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Introdução geral 

Este livro nasceu de uma sólida convicção: não se pode 
compreender a época contemporânea sem uma análise das 
profundas modificações ocasionadas, nas sociedades do 
mundo inteiro, pelo desenvolvimento do capitalismo. 

Ele nasceu também da preocupação de apreender esse 
desenvolvimento em suas múltiplas dimensões: ao mesmo 
tempo econômico e político e ideológico; ao mesmo tempo 
nacional e multinacional/mundial; ao mesmo tempo liberta
dor e opressor, destruidor e criador... 

Ele nasceu, enfim, da ambição de pôr em perspectiva 
um conjunto de questões indissociáveis e com muita freqüên
cia estudadas isoladamente: a formação da economia política 
relacionada com a "longa marcha para o capitalismo"; a 
afirmação do ideal democrático contra os antigos regimes 
aristocráticos e, utilizando as novas instituições democráti
cas, a ascensão de novas classes dirigentes; o vínculo entre de
senvolvimento dos capitalismos nacionais, fortalecimento 
dos movimentos operários e conquistas do mundo do traba
lho; a extensão cada vez mais completa e complexa da domi
nação capitalista no mundo; a articulação entre dominação 
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de classes e dominação de nações; as crises como indícios de 
desarranjos e bloqueios e como momentos de renovação: es
pecialmente a "Grande Crise" atual. 

Poderemos seguir o encaminhamento cego que, em qua
tro séculos, leva dos conquistadores à pax britannica, dos 
banqueiros e negociantes de Gênova, Antuérpia e Amsterdã à 
Inglaterra, fábrica e banqueiro do mundo, da roca ao tear 
mecânico, do moinho de vento à máquina a vapor, de ativi
dades principalmente mercantis e bancárias ao capitalismo 
industrial, de Maquiavel a Marx, de O Príncipe a O Capital. 

E depois, em um século, uma fascinante espiral nos ar
rasta: da hegemonia britânica à afirmação da potência ameri
cana, seguida de seu questionamento; dos progressos e vitó
rias do movimento operário à explosão de suas contradições 
diante das novas situações nacionais e mundiais; do carvão 
ao petróleo, à eletricidade e às novas energias; da mecaniza
ção e do taylorismo às grandes mudanças atuais da telemática 
e da robótica; das primeiras formas do capital financeiro à 
instalação de um sistema imperialista hierarquizado e diversi
ficado; e, finalmente, através das seqüências vinculadas de 
prosperidade, de crise e de guerra, da "Grande Crise" de 
1885-1893 até a "Grande Crise" dos anos 1970-1980. 

Num livro paralelo e, de algum modo, gêmeo, estuda
mos como, diante das grandes mudanças da Revolução In
dustrial e da Revolução Francesa, constitui-se a idéia do so
cialismo, como o movimento operário multiforme do século 
XIX se apoderou dessa idéia, mas também como a prova do 
real conduziu da Revolução de Outubro ao coletivismo de Es
tado. Ocasião de refletir sobre a natureza das formações so
ciais que se reclamam hoje do socialismo — tanto no Leste 
quanto no Oeste e no Terceiro Mundo — e sobre o que ainda 
pode ser, neste fim do século XX, um projeto socialista que 
leve em conta as lições do século passado e os temíveis desa
fios do século que virá 



PRIMEIRA PARTE 

DO OURO AO CAPITAL 



... o segredo de obrigar todos os ricos a fazer os po

bres trabalharem. 

Voltaire 

O capitalismo se forma no seio de sociedades mercantis 
e monetárias da Europa ocidental. Mas inúmeras sociedades 
mercantis e monetárias funcionaram no mundo sem que nelas 
se desenvolvesse essa nova forma, dotada de uma excepcional 
capacidade criativa e destrutiva, o capitalismo. 

Iremos seguir os desenvolvimentos que, através dos sé
culos XVI, XVII e XVIII, levam ao capitalismo industrial 
britânico do século XIX; as transformações das classes so
ciais e dos modos de governo; a primeira onda de conquista 
do mundo pelas potências européias; bem como as reflexões, 
os debates que as acompanham e a progressiva tomada de 
consciência que eles traduzem. 



1. A longa marcha 
para o capitalismo 

A sociedade feudal está realizada em sua forma acabada 
no século XI: no âmbito do senhorio se efetua a organização 
da produção (servidão, trabalho forçado, corvéia) e extorsão 
do sobretrabalho (sob a forma de prestação em trabalho) do 
qual se beneficia o senhor, proprietário eminente e detentor 
das prerrogativas políticas e jurisdicionais. 

Mas, assim que é constituída a sociedade feudal, inicia-
se o processo de sua decomposição:1 mutação da prestação em 
trabalho em prestação em gêneros ou em dinheiro, com de
senvolvimento do trabalho livre e de formas de propriedades 
camponesas; simultaneamente, retomada do comércio: feiras 
comerciais, reativação do artesanato (no âmbito das corpo
rações), renascimento da vida urbana, formação de uma bur
guesia comerciante, etc. É nessa decomposição da ordem feu
dal que vai se enraizar a formação do capitalismo mercantil. 

Nesse sentido, é em vários séculos que se estende a "lon-

Aléra dos trabalhos dos historiadores G. Duby, M. Bloch, H. Pirenne, ver M. 
Dobb e P. Sweezy, Du féodalisme au capitalisme: problèmes de la transition. 
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ga marcha" para o capitalismo, processo complexo onde se 
imbricam a formação de burguesias (mercantis e bancárias), a 
afirmação do fato nacional e a constituição dos Estados mo
dernos, a ampliação das trocas e a dominação em escala mun
dial, o desenvolvimento das técnicas de transporte e de pro
dução, a colocação em prática de novos modos de produção e 
a emergência de novas mentalidades. 

A primeira etapa dessa longa marcha é marcada pela 
conquista e pela pilhagem da América (século XVI), a segun
da pela ascensão e afirmação das burguesias (século XVII). 

Pilhagem colonial e riqueza do príncipe (século XVI) 

As cruzadas possibilitaram a constituição de grandes te
souros, notadamente aquele, legendário, dos templários. As 
atividades de comércio, de banco e de finanças desabrocham 
nas repúblicas italianas nos séculos XIII e XIV, depois na 
Holanda e na Inglaterra. Com a invenção da imprensa, com 
os progressos da metalurgia, com o emprego da hulha bran
ca, com a utilização de carrinhos nas minas, uma nítida pro
gressão na produção dos metais e dos têxteis marca a segunda 
metade do século XV; é então que começam a ser fabricados 
e utilizados os primeiros canhões e outras armas de fogo; o 
melhoramento da construção das caravelas e das técnicas de 
navegação permite a abertura de novas rotas marítimas.2 

Capitais, mercadorias mais abundantes, navios e armas: 
eis os meios do desenvolvimento do comércio, das descober
tas, das conquistas. 

Nesse mesmo movimento, e na mesma base da decom
posição da ordem feudal, grandes monarcas reúnem, con-

2 Ver, por exemplo, H. Heaton, Histoire économique de 1'Europe, t. I, pp. 194 e 
segs.; Heaton situa em 1450 o início daquilo que ele chama a "renovação econô
mica". 
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quistam, tecem através dos casamentos, forjam na guerra im
périos e reinos. Bem antes que seja realizada a unidade nacio
nal, os Estados fortalecidos trabalham para ampliar sua auto
nomia em relação ao papado. A ebulição para a reforma da 
Igreja desemboca na Reforma, que se torna uma máquina de 
guerra contra o papa. A moral da Idade Média pregava o pre
ço justo e proibia o empréstimo a juros; 3 ela já fica seriamen
te abalada quando Calvino justifica o comércio e o emprésti
mo a juros, antes de "fazer do sucesso comercial um sinal da 
eleição divina". 4 

Monarcas ávidos de grandezas e de riquezas, Estados lu
tando pela supremacia, mercadores e banqueiros encorajados 
ao enriquecimento: são estas as forças que promoverão o co
mércio, as conquistas e as guerras, sistematizarão a pilhagem, 
organizarão o tráfico de escravos, prenderão os vagabundos 
para obrigá-los a trabalhar. 

Na confluência dessa dupla dinâmica estão inscritas o 
que a história ocidental chama as "grandes descobertas": 
1487, Dias dobra o cabo da Boa Esperança; 1492, Cristóvão 
Colombo descobre a América; 1498, Vasco da Gama, tendo 
contornado a África, chega à índia. Uma imensa caça às ri
quezas — comércio e pilhagem — é aberta. 

O ouro da América 

De acordo com o relatório de Colombo, o Conselho de Caste-
la resolveu tomar posse de um país cujos habitantes estavam 
fora do estado de se defender. O piedoso propósito de conver
tê-los ao cristianismo santificou a injustiça do projeto. Mas a 

3 "O rico tem reservas, quando o pobre passa por necessidades, o rico que o impede 
de morrer de fome, sem que isso o afete, poderia, no reembolso, exigir mais do 
que adiantou? Isso seria fazer com que pagasse o tempo, que, ao contrário do 
espaço, dizia-se ser coisa de Deus e não dos homens ." G. Bataille, La Part maudi-
te, p. 166. 

4 H. Denis, Histoire de la pensée économique, p. 82. 
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esperança de extrair tesouros foi o verdadeiro motivo da deci
são do empreendimento (...). Todos os outros empreendi
mentos dos espanhóis no Novo Mundo, posteriores aos de 
Colombo, parecem ter tido o mesmo motivo. Fci a sede sacrí-
lega de ouro (...).5 

Cortez, conquistador do México, confessava isso: "Nós, espa
nhóis, sofremos de uma doença do coração da qual o ouro é 
o único remédio". 

Em 1503, o primeiro carregamento de metais preciosos vem 
das Antilhas; em 1519, começa a pilhagem do tesouro dos astecas 
do México; em 1534, a dos incas do Peru» No Peru: 

Os conquistadores viram 1 300 000 onças de ouro numa única 
pilha. Acharam quatro grandes estátuas de sacerdotes e uma 
dúzia de estátuas de mulheres de ouro fino em tamanho natu
ral. O rei ofereceu como resgate uma camâra cheia de ouro; 
seus súditos tinham, nos jardins, nas casas e nos templos, 
árvores, flores, pássaros e animais de ouro; os utensílios eram 
de ouro, e placas de prata, com vinte pés de comprimento, 
dois pés de largura e dois dedos de espessura, serviam de 
mesa.6 

De acordo com os dados oficiais, dezoito mil toneladas 
de prata e duzentas toneladas de ouro foram transferidas da 
América para a Espanha entre 1521 e 1660; de acordo com 
outras estimativas, o dobro. 

"O ouro", observava Cristóvão Colombo, "é a melhor 
coisa do mundo, ele até pode enviar as almas ao paraíso". 
Em pouco mais de um século, a população indígena vai ser 
reduzida em 90% no México (onde a população cai de vinte e 
cinco milhões a um milhão e meio) e em 95% no Peru. Las 

5 A. Smith, citado in A. G. Frank, L'Accumulation mondiale, 1500-1800, p. 157. 
H. Heaton, op. cit., p. 208: Heaton, em rubricas tais como "a expansão euro
péia" ou "os efeitos econômicos das descobertas", reúne úteis materiais (pp. 197 e 
segs.). Ver também A. G. Frank, op. cit. 
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Casas calculava que, entre 1495 e 1503, mais de três milhões 
de homens haviam desaparecido nas ilhas, massacrados na 
guerra, enviados como escravos para Castela ou esgotados 
nas minas ou por outros trabalhos: "Quem entre as gerações 
futuras acreditará nisso? Eu mesmo, que estou escrevendo es
tas linhas, que vi com meus próprios olhos e nada ignoro, 

^acredito com dificuldade que tal coisa tenha sido possível".7 

A produção da cana, para o açúcar, rum e melaço, o 
comércio dos escravos negros, a pilhagem e a extração dos 
metais preciosos da América constituem, ao longo de todo o 
século, consideráveis fontes de riquezas para a Espanha. O 
rei paga seus enormes empréstimos estrangeiros (para aliviar 
esse encargo ele reduz, em 1557, pela força da autoridade, os 
juros que ele deve em dois terços) e financia suas guerras; ele, 
da mesma forma que os aventureiros, os nobres e os merca
dores enriquecidos, compra dos mercadores da Itália, da 
França, da Holanda e da Inglaterra;8 por ondas, a abundân
cia dos metais preciosos se espraiara, atenuando-se. 

Riqueza do príncipe e paradoxos da moeda 

Ao mesmo tempo que os metais se tornam mais abun
dantes, os preços sobem. Na Europa ocidental, o preço mé
dio do trigo, que pouco aumentara entre o início e o meio do 
século, quadruplica entre o meio e o fim do século. Na pró
pria Espanha, os preços multiplicaram por três ou quatro en
tre o início do século XVI e o início do século XVII; na Itália, 
o preço do trigo multiplicou por 3,3 entre 1520 e 1599; entre o 
primeiro e o último quartel do século XVI, os preços multipli
caram por 2,6 na Inglaterra e por 2,2 na França. Ao se diluir, 

7 Citado por A. G. Frank, op. cit., p. 82. 
8 Deixemos que uma testemunha da época, Ramon Carande, fale: "A Espanha é 

igual a boca que recebe o alimento e só o mastiga, enviando-o imediatamente aos 
outros órgãos, não retendo senão um gosto fugaz e algumas migalhas. . .". Citado 
por A. G. Frank, op. cit., p. 92. 
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o afluxo de metais preciosos atenua seu efeito sobre os pre
ços. Os salários pagos aumentam mais devagar; pode-se cal
cular que, no conjunto, o salário real baixou 50% no século 
XVI. O descontentamento popular se exacerba; explodem re
voltas da pobreza. 

Diante dessa grande desordem das moedas e dos preços, 
os monarcas lançam éditos: o édito de Villers-Cotterêts 
(1539) proíbe as coalizões operárias na França; as leis sobre" 
os pobres, na Inglaterra, proíbem a vagabundagem e a men
dicância já no fim do século XV,9 às quais é acrescentada, na 
segunda metade do século XVI, a criação das workhouses, 
casas de trabalho forçado. Os governos também procuram 
deter a alta dos preços: na Espanha, a Coroa fixa os preços le
gais máximos, sem sucesso; na França, salários e preços são 
fixados por éditos em 1554, 1567 e 1577; na Inglaterra, o sis
tema dos preços máximos e as regulamentações também se 
mostram ineficazes e, após 1560, os salários são revistos to
dos os anos, na Páscoa, pelo juiz do condado. 

Paralelamente, se desenvolvem a reflexão e a discussão 
sobre as moedas e os preços. Da Information touching the 
Fali of Exchange (1558), de Gresham, retemos a "lei" segun
do a qual a má moeda expulsa a boa, observação várias vezes 
formulada desde o século XVI. Trava-se um debate confuso 
no qual são acusados indiscriminadamente pela carestia os 
agricultores, os intermediários, os exportadores, os estrangei-

9 Trata-se da primeira onda de camponeses escorraçados de suas terras, dos quais 
fala Thomas More (A Utopia, 1516): "Quando já perambularam por aqui e ali e 
comeram até o último tostão, que podem eles fazer senão roubar e, então, meu 
Deus, serem enforcados com todas as formas legais, ou irem mendigar. E então 
são jogados na prisão como vagabundos, porque levam uma vida errante e não 
trabalham, eles, a quem ninguém no mundo quer dar trabalho". Sob o reinado de 
Henrique VIII (1509-1547), os vagabundos são açoitados e presos; na primeira 
reincidência têm, ademais, a metade da orelha cortada; segundo Hollinshed, 
setenta e dois mil teriam sofrido essa pena sob o reinado de Henrique VIII. Ver K. 
Marx, Le Capital, livro I, in Oeuvres, Économie, Gallimard, La Pléiade, t. I, p. 
1193. 
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ros, os mercadores e os usurários, mas também as "elevações 
monetárias" que reduzem o conteúdo das moedas em metal 
precioso. Desse debate se salienta hoje a análise de J. Bodin, 
jurista angevino, segundo a qual "a causa principal e quase 
única" da alta dos preços era "a abundância de ouro e de 
prata, que hoje é maior do que nunca foi durante os quatro 
séculos anteriores (...). A principal causa da elevação dos pre
ços é sempre a abundância daquilo com que o preço das mer
cadorias é medido". 1 0 

Essa explicação tinha a grande vantagem de correspon
der a um aspecto maior da realidade, ao mesmo tempo que 
permitia evitar o questionamento de outras fontes de infla
ção: o luxo dos reis e dos grandes, o custo das guerras, o en
cargo do endividamento, que tornavam necessárias as suces
sivas "elevações". Ela foi sendo progressivamente admitida 
(esboço grosseiro da futura teoria quantitativa da moeda), 
coexistindo com outra idéia forte do século XVI, entretanto 
pouco compatível, segundo a qual é a abundância dos metais 
preciosos que faz a riqueza do reino. 

Esta idéia, Maquiavel a formulara de um modo um tan
to provocante já no início do século: "Num governo bem or
ganizado, o Estado deve ser rico e os cidadãos pobres". 1 1 

Mesmo que nem todo mundo admita esta formulação, mes
mo que outros salientem mais tarde o vínculo entre a riqueza 
do Estado e a dos mercadores, Maquiavel põe o dedo numa 
questão central do século XVI: como aumentar e conservar a 
riqueza do príncipe? Riqueza do príncipe que para todos, 
assim como para Claude de Seyssel,12 encarna-se nas reservas 
de ouro e de prata. 

Réponses auxparadoxes de M. de Malestroit, touchant 1'enchérissement de toutes 
choses, 1568. Ver F. Le Branchu, Écrits notables sur la monnaie, Alcan, 1934, t. 
I, p. 84. 

LePrince, 1514. 
La Grande Monarchie de France, 1515. 
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Num primeiro movimento, os governantes tomam as 
medidas ditadas pelo bom senso; procuram impedir que o 
ouro e a prata saiam do reino: na Espanha, já no início do sé
culo XVI, proibição da exportação de ouro e de prata sob pe
na de morte; na França, proibição das saídas de numerário 
desde 1506, e ainda em 1540, 1548, 1574; na Inglaterra, duas 
tentativas, em 1546 e 1576, para submeter o negócio das moe
das, e mesmo das letras de câmbio, ao controle de agentes go
vernamentais: sem sucesso.13 

Por isso, por volta do meio do século, circulam textos 
que pedem outras medidas: 

Através da interrupção da importação de mercadorias fabri
cadas no estrangeiro, e que poderiam ser fabricadas em nosso 
país; através da restrição da importação em estado bruto de 
nossas lãs, peles e outros produtos; através da vinda, sob o 
controle das cidades, de artesãos que habitam fora, e que fa
bricam mercadorias suscetíveis de serem exportadas; através 
do exame dessas mercadorias (...), penso que nossas cidades 
logo poderiam reencontrar sua antiga riqueza.14 

Recomendações semelhantes são formuladas por Ortiz:15 

criar inúmeras manufaturas e proibir a exportação de maté
rias-primas têxteis. J. Bodin preconiza esta mesma política 
em Republique (1576). 

Os reis da Espanha, da França e da Inglaterra vão to
mar medidas nesse sentido: primeiras criações de manufatu
ras, monopólios ou privilégios para novas produções, proibi
ções ou tarifas contra a entrada de mercadorias estrangeiras, 
proibições de exportar matérias-primas. A formação da uni-

1 3 Ver P. Deyon, Le Mercantilisme, pp. 19 e segs. 
A Compendious, or Brief Examination ofcertain ordinary complaints, escrito em 
1549 e publicado em 1581, citado in J. Y. Le Branchu, Écrits notables sur Ia 
monnaie, t. II, p. 188. O fidalgo britânico John Hales formula as mesmas idéias 
no Discourse of the common Weal of this Realm of England, também escrito em 
1549 e publicado em 1581. 

Pour que la monnaie ne sorte pas du royaume, 1558. 
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dade nacional também é a constituição, então apenas inicia
da, de um mercado nacional. 

Assim, as idéias de cunho econômico dominantes nesse 
período estão estreitamente vinculadas às preocupações do 
príncipe: é preciso assegurar a riqueza do príncipe, para seu 
uso e também para o financiamento das guerras incessantes. 
As receitas são simples: impedir a saída de metais preciosos, 
através da proibição de sua saída e da limitação das importa
ções; facilitar a entrada deles, encorajando as exportações do 
que não é necessário ao reino; tanto uma como outra levam 
ao encorajamento das produções nacionais. Amparada por 
essa idéia, desenvolve-se a do enriquecimento público: "Cada 
indivíduo é membro da 'riqueza pública' (common weal)", 
escrevia Hales em seu Discourse (...), "e toda profissão lucra
tiva para um, também, pode ser para quem a quiser exercer 
igualmente; o que é lucrativo para um, também o será a seu 
vizinho e, conseqüentemente, a todos". 1 6 Está aberto o cami
nho para a idéia segundo a qual a riqueza do reino assenta-se 
sobre a dos mercadores e de seus manufatureiros. 

Com o afluxo dos metais preciosos da América e com o 
desenvolvimento das produções progrediu o comércio na Eu
ropa; com o trabalho forçado na América (especialmente pa
ra a produção do açúcar) e com a baixa dos salários reais, li
gada à inflação européia, houve um excedente suplementar; 
com o começo das enclosures na Inglaterra é liberada uma 
mão-de-obra: vagabundos, mendigos, perseguidos, prisionei
ros e outros, à vontade. As burguesias mercantis e bancárias 
se fortalecem. Depois de Veneza e Florença se desenvolvem 
Antuérpia, Londres, Lyon e Paris ultrapassando cinqüenta 
mil, até mesmo cem mil habitantes. 

Essas burguesias se encontram, em parte, nas idéias da 
Reforma; em outras, na afirmação dos direitos do indivíduo 
diante do soberano (La Boétie, Le Contr'un, 1552; Théodore 
de Bèze, Du droit du magistrat sur ses sujets, 1575); e, em 

1 6 Citado por H. Denis , op. cit., p. 88. 
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sua maior parte, nas diferentes expressões do pensamento hu
manista, testemunhado nas obras de Erasmo, Rabelais e 
Montaigne. A arte e o espírito universal de Michelangelo são 
um testemunho dessa época em cujo decorrer um astrônomo 

Q U A D R O 1 

CLASSES SOCIAIS E CIRCULAÇÃO DO VALOR E DAS RIQUEZAS 
NA FRANÇA NO SÉCULO XVI 
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polonês, Copérnico, emite a idéia de que a terra gira e não é o 
centro imóvel do universo. 

Mas não exageremos: todos podem ver que o sol e as es
trelas giram em torno da terra numa ordem imutável fixada 
por Deus, e a Igreja toma cuidado para que ninguém ponha 
em dúvida essa verdade. O camponês continua a cultivar e a 
ser esmagado por taxas e por corvéias; o nobre a caçar e a fa
zer festins; o rei a reinar e a guerrear. Quem poderia, então, 
conceber que está sendo preparado o domínio do mundo por 
um novo deus: o capital? Talvez Thomas More o pressinta 
quando escreve sua Utopia, em 1516; ele faz com que Hitlo-
deu, o navegador português, diga: "Meu caro More, para lhe 
dizer o fundo do meu pensamento, nesses países todos me
dem as coisas de acordo com o dinheiro onde é quase impos
sível que a justiça e a prosperidade reinem na coisa pública...". 

O antigo e o novo 

Mesmo nas formações sociais em que desabrocha o capi
talismo, o antigo continua a ser predominante: população 
essencialmente rural, produção principalmente agrícola, tro
ca relativamente restrita (com grande parte da população vi
vendo em auto-subsistência). A prestação (em trabalho, em 
gênero ou em dinheiro) é tirada de uma grande massa campo
nesa em proveito do clero, da nobreza e do Estado real; atra
vés das despesas deles, ela possibilita o acúmulo de fortunas 
privadas de grandes negociantes e de banqueiros. 

O intercâmbio mercantil se refere principalmente à pro
dução artesanal, que se inscreve na ordem definida pelas cor
porações; só atinge uma pequena parte da produção agrícola. 

Esta pequena produção mercantil pode ser resumida pela 
fórmula (Md -*• D -* Mi): o pequeno produtor mercantil, 
ao vender a mercadoria d que ele produziu, recebe uma soma 
de dinheiro D que lhe permite comprar outras mercadoria!1! i. 
Os comerciantes atuam como intermediários, comprando 
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Q U A D R O 2 

COMÉRCIO MUNDIAL E PILHAGEM DA 
AMÉRICA NO SÉCULO XVI 
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A fonte principal dessa acumulação é, como nos séculos 
precedentes e como nas outras formações sociais, o sobretra-
balho camponês ao qual temos de acrescentar, é claro, a pi
lhagem das Américas. 

Pois, se olhamos agora a dimensão internacional, o 
que é novo não é o comércio distante; este está presente em 
todas as formações onde domina um modo de produção tri
butária;1 7 e, em 1500, os tráficos de Veneza têm contato dire
to com o Mediterrâneo e com o conjunto da Europa ociden
tal e se estendem, graças a paradas intermediárias, para além 
das Escalas do Levante em direção ao Oceano Índico, mas 
também até o interior da Europa, e no Norte, ao Báltico e ru
mo à Noruega. 1 8 

O que é novo é a fabulosa pilhagem da América, que po
de ser analisada em dois fluxos ligados: 

— a pilhagem dos tesouros encontrados no lugar (traba
lho morto acumulado na extração de metais preciosos e na fa
bricação de obras de arte); 

— a produção nova de valor (trabalho forçado e escra
vidão), seja nas minas de ouro e de prata, seja na cultura (ca
na-de-açúcar, etc). 

Conquista, pilhagem, exterminação; esta é a realidade 
de onde vem o afluxo de metais preciosos para a Europa no 
século XVI. Mas o oceano é imenso e, através dos tesouros 
reais da Espanha e de Portugal, das caixas dos mercadores, 
das contas dos banqueiros, este ouro está totalmente "lava
do" quando chega aos cofres dos financistas de Gênova, de 
Antuérpia ou de Amsterdã. 

1 7 Nos "modos de produção tributária", a submissão de uma muito ampla massa 
produtiva, camponesa e artesanal, permite arrecadar um tributo que propicia o 
conforto, por vezes o luxo, a uma oligarquia que detém as armas e controla as 
religiões: é o caso dos modos de produção escravagista, feudal, asiático e africa
no. Ver, por exemplo, Samir Amin, Classe et Nation, Ed. de Minuit, 1979, pp. 54 
e segs. 

18 F. Braudel, Civilisation matérielle, Économie et capitalisme, t. III, Le Temps du 
monde, p. 18. 
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Este ouro, ouro do príncipe, ouro do Estado (esses dois 
"cofres" não são na época muito distintos um do outro), co
mo conservá-lo quando o temos? Como atraí-lo quando ele 
nos falta? A receita dos entesouradores, correspondente a 
uma visão estática do mundo — proibir que os metais precio
sos saiam do reino —, foi inoperante. Uma outra receita é 
proposta pelos mercantilistas: comprar menos e vender mais 
aos outros países; e para isto produzir mais e de melhor quali
dade. Neste caso não é ao mesmo tempo o interesse do prín
cipe e o dos mercadores? 

Assim, no século XVI, são introduzidas e desenvolvidas 
as condições do desenvolvimento posterior do capitalismo: 
burguesias bancárias e mercantis dispõem simultaneamente 
de imensas fortunas e de redes bancárias e financeiras; Esta
dos nacionais dispondo de meios de conquista e de domina
ção; uma concepção do mundo que valoriza a riqueza e o en
riquecimento. É apenas nesse sentido que se pode datar no sé
culo XVI a era do capitalismo.19 Mas se faz necessário um 
olhar moderno, iluminado pelo conhecimento do desenvolvi
mento posterior do capitalismo industrial, para apreender e 
dar um nome ao "capitalismo mercante" do século XVI, que 
ainda não passa do embrião daquilo que poderá ser chamado 
mais tarde de capitalismo. 

A ascensão das burguesias (século XVII) 

Do mesmo modo, teria sido necessário uma grande pers-

"Se bem que os primeiros esboços da produção capitalista tenham sido feitos 
cedo em algumas cidades do Mediterrâneo, a era capitalista só data do século 
XVI" (Marx, Le Capital, La Pléiade, 1.1, p . l 170); e ainda: "O comércio mundial 
e o mercado mundial inauguram no século XVI a biografia moderna do capita
l ismo" (citado por F. Perroux, Le Capitalisme, p. 35); "A história moderna do 
capital data da criação do comércio e do mercado dos dois mundos no século 
XVI" (citado in A. G. Frank, op. cit.,p. 32). 
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picácia para ver, no desenvolvimento da manufatura no sécu
lo XVII, o início de um novo modo de produção. 

Nove décimos da população ainda vivem da agricultu
ra: lavouras superficiais, semeaduras cerradas, falta de estér
eo; os rendimentos dos grãos são medíocres (quatro ou cinco, 
às vezes três ou dois para um); os alqueives esterilizam a me
tade das terras cultiváveis no Sul, a terça parte no Norte; as 
colheitas são feitas com foicinho; o gado é pouco numeroso e 
mal nutrido. A alimentação é feita à base de sopa e de pão, e 
a fome faz devastações quando ocorrem más colheitas. 

A nobreza é apegada à sua posição e a seus privilégios: 
nos estados gerais de 1614, o lugar-tenente civil Henri de 
Mesme havia declarado que "as três ordens eram irmãs, filhas 
de sua mãe comum, a França"; os nobres replicaram que 
"eles não queriam que filhos de sapateiros nos chamassem de 
irmãos e que havia tanta diferença entre eles e nós como entre 
o Senhor e o Criado. 2 0 

A Igreja cuida da manutenção da ordem no campo das 
idéias, Erasmo está no índex desde 1559. Giordano Bruno, 
outro grande humanista, é queimado como herege em 1600. 
Campanella passa vinte e sete anos na prisão entre 1599 e 
1629. Galileu, que publicou em 1632 seus Diálogos sobre os 
principais sistemas do mundo, é forçado pela Inquisição, em 
1633, a abjurar seus "erros e heresias". 

Apenas as Províncias Unidas se destacam nitidamente 
desse quadro geral: nelas o comércio é desenvolvido e ativo, a 
agricultura moderna, a nobreza quase inexistente, a burgue
sia poderosa. Sua tolerância é famosa: é na Holanda que se 
instala Descartes (1625). Aí escreverá e publicará o Discurso 
sobre o método para bem conduzir sua razão e procurar a 
verdade nas ciências (1637) e as Meditações metafísicas 
(1641). Essas Províncias Unidas, que adquirem sua indepen
dência política em relação à Espanha em 1609, parecem então 
não ter muito peso em relação a esse poderoso país. 

Citado in Histoire générale des civilisations, t. IV, p. 153. 
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Desde 1580, o Habsburgo da Espanha reúne sob sua 
autoridade toda a Península Ibérica, a América Latina, a 
América Central, as Filipinas, Milão, o reino de Nápoles, a 
Sardenha e a Sicília, mais os restos do antigo estado borgui-
nhão; tem um aliado poderoso em seu primo, o Habsburgo 
da Áustria, que acrescenta a esses Estados patrimoniais os 
reinos da Boêmia e da Hungria. Mas esse poderio territorial 
não deve dar ilusão. A derrota da "Armada Invencível", em 
1588, simboliza o começo de um declínio: as quantidades de 
ouro e de prata arrancadas da América Latina diminuem a 
partir de 1590; elas são duas vezes menores em 1650 do que 
em 1550; reduz-se o comércio de Sevilha (de 55 navios e 
20 000 toneladas, em 1600-1604, a 8 navios e 2 500 toneladas, 
em 1701-1710;21 as despesas de guerra ficam mais pesadas; os 
impostos suplementares não bastam; o orçamento está dese
quilibrado; a produção interna não foi desenvolvida suficien
temente; o rei da Espanha já não encontra emprestador; de
precia-se a moeda; a atividade econômica diminui; a popula
ção cai a seis milhões no fim do século XVI. A Espanha mer
gulha num inexorável declínio.22 

Quanto a seu aliado, o império da Áustria, ele está ocu
pado em fazer frente às ondas sucessivas da guerra dos Trinta 
Anos, da qual só se livra ao preço de grandes concessões na 
paz de Westfália (1648). 

Não é na Espanha, nem sequer na Áustria; é principal
mente na Holanda, na Inglaterra e na França que vai prosse
guir, no século XVII, a longa marcha para o capitalismo. 

2 1 Médias anuais; P. e H. Chaunu, Séville et VAtlantique, citado por P. Léon, 
Économie et Sociétés pré-industrielles, t. II, p. 32. 

2 2 Mas a produção artística continua florescente no início do século: com Cervantes 
(Dom Quixote, 1605, e Novelas exemplares, 1613) e el Greco (Assunção da 
Virgem, 1614) e mais tarde ainda com Lope da Vega e Calderon, Velasquez e 
Murillo. 
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Expansão colonial e capitalismo na Holanda 

Sob o impulso de uma ativa burguesia mercantil e ban
cária, aberta às novas idéias e acolhedora aos homens de ini
ciativa, o capitalismo mercantil e manufatureiro vai conhecer 
um grande desenvolvimento na Holanda. Ele se assenta em 
três sólidos pilares. 

Primeiro pilar: a Companhia (holandesa) das índias 
Orientais. 

Seis Câmaras de mercadores se agruparam em 1602 e consti
tuíram a Companhia das índias Orientais. Ela contou com se
tenta e três diretores, todos administradores de Companhias 
de comércio. A direção dos negócios comuns era assegurada 
por um Colégio dos Dezessete nomeado pelas Câmaras, oito 
dos quais pela Câmara de Amsterdã, que arcava com a meta
de das despesas comuns. Cada Câmara decidia sobre o co
mércio de seus membros, sobre as compras a serem efetuadas 
nas índias, sobre as somas de ouro a serem enviadas, sobre a 
venda de mercadorias recebidas. O Colégio dos Dezessete de
cidia por maioria sobre a organização das frotas, sobre sua 
destinação, sobre a tarifa das mercadorias. A Companhia 
usufruía o monopólio do comércio com as índias. Praticava 
nas colônicas o mare clausum, pretendia interditar as índias 
aos ingleses, aos portugueses e aos franceses. Exercia direitos 
realengos, guerra, paz, tratados com os pagãos, nomeação de 
governadores e de conselhos exercendo a justiça civil e crimi
nal nos entrepostos da Companhia. Acabou por ter nas índias 
um exército de terra de dez a doze mil homens, um exército de 
mar de quarenta a sessenta navios para levar para a Europa, 
todos os anos, dez a doze milhões de mercadorias, para dar 
dividendos de 25 a 30%, de sorte que suas ações passaram de 
três mil a dezoito mil florins por volta de 1670.23 

Segundo pilar: o banco de Amsterdã; como os cambistas 
haviam sido acusados de serem responsáveis pela desordem 

Histoire générale des civilisations, t. IV, p. 245. 
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monetária, a cidade de Amsterdã2 4 suprime-os, cria um banco 
e lhe concede o monopólio do câmbio (1609). 

(O Banco de Amsterdã) recebe todos os depósitos em moedas 
ou lingotes a partir de trezentos florins. A segurança faz com 
que afluam até do exterior. Assim, o banco pode fornecer aos 
mercadores a moeda de qualquer país que seja, o que permite 
a compra de mercadorias de qualquer origem e atrai os co
merciantes estrangeiros. Ele também tem a função de banco 
de pagamento: efetua gratuitamente, por transferência de 
fundos, por simples jogos de escriturações, sem manipulações 
de metal, todos os pagamentos para os mercadores, no limite 
de seus depósitos. Para isto utiliza uma moeda de cálculo, o 
florim branco, de valor estável, tranqüilizador para os clien
tes. Enfim, o Banco de Amsterdã se torna progressivamente 
um banco de crédito. Começa por adiantamentos à cidade de 
Amsterdã em caso de guerra, à Companhia das índias Orien
tais; no fim do século, fará empréstimos às empresas priva
das. Entretanto, os bancos privados subsistem para o emprés
timo e para o desconto das letras de câmbio.25 

Terceiro pilar: a frota. Como os ingleses, os holandeses 
tinham para a rota do Levante ou para a das índias navios pe
sados, solidamente construídos e armados. Mas para as rotas 
marítimas da Europa do Norte e do Oeste eles construíram o 
fluitschip, embarcação leve e delgada, mas capaz de transpor
tar cargas pesadas e volumosas (da ordem de cem a novecen-
tas toneladas). Por pagarem rapidamente, eles obtêm pran
chas e mastros da Noruega, a melhor preço que os construto
res noruegueses; padronizam a produção e utilizam máquinas 
para a construção (serras de vento, guindastes, e tc) . Nesses 

Amsterdã se aproveitou amplamente da destruição e do declínio de Antuérpia, 
tomada pelos espanhóis em 1585. Os burgueses de Amsterdã escolheram não 
retomar a Bélgica, temendo a concorrência que lhes faria Antuérpia uma vez que 
se tornasse holandesa. Cf. Heaton, op. cit., t. I, p. 242, e Violet Barbour, Le 
Capitalisme à Amsterdam au XVIF siècle. 
Histoire universelle, La Pléiade, t. III, pp. 133-134. 
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barcos, "os holandeses empregavam estrangeiros26 a um salá
rio inferior, pois, nessa época, os marinheiros haviam se tor
nado a escória dos trabalhadores. As tripulações eram sub
metidas a uma dura disciplina, obrigadas à limpeza e alimen
tadas com frugalidade". 2 7 Sozinha, a frota holandesa empre
gava, em 1614, mais marinheiros que as frotas espanhola, 
francesa, inglesa e escocesa reunidas. 

Navios holandeses chegam ao Japão em 1600; na China 
em 1601. Em 1621 é criada a Companhia (holandesa) das ín
dias Ocidentais; mas os holandeses têm dificuldades em se 
implantar solidamente nas costas da América: estabelecem-se 
em Pernambuco, Suriname, Caracas (1830) e Curaçao 
(1832), contudo o sonho de um império holandês do Brasil 
desaba em 1653; e Nova Amsterdã, criada em 1626, será to
mada pelos ingleses em 1664, para se tornar Nova Iorque. Em 
compensação, de 1619 a 1663, os holandeses dominam as ro
tas do Extremo Oriente; instalam-se em Batávia (1619), mas
sacram os ingleses de Amboina (1624), fazem com que abram 
a ilhota de Deshima defronte a Nagasaki (1638); instalam-se 
em Málaca (1641), tomam o Cabo dos portugueses (1652), es
tabelecem-se em Áden, em Mascate, em Cochim (1663), em 
Cingapura. Estabelecem-se também na Tasmânia (1642). 

Importando do Extremo Oriente pimenta e especia
rias (66% das compras em 1648-1650, 23% em 1698-1700) e 
têxteis (respectivamente 14% e 55% das compras nas mesmas 
datas);2 8 abastecendo a Espanha mesmo nos anos de guerra (a 
metade do ouro e da prata adquirido pela Espanha chegava a 
Amsterdã); desenvolvendo a cultura da cana-de-açúcar em 
Java; comerciando tanto com a África quanto com a Europa 
do Norte, a Holanda tirava desse comércio mundial substan
ciais benefícios. Compreende-se que ela tenha, então, defen-

2 6 Freqüentemente inglês ou francês. 
2 7 H. Heaton, op. cit., t. I, p. 237. O leitor poderá reconstituir, a partir da formu

lação muito "pertinente" de Heaton, o que podia ser a situação dessas tripu
lações. 

2 8 K. Glamann, Dutch-Asiatic Trade, citado in P. Léon, op. cit., p. 33. 
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dido ardentemente o princípio do "mar livre" (mare 
liberum), exceto em suas colônias, onde ela impunha o mare 
clausum. 

Potência comercial, a Holanda desenvolve atividades de 
transformação: indústria de lanifício em Leiden e indústria 
de tecidos em Haarlem; tingimento e tecelagem da seda, de
pois fiação de seda e corte de diamantes em Amsterdã; refina
ção de açúcar e acabamento de tecidos ingleses, cervejaria, 
destilaria, preparação do sal, de tabaco, de cacau, trabalho 
de chumbo em Roterdã; polimento de lentes ópticas, fabrica
ção de microscópios, de pêndulos e instrumentos de navega
ção, estabelecimento de mapas terrestres e marítimos, im
pressões de livros em todas as línguas, etc. A metade da po
pulação holandesa (dois milhões e meio de habitantes) vive 
então nas cidades. 

Uma rica burguesia promove essas atividades e domina 
o país. O negociante Louis Trip possui em 1674 mais de um 
milhão de florins; o comerciante de sedas Jean de Neufville, 
vindo sem fortuna em 1647, morre no fim do século deixando 
perto de oitocentos mil florins; em 1674, cinqüenta e seis bur
gueses detêm entre duzentos e quatrocentos mil florins; cento 
e quarenta entre cem e duzentos mil. Esta burguesia conduz 
os negócios, desenvolve indústrias, organiza as "câmaras de 
mercadores", controla as companhias coloniais, supervisiona 
a universidade de Leiden; ela se dotou do Banco de Amsterdã 
e fez da cidade a grande praça financeira do momento; tenta 
impor a hegemonia da província da Holanda ao conjunto das 
Províncias Unidas. 

Daí os conflitos, não isentos de compromissos, com a 
família de Orange, que se apoia sobre as forças tradicionais 
das outras províncias e que consegue se impor, especialmente 
nos períodos de guerra e de tensão internacional: Maurício de 
Nassau, príncipe de Orange, contra o Grande Pensionário 
Oldenbarnvelt, em 1619, e Guilherme de Orange contra João 
de Witt, em 1672. 

Com a ascensão do capitalismo inglês e do protecionis-
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mo francês, com as três guerras travadas contra a Inglaterra 
(a de 1652-1654 e, sobretudo, com as de 1665-1667 e 1672-
1674), com a guerra travada contra a França em 1672 e, so
bretudo, com a participação na guerra dita de sucessão da Es
panha (1702-1714), com a depressão econômica e a queda dos 
preços coloniais que marcam a segunda metade do século 
XVII, o capitalismo holandês endivida-se, enfraquece-se e, fi
nalmente, perde sua posição dominante. O que não impede 
que a Holanda tenha sido, na primeira metade do século 
XVII, a "nação capitalista por excelência" (K. Marx) e, mais 
precisamente, "o símbolo do capitalismo comercial e finan
ceiro" (H. Sée). 

Um dos testemunhos do poderio passado dessa burgue
sia são os quadros de Rembrandt: o síndico dos mercadores 
de panos (1661), o construtor de barcos e sua mulher (1643), 
o pesador de ouro (1639), Jean Six, burgomestre de Amsterdã 
(cerca de 1650) — mas também os desenhos de camponeses 
pobres, de mendigos e de negros. 

Do mercantilismo ao liberalismo na Inglaterra 

Aliada do monarca na base da expansão colonial e do 
mercantilismo, a burguesia inglesa saberá utilizar os descon
tentamentos populares em sua luta contra o absolutismo, ou 
seja, para o fortalecimento de seu próprio poder. 

a) Expansão colonial e mercantilismo 

O poderio marítimo e colonial da Inglaterra se impôs 
frente à Espanha no fim do século XVI, opôs-se à Holanda 
no século XVII, enfrentará a França no século XVIII. 

A Inglaterra está empenhada, desde o início do século 
XVII, na expansão colonial. A Companhia (inlgesa) das ín
dias Orientais foi criada em 1600, com uma carta da rainha 
Elizabeth; quinze anos mais tarde, ela tem uns vinte entre
postos na índia, nas ilhas, na Indonésia e em Hirats, no Ja-
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pão. Está na Pérsia em 1628 e em Bombaim em 1668. Os 
ingleses se instalam também em Barbados em 1625, tomam 
Quebec (1629) e a Jamaica (1655) antes de tomar Nova Ams
terdã (1664); depois dos peregrinos do Mayflower (1620), 
outros imigrantes fundam colônias na América do Norte. 

O comércio exterior inglês decuplica entre 1610 e 1640. 
Desenvolve-se a produção. Por volta de 1640, algumas hu-
Iheiras produzem de dez a vinte e cinco toneladas por ano, 
contra algumas centenas de toneladas no século anterior. 
Altos fornos, fundições com grandes martelos de água, fábri
cas de alúmem e de papel empregam várias centenas de operá
rios; mercadores e fabricantes de têxteis fazem trabalhar vá
rias centenas, por vezes vários milhares, de fiandeiros ou de 
tecelões a domicílio. A burguesia, que promove esse desen
volvimento comercial e manufatureiro, necessita de encoraja
mento e de proteção ao mesmo tempo. 

Já em 1621, em seu Discours sur le commerce de l'An-
gleterre à destination des Indes orientales, Thomas Mun sali
enta a importância do comércio exterior: não se trata tanto de 
acumular os metais preciosos, porém de fazê-los circular para 
extrair um saldo positivo. O Relatório ao Conselho privado 
da Comissão sobre os tecidos, de 1622, reflete bem o estado 
de espírito mercantilista: 

Os remédios que propomos humildemente são os seguintes: 
para impedir a fabricação no estrangeiro, que seja proibido, 
sob as penas mais severas, a exportação da Inglaterra, da 
Irlanda e da Escócia da lã de tosões, de terra de pisoar e de 
cinzas de madeira (...), para impedir as fabricações e os fingi
mentos fraudulentos e de má qualidade, que seja editado um 
regulamento claro (...); que em cada condado seja constituída 
uma corporação das pessoas mais abastadas e mais compe
tentes para controlar a boa e leal fabricação, tingimento e 
acabamentos dos tecidos (...); que, para tornar menos pesa
dos os direitos que pesam sobre nossos tecidos exportados, 
rogamos humildemente a Sua Majestade que negocie com a 
arquiduquesa dos Países Baixos e com os estados gerais (...). 
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No que tange a raridade de espécies no reino, que se tome 
cuidado em impedir o transporte de nossas moedas e que os 
contraventores sejam severamente punidos (...)• Mas, sobre
tudo, que se remedie o déficit de nosso comércio exterior, 
pois se as exportações de supérfluos e de luxo forem maiores 
que as exportações de nossos produtos, as reservas deste reino 
serão dissipadas, pois será preciso exportar espécies para 
restabelecer o equilíbrio.29 

Efetivamente, Jaime I e depois Carlos I distribuem privi
légios e monopólios, regulamentam e organizam o controle 
das fabricações, proíbem as exportações de lã, elevam as 
taxas sobre as importações de tecidos franceses e holandeses; 
atos do Parlamento chegam mesmo a tornar obrigatório o 
uso de tecidos de lã para as vestimentas de luto e para as mor
talhas. "O Estado administrava a economia, multiplicava os 
monopólios, contrariava as inovações agrícolas tecnicamente 
justificadas." 3 0 

Em seu England's Treasure by foreign Trade, escrito 
entre 1622 e 1650 e publicado em 1664, Thomas Mun alarga a 
perspectiva: "O comércio exterior é a riqueza do soberano; a 
honra do ieino, a nobre vocação dos mercadores, nossa sub
sistência e o emprego de nossos pobres, a melhoria de nossas 
terras, a escola de nossos marinheiros, o nervo de nossa guer
ra, o terror de nossos inimigos"; e ainda: "Se considerarmos 
a beleza, a fertilidade, o poderio marítimo e terrestre da 
Inglaterra (...) ficaremos de acordo que este reino é capaz de 
ser dono do Universo, pois qual outra nação é tão rica e natu
ralmente dotada de coisas necessárias à alimentação, ao ves
tuário, à paz e à guerra, não somente para sua suficiência, 

Citado in P. Deyon , op. cit., pp. 93-94. 
R. Marx, fAngleterre des révolutions, p. 87. Contra esses privilégios e essas 
regulamentações, logo se elevaram protestos; assim, no Longo Parlamento, sir 
John Colepeper se indigna: "É uma enxurrada de vermes que rastejou por todo o 
país. Quero dizer, os monopolizadores ( . . . )" . Citado in Histoire générale des 
civilisations, t. IV, p. 248. 
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mas também para fornecer a seus vizinhos, logrando com isso 
abundância de espécies e o remate de sua felicidade". 

Grandeza nacional, enriquecimento do Estado e dos 
mercadores, domínio do universo: esta è a base de um com
promisso entre a burguesia e o soberano. 

Compromisso difícil: por não ter respeitado a prerroga
tiva do Parlamento de votar o imposto, da qual as classes 
ricas não abrem mão, Carlos I terá, num grande movimento 
popular de descontentamento, a cabeça cortada em 1649. 
Uma tentativa de república oligárquica, com Cromwell, vira
rá ditadura; esta sobreviverá por pouco tempo após a morte 
do "lorde protetor da Inglaterra, Escócia e Irlanda". 

Nos negócios, Cromwell também conduziu uma política 
mercantilista, porém mais ofensiva. Em 1651, diante da crise, 
ele promulgou o primeiro ato de navegação: as mercadorias 
européias só podem ser transportadas em navios ingleses ou 
em navios de seu país de origem; os produtos da África, da 
Ásia e da América só podem ser importados em navios da 
Inglaterra ou das colônias. O segundo ato de navegação, em 
1660, especificará que o capitão e pelo menos três quartos da 
tripulação devem ser ingleses. As guerras contra a Holanda, 
na segunda metade do século, marcam como, nessa fase de 
depressão, acirra-se a rivalidade entre esses dois capitalismos 
nacionais. 

b) A afirmação da burguesia 

Com sua estimativa da população e da riqueza estabele
cida para a Inglaterra e para o País de Gales, em 1688, Grego-
ry King dá um quadro interessante da sociedade inglesa do 
século XVII. A Tabela 1 apresenta as camadas sociais classifi
cadas por sua renda familiar anual decrescente. 

O mundo rural continua, vê-se bem, amplamente predo
minante: grande, média e pequena nobreza proprietárias de 
terras tiram seus recursos principalmente do trabalho das 
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camadas do campesinato que lhes são submissas; um campe-
sinato nitidamente estratificado e que produz a maior parte 
das riquezas de origem nacional, das quais se beneficiam as 
classes dominantes e o Estado. 

As camadas mais pobres desse campesinato — pequenos 
camponeses, lavradores, pobres que logravam viver graças 
aos comunais — são atingidas plenamente por uma nova 
onda de enclosures. John Hales já escrevia, no meio do sécu
lo XVI: 

Por minha fé! essas enclosures serão nossa perda! Por causa 
delas pagamos arrendamentos cada vez mais pesados pelas 
nossas fazendas, e já não encontramos terras para cultivar. 
Tudo é tomado para as pastagens, para a criação de carneiros 
e gado: tanto assim que em sete anos eu vi, num raio de seis 
milhas em torno de mim, uma dúzia de charruas postas de 
lado; no mesmo lugar onde mais de quarenta pessoas tiravam 
seu sustento, agora um homem com seus rebanhos tem tudo 
só para ele. São esses carneiros que fazem nossa infelicidade. 
Eles escorraçaram deste país a agricultura, que até pouco tempo 
atrás nos fornecia todos os tipos de alimentos, ao passo que, 
presentemente, só há carneiros, carneiros e mais carneiros.31 

E Lupton, em 1622: "As enclosures deixam gordos os 
rebanhos e magras as pessoas pobres". Elas suscitam novas 
revoltas camponesas no início do século XVII, ocasião em 
que aparecem as denominações de levellers (niveladores) e 
diggers (cavadores) porque eles "cavavam e plantavam as 
terras comunais". 3 2 

No movimento de profundo descontentamento de onde 
surgirá a primeira derrubada do rei, as reivindicações campo
nesas recomeçam e originam uma agitação multiforme. As 
aspirações moderadas se exprimem através do programa dos 
levellers (1648): 

31 A discourse of the commonweal of this realm of England (1549), citado in P. 
Mantoux, La Révolution industrielle au XV1IF siècle, p 143. 

32 B. Moore, Les Origines sociales de la dictature et de la démocratie, p. 23. 
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Nossas esperanças eram as de que vós houvestes assentado a 
autoridade suprema do povo nesta honorável Câmara e afas
tado qualquer aparência de poder contrário do rei ou dos 
lordes (...), promulgado leis ordenando a eleição anual de 
deputados (...), submetido os reis, as rainhas, os príncipes, os 
duques, os condes, os lordes e igualmente todos os cidadãos 
às leis do país, existentes ou futuras (...), libertado todos os 
homens do povo da jurisdição dos lordes em todos os proces
sos (...), libertado todos os negócios e companhias de todo 
monopólio e açambarcamento, por companhias ou qualquer 
outro (...), abolido os impostos indiretos e todas as taxas com 
a exceção dos subsídios (...), mandado derrubar todas as cer
cas recentes de fens e de outras terras comunais, ou mandar 
cercar exclusivamente ou principalmente em benefício dos 
pobres (...), abolido o pesado fardo dos dízimos (...), assumi
do, em vosso nome e no de todos os Parlamentos futuros, o 
compromisso de não abolir a propriedade, de não buscar a 
igualdade das propriedades fundiárias ou a comunidade de 
todos os bens...33 

Em poucas palavras: democracia parlamentar, liberda
de, propriedade; aí estão as aspirações de camponeses médios 
ou abonados, de comerciantes, de artesãos, de pessoas emi
nentes locais. 

Os discursos dos diggers parecem mais populares: 
"Chorai então, gritai, vós, os ricos. Deus virá vos punir 

de todas as vossas opressões; vós viveis do trabalho dos ou
tros homens, porém só lhes dais farelos para comerem, extor-
quindo de vossos irmãos arrendamentos e impostos enormes. 
Mas que fareis vós doravante? Pois o povo não mais se sub
meterá a vossa escravidão, já que o conhecimento do Senhor 
os esclarecerá".3 4 Imaginamos o sitiante oprimido, o lavrador 
extenuado, ambos sensíveis, em tempo de uma revolta, a tais 
lamentos. 

3 3 Citado in R. Marx, op. cit., pp. 202-203. 
La Lumière brillant dans le Buckinghamshire, citado in Histoire générale du 
socialisme, t. I, p. 98. 
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TABELA 1 

CLASSES SOCIAIS E R E N D A S 
NA INGLATERRA NO SÉCULO XVII 

número de 
famílias 

renda anual 
por família* 

renda total 
da camada* 

lordes 186 2590 481800 

baronetes 800 880 704000 
cavaleiros 600 650 290000 
escudeiros 3000 450 í 350000 
negociantes 
(comércio marítimo) 2000 400 800000 
fidalgos 12000 280 3360000 
oficiais do Estado 5000 240 1200000 

negociantes 
(comércio terrestre) 8000 200 1600000 
juristas e homens da lei 10000 140 1400000 
empregados do Estado 5000 120 600000 
ricos agricultores 40000 84 3360000 
oficiais da frota 5000 80 400000 

oficiais do exército 4000 60 240000 
alto clero 2000 60 120000 
ciências e profissões 
liberais 16000 60 960000 

camponeses médios 140000 50 7000000 

baixo clero 8000 45 360000 

comerciantes, lojistas 40000 45 1800000 

sitiantes 150000 44 6600000 

artesãos 60000 40 2400000 

marinheiros 50000 20 1000000 

lavradores e jornaleiros 364000 15 5460000 

soldados 35000 14 490000 

camponeses pobres 
e sem terra 400000 6,1 Os 2600000 

vagabundos (30000 pessoas) 2 60000 

* Em libras. 
Fonte: segundo Peter Mathias, The first industrial Nations, p. 24. 
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Paralelamente, desenvolve-se um novo modo de extor
são de valor: ele resulta da dominação indireta que negocian
tes exercem sobre os artesãos. Atesta isso este lamento, As 
Delícias do patrão mercador de tecidos, do fim do século 
XVII: 

Nós acumulamos tesouros, ganhamos grandes riquezas. De 
tanto despojar e oprimir as pessoas pobres. É assim que 
enchemos nossa bolsa. Não sem que atraiamos mais de uma 
maldição (...). • 
Em primeiro lugar, os penteadores, nós os reduziremos. De 
oito groats as vinte libras a uma meia-coroa. E se reclamarem 
e disserem: "É muito pouco!", nós os faremos escolher entre 
isso ou nenhum trabalho. Nós os faremos acreditar que o co
mércio não vai bem; eles nunca ficaram tão tristes, mas o que 
nos importa? (...) 
Nós faremos os pobres tecelões trabalharem a preços baixos. 
Encontraremos defeitos, quer existam quer não, de maneira a 
encurtar ainda mais o salário deles. Se os negócios forem mal, 
eles o perceberão logo; mas se houver uma melhora, eles nun
ca o saberão. Nós lhes diremos que o tecido já não se vende 
nos países de além-mar, e que quase não nos importamos em 
continuar a vender (...). 
Depois será a vez dos fiandeiros. Nós os faremos fiar três 
libras de lã em vez de duas. Quando eles nos trouxerem o 
trabalho, vão se queixar, e nos dirão que com esse salário não 
vão ter com que viver. Mas se faltar apenas uma onça de fio, 
não ficaremos embaraçados em lhes abater três pence... É 
assim que adquirimos nosso dinheiro e nossas terras: graças a 
essas pobres pessoas que trabalham dia e noite. Se elas não 
estivessem lá para se cansar com todas suas forças, podería
mos nos enforcar, sem outra forma de processo. Os pentea
dores, os tecelões, os pisoeiros também, com os fiandeiros 
que se extenuam por um ínfimo salário. É graças ao trabalho 
deles que enchemos nossa bolsa, não sem suportar mais de 
uma maldição...35 

3 5 Citado in P. Mantoux, op. cit., pp. 58-59. 
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Q U A D R O 3 

CLASSES S O C I A I S E E X T O R S Ã O DO VALOR 

N A INGLATERRA N O S É C U L O XVII 

De acordo com a tabela feita por Gregory King, para a Inglaterra e País de Gales, 
em 1688. (Segundo Peter Mathias, The first industrial Nation, p. 24.) Os números 
entre parêntese indicam os efetivos totais de cada classe ou camada. 
Os dois círculos de baixo indicam as duas esferas da produção material (PI) e a da 
produção para o autoconsumo (P2). As flechas marcam os grandes fluxos de circu
lação dos valores. 
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Esses artesãos pobres, esses operários que trabalham 
para negociantes-fabricantes, não é a liberdade, não é a de
mocracia que eles reclamam — é a proteção da regulamenta
ção, tendo sempre os mesmos objetivos: a elevação da tarifa 
ou do salário; a redução da jornada de trabalho; a proteção 
contra a concorrência externa. 

A democracia, a liberdade são os membros da burgue
sia dos negócios e dos bancos, os juristas e os homens da lei 
que a reclamam; eles encontram sustentações nas profissões 
liberais, entre os grandes proprietários rurais, entre os comer
ciantes e os agricultores enriquecidos, assim como entre uma 
parte da gentry. 

Aí reside uma força social nova, cujo peso aumenta e é 
subestimado pela monarquia restabelecida após a morte de 
Cromwell. Ora, esta multiplica os descontentes por sua ten
dência ao absolutismo, sua aliança com a França e suas incli
nações para o catolicismo; renasce a oposição contra Carlos 
II; ela se tornará confrontamento, quando ele tiver um her
deiro, contra Jaime II, que deverá se exilar. O Parlamento 
oferece, então, a coroa a Guilherme, que deve se comprome
ter a respeitar uma "Declaração dos direitos": o rei não 
poderá "suspender a aplicação das leis, receber impostos, 
levantar e manter um exército em tempo de paz sem o consen
timento do Parlamento". Estamos em 1689. 

Derrubado o absolutismo, não se trata de estabelecer 
um regime democrático fundamentado no sufrágio universal. 
Apenas um pequeno número de proprietários (cerca de cin
qüenta mil) é admitido a designar os representantes ao Parla
mento. Após se beneficiar por muito tempo da política mer
cantilista seguida pela monarquia, a burguesia soube utilizar 
o ponto de apoio dos movimentos populares contra o absolu
tismo; lá está ela passando um prudente compromisso, frente 
às classes populares, com a antiga, mas sempre poderosa, 
classe dominante, a nobreza. 
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c) Liberdade e liberalismo 

Liberdade, livre consentimento, direito à insurreição; a 
burguesia inglesa vai encontrar em Locke o teórico que refu
tará as teses desenvolvidas por Hobbes 3 6 no meio do século 
em favor da necessidade de um Estado absolutista, e justifi
cará a derrubada do soberano. 

Como Hobbes, Locke parte do primeiro contrato social 
para chegar a uma posição oposta: 

O motivo que impele os homens a entrarem na sociedade é a 
salvaguarda de seu próprio bem, e a finalidade que visam ao 
elegerem e instituírem um corpo legislativo é o estabeleci
mento de leis e de regras para guardar e proteger os bens de 
todos os membros da sociedade, para limitar o poder e tem
perar a autoridade de cada um de seus grupos e de cada um de 
seus membros. Nunca se pode supor que a sociedade consente 
em atribuir ao corpo legislativo o poder de suprimir aquilo 
que os homens procuraram salvaguardar através da constitui
ção de uma sociedade civil, e que motiva a submissão do povo 
aos legisladores de sua escolha. Desde então, cada vez que os 
legisladores atacam os próprios bens do povo e os atingem, 
cada vez que tentam reduzir este último à escravidão impon
do-lhe um poder arbitrário, eles se põem em estado de guerra 
contra ele.37 

Assim, para Locke, o que fundamenta a sociedade e o 
governo é o livre consentimento dos cidadãos: 

O que deu origem a uma sociedade política e a estabeleceu 
nada mais é senão o consentimento de um certo número de 
homens livres capazes de serem representados pelo maior 
número deles; e é isto, apenas isto, que pode ter dado começo 

Le Léviathan, 1651. 
Essai sur le gouvernement civil, 1690, citado por R. Marx, op. cit., p. 286. 
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no mundo a um governo legítimo (...). Sem o consentimento 
do povo, nunca se pode erguer nenhuma forma de governo.38 

E esse mesmo fundamento justifica o direito de insur
reição: 

O povo, em virtude de uma lei que precede todas as leis posi
tivas do homem e a qual é predominante (...), reservou-se um 
direito que pertence geralmente a todos os homens quando 
não há recurso sobre a terra, a saber: o direito de examinar se 
ele tem justa razão de se submeter ao Céu (...). Um povo 
geralmente maltratado contra todo direito está longe de dei
xar passar uma ocasião em que ele pode se livrar de suas mi
sérias, e sacudir o pesado jugo que lhe foi imposto com tanta 
injustiça.39 

Assim, Locke concebe o governo como "verdadeiro 
remédio para os inconvenientes do estado natural"; rejeita o 
absolutismo, que coloca o soberano acima das leis, e, logo, 
fora da sociedade civil. 

Mas não nos enganemos: nascido numa família de mer
cadores e de homens de lei, médico de lorde Ashley em 1666, 
secretário do Board ofTrade de 1672 a 1675, tendo viajado 
na França e depois permanecido na Holanda, Locke não 
reconhece às classes laboriosas a capacidade de governar. 
Diante dos pobres, ele preconiza a força; seus cadernos de 
notas em 1679, bem como seu relatório à Comissão do Co
mércio em 1699 atestam isso: "Os vagabundos válidos de 
catorze a cinqüenta anos, pegos mendigando, deveriam ser 
condenados a servir três anos na Frota, isto para aqueles dos 
condados marítimos, ou a trabalhar três anos em workhouses, 
para os outros. Os jovens mendigos de menos de catorze anos 
deveriam ser açoitados e postos numa escola de trabalho". 4 0 

38 Second Traité du gouvernement civil, 1690, citado por J. J. Chevalier, Les 

Grandes Oeuvrespolitiques, pp. 92-93. 
3 9 Ibidem, p. 97. 
40 i_i 

nistoire générale des civilisations, t. IV. p. 346. 
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Para ele, os homens livres, aqueles que passam o contrato 
social, são os membros da nobreza, do clero, da gentry, da 
burguesia comerciante e financeira: especialmente os proprie
tários esclarecidos, esses burgueses que mostraram sua capa
cidade na administração de seus bens; é a eles que cabe a res
ponsabilidade dos cargos governamentais. 

As idéias de Locke são as de um grande burguês esclare
cido, daí seu sucesso nas classes dirigentes da Inglaterra e da 
Holanda e, no século seguinte, entre os juristas e os filósofos 
franceses. 

Um ano após a publicação do Ensaio sobre o governo 
civil, em 1691, um fidalgo inglês, admirador de Descartes, ex-
comerciante na Turquia, alto funcionário e alcaide de Lon
dres, sir Dudey North, expõe em seu Discurso sobre o Co
mércio posições que se afastam nitidamente daquelas do mer
cantilismo. 

Do ponto de vista do comércio, o mundo inteiro não passa de 
uma única nação ou de um só povo, no interior da qual as 
nações são como as pessoas (...). 
A moeda exportada no comércio constitui um aumento da 
riqueza da nação (...). Toda medida em favor de um comércio 
ou de um interesse e contra um outro é um abuso e diminui 
proporcionalmente o lucro do público (...). 
Não cabe à lei, em nenhum caso, fixar os preços no comércio, 
pois seus níveis devem se fixar por si mesmos (...). Quando 
uma nação ficou rica, o ouro, a prata, as jóias e qualquer 
coisa útil ou desejável (...) são abundantes (...). Nenhum 
povo nunca se tornou rico através das intervenções do Esta
do, mas a paz, a indústria e a liberdade, e nada mais, é que 
trazem o comércio e a riqueza.41 

A coincidência pode impressionar: praticamente ao 
mesmo tempo são enunciados os princípios da liberdade polí
tica e é afirmada a necessidade do liberalismo econômico. É 

4 1 Discourses upon Trade, 1691, citado por H. Denis, op. cit., pp. 132-133. 
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que a burguesia, tendo sido suficientemente forte para desa
fiar o absolutismo, necessitava legitimar o novo modo de 
governo instalado. E, no mesmo movimento, alguns de seus 
membros vêem que, tendo em conta os trunfos de que ela 
dispõe, ela encontrará na livre-trocao estimulante que permi
tirá um novo impulso do comércio e da produção. 

A liberdade de exportar os cereais, meio de estimular a 
agricultura, foi decidida já em 1670. Em 1703, o tratado de 
Methuen, com Portugal, abrirá o mercado do Brasil; em 1713, 
na paz de Utrecht, a Inglaterra obtém da Espanha a abertura 
do imenso mercado representado por seu império. Em 1694 é 
criado o Banco da Inglaterra. 

Mercantilismo e absolutismo na França 

É na França que a dupla absolutismo-mercantilismo 
aparece com mais nitidez; ela corresponde à aliança entre 
uma burguesia ainda fraca com um monarca cujo 
absolutismo se completa com Luís XIV; aliança contra uma 
nobreza ainda forte e, quando necessário, contra as revol
tas da miséria: fronda da nobreza (1648-1653), que marcou 
profundamente o jovem Luís XIV; guerras camponesas (no-
tadamente entre 1636 e 1639) e revoltas urbanas (freqüentes 
entre 1623 e 1652), que questionam o fisco real da maneira 
mais direta possível — os coletores de impostos, ou seus co
bradores, eram freqüentemente mortos, esquartejados, fura
dos com pregos... 

Pois, má colheita ou baixa de preços, as diversas arreca
dações — impostos, arrendamentos, prestações em dinheiro 
ou em gêneros, direitos sobre a colheita, dízimo eclesiástico 
— tornam-se rapidamente insuportáveis para os camponeses; 
e, nas cidades, a miséria dos vagabundos, dos mendigos e dos 
desempregados se junta ao descontentamento dos assalaria
dos: pois as corporações se fecham, os patrões exigem jorna
das de doze a dezesseis horas e ponderam para reduzir o nú-



52 MICHEL B E A U D 

Histoire générale des civilisations, t. IV, p. 153. 

mero de dias de descanso. Formam-se sindicatos ocultos; 
procura-se uma resistência de formas múltiplas. 

A burguesia francesa continua fascinada pelo Estado 
real e pela nobreza. Os ofícios de finanças, de justiça e de 
administração pública são os mais procurados; o rei multipli
ca os ofícios para vendê-los e taxá-los. Negociantes e fabri
cantes se enriquecem. Assim: 

Sainctot, Nicolas Le Camus, que tem nove milhões de fortuna 
e arrebanha de uma só vez cem mil escudos de mercadorias na 
feira de Frankfurt, o mercador de tecidos Claude Parfaict, o 
mercador de estamenhas Edouard Colbert, tio do futuro 
ministro, e muitos outros em todas as grandes cidades coman-
ditam fábricas de canhões, de armas, de pólvora, de sedas, de 
tapeçarias, de tecidos, estabelecimentos metalúrgicos. Adqui
rem terras, empurram suas famílias para os cargos de Estado, 
de cidade, de Igreja.42 

Eles se preocupam em "viver nobremente", aspiram ser 
um dia enobrecidos. A nobreza os rejeita. Portanto, é ao rei 
que levarão a capacidade deles, sabendo que por isso serão, 
de um modo ou de outro, recompensados. 

a) O ideal mercantilista 

Montchrestien exprime bem, nesse começo de século, o 
mercantilismo francês. Nascido em 1576, filho de um boti
cário, ele escreve e freqüenta a nobreza; em 1605, mata seu 
adversário em duelo e foge para a Inglaterra; após uma estada 
na Holanda, casa-se com uma viúva rica e nobre, depois ins
tala uma fábrica de utensílios e ferramentas. Persuadido de 
que a riqueza do Estado não funciona sem a riqueza dos bur
gueses, que a prosperidade pública (econômica) e a do Tesou-
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ro (política) são indissociáveis,43 ele apresenta em 1616 seu 
Traité d'économiepolitique ao guarda dos Selos (chanceler); 
o trabalho é apreciado e lhe proporciona o título de barão. 
"Não é a abundância de ouro e de prata, a quantidade de 
pérolas e de diamantes, que faz os Estados ricos e opulentos", 
escreve ele, "é a conciliação das coisas necessárias à vida e ao 
vestuário". Mas, ao mesmo tempo: "É impossível fazer a 
guerra sem homens, manter homens sem soldo, prover ao sol
do deles sem tributos, arrecadar os tributos sem comércio". 
O que o leva a esta conclusão: "Os mercadores são mais 
que úteis para o Estado, e sua preocupação de lucros, que se 
exerce no trabalho e na indústria, faz e causa uma boa parte 
do bem público. Por esta razão lhes deve ser permitido o 
amor e a busca do lucro". Com a condição, bem entendido, 
de que se trate de mercadores nacionais; pois: "Os mercado
res estrangeiros são como bombas que sugam para fora do 
reino (...) a pura substância de nossos povos (...); são san
guessugas que se grudam no grande corpo da França, tiram 
seu melhor sangue e se empanturram com ele". 

Ele resume com uma frase o pensamento mercantilista: 
"É preciso dinheiro, e, não o tendo de nosso país, é preciso 
tê-lo dos estrangeiros". Para isto, ele recomenda encorajar o 
comércio nacional; impedir mercadores estrangeiros de tira
rem o ouro e a prata do reino; recomenda regulamentar as 
profissões, criar "nas várias províncias da França, várias 
oficinas de teares (...) dando a superintendência e o acompa
nhamento destas, com privilégios úteis e honoríficos, a espíri
tos capazes e cheios da inteligência necessária". Ele preconiza 
a conquista colonial, claro que para "fazer com que o nome 
de Deus, nosso criador, seja conhecido por tantos povos bár
baros, privados de qualquer civilização, que nos chamam, 

4 3 Ele é totalmente explícito: "Pode-se com muito propósito assegurar, contra a 
opinião de Aristóteles e de Xenofonte, que não se poderia dividir a economia da 
política sem desmembrar a parte principal do todo, e que a ciência de adquirir 
bens, que eles denominam assim, é comum às repúblicas bem c o m o às famílias". 
Ver H. Denis, op. cit., pp. 89 e segs., e P. Deyon, op. cit., pp . 49 e segs. 
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estendem-nos os braços, estão prontos a se sujeitar a fim de 
que, através de santos ensinamentos e de bons exemplos, 
nós os coloquemos no caminho da salvação". "Como o pró
prio Deus promete àqueles que procuram seu reino acrescen
tar a este o cúmulo de todo o bem, não há que duvidar que 
além da bênção de Deus, que viria a este grande e poderoso 
Estado por empreendimentos tão piedosos, tão justos e tão 
caridosos (...), abrir-se-ia por este meio, tanto aqui quanto 
lá, grandes e inesgotáveis fontes de riqueza." 

Richelieu, depois Colbert, trabalharão para a realização 
dessa política. 

b) A política mercantilista 

Após o assassinato de Henrique IV, com a regência de 
Maria de Médicis, o poder real atravessa um período de en
fraquecimento. Em 1624, o cardeal de Richelieu é chamado 
ao governo; ele continuará chefe do Conselho até 1642, 
compondo com o Parlamento, quebrantando o orgulho dos 
grandes e seus complôs, conduzindo os protestantes como 
queria,4 4 organizando o Estado — em uma palavra, instau
rando o absolutismo. Paralelamente, ele encoraja os confli
tos que enfraquecem os Habsburgos, envolvendo a França 
quando necessário. Empenha-se em restaurar os meios de ri
queza: a agricultura, as estradas, os canais e os portos, 
algumas produções manufatureiras, e particularmente as 
companhias de comércio. Como ele mesmo relata em suas 
Memórias: 

Este grande conhecimento que o cardeal havia adquirido do 
mar fez com que ele representasse na assembléia dos notáveis, 
que se realizava então, várias proposições necessárias, úteis e 
gloriosas; não tanto para recolocar, na França, a marinha em 

4 4 Sitiamento de La Rochelle, 1627-1628; "Édito de graça" de Ales, 1629. 
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sua primeira dignidade quanto através da marinha, a França 
em seu antigo esplendor. Ele lhes fez ver (...) que não há reino 
tão bem situado quanto a França, e tão rico em todos os 
meios necessários para se tornar dono do mar; que, para 
lograr isso, deve-se ver como nossos vizinhos se governam, 
fazer grandes companhias, obrigar os mercadores a nelas 
entrarem e lhes dar grandes privilégios, como fazem nossos 
vizinhos; que, na falta dessas companhias, cada pequeno 
mercador transporta à parte e por sua conta, partindo em sua 
maioria em pequenos navios bem mal equipados, por isso são 
a presa de corsários e de príncipes nossos aliados, porque não 
têm as costas suficientemente largas, como teria uma grande 
companhia, para prosseguir sua justiça até o fim. Não obs
tante, apenas essas companhias não seriam suficientes se o 
Rei, por sua vez, não estivesse armado com um bom número 
de navios para mantê-las poderosamente caso se opusessem 
através de força aberta a seus desígnios, ademais o Rei logra
ria uma vantagem: em necessidade de guerra ele não precisa
ria mendigar a assistência de seus vizinhos.45 

Se certas tentativas fracassaram — as*da Companhia do 
Morbihan (fundada em 1625) e da Companhia da Nacelle 
Saint-Pierre Flordelisada (fundada em 1627, e cujo monopó
lio deveria se estender ao mundo inteiro) —, outras tiveram 
êxito: a Companhia dos Cem Associados desenvolve suas ati
vidades no Canadá, a do Cabo Verde no Senegal, a das Ilhas 
da América (1635) nas Antilhas e a das índias Orientais em 
Madagascar. Em 1628, foi estabelecido um entreposto fran
cês em Argel e, em 1631, instalaram-se os primeiros cônsules 
franceses no Marrocos. 

Depois de Richelieu são tomadas medidas protecionis
tas; especialmente, em 1644, a tarifa protetora sobre os têx
teis e, em 1659, a taxa de cinqüenta soldos por tonelada sobre 
os navios estrangeiros. 

Mas é, indubitavelmente, com Luís XIV e Colbert que 
triunfam o casamento do absolutismo com o mercantilismo, 

4 5 Mémoires, do cardeal Richelieu, 1627, citado por P. Deyon, op. cit., pp. 94 e 95. 
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a aliança do rei Sol com a burguesia. Para a nobreza, decerto, 
resta a corte. Mas a burguesia, cada vez mais, ascende às res
ponsabilidades do Estado. O rei escolhe entre a burguesia de 
toga seus ministros, seus conselheiros, seus intendentes: Le 
Tellier, Colbert, Louvois, Barbezieux; ele os enobrece, admi
te-os na corte, criando de fato uma nobreza de toga. A velha 
aristocracia desaprova: "Foi um reino de vil burguesia", 
resmunga Saint-Simon. 

Sob esse reino, com Colbert,4 6 para quem "as compa
nhias de comércio são os exércitos do rei e as manufaturas da 
França são suas reservas", o mercantilismo atinge seu apogeu 
na França. Porque "apenas a abundância de dinheiro num 
Estado faz a diferença de sua grandeza e de seu poderio" e 
"só é possível aumentar o dinheiro num reino ao mesmo 
tempo que se tira a mesma quantidade dos Estados vizinhos", 
Colbert vê os ganhos que a França obteria ao libertar seu co
mércio exterior da tutela holandesa: 

Além das vantagens que a entrada de uma maior quantidade 
de dinheiro sonante ocasionará ao reino, é certo que, através 
das manufaturas, um milhão de pessoas que definham na 
indolência ganharão a vida. Que um número igualmente con
siderável ganhará a vida na navegação e nos portos de mar; a 
multiplicação ao infinito de navios multiplicará da mesma 
forma a grandeza e o poderio do Estado. Eis, a meu ver, os 
fins aos quais devem tender a aplicação do rei, sua bondade e 
seu amor por seus povos.47 

Em primeiro lugar são as medidas defensivas: a arreca
dação efetiva da taxa sobre navios estrangeiros, a tarifa pro
tetora de 1664, depois a de 1667. 

Quer dizer de 1663 a 1685. Sinais arquiteturais desse período: os "arcos de 
triunfo" da porta Saint-Denis (1673) e da porta Saint-Martin (1674), a colunada 
do Louvre (1667-1674), a praça das Victoires com a estátua de Luís XIV (1686). 
Lettres, mémoires et instructions, de Colbert, citado in P. Deyon, op. cit., pp. 
lOOe 101. 
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Em segundo lugar é a política de desenvolvimento da 
produção. Já em 1663, Colbert empreende: 

(...) uma vasta pesquisa sobre os recursos da França, sobre as 
predisposições de cada região para a agricultura, para o 
comércio, para a indústria, sobre os métodos empregados, 
sobre o espírito das populações. Colhidas essas informações, 
Colbert estabelece um plano; a lista daquilo que cumpre pro
duzir e os lugares em que se deve produzir. Para a produção, 
mandar-se-á vir do exterior aquilo que se necessita: as máqui
nas, particularmente aquelas que ainda não são conhecidas na 
França, por exemplo, aquela que serve para fazer meias "dez 
vezes mais depressa do que com agulha"; depois os técnicos: 
alemães e suecos para o trabalho em ferro, holandeses para o 
do tecido, venezianos para o bordado e os espelhos, milaneses 
para a seda, uns e outros recrutados pelos cônsules franceses. 
O caso mais célebre é o do holandês Josse Van Robais de 
Middleburgo, instalado em Abbeville com todo seu pessoal 
para aí fabricar tecido, com um privilégio de vinte anos.48 

Dentro dessa perspectiva, ele se empenha na fundação 
de mais de quatrocentas manufaturas. Manufaturas "coleti
vas" reunindo vários centros artesanais que se beneficiam 
juntos de privilégios concedidos: fábrica de tecidos de Sedan 
ou de Elbeuf, malharia de Troyes, manufatura de armas de 
Saint-Étienne... Manufaturas "privadas", empresas indivi
duais (Van Robais em Abbeville) ou grandes companhias 
com sucursais em várias províncias, especialmente para as 
minas, para a grande metalurgia (Companhia Dallier de la 
Tour: forjas, canhões, âncoras, armas), para os lanifícios... 
Manufaturas do rei, enfim, propriedade do soberano: Gobe-
lins, Sèvres, Aubusson, Saint-Gobain — mas também arse
nais e fundições de canhões. Os privilégios concedidos (mo
nopólios de produção ou de venda, isenções, financiamento) 
têm como contrapartida controles rigorosos (normas, quanti-

4 8 Histoire universelle, t. III, p. 142. 
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dade, qualidade). Através dessa política são desenvolvidas as 
produções de luxo e de exportação (tapeçarias, porcelanas, 
objetos de vidro, tecidos de luxo), mas também as produções 
de base (siderurgia, papéis, armamento) e as produções de 
consumo corrente (tecidos de lã e de linho, panos, etc) . 

Ao mesmo tempo, é o brutal aprendizado da disciplina 
manufatureira. Os mendigos, encerrados nos asilos, devem 
aprender uma profissão; os ociosos, as moças solteiras, o 
pessoal dos conventos, podem ser obrigados a trabalharem 
nas manufaturas; as crianças devem ir ao aprendizado. Para 
os operários, a missa no início do dia, o silêncio ou cânticos 
durante o trabalho; as multas, o açoite ou a golilha em caso 
de erro; a jornada de doze a dezesseis horas; os baixos salá
rios; a ameaça de prisão em caso de rebelião. 

E depois, enfim, é a política comercial.49 A Companhia 
das índias Orientais (1664) recebe por cinqüenta anos o mo
nopólio do comércio e da navegação no Oceano Índico e no 
Pacífico; seu resultado é medíocre, e ela só conhecerá a pros
peridade no século seguinte. A Companhia do Levante (1670) 
se beneficia de subvenções e de acordos com as manufaturas 
de panos e de açúcar; após uma breve prosperidade, ela sofre 
os ataques dos negociantes marselheses e a concorrência 
holandesa, e cessa suas atividades por volta de 1680. Expan
de-se a presença francesa no mundo: São Domingos (1665), 
vale do Mississippi (1673), Pondichéry (1674). 

Assim, num contexto geral de depressão econômica, 
frente aos poderosos capitalismos mercantis holandês e in
glês, é através da ação do Estado real que se estabelecem, na 
França, as bases simultaneamente sólidas e modestas de um 
capitalismo manufatureiro e colonial. O Estado real, o Esta
do absoluto, sustentou maciçamente o esforço de desenvolvi
mento da produção manufatureira e do comércio mundial; é 

4 9 "O comércio" — escrevia Colbert — "é a fonte das finanças, e as finanças são o 
nervo da guerra." 
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sob sua proteção que se formou a burguesia francesa: ela car
regará por muito tempo a marca disso... 

c) Questionamento do mercantilismo 

Mas logo surgem as críticas. Os interesses, em primeiro 
lugar, insurgem-se assim que são lesados: fabricantes tolhidos 
pelas manufaturas, comerciantes de Nantes, Rouen e Marse
lha tolhidos pelas companhias de comércio ou pelas represá
lias holandesas ou inglesas. Assim, em Mémoirepour servir à 
1'histoire, de 1688, lemos: 

... Colbert não percebe que ao querer pôr os franceses em 
condições de poderem dispensar todos os outros povos, [ele 
os conduz] a pensarem também em fazer a mesma coisa por 
seu lado, pois é certo que eles tomaram outra rota para ir 
procurar em outro lugar a maioria das coisas com que eles 
vinham se abastecer em nossas províncias. Já que uma das 
causas principais da escassez de dinheiro, que vemos na Fran
ça, em meio a uma abundância tão grande de trigo e de vinho, 
resulta do fato de os holandeses não os virem mais buscar, 
como o faziam antigamente, porque a conduta que temos 
para com eles em relação ao comércio faz com que vejam cla
ramente que não queremos nada pegar em troca (...). De 
modo que após haver passado por muitos inconvenientes de
sagradáveis, será preciso que voltemos por necessidade ao 
mesmo estado em que estávamos, ou não ter nenhuma ligação 
com ninguém, o que é uma coisa impossível...50 

Boisguilbert, ao observar no fim do século a miséria 
camponesa e a baixa da renda nos campos, questiona os im
postos, "a incerteza da talha" e as barreiras alfandegárias, 
"os auxílios e os direitos alfandegários sobre as passagens e 
as saídas do reino" (Le Détail de la France, 1695). Em Le 

Citado in P. Deyon, op. cit., pp. 102-103. 
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Factum de la France (1707), ele toma consciência da interde
pendência das atividades num sistema mercantil genera
lizado: 

Temos de reconhecer um princípio, o de que todas a profis
sões, quaisquer que sejam numa região, trabalham umas para 
as outras, e se mantêm reciprocamente, não somente para o 
fornecimento de suas necessidades, mas também para sua 
própria existência. Ninguém compra o produto de seu vizi
nho, ou o fruto de seu trabalho, a não ser com uma condição 
rigorosa, embora tácita e não expressa: saber que o vendedor 
fará o mesmo com a do comprador, imediatamente, como 
acontece algumas vezes, ou através da circulação entre várias 
mãos ou profissões interpostas; o que vem a dar sempre no 
mesmo (...). Portanto, apenas a natureza, ou a Providência, 
pode fazer com que essa justiça seja observada, contanto, 
ainda uma vez, que mais ninguém se intrometa; e eis como ela 
chega a bom termo. Ela estabelece primeiramente uma neces
sidade igual de vender e de comprar em todos os tipos de tran
sações, de forma que apenas o desejo do lucro seja a alma de 
todos os negócios, tanto para o vendedor como para o com
prador; e é com a ajuda desse equilíbrio e dessa balança que 
um e outro são igualmente forçados a lhe dar razão e a se 
submeterem (...). O descumprimento dessa lei, que deveria 
ser sagrada, é a primeira e a principal causa da miséria públi
ca, visto que a observação dela é mais ignorada.51 

No Testament politique de M. de Vauban (1712), ele 
reclama a liberdade de preços e a liberdade do comércio 
exterior. 

5 1 Citado por H. Denis, op. cit., pp. 135-136. 



Conclusões da etapa 1 

Ao cabo dessa "longa marcha" de vários séculos para o 
capitalismo, o capital, enquanto relação social de dominação 
para a extorsão da mais-valia, ainda não está realizado em 
sua maturidade em nenhum lugar. E é apenas à luz de seu 
desabrochar posterior que se pode então falar de "capital 
usurário" ou de "capital comercial", de "capitalismo mer
cantil" e mesmo de "capitalismo manufatureiro". 

Nas formações sociais européias em que se desenvolve o 
capitalismo, o modo principal de extorsão de sobretrabalho 
continua de natureza "tributária": prestações de várias natu
rezas e de formas variadas pagas pelo campesinato à nobreza, 
à Igreja, ao Estado real. 

Acrescentam-se a isso o afluxo de riquezas resultantes 
da pilhagem da América, a extorsão do sobretrabalho funda
mentado no tráfico dos escravos da África, e o desenvolvi
mento nas Américas de produções mineiras e agrícolas, fun
damentadas no trabalho forçado ou na escravatura — explo
ração brutal dos africanos e dos americanos. 

É dessas duas fontes de valor que se alimenta, principal
mente, o enriquecimento das burguesias da Europa: quer 
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através do comércio de mercadorias (D -* M -*• D'), quei 
através do comércio do dinheiro (D -» D'). 

A criação das manufaturas, a submissão do trabalho 
artesanal por negociantes fabricantes que lhes impõem sua 
lei, as primeiras fábricas são realmente o início da introdução 
de um novo modo de produção que organiza toda a produção 
(P) com vistas à criação de um valor suplementar (transfor
mação de M em M'), a partir do qual poderá ser realizado o 
lucro AD = D' — D. Processo que podemos resumir na fór
mula D - * - M - * ' P - * - M ' - * , D ' . Mas isto continua ainda ta-
teante, embrionário, estreitamente localizado (setorialmente 
e geograficamente). 

Essas diferentes fontes de valor, e principalmente as 
duas primeiras, tornam possíveis duas formas principais de 
acumulação: 

— uma acumulação estatal (estradas, canais, portos, 
frota, mas também manufaturas reais, etc.) 

— uma acumulação burguesa (moedas, metais precio
sos, diamantes, mercadorias, navios, mas também ferramen
tas de produção e manufaturas). 

Diante da classe dominante da sociedade feudal e pós-
feudal — a nobreza —, a classe ascendente — a burguesia 
bancária e comerciante — utiliza no mais das vezes uma 
estratégia de aliança com o soberano, tendo por base o que se 
pode chamar de "compromisso mercantilista": enfatização 
da "riqueza do príncipe", em seguida, da coincidência entre 
a prosperidade do Estado e a dos mercadores, para promover 
uma política de defesa em relação aos concorrentes estran
geiros, de expansão comercial e colonial, de desenvolvimento 
da produção. 

Quando a burguesia se sente suficientemente forte para 
dominar o mercado mundial, ela sabe abandonar as teses 
mercantilistas para valorizar as virtudes da livre-troca. Quan
do ela se sente forte o bastante para enfrentar o absolutismo, 
ela sabe se armar concomitantemente de novas idéias de liber
dade e de livre consentimento (achando assim apoios peque-
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no-burgueses e populares) e se aliar às camadas esclarecidas 
da nobreza (diante do perigo das revoltas camponesas e do 
descontentamento popular). 5 2 Num e noutro caso, ela está 
presente no mais alto nível do aparelho do Estado (altos fun
cionários, intendentes, oficiais de Estado — mas também de 
Parlamento e de Justiça), primeiro embrião de uma tecno-
bureoisie de Estado, que tirará um poder real de seu conheci
mento e de sua prática dos negócios do Estado. 

Um dos fatos mais importantes para se guardar é a im
portância do Estado no próprio nascimento do capitalismo; é 
também, e de um modo vinculado, a dimensão nacional da 
formação do capitalismo: não há capitalismo sem burguesia; 
e esta se fortalece no âmbito do Estado-nação, ao mesmo 
tempo que se forja a realidade nacional; é neste âmbito que 
foi progressivamente criada, modelada, adaptada a mão-de-
obra necessária. Enfim, para o capitalismo dominante, para 
a burguesia triunfante, o âmbito geográfico de atividade é o 
mundo: é em escala internacional que ela obtém a mão-de-
obra e as matérias básicas que ela vende, transaciona e pilha. 

Desde sua formação, o capitalismo é nacional e mun
dial, privado e estatal, concorrencial e monopolista. 

Forte e conquistador, o capitalismo holandês era livre-intercambista e mundia-
lista. Obrigado a se afirmar, o capitalismo inglês é nacionalista e protecionista: 
aliadas, a monarquia e a burguesia põem em prática uma política mercantilista; 
uma vez conseguidos os principais sucessos, as idéias livre-intercambistas e 
liberais emergem. Uma seqüência do mesmo tipo ocorre na França, com um bom 
meio século de atraso. 



2. O século das três 
revoluções (séc. XVIII) 

Século das luzes, do espírito francês, do despotismo 
esclarecido, é assim que habitualmente é apresentado o século 
XVIII: século da expansão dos intercâmbios mercantis, nota-
damente do comércio mundial,1 e do progresso da produção 
mercantil,2 agrícola e manufatureira, com alta dos preços3 e 
crescimento da população; 4 tudo isso principalmente na se-

1 O valor do comércio exterior francês é multiplicado por 3,2 entre o lustro que 
segue a morte de Luís XIV (1716-1720) e o de 1751-1755; depois ele dobra entre 
esse período e 1787-1789; nesse movimento, sua parte na produção mercantil passa 
de 10% a 20 ou 25% (J. Marczewski, "Some aspects of economic growth", Eco-
nomic Development and cultural change, t. IX, n? 3, p. 372). O comércio exterior 
inglês dobra entre 1700-1709 e 1750-1759, depois é multiplicado por 2,6 entre esse 
período e 1795-1804 (Ph. Deane e W. A. Cole, British economic growth (1688-
1959), p. 48. 

2 Em preço constante, a renda nacional inglesa passou de 50 milhões de libras ester
linas em 1688 para 134 em 1770epara 139 em 1798 (P . Bairoch, Révolution indus-
trielle et Sous-Développement, p. 271). Na França, aumento de doía terços do pro
duto mercantil entre 1701-1710 e 1781-1790 (P. Léon, op. cit., p. 202). 

3 Alta particularmente nítida para os produtos agrícolas na Europa; menor para os 
"produtos coloniais" e para os produtos industriais, Cf. C. E. Labrousse, Esquis-
•se du mouvement des prix et des revenus en France au XVIIF, e W. Beveridge, 
Prices and wages in England from the 12 th to the 19 th century. 

4 A população européia passa de 120 milhões no início do século a cerca de 190 
milhões no final do século (Histoire universelle, t. III, p. 234). 
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gunda metade do século, e tendo, como resultados simul
tâneos, a multiplicação das riquezas5 e o agravamento da po
breza. 

É também o século do fortalecimento do capitalismo 
inglês: pois o capitalismo se enfraquece na Holanda, vegeta 
numa França largamente rural, dominada pela corte e pelos 
salões, mal emerge nos países em que, como na Prússia, os 
"déspotas esclarecidos" adotam as velhas receitas mercanti-
listas. Capitalismo ainda amplamente colonial mercantil e 
manufatureiro; mas já capaz de se adaptar à nova situação 
que a independência das colônias americanas ocasionará, e de 
criar, com a nova onda de enclosures e com a proletarização 
das massas rurais, com o movimento cumulativo de acumula
ção, com os progressos técnicos, as condições da grande revo
lução industrial do século XIX. 

É, portanto, o século em que se acentuam as contradi
ções vinculadas ao desenvolvimento das relações mercantis e 
do capitalismo: contradições da dominação colonial, com as 
guerras entre a França e a Inglaterra e a independência das 
colônias da América; contradição entre a nobreza e a burgue
sia na França, que explodem na revolução de 1789; contradi
ções entre o desenvolvimento dos intercâmbios mercantis e os 
limites da produção manufatureira, de onde surge o início da 
revolução industrial na Inglaterra. 

Dominação colonial, rivalidade 
entre grandes potências e revolução americana 

As guerras travadas por Luís XIV esgotaram a França. 
A Inglaterra, ao contrário, ganhou nos tratados de 1703 e 
1713 a abertura do mercado do Brasil e o do império espa
nhol, e se beneficia de uma nítida preponderância marítima. 

5 Segundo Arnoult, a "massa circulante", na França, teria passado de 731 milhões 
de francos em 1715 a 2 bilhões em 1788 (P. Léon, op cit., p. 202). 
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Vão se intensificar a pilhagem e a exploração das colô
nias. De 1720 a 1780, a produção de ouro na América espa
nhola e no Brasil é, em média, de vinte toneladas por ano, 
enquanto nos séculos anteriores ela foi, no máximo, de dez 
toneladas por ano. A produção do açúcar também é uma 
fonte considerável de enriquecimento a partir do trabalho de 
escravos negros, para os ingleses (em Barbados e na Jamaica), 
para os franceses (em São Domingos, na Martinica e em Gua
dalupe) e para os portugueses (no Brasil).6 O tráfico de escra
vos também atinge altos niveis: cinqüenta mil por ano em 
média, para o conjunto do século (ao passo que era da ordem 
de dois mil por ano no século XVI), com períodos em que 
atinge cem mil por ano; um dos armadores que participa do 
tráfico crê nas idéias avançadas de seu século e batiza seus 
navios: Voltaire, Rousseau, Le Contraí Social.1 Milhões de 
africanos arrancados de suas sociedades e de sua terra medi
ante a violência e a permuta;8',milhões de trabalhadores não-
pagos, muitos dos quais não recebiam sequer o suficiente 
para reproduzirem suas forças, e se esgotavam em algumas 
dezenas de meses: esta é, não podemos nos esquecer, uma 
base essencial (mas amplamente apagada no pensamento oci
dental) do enriquecimento burguês dos séculos XVI, XVII e 
XVIII. 

Pois a América Latina dominada "tem um papel decisi
vo na acumulação das riquezas, pela burguesia da Europa 

6 Importações legais de açúcar para a metrópole (médias anuais em milhares de 
toneladas): 

Portugal 

34 
20 

Segundo A. G. Frank, L'Accumulation mondiale, p. 212. 
Segundo M. Goulart, cerca de 3,5 milhões de africanos transportados para o 
Brasil entre 1500 e 1851; segundo Pitman, 2,1 milhões transportados para as colô
nias britânicas da América (treze colônias e Antilhas) entre 1680 e 1786 (F. Mauro, 
L 'Expansion européenné). 
Como mostra o filme de Ousmane, Ceddo. 

França Inglaterra 

1741-1745 65 41 
1766-1770 78 74 
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Q U A D R O 4 

C O M É R C I O D A I N G L A T E R R A COM S U A S C O L Ô N I A S D A A M É R I C A 

N O S É C U L O XVIII 

COLÔNIAS DA ^ 

A M É R I C A D O 

NORTE E 

C E N T R A L 

A M É R I C A ^ 

— £ produtos manufaturados ç 

Ç escravos ç- A F R I C A 

Segundo P. Mauro , L 'Expansion européenne (1600-1870) 

Q U A D R O 5 

A E X T O R S Ã O DO V A L O R EM E S C A L A M U N D I A L 

NO S É C U L O XVIII 
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ocidental", a África negra "representando o papel de peri
feria da periferia" e "reduzida ao papel de fornecedora de 
trabalho servil para as fazendas". 9 De fato, o trabalho força
do dos escravos negros e das populações da América do Sul 
permite a retirada de uma enorme massa de mais-valia; esta é 
apropriada, sob forma monetária, por negociantes e fabri
cantes, banqueiros e financistas, principalmente da Inglater
ra, mas também da Europa e das colônias da América do 
Norte: seja diretamente, seja indiretamente, através da venda 
de produtos manufaturados (tecidos, armas, etc.) 1 0 ou do ser
viço de transporte. 

Isso permite, de um lado, desenvolver o enriquecimento 
privado na Europa e, de outro lado, aumentar as compras no 
resto do mundo, especialmente na Ásia." 

Nesse movimento geral, as companhias de comércio 
existentes desenvolvem suas atividades, tendo por vezes 
lucros enormes.1 2 São criadas novas companhias: a United 
Company (nova companhia inglesa das índias, 1709), a Com
panhia Inglesa do Mar do Sul (1710), a Companhia Francesa 
do Ocidente (1717), a Companhia de Ostende (1722); a Com
panhia Francesa das índias é reconstituída em 1723. São cria
das colônias inglesas na América do Norte: a da Carolina em 
1729, a da Geórgia em 1732; Nova Orleans é fundada em 
1718, e os franceses vão pouco a pouco subir o vale do Missis-
sippi. Dupleix é governador de Chandernagor em 1730 e, em 
1742, governador geral da índia Francesa, onde a Compa
nhia Francesa conduziu uma ativa política comercial e multi
plicou os entrepostos. Os tecidos franceses nessa época fazem 
concorrência aos tecidos ingleses. Os mercados franceses 

9 S. Amin, Sous-Développement et Dépendance en Afrique noire. 
1 0 Entre 1700 e 1790, na Inglaterra, a produção das indústrias de exportação é multi

plicada por 3,8;' a das indústrias nacionais somente por 1,4 (Ph. Deane e W. A. 
Cole, op. cit., p. 59). 

1 1 O consumo de chá se generaliza na Inglaterra. Durante o século, as importações 
são multiplicadas por 70 em volume, somente por 16 em valor, por causa da baixa 
do preço (P. Léon, op. cit., p. 186). 

1 2 As taxas de lucro podem atingir 100% e, às vezes, ultrapassar 200%. 
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incomodam cada vez mais o comércio inglês. A Ilha de Malta 
se tornou uma etapa essencial do comércio francês no Medi
terrâneo. 

Mercadores e manufatureiros ingleses pensam que está 
na hora de pôr um ponto final na expansão francesa no 
mundo. 

Mas é contra a Espanha que se volta primeiramente a 
Inglaterra, em 1739; pois o poder real espanhol se empenha 
em limitar as atividades dos comerciantes ingleses em seu 
império. E a guerra, chamada de Sucessão da Áustria (1740-
1748), na qual a França e a Espanha, com a sustentação inter
mitente da Prússia, se opõem à Inglaterra e à Áustria, desem
boca em Aix-la-Chapelle numa paz que não soluciona as 
questões principais; para a opinião francesa, dados os suces
sos obtidos, lutou-se "para o rei da Prússia"; para os colonos 
ingleses da América do Norte, não se conseguiu reduzir o 
vasto domínio que a pequena colônia francesa conquistara; 
para os comerciantes ingleses, a concorrência francesa conti
nua ameaçadora. 

Estes vão encontrar em Pitt, primeiro-ministro em 1756, 
uma firme sustentação: "Quando o comércio é ameaçado, 
declara ele, o recuo já não é possível: há que se defender ou 
perecer". Em 1754, incidentes de fronteira no vale do Ohio 
põem colonos franceses e ingleses em confronto. Em 1755, a 
frota inglesa ataca um comboio que transportava reforços 
franceses para o Canadá; depois, ela se apodera de trezentos 
navios franceses. No curso da guerra chamada "dos Sete 
Anos", os ingleses obtêm nítidos sucessos nas colônias, das 
quais a França negligencia a defesa: eles tomam Calcutá e 
Chandernagor (1757), Louisbourg e Fort-Duquesne (1758), 
Quebec (1759), Montreal (1760), Pondicherry e Mahé (1761). 
No tratado de Paris (1763), a Inglaterra expande de uma 
maneira considerável seu império: obtém da França todo o 
Canadá e a parte da Luisiana situada a leste do Mississippi, e 
da Espanha, a Flórida; obtém também várias ilhas nas Anti-
lhas (Dominica, Saint-Vincent, Tobago, Granada e Granadi-
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nas) e na África, Saint-Louis e os postos franceses do Sene
gal; afinal ela tem as mãos livres para conduzir uma política 
de anexações territoriais nas índias. 

Abre-se, assim, para a Inglaterra um período de supre
macia mundial; e é sobre uma base territorial expandida que 
o capitalismo inglês vai desenvolver seus mercados, estender 
sua dominação, organizar a acumulação. Pois é para isso que 
devem servir as colônias: pode haver algo mais natural? 

As colônias nunca devem esquecer o que devem à mãe pátria 
em relação à prosperidade de que usufruem. A gratidão que 
elas lhe devem as obriga a ficarem sob sua dependência ime
diata e a subordinarem os interesses delas aos seus. Conse
qüentemente elas devem: 
1?) dar um maior escoamento aos produtos da metrópole; 
2?) dar ocupação a um maior número dos manufatureiros, 
artesãos, marinheiros dela; 
3?) fornecer-lhe uma maior quantidade de objetos de que ela 
necessita.13 

Se a exploração econômica do Sul da América do Norte 
é principalmente agrícola e escravagista,14 a do Nordeste já 
tem uma dimensão tríplice agrícola, comercial (participação 
no "comércio triangular") e manufatureira (transformação 
de produtos agrícolas, mas também do ferro, da madeira, 
e tc) . A construção naval se beneficiou muito dos atos de na
vegação do século anterior. 1 5 Enfim, a expansão territorial 
para o Oeste se chocava com um duplo obstáculo: o primeiro, 
a presença francesa e espanhola, foi retirado, como vimos, em 
1763; contra a presença de populações indígenas, os colonos 

1 3 Postlethwayt, Britain's commercial interest explained, \1A1, citado por H. Sée, 
Les Origines du capitalisme moderne, p. 118. 

1 4 Os escravos eram em número de quinhentos mil, ou seja, 4 0 % da população 
dessa região. A. G. Frank, op. cit., p. 180). 

1 5 L. A. Harper pôde avaliar que, por volta de 1776, um terço da frota inglesa fora 
construído nas colônias. Citado por A. G. Frank, op. cit., p. 185. 
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americanos fizeram uma incessante guerrilha (com prêmios 
por índio morto), que se ampliou em verdadeiras guerras, por 
exemplo, contra os cherokees na Geórgia e nas Carolinas, en
tre 1759 e 1761. Assim, no "cadinho" da imigração america
na, constituem-se uma aristocracia rural escravagista no Sul, 
e, diferentemente distribuídos no conjunto das colônias, um 
campesinato de colonização (com os duros confrontos e os 
trabalhos de primeira exploração econômica que isso repre
senta), uma burguesia mercantil e manufatureira, uma pe
quena burguesia urbana e as camadas, renovadas incessante
mente, de trabalhadores dos portos e das cidades. 

As colônias da América do Norte, como todas as colô
nias inglesas, eram submetidas ao regime de exclusividade: 
com a metrópole tendo o monopólio de comprar e de vender. 
Depois de 1763, o governo britânico, para restabelecer suas 
finanças, decide impor taxas sobre o açúcar (1764) e sobre o 
selo (1765). Fiéis à tradição da burguesia inglesa, os novos 
burgueses da América replicam que eles conservam o direito 
fundamental de dar consentimento ao imposto, e que, não 
sendo representados no Parlamento da Inglaterra, eles não 
têm de pagar o imposto votado por ele. Eles obtêm ampla sa
tisfação em 1766, mas o segundo governo Pitt impõe novos 
direitos sobre o papel, sobre o vidro, sobre o chumbo e o chá 
importados: boicote e contrabando são a resposta dos merca
dores da América. Esses direitos são retirados em 1770 por 
lorde North, exceto para o chá. Mas é a venda direta, através 
da Companhia das índias (com o acordo do governo), de es
toques de chá excedentes que põe fogo na pólvora: os carre
gamentos de três navios são lançados ao mar de Boston, em 
1773. Boston e Massachusetts são submetidos em 1774 a um 
regime militar pelos ingleses, que reúnem os territórios do 
Nordeste até Ohio, e Quebec... 

Em 1774, um primeiro congresso continental reúne os 
representantes de treze colônias. O segundo congresso, reuni
do em 1775-1776, não tendo conseguido o apoio dos cana
denses, e desejoso em obter a sustentação da França, adota, 
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em 4 de julho de 1776, a Declaração de Independência e de 
Entente, largamente influenciada pelos filósofos da Europa: 

Temos que as seguintes verdades são evidentes por si mesmas: 
todos os homens foram criados iguais; são dotados por seu 
Criador de certos direitos inalienáveis; dentre esses direitos se 
encontram a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Os 
governos são estabelecidos entre os homens para garantir es
ses direitos e o seu justo poder emana do consentimento dos 
governados. Todas as vezes que uma forma de governo se tor
na destrutiva dessa finalidade, o povo tem o direito de trocá-
la ou de aboli-la e estabelecer um novo governo.16 

A guerra da independência vai durar seis anos. Os ame
ricanos se beneficiam de uma aliança com a França (1778); 
depois, da entrada na guerra da Espanha (1779) e da Holanda 
(1780). De fato, ajudar as antigas colônias da América a con
quistarem sua independência é a ocasião de enfraquecer a 
principal potência da Europa. Uma vez assegurada a indepen
dência, Luís XVI, que só obtém para a Europa, no tratado de 
Versalhes, a restituição das ilhas Tobago e Santa Lúcia e dos 
estabelecimentos do Senegal, concede aos Estados Unidos 
um dom de doze milhões de libras e um empréstimo de seis 
milhões para a reconstrução econômica. 

Assim, a primeira colonização desembocava numa pri
meira guerra de independência. Outros movimentos fracas
sam: revolta de Tupac Amaru no Peru (1780-1781), revolta 
conduzida por Toussaint Louverture em São Domingos, em 
meio ao grande abalo da Revolução Francesa (1791-1795). As 
guerras napoleônicas, a ocupação seguida do enfraquecimen
to da Espanha, a insurreição geral das suas colônias da Amé
rica abrirão caminho a uma nova onda de independências: 
Argentina (1816), Colômbia (1819), Peru, México, Venezuela 
(1821)... 

Assim, como em seu nascimento, em seu primeiro 

Citado in Histoire générale des civilisations, t. V, p. 329. 
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desenvolvimento sob a forma mercantil e manufatureira, o 
capitalismo é nacional — portanto marcado pelas rivalidades 
comerciais e pelas guerras — e mundial — portanto caracteri
zado pela extorsão de valor e de riquezas nas regiões domina
das. Mas, ao se desenvolver, ele suscita forças que o comba
tem, e que obtêm, na América do Norte, a primeira descolo
nização: daí surgirá, mais tarde, um novo e formidável ímpe
to do capitalismo; depois, do imperialismo. 

A burguesia contra a nobreza na França: 
da luta ideológica à revolução 

Por meio de todas as pesquisas que pude fazer, há vários anos 
que a isso me aplico, notei muito bem que, nestes últimos 
tempos, perto da décima parte do povo está reduzida à men
dicância, e mendiga efetivamente; das nove outras partes, há 
cinco que não estão em condições de dar esmolas àquela, por
que elas mesmas estão reduzidas, com muito pouca diferença, 
a essa infeliz condição; das quatro outras partes que restam, 
três estão bem mal de vida, embaraçadas em dívidas e proces
sos; e na décima, onde ponho todas as Pessoas de Espada, de 
Toga, Eclesiásticos e Laicos, toda a alta Nobreza, a Nobreza 
distinta, e as Pessoas com cargo militar e civil, os bons Merca
dores, os Burgueses com rendas e mais ricos, não se pode con
tar com cem mil Famílias e não acreditaria estar mentindo 
quando diria que não há dez mil pequenas ou grandes, que se 
possa dizer estarem em muito boa situação financeira.17 

A burguesia contra a nobreza 

Dez mil famílias estão em muito boa situação financeira. 
Trata-se de uma parte da alta nobreza18 (as três ou quatro mil 

17 Vauban, La Dtme royale, 1707. Citado in Les Écrivains témoins du peuple, Ed. 
J'ai lu, 1964, p. 71 . 

1 8 O conjunto da nobreza era avaliado pelo abade Coyer, em 1756, em oitenta mil 
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famílias apresentadas à corte, que se beneficiam dos maiores 
privilégios, cargos e pensões lucrativas), da qual se aproxi
mam cada vez mais, no século XVIII, as grandes famílias da 
nobreza de toga (intendentes, conselheiros de Estado e parla
mentares). Trata-se de outra parte da alta burguesia: ban
queiros, grandes comerciantes dos portos marítimos, fabri
cantes, homens de negócio, ainda fracos na sociedade france
sa, mas que encontram aliados ativos e fervilhantes de idéias 
nos advogados, nos juristas, nos amigos das letras que man
têm salões, nos oficiais das finanças. 

Ora, após a morte de Luís XIV, a nobreza, por muito 
tempo afastada dos negócios, quer voltar a eles; o regente Fi
lipe de Orleans cria sete conselhos, compostos de nobres e que 
devem, em substituição a ministros, ocupar-se de um ramo 
do governo: as intrigas, a falta de assiduidade e de trabalho 
levam essa tentativa ao malogro. Será, portanto, o retorno à 
monarquia absoluta; mas é principalmente entre os nobres 
que o monarca escolherá seus conselheiros. 

Mais: os cargos parlamentares, a alta administração, a 
alta magistratura, fecham-se aos plebeus; o alto clero lhes é 
fechado; o acesso aos postos de oficiais, no exército, fechado 
a sete chaves; desprezo, zombadas, distâncias — cava-se o 
fosso entre nobres e plebeus. E, no entanto, muitos destes de
senvolvem seus negócios e se enriquecem. A tentativa, segui
da de falência de Law (1716-1720) deram um impulso. A Bol
sa de Paris é criada em 1724. A política liberal do cardeal 
Fleury (de 1726 a 1743) facilita a atividade dos negociantes. A 
corvéia real permite o melhoramento das estradas; a escola de 
Pontes e Pavimentos é criada em 1743 e o corpo de engenhei
ros nos anos 1750. Com o desenvolvimento do comércio colo
nial e do tráfico dos escravos, Bordeaux, Nantes, o Havre 

famílias, ou seja, cerca de quatrocentas mil pessoas. A maior parte vivia à larga 
em suas terras. Uma outra parte conhecia a pobreza (H. Sée, La France économi-
que et sociale au XVUF siècle, p. 725). Conforme as regiões, a nobreza possui 
entre 11% e 40% das terras; ibidem, p. 14. 
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crescem: negociantes, armadores, refinarias de açúcar, ma
nufaturas têxteis se desenvolvem nessas cidades; Marselha 
continua a comerciar com o Levante e participa mais ativa
mente no comércio colonial. A produção das manufaturas 
ainda continua circunscrita a regiões isoladas. Assim, em 
Reims, mais da metade dos teares de lã estão agrupados num 
pequeno número de manufaturas. Com efeito, "os mercado
res têm interesse em agrupar os operários sob o mesmo teto 
para vigiar o trabalho deles e evitar as despesas de transpor
te" . É também o que acontece em numerosas manufaturas 
do Sul da França. 1 9 

Ainda predominam o artesanato e a produção a domicí
lio, organizada pelo mercador. Por exemplo: 

Na Bretanha, a indústria do tecido é exclusivamente rural e 
doméstica; os que nela se empregam são pequenos proprietá
rios, fazendeiros (que amiúde fazem seus criados trabalha
rem), jornaleiros que fabricam o tecido durante os meses de 
desemprego. Os salários dos tecelões são muito medíocres e 
os lucros vão sobretudo para os fabricantes, isto é, aos merca
dores que recolhem os produtos fabricados e adiantam fre
qüentemente a matéria-prima. 
Nas regiões em que a agricultura é mais próspera, como na 
Normandia oriental, na Picardia, em Flandres, os campone
ses que praticam a indústria rural são aqueles que possuem 
muito pouca terra para viver de sua agricultura. Na Norman
dia oriental, o Parlamento de Rouen, já em 1722, mostra-nos 
os camponeses abandonando a cultura da terra para fiar ou 
cardar o algodão, e ele se queixa do prejuízo que isso causa à 
agricultura. Não há uma aldeia normanda que não tenha suas 
fiadeiras e seus tecelões; cento e oitenta mil pessoas são ocu
padas assim pela "manufatura" de Rouen.20 

Por vezes, produção agrupada e produção a domicílio se 

1 9 H. Sée, Les Origines du capitalisme moderne, p. 139. 
20 H. Sée, La France économique et sociale au XVIIF siècle, pp. 36-37. 
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combinam:21 as doze "manufaturas reais" de lã mandam 
fazer os acabamentos em oficinas agrupadas, mas a fiação e a 
tecelagem a domicílio, por camponeses; em Abbeville, os Van 
Robais fazem mil e oitocentos operários trabalharem em ofi
cina e cerca de dez mil a domicílio. Da mesma forma, a partir 
do ferro, os pregos, as frigideiras, os caldeirões são amiúde 
fabricados em casa pelos camponeses. 

Quantos eles são? Cinco mil, um milhão? As estimativas 
são difíceis e os números flutuam de acordo com as estações e 
a conjuntura... 

Entre os operários disponíveis nas cidades, os artesãos 
prontos a trabalharem para um negociante, os camponeses 
disponíveis para um trabalho esporádico, acirra-se a concor
rência. O negociante tem todos os trunfos para endurecer 
suas condições. Alonga-se a jornada de trabalho: "Sempre, 
nota o abade Berthelon, o operário fabricante começa antes 
da aurora e prolonga seus trabalhos até noite avançada, para 
poder, pela extensão do tempo, compensar a modicidade de 
salários insuficientes".2 2 

Nos campos, vagabundos, mendigos, homens e mulhe
res sem trabalho e sem recursos constituem uma massa instá
vel de mão-de-obra disponível: "jornaleiros isolados que, já 
não pertencendo a ninguém, já não tendo mestres, nem con
seqüentemente protetores interessados em defendê-los, em 
confortá-los, encontram-se entregues sem recursos à disposi
ção da própria avareza que eles enriqueciam"; camponeses 
pobres no limite da miséria assim que sobrevinha uma má co
lheita. Assim, durante o inverno de 1710, "víamos homens e 
mulheres, crianças grandes e pequenas, o rosto e as mãos ter
rosas, raspando a terra com as unhas, procurando algumas 
pequenas raízes que eles devoravam quando as achavam. Os 
outros, menos industriosos, pastavam junto com os animais; 

21 Ver Histoire générale des civilisations, t. V, p. 132, e Histoire universelle, t. III, 
p. 298. 

2 2 Citado por H. Sée, La France..., op. cit., p. 139. 
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Q U A D R O 6 

C L A S S E S SOCIAIS E E X T O R S Ã O DO V A L O R 

NA FRANÇA DO S É C U L O XVIII 

Acima da l inha(T) , as "dez mil famílias muito bem de vida" segundo Vauban. Ac ima da linha Çzj, a s ' 

famílias bem de v ida" s e g u n d o Vauban (um décimo da população). 

esfera da produção materÍal;(P2): esfera da produção para o a u t o c o n s u m " 

* De acordo com Vauban, vagabundos e mendigos representam um déc imo da população . 
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os outros, inteiramente abatidos, ficavam deitados ao longo 
das estradas esperando a morte". 2 3 E, em 1739, o marquês 
d'Argenson anota em suas memórias: "A miséria há um ano 
avança assim dentro do reino a um grau inaudito; os homens 
morrem como moscas, de pobreza e roendo o pasto (...). O 
duque de Orléans trouxe ultimamente ao Conselho um peda
ço de pão de samambaia (...), dizendo "Sire, eis com que pão 
se alimentam hoje seus súditos.2 4 

Por vezes, o descontentamento se cristaliza. Explode 
uma revolta, depressa dominada. 

Assim, de um lado, uma nobreza que serrou fileiras em 
torno do rei e da corte, que se reserva o acesso aos cargos ofi
ciais e vigia ciumentamente o respeito de seus privilégios 
e prerrogativas. Do outro, uma burguesia que, graças ao 
comércio colonial e à expansão da produção manufatureira, 
enriquece-se, fortalece-se, mas sofre por ficar afastada dos 
negócios do Estado. 

É nos salões, no luxo dos veludos, das rendas e dos 
ouros, lá onde germinam e circulam as descobertas dos sábios 
e as idéias dos filósofos, que a corrente multiforme da contes
tação vai poder se desenvolver. 

O fervilhamento ideológico 

Conhecer, observar, explicar, compreender, duvidar, 
debater, descobrir... Com a condição de ter o tom, tudo pode 
ser dito, ou quase. 

É uma época de excepcional entusiasmo pela observação 
da matéria e da natureza. 

As coleções de animais, de plantas, de pedras, os "gabinetes" 
de física, são cada dia mais numerosos: duques, magistrados, 

23 Registre paroissial de Lain (Yonne), citado in Les Écrivains témoins du peuple, 
p. 67. 

2 4 Citado in Les Écrivains témoins du peuple, p. 89. 
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abades, médicos, damas, congregações religiosas têm deles. 
Luís XV teve os dele mesmo e, ademais, Buffon desenvolveu 
o Gabinete do Rei e o Jardim do Rei, que Luís XIII havia fun
dado: ele dobrou os jardins, construiu estufas, um anfiteatro 
para o ensino (...). Cursos públicos difundiam o gosto pela 
ciência. Em Paris, desde 1734, o abade Nollet dava um curso 
de física unicamente experimental (...). Quando em 1753 o rei 
fundou para ele o curso de física experimental do Colégio de 
Navarra, este teve de se abrir aos amadores: Nollet tinha seis-
centos ouvintes. No Jardim do Rei, o químico Rouelle come
çava seu curso público com peruca e punhos de renda. Mas 
ele se inflamava, tirando punhos e peruca, depois tirava seu 
casaco, acabava por arrancar o colete, terminando a aula de 
camisa, e sua paixão comunicava-se ao auditório (...). Os 
livros de vulgarização se multiplicavam, alguns de grande 
valor, como o Spectacle de la nature, do abade Pluche, as Le-
çons de physique expérimentale, do abade Nollet (1748); a 
Histoire naturelle, de Buffon; a Histoire de 1'électricité, de 
Priestley (1775), com uma grande quantidade de resumos, de 
dicionários, de manuais, incessantemente atualizados e reedi
tados.25 

É também uma época de pesquisa científica e de desco
bertas: d'Alembert sistematiza os princípios de mecânica 
(1743); Lavoisier analisa a composição do ar (1770-1771), 
depois da água (1783); Berthollet estuda o cloro (1772); 
Lagrange estabelece os princípios da mecânica analítica 
(1787). 

Nesse contexto florescem as idéias dos filósofos:26 a evi
dência, a clareza, a conformidade com a razão; um universo 
admirável, mecânico, obedecendo a leis eternas estabelecidas 

Histoire générale des civilisations, t. V, p. 11. 
Alguns pontos de referência: Voltaire, Histoire de Charles XII (1731), Lettres 
anglaises (1734), Le Siècte de Louis XIV (1751), Essai sur les moeurs (1756), 
Dictionnaire philosophique (1764); Diderot, Pensées philosophiques (1746), 
Lettre sur les aveugles (1758); Rousseau, Discours sur les sciences et les arts 
(1750), Discours sur/'origine de 1'inégalité (1754), Lettre à d'Alembert (1758), Le 
Contraí social (1762). 
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por um ser supremo, Deus, ao mesmo tempo "todo-poderoso 
e todo inteligente";2 7 um mundo fundamentado sobre leis na
turais, um direito natural, uma moral natural, que convém 
redescobrir; a felicidade, o prazer, o egoísmo, o utilitarismo, 
mas também a indulgência, a tolerância, uma certa humani
dade. E depois, impondo-se cada vez mais, a idéia de progres
so: 2 8 o progresso humano abrindo caminho através do pro
gresso intelectual dos indivíduos, o desenvolvimento do espí
rito, dos conhecimentos, das luzes. Idéias cultivadas nos 
meios da nobreza de toga, dos financistas, dos juristas, pois 
toda a aristocracia européia fala e pensa em francês, difundi
das nas cortes dos déspotas esclarecidos. 

A Encyclopédie (1751-1764) é a soma filosófica e cientí
fica de tudo isso, destinada a substituir a Summa Theologica, 
de São Tomás de Aquino: "obra de cento e trinta colabora
dores, advogados, médicos, professores, padres, acadêmicos, 
industriais, fabricantes, a maioria em boa situação e providos 
de títulos oficiais, dirigindo-se por sua conta à grande bur
guesia esclarecida, é uma obra burguesa". 2 9 

A Igreja condena a Encyclopédie uma primeira vez em 
1752 e uma segunda vez em 1759, o que não entrava seu su
cesso no pequeno público que lê. 

a) Democracia, liberdade, vontade geral 

Inesgotável, esclarecida pelas revoluções inglesas e pelos 
escritos de Hobbes e de Locke, nutrida pelas aspirações da 
nobreza de ser o pilar do reino, bem como pela reivindicação 
da grande burguesia de ser consultada pelo monarca e de ter 
influência nos negócio: do Estado, prossegue a reflexão sobre 

2 7 Alguns são materialistas e ateus: La Mettrie, L'Homme machine (1747); Helvé-
tius, De 1'esprit (1758); o barão d'Holbach, Système de la nature (1770), Di-
derot... 

28 De Turgot (Discours sur 1'hisloire universelle, 1750) a Condorcet (Esquisse du 
lableau des progrès de 1'espri: humain). 

29 Histoire générate des civilisations, t. V, p. 75. 
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o poder, sobre os regimes políticos, sobre as leis e os direitos, 
sobre o interesse geral, sobre o contrato social, sobre a vonta
de geral.10 

Em L 'Esprit des lois (1748), Montesquieu, cinzelando as 
fórmulas, examinara cuidadosamente as "espécies de gover
no": "o republicano, o monárquico e o despótico". Na repú
blica democrática, "a vontade do soberano é o próprio sobe
rano". Mas Montesquieu circunscreve imediatamente os li
mites do que chamamos atualmente democracia direta: "O 
povo, na democracia, é, sob certos aspectos, o monarca; em 
alguns outros o súdito (...). O povo que tem o soberano po
derio deve fazer por si mesmo tudo aquilo que ele pode fazer 
bem feito; o que não pode fazer bem feito, é preciso que o 
faça por meio de seus ministros (...). O povo é admirável para 
escolher aqueles a quem deve confiar alguma parte de sua au
toridade (...). Mas saberá ele conduzir um negócio, conhecer 
os lugares, as ocasiões, os momentos, aproveitar-se deles? 
Não: ele não o saberá". 3 1 Monarquista, fascinado como tan
tos outros espíritos esclarecidos de seu tempo pela monarquia 
parlamentar inglesa, ele prega conjuntamente o equilíbrio 
dos poderes — o povo, a nobreza e o monarca — e a separa
ção dos poderes — o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
Ele não tem nada de utopista: "Tanto quanto o céu está afas
tado da terra, o verdadeiro espírito de igualdade está afasta
do do espírito de igualdade extrema". Tampouco nada de um 
cínico: "Um homem não é pobre porque nada tem, mas sim 
porque ele não trabalha (...). Numa boa democracia, na qual 
só se deve gastar para o necessário, cada pessoa deve tê-lo; 
pois, de quem o receberia?". E, no caso em que não se soube 
prevenir a miséria, "o Estado precisa dar um socorro rápido, 
quer para impedir que o povo sofra, quer para evitar que ele 
se revolte". 3 2 

30 Montesquieu, L'Esprit des lois, 1748, Helvétius, De 1'esprit, 1758; Rousseau, Le 
Contraí social, 1762. 

3 1 Montesquieu, L'Esprii des lois, 1748, Ed. Garnier, 1949, t. 1, pp. 11-13. 
32 Citado in M. Leroy, Hisíoire des idées sociales en France, t. I, pp. 127-128. 
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Democracia, liberdade, contrato social: essas idéias 
novas encontram em J. J. Rousseau um ardente propagandis-
ta: "O homem nasceu livre e em todos lugares está escraviza
do" , assim abre-se o primeiro capítulo do Contraí social." 
"Renunciar a sua liberdade é renunciar a sua qualidade de 
homem, aos direitos da humanidade, até mesmo a seus deve-
res (...). Uma tal renúncia é incompatível com a natureza do 
homem; e tirar toda liberdade de sua vontade é tirar toda mo
ralidade de suas ações (...)• Encontrar uma forma de associa
ção que defenda e proteja de toda a força comum a pessoa e 
os bens de cada associado, e pela qual cada um, ao se unir a 
todos, só obedeça entretanto a si mesmo, e continue tão livre 
quanto antes. Este é o problema fundamental ao qual o Con
traio social dá a solução (...). O que o homem perde pelo 
contrato social é sua liberdade natural e um direito ilimitado 
a tudo o que o tenta e que ele pode atingir; o que ele ganha é a 
liberdade civil e a propriedade de tudo o que ele possui." 3 4 

Soberania do povo, vontade geral, Rousseau a apresen
ta: inalterável, indivisível, infalível se ela for bem informada, 
absoluta ao mesmo tempo que se proíbe de "passar os limites 
das convenções gerais", e portanto "sagrada" e "inviolá
vel". Ele distingue o soberano do governo: "O governo rece
be do soberano as ordens que ele dá ao povo; e, para que o 
Estado fique num bom equilíbrio, épreciso, tudo compensa
do, que haja igualdade eníre o produto ou o poder do gover
no íomado em si mesmo, e o produto ou o poder dos cida
dãos, que são soberanos de um lado e súdiíos do outro". 3 5 

Ele estuda, depois de Montesquieu, as formas de governo: as 
simples (democracia, aristocracia, monarquia) e as mistas; a 

3 3 J. J. Rousseau, Du Contraí social eí auíres oeuvres, Ed. Garnier, 1957, p. 236. 
Antes Rousseau teve esta frase sobre a qual nossos governantes deveriam medi
tar: "Se eu fosse príncipe ou legislador, não perderia meu tempo a dizer o que é 
preciso fazer; eu o faria ou me calaria". Ibidem, p. 235. 

3 4 Ibidem, pp. 239, 243 e 247. 
3 5 Ibidem, pp. 249 e 273. 
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diversidade de condições faz com que "nem toda forma de 
governo seja própria a todo país". 

A democracia fascina-o: "Se houvesse um povo de deu
ses, ele se governaria democraticamente. Um governo tão 
perfeito não convém aos homens". Aliás: "Se tomarmos o 
termo no rigor da acepção, jamais existiu verdadeira demo
cracia, e nunca existirá. É contra a ordem natural que o 
maior número governe e o pequeno seja governado. Não se 
pode imaginar que o povo fique incessantemente em assem
bléia para tratar dos negócio públicos, e se vê facilmente que 
não se poderiam estabelecer comissões para isso, sem que a 
forma da administração mudasse". 3 6 

Hostil ao absolutismo, Rousseau dá a impressão de 
reservar a democracia (para nós, a democracia direta) aos pe
quenos Estados; 3 7 e de preferir, aliás, um mal menor, a aristo
cracia eletiva (de um certo modo, nossa democracia represen
tativa). 

De fato, ele não resolverá essa questão. Numa carta de 
1767 ao marquês de Mirabeau, ele já não está seguro que seja 
possível encontrar uma "forma de governo que ponha a lei 
acima do homem"; se isso não for possível: " . . . há que 
se passar para a outra extremidade e pôr de uma só vez o ho
mem o tanto acima da lei quanto ele pode ficar; conseqüen
temente, estabelecer o despotismo arbitrário e o mais arbitrá
rio possível: eu queria que o déspota pudesse ser Deus. Em 
uma palavra, não vejo meio suportável entre a mais austera 
democracia e o hobbismo mais perfeito: pois o conflito dos 
homens com as leis que põem o Estado numa guerra intestina 
contínua é o pior de todos os estados políticos". 3 8 

Soberania do povo, vontade geral, liberdade: os grandes 
temas da revolução burguesa são introduzidos. Soberania do 

3 6 Ibidem, pp. 280-281. 
3 7 "Quanto mais cresce o Estado, mais diminui a liberdade", escreve ele. Ibidem, 

p. 274. 
3 8 Citado por J. J. Chevallier, op. cit., p. 172. 
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povo, democracia direta, liberdade: grandes temas dos movi
mentos populares também estão aí. Desenvolvem-se outros 
debates: sobre a riqueza, sobre a igualdade, sobre a proprie
dade. 

b) Igualdade e propriedade 

Diante da realidade — ainda não distinta nem nomeada, 
mas que se expande — do capitalismo mercantil e, sobretudo, 
diante do espetáculo da pobreza e da miséria nos campos e 
nas cidades, dos espetaculares enriquecimentos- de alguns, 
certas pessoas se indignam; algumas prolongam e renovam a 
fascinante tradição da utopia, 3 9 outras se apiedam e recomen
dam a caridade. 4 0 

Encarregado do artigo "Economia política" dá Ency
clopédie (1755), Rousseau resume brutalmente o pacto social 
que o rico propõe ao pobre: 

Vós precisais de mim pois sou rico e vós sois pobre; façamos 
portanto um acordo entre nós; eu permitirei que tenhais a 
honra de me servir, com a condição de que deis o pouco que 
vos resta pelo trabalho que terei de vos comandar.41 

Ao longo de toda sua obra, ao longo de toda sua vida, 
ele vitupera a riqueza e os ricos: "É o Estado dos ricos" — 
escreve à senhora Francueil na carta em que explica por que 
deixou seus filhos nas Crianças Expostas (1751) —, "é vosso 
Estado que rouba do meu o pão de meus filhos". Como os 
ricos são desumanos, é entre eles que escolhe Emílio, a fim de 

39 Morelly, La Basiliade, 1753; Le Code de la nature, 1755. 
4 0 Não está estabelecido, há séculos, que, "Como Deus dá a vida a todos", é "o rico 

que faz o pobre viver"? Esta idéia sobrevive até hoje, já que o rico "dá trabalho", 
"cria empregos". . . 

4 1 Citado in A. Chabert, "Rousseau économiste", Revue d'histoire économique et 
sociale, 1964, n? 3, p. 349. 
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educá-lo: "Estaremos certos, ao menos, de ter um homem a 
mais; ao passo que um pobre pode se tornar homem por si 
mesmo". 

O rico, "não acha estranho que o lucro seja em razão 
inversa do trabalho e que um indolente, duro e voluptuoso, 
engorde-se com o suor de um milhão de miseráveis, esgotados 
de fadiga e de necessidades". Rousseau denuncia: "Em nos
sas sociedades, as riquezas acumuladas sempre facilitam os 
meios de acumular outras maiores, e (...) é impossível àquele 
que nada tem adquirir algo." 4 2 O Discours sur {'origine de 
1'inégalité parmi les hommes (1754) termina com essas pala
vras: "É manifestadamente contra a lei da natureza, de qual
quer maneira que a definamos (...) que um punhado de pes
soas regurgitem de supérfluos ao passo que a multidão esfo
meada não conta com o necessário".4 3 

Nesse Discours, J. J. Rousseau vincula explicitamente o 
problema da desigualdade e a questão da propriedade: 

O primeiro que tendo cercado um terreno se lembrou de 
dizer: "Isto me pertence", e encontrou pessoas suficiente
mente simples para acreditar nisso, foi o verdadeiro fundador 
da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, mortes, quantas 
misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano 
aquele que, arrancando os mourões ou fechando os fossos, 
houvesse gritado a seus semelhantes: "Não escuteis esse im-
postor; vós estaríeis perdidos se esquecêsseis que os frutos 
pertencem a todos, e que a terra não é de ninguém!" Mas 
tudo leva a crer que então as coisas haviam chegado ao ponto 
de não mais permanecer como eram.44 

Contudo, Rousseau não preconiza a abolição da proprie
dade privada; pois, escreve ele no artigo "Economia política" 
da Encyclopédie, "o direito de propriedade é o mais sagrado 

Citado por A. Lichtenberger, Le Socialisme auXVIIFsiècle, Alcan, 1895, p. 147. 
Discours..., in Du Contraí social..., op. cit., p. 92. 
Ibidem, p. 66. 
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de todos os direitos dos cidadãos"; mas ele deseja limitá-lo, 
especialmente através do direito de sucessões e pelo imposto: 

É precisamente porque a força das coisas tende sempre a des
truir a igualdade, que a força da legislação deve sempre ten
der a mantê-la (...)• É, portanto, um dos maiores trabalhos 
do governo prevenir a extrema desigualdade de fortunas, não 
tirando os tesouros de seus possuidores, mas sim suprimindo 
a todos os meios de acumulá-los; nem construindo hospitais 
para os pobres, mas dando garantias aos cidadãos de não se 
empobrecerem.45 

Irmão de Condillac, o abade Mably retoma a crítica da 
propriedade privada: "Qual é a principal fonte de todas as 
infelicidades que afligem a humanidade? É a propriedade de 
bens". 4 6 Ele se arma com ela contra os fisiocratas: * 

Mesmo que a propriedade fundiária fosse muito mais favorá
vel à reprodução de riquezas, o que ela não é realmente, seria 
preciso, ainda assim, preferir a comunhão de bens. Que 
importa essa maior abundância, se ela convida os homens a 
serem injustos e a se armarem da força e da fraude para se en
riquecer? Pode-se pensar seriamente que numa sociedade em 
que a avareza, a vaidade e a ambição fossem desconhecidas, o 
último dos cidadãos fosse mais feliz do que o são hoje nossos 
mais ricos proprietários?47 

Ele lhes opõe os espartanos e os índios do Paraguai: "O 
Estado, proprietário de tudo, distribui aos particulares as coi
sas de que necessitam. Aí está, confesso, uma economia polí
tica que me agrada (. . .)". 4 8 

Mas Diderot, se deplora que "entre os homens, a indi-

4 5 Citado por H. Denis, op. cit., p. 233. 
46 Des droits et des devoirs des citoyens, citado in Histoire générale du socialisme, 

t. I, p. 243. 
47 Doutes proposés aux phüosophes économistes sur 1'ordre naturel et essentiel de 

sociétéspolitiques, 1768, citado por H. Denis, op. cit., p. 237. 
4 8 Doutes..., citado por A. Lichtenberger, op. cit., p. 229. 
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gência condene uns ao trabalho, ao passo que outros se en
gordam com os esforços e o suor dos primeiros". 4 9 vê na pro
priedade privada uma proteção do indivíduo. 

Helvétius,5 0 preocupado com a felicidade do gênero hu
mano, retoma a crítica da desigualdade: "Não existem na 
maioria das nações senão duas classes de cidadãos: uma que 
não tem o necessário, outra que extravasa o supérfluo. A pri
meira só pode prover suas necessidades mediante um traba
lho excessivo". Ele faz apelo ao governo para "diminuir a ri
queza de uns, aumentar a de outros". "Todos os cidadãos 
têm alguma propriedade? Todos têm um certo bem-estar e 
podem, através de um trabalho de sete ou oito horas, suprir 
abundantemente suas necessidades e as de sua família? São 
tão felizes como podem sê-lo." D'Holbach, 5 1 outro espírito 
esclarecido, obstinado em substituir a religião pela moral na
tural, pede ao governo taxar o luxo, dar ao pobre a possibili
dade de viver de seu trabalho, impedir o acúmulo de riquezas 
em poucas mãos. Além de frentes de trabalho para os indi
gentes, ele propõe que "todo terreno inculto deveria voltar 
para a massa comum para ser dado àqueles que podem fazê-
los valer utilmente para eles e para a sociedade". 

O abade Raynal, homem dos salões e amigo de Diderot, 
célebre por sua Histoirephilosophique des deux Indes (1770), 
denuncia, também ele, a desigualdade e a riqueza: "Temei a 
afluência do ouro que traz, com o luxo, a corrupção dos cos
tumes, o desprezo às leis; temei uma grande desigualdade na 
distribuição das riquezas, que mostra um pequeno número de 
cidadãos opulentos e uma enorme quantidade de cidadãos na 
miséria; daí nasce a insolência de uns e o aviltamento de 
outros". Ele tem esta máxima: "Em todos os lugares o rico 
explora o pobre", deseja a supressão da herança, e chega a 

49 Príncipes de laphilosophie morale, citado in Hisíoire générale du socialisme, 1.1, 
p. 159. 

50 De 1'homme, 1772, citado in Histoire générale du socialisme, t. I, p. 161. 
51 Éthocratie, ou le gouvernement fondésur la morale, citado por A. Lichtenber-

ger, op. cit., p. 267. 
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escrever: "Enforcai-os, se preciso for, esses pérfidos ricos, e 
recobrai vossa dignidade!". 5 2 

Com Linguet, advogado e publicista, a denúncia fica 
mais precisa: ele publica em 1767 a Théorie des lois civiles ou 
príncipes fondamentaux de la société e, de 1777 a 1792, com 
várias interrupções, as Annalespolitiques, civiles et littéraires. 

Sociedade e propriedade têm a mesma base, a violência: 
"A avareza e a violência usurparam a terra (...) de modo que 
a posse hoje, apóia-se, para realizar-se, na mais gritante usur-
pação". E o espírito de propriedade, assim que ele "começou 
a se apoderar das almas (...) encolheu-as, materializou-as, 
por assim dizer. Ele quase as fechou a qualquer outro motivo 
que não seja o lucro". Linguet examina a situação de todos 
os trabalhadores braçais de seu tempo — sucessores dos es
cravos e dos servos, o destino deles lhe parece infinitamente 
mais miserável que o de seus pais.5 3 

Eles gemem sob os farrapos nojentos que são a libré da indi
gência. Nunca participam da abundância da qual o trabalho 
deles é a fonte. A riqueza parece lhes fazer favor, quando 
aceita os presentes que eles lhe dão (...). Ela lhes prodigaliza 
o mais ultrajante desprezo (...). Estes são os criados que real
mente substituíram os servos entre nós; é, indubitavelmente, 
uma porção muito numerosa e a mais numerosa de cada na
ção. Trata-se de examinar qual é o ganho efetivo que a su
pressão da escravidão proporcionou a eles. Eu o digo com 
tanta dor quanto franqueza: tudo o que eles ganharam é se
rem a todo instante atormentados pelo temor de morrer de 1 

fome, infelicidade de que, pelo menos, estavam isentos seus 
predecessores nessa última classe da humanidade. A miséria 
os reduziu a se ajoelharem diante do rico para obter dele a 
permissão de enriquecê-lo. 

52 Histoire philosophique des deux Indes, 1770, citado por M. Leroy, op. cit., 
p. 234. 

5 3 Théorie des lois civiles, Amsterdã, 1767, citado por A. Lichtenberger, op. cit., 
pp. 291-296 e 303. 
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Aí está a que a "liberdade" condena os trabalhadores 
braçais assim "as declamações (do rico) contra a servidão se 
assemelham aos gritos soltados por uma ave de rapina ao es
traçalhar a pomba que está presa em suas garras". 

Linguet nada tem de um utopista: "Querer tornar todos 
felizes, num Estado, é um projeto tão falso em política como 
o de procurar a pedra filosofal em química". 5 4 Os economis
tas praticam um abuso ao nos prometerem aumentar as ri
quezas: pois "o segredo de aumentar as riquezas de um povo 
é apenas o de aumentar o número de seus infelizes". De fato, 
não é a riqueza que é a fonte da vida do "mercenário"; é a 
vida do "mercenário" que faz a opulência dos ricos: "Vós 
haveis raciocinado precisamente como um homem que queria 
que um rio mantivesse os regatos com os quais é formado, 
quando, pelo contrário, são os regatos que mantêm o rio". 5 5 

O jornaleiro é pego na armadilha do "livre" mercado: "Ele 
só tem para vender o aluguel de seus braços, que podem ser 
dispensáveis por dois dias, três dias; e vendem pão a ele, o 
qual ele não pode dispensar por vinte e quatro horas". 5 6 

"Portanto, é uma triste ironia dizer que os operários são li
vres e não têm dono. Eles têm um, e o mais terrível, o mais 
imperioso dos donos (...). O pobre não é livre e serve em todo 
o país. Não estão sob as ordens de um homem em particular, 
mas sob a de todos em geral." Compreende-se que, nas vés
peras dos Estados Gerais, Linguet tenha se podido dizer o in
térprete dos votos da quarta ordem: "Neste momento, em 
que se trata na França de uma assembléia destinada a operar 
um reforma geral, é mister que haja ao menos um intérprete 
dos gemidos da classe mais numerosa, a mais maltratada e a 
mais desprovida de meios de se fazer ouvir". 5 7 

Enquanto Linguet analisa e denuncia a situação proletá-

Lettre sur la théorie des lois civiles, Amsterdã, 1770, ibidem, p. 293. 
Réponse aux docteurs modernes, Londres, 1771, ibidem, pp. 294 e 299. 
Dupain et du blé, Londres, 1774, ibidem, p. 300. 
Annales, t. XIII, 1788, ibidem, pp. 297 e 302. 
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Citado in M. Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique, p. 63. 
Discours sur 1'origine de 1'inégalité parmi les hommes, 1754, in Du Contraí 
social..., op. cit., p. 75. 

ria (jornaleiro, trabalhador braçal, mercenário) que só tem a 
força de seus braços para vender, Turgot e os fisiocratas na 
França e Adam Smith na Inglaterra vêem a necessidade de 
"adiantamentos", isto é, de uma parte do "produto liqüido" 
utilizada para a acumulação do capital: cada um focalizando 
assim uma face do capitalismo. 

c) As idéias dos economistas 

Corrosivo, Voltaire fez a pergunta central: "Como? 
Desde que vós estais estabelecido em meio ao povo, vós não 
haveis ainda o segredo de obrigar todos os ricos a fazerem 
todos os pobres trabalharem?". 5 8 Sem dúvida esta é uma de
finição possível do capitalismo: o sistema que obriga os ricos 
a fazerem os pobre trabalharem sempre mais. 

A esta lógica Rousseau oporá a do direito dos trabalha
dores, que será o fundamento do pensamento socialista: 

E impossível conceber a idéia da propriedade nascendo em 
outro lugar senão da mão-de-obra; pois, não se vê o que, para 
se apropriar das coisas que não fez, o homem pode pôr além 
de seu trabalho. É apenas o trabalho que, dando direito ao 
cultivador sobre o produto da terra que ele cultivou, dá-lhe 
conseqüentemente direito ao fundo, ao menos até a colheita, 
e assim de ano em ano. 5 9 

Na segunda metade do século, desenvolve-se um amplo 
debate em torno da questão da produção. Como produzir 
melhor? Como produzir mais para lograr um "produto líqui
do"? O que é produtivo? Como conseguir um excedente ne
cessário à acumulação? Dentre os filósofos, os "economis
tas" vão examinar mais particularmente essas questões. 

Quesnay é o chefe indiscutível da escola "fisiocrática". 
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Nascido em 1694 perto de Versalhes, de uma família de cam
poneses abonados, ele obstina-se em se instruir, instala-se 
como cirurgião em Nantes e publica vários trabalhos médi
cos; tendo entrado a serviço de madame de Pompadour (1748), 
"médico ordinário do rei", ele é enobrecido era 1752 e com
pra uma propriedade no Nivernais em 1755. 

A França, tanto por sua população quanto por sua pro
dução, é, então, principalmente rural e agrícola (em mais de 
três quartos); enquanto a Holanda e a Inglaterra já adotaram 
amplamente os novos métodos de cultura, a agricultura fran
cesa continua muito tradicional: as terras continuam pedre
gosas, as culturas superficiais, as semeaduras tardias, os ren
dimentos pequenos; a prática do alqueive continua a esterili
zar a metade, dois terços da superfície cultivável, e, às vezes, 
mais. "Incúria dos grandes proprietários; inércia dos campo
neses, desencorajados pelos encargos que os sobrecarregam; 
insuficiência de vias de comunicação e, sobretudo, mau esta
do dos caminhos de travessia; entraves ao comércio de gêne
ros agrícolas e à liberdade de culturas: muitas razões que 
explicam o fraco desenvolvimento da agricultura." 6 0 

C O M P A R A Ç Ã O DOS PRODUTOS DA CULTURA A T U A L DO REINO 
COM AQUELES DA BOA C U L T U R A 6 1 

cultura atual boa cultura diferença 

para os proprietários 

para a talha 
para os fazendeiros . 
para a dízima 
para as d e s p e s a s . . . . 

76500000 
27000000 
27500000 
60000000 

415000000 

400000000 
165000000 
165000000 
155000000 
930000000 

323500000 mais de 4/5 
138000000 mais de 5/6 
137500000 mais de 5/6 
105000000 mais de 2/3 
515000000 mais de 5/9 

p r o d u t o , despesas 
deduzidas 
produto total 

178000000 
595000000 

885000000 
1815000000 

707000000 perto de 4 /5 
1220000000 mais de 2 /3 

60 H. Sée, La France économique et sociale au XVllF siècle, pp. 34-35. 
6 1 F. Quesnay, "Grains" (1757), in François Quesnay et la Physiocralie, INED, 

1958, t. II, p. 478. 
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No artigo "Fazendeiros" da Encyclopédie (1757), Ques
nay mostra a superioridade do arrendamento sobre a parce
ria, e as vantagens do cavalo em comparação ao boi para a 
lavoura. No artigo "Grãos" (1757), ele estabelece o estado 
atual da pequena e da grande cultura de grãos, mostra o que 
poderia dar uma boa cultura de grãos, e recapitula numa 
tabela a diferença. 

Ele escreve: "Os rendimentos são o produto das terras e 
dos homens", 6 2 antes de formular suas Maximes de gouverne-
ment économique, onde já transparecem suas idéias maiores 
— produtividade exclusiva da terra, esterilidade da indústria 
e rejeição da medição do enriquecimento através da balança 
do comércio. 

O artigo "Homem" foi escrito por Quesnay em 1757, 
mas não foi publicado na Encyclopédie: por esta ter perdido 
a sustentação do governo, ele preferiu guardar o manuscrito. 
Sua idéia de que as riquezas vêm da agricultura é nele mais 
precisa: 

Não nos distraiamos, portanto, nós que somos tão ricos em 
bens fundiários, num pequeno comércio de luxo, que só rende 
as despesas de mão-de-obra; fertilizemos nossas terras, ven
damos grãos, vinhos, cânhamo, tecidos de nossas lãs, o máxi
mo que for possível. O produto multiplicará realmente as ri
quezas; e essas riquezas anuais sempre renascentes nos asse
gurarão manufaturas e obras de indústria de todo gênero. 
Pois a opulência é a mãe das artes e do luxo.63 

Esta idéia é progressivamente precisada nas diferentes 
edições de Tableau économique (1758-1759), em Philosophie 
rurale (1763), escrita com Mirabeau.que a assina, e emAnalyse 
de la formule arithmétique du tableau économique (1766) que 
começa por estas linhas: 

6 2 Ibidem, p. 484. 
6 3 Ibidem, p. 559. 
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A nação está reduzida a três classes de cidadãos: a classe pro
dutiva, a classe de proprietários e a classe estéril. A classe pro
dutiva é a que faz renascer, através da cultura do território, as 
riquezas anuais da nação, que faz os adiantamentos das des
pesas dos trabalhos da agricultura, e paga anualmente os ren
dimentos dos proprietários das terras. Englobamos na depen
dência dessa classe todos os trabalhos e todas as despesas que 
são feitas até a venda das produções à primeira mão; é por 
essa venda que conhecemos o valor da reprodução anual das 
riquezas da nação. 
A classe dos proprietários compreende o soberano, os possui
dores das terras e os arrecadadores de dízimos. Esta classe 
subsiste através do rendimento ou do produto líquido da cul
tura que lhe é pago anualmente pela classe produtiva, depois 
que esta retirou, sobre a reprodução que ela faz renascer 
anualmente, as riquezas necessárias para se reembolsar de 
seus adiantamentos anuais e para manter suas riquezas de 
exploração. 
A classe estéril é formada por todos os cidadãos ocupados em 
outros serviços e em outros trabalhos que não sejam da agri
cultura, e cujas despesas são pagas pela classe produtiva e 
pela classe dos proprietários que, por sua vez, tiram seus ren
dimentos da classe produtiva.64 

Análise da circulação das riquezas; análise vinculada das 
classes e da produção-utilização dessas riquezas, exploração 
econômica de um produto líquido, isto é, de um excedente 
disponível; papel salientado dos "adiantamentos", isto é, da 
utilização de uma parte desse excedente para melhorar o bem 
fundiário com vistas a uma produção renovada ou ampliada 
— Quesnay foi o teórico de um capitalismo agrário que nada 
tinha de absurdo numa época em que: 

— a França, principalmente rural, tinha uma agricultu
ra suscetível de aumentar sensivelmente sua produção de 
acordo com métodos já experimentados na Inglaterra e na 
Holanda; 

5 4 Ibidem, pp. 793-794 
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— o capitalismo continuava largamente num estágio 
mercantil, colonial, e não estava muito desenvolvido na Fran
ça em seu estágio manufatureiro. 

Turgot, grande funcionário do Estado real — ele é in
tendente antes de ser controlador geral —, influenciado por 
Gournay a quem ele acompanha em viagens, encarregado dos 
artigos "Feira" e "Fundação" para a Encyclopédie, e que 
conhece Voltaire (1760), Du Pont de Nemours (1763), Adam 
Smith (1764), publica em 1766 as Réflexions sur la formation 
et la distribution des richesses. 

Ele é amplamente influenciado pelo pensamento fisio-
crático: "É sempre a terra que é a primeira e única fonte de 
toda riqueza". 6 5 Mas, não tendo o espírito doutrinário de 
Quesnay, e tendo um suficiente conhecimento da realidade 
econômica, ele se interroga: 

Quais são as riquezas de um Estado? O que dá o valor às ter
ras, senão o número de habitantes? (...) Se o trabalho é a ver
dadeira riqueza, se o dinheiro não passa de um sinal dela, o 
país mais rico não é aquele em que há mais trabalho? Não é 
aquele em que os habitantes mais numerosos proporcionam 
empregos uns aos outros?66 

Mas ele não põe uns e outros no mesmo plano: 

Qualquer pessoa que tenha visto a oficina de um curtidor de 
couro sente a impossibilidade absoluta de que um homem, ou 
mesmo vários homens pobres, abasteçam-se de couros, de 
cal, de cascas de carvalho, de ferramentas, etc, mandem 
construir as edificações necessárias para montar um curtume, 
e vivam durante vários meses até que os couros sejam vendi
dos (...). Assim, quem reunirá os materiais de trabalho, os in
gredientes e as ferramentas necessárias à preparação? Quem 

Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, 1766, in Turgot, 
Textes choisis, Dalloz, 1947, p. 106. 
Questions importantes sur le commerce (1775), ibidem, p. 261. 
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mandará construir canais, mercados, edificações de toda es
pécie? O que possibilitará a vida, até a venda dos couros, do 
grande número de operários, dentre os quais nenhum poderá 
sozinho preparar um único couro, e dentre os quais nenhum 
poderia subsistir com o lucro da venda de um único couro? 
Quem proveria as despesas da instrução dos alunos e dos 
aprendizes? Quem lhes proporcionaria a subsistência até que 
estivessem instruídos, fazendo-os passar paulatinamente de 
um trabalho fácil e proporcional a idade deles até os traba
lhos que exigem mais força e habilidade? Será um dos donos 
de capitais ou de valores mobiliários acumulados que os em
pregará, uma parte nos adiantamentos da construção e das 
compras de materiais, outra parte nos salários diários dos 
operários que trabalham na preparação deles. É ele que espe
rará que a venda dos couros lhe renda não somente todos os 
seus adiantamentos, mas ainda um lucro suficiente para inde
nizá-lo daquilo que lhe teria rendido seu dinheiro se aplicado 
na aquisição de fundos, e, ademais, do salário devido a seus 
trabalhos, a seus cuidados, a seus riscos, a sua própria habili
dade; pois, decerto, por um lucro igual, ele preferiria viver, 
sem nenhum trabalho, do rendimento de uma terra que ele te
ria podido adquirir com o mesmo capital. À medida que lhe 
entra esse capital, mediante a venda da produção, ele o empre
ga em novas compras para alimentar e sustentar sua fábrica 
através dessa circulação contínua: ele vive de seus lucros, e 
reserva o que deles pode poupar para aumentar seu capital e o 
deposita em sua empresa, aumentando a massa de seus adian
tamentos a fim de aumentar mais seus lucros.67 

Assim, já em 1766, Turgot vê bem a perspectiva do de
senvolvimento de um capitalismo manufatureiro, conservan
do ao mesmo tempo a do desenvolvimento do capitalismo na 
agricultura. Nesta base, ele vai mais adiante mais na análise 
das classes: a classe industriosa está "subdividida em duas 
ordens: a dos empresários manufatureiros, mestres, fabrican
tes, todos possuidores de grandes capitais, que eles exploram 

Réflexions..., op. cit., p. 111. 
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economicamente fazendo-os trabalharem por meio de seus 
adiantamentos; e a segunda ordem, composta de simples arte
sãos que não têm outros bens além de seus braços, que não 
fazem adiantamentos a não ser o do trabalho diário, e têm 
como único lucro o salário". 6 8 "A classe dos cultivadores se 
divide como a dos fabricantes em duas ordens de homens, a 
dos empresários ou dos capitalistas que fazem todos os adian
tamentos e a dos simples operários assalariados." 6 9 Apesar 
das formulações, estamos mais perto de Marx que de Ques
nay. Enfim, a "profissão de mercador (...) divide-se numa in
finidade de ramos e, por assim dizer, de graus". 7 0 

Turgot não é somente a testemunha do desenvolvimento 
do capitalismo. Ele advoga em seu favor. Ele prega a baixa 
taxa de juros. "É a abundância de capitais que anima todas 
as empresas, e o baixo juro do capital é ao mesmo tempo o 
efeito e o índice da abundância de capitais". 7 1 Ele se opõe ao 
dirigismo e ao protecionismo: tratando-se de alimentar, de 
assegurar os bons costumes, de educar, "deve-se acostumar 
os homens e pedirem tudo, a receberem tudo, a nada deverem 
a si mesmos?", indaga ele. "Os homens são poderosamente 
interessados no bem que vós quereis proporcionar-lhes, 
laissez-les faire, eis o grande, o único princípio." 7 2 Ele prega 
a liberdade econômica; pois "um homem conhece melhor seu 
interesse que um outro homem a quem esse interesse é inteira
mente indiferente (...). Ora, é impossível que, no comércio 
abandonado a si mesmo, o interesse particular não concorra 
para o interesse geral". 7 3 

Ele tentará aplicar essas idéias, que se espalham na se
gunda metade do século,74 quando estiver nos "negócios", 

6 8 Ibidem, p. 112. 
6 9 Ibidem, p . 114 
7 0 Ibidem, p. 116 
7 1 Ibidem, p. 132. 
7 2 Artigo "Fondat ion" da Encyclopédie, 1757, ibidem, p. 177. 
73 Éloge de Vincent de Gournay, 1759, ibidem, p. 147. 
7 4 Notadamente com Mercier de la Rivière, COrdre naturel et essentiel des sociétés 
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politiques, 1767; Du Pont de Nemours, De 1'origine et des progrès d'une science 
nouvelle; e Bigot de Sainte-Croix, Essaisur la liberte du commerce et de l'indus-
trie, 1775. 

em 1774-1776. A liberdade do comércio de grãos é decretada 
em 1774, como já havia sido em 1763 e 1770, e uma outra vez 
suspensa. O édito de 1776, suprimindo mestrados e ofícios 
juramentados e dando liberdade a qualquer pessoa de exercer 
tal espécie de comércio e de profissão de artes e ofícios 
chocar-se-á a fortes resistências, não será aplicado e ocasio
nará sua queda. Mais tarde, serão assinados tratados de co
mércio com a Inglaterra, em 1786, e com a Rússia, em 1787. 

O esquema de Quesnay descreve relativamente bem a 
produção e a circulação de riquezas, tais como se podiam 
observá-las na França agrícola do século XVIII, abrindo a 
perspectiva do desenvolvimento de uma agricultura capitalista. 

O esquema de Turgot retoma essa perspectiva de um de
senvolvimento do capitalismo na agricultura, mas apresen-
tando-o simetricamente com uma realidade da época negli
genciada por Quesnay: o desenvolvimento de um capitalismo 
manufatureiro. 

Assim, no fervilhamento de idéias do século XVIII na 
França, constitui-se um arsenal ideológico de uma extrema 
diversidade: armas para contestar a monarquia (contrato so
cial, vontade geral, democracia), para questionar os privilé
gios da nobreza (liberdade, igualdade), para unir os campo
neses e os artesãos das cidades (liberdade, igualdade, proprie
dade), para atender às aspirações dos fabricantes e dos nego
ciantes (liberdade, ainda, mas de produzir e de comerciar)... 

O longo enfrentamento da nobreza com a burguesia terá 
por desfecho as crises do fim do século, com a burguesia sa
bendo, num primeiro tempo, apoiar-se no descontentamento 
camponês e no movimento popular, e encontrando aliados 
em certas camadas da nobreza e do clero. 

No grande movimento da revolução de 1789 serão reali
zadas as principais aspirações da burguesia ascendente: aboli-
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ção dos privilégios, desmantelamento da ordem corporativa 
dos mestrados e ofícios juramentados, abolição dos privilé
gios das companhias comerciais, supressão dos monopólios 
das companhias mineiras, etc. O rei será arrastado no grande 
turbilhão revolucionário. 

Num "caderno dos probres", operários, não admitidos 
nas assembléias primárias que redigem os cadernos de quei
xas, haviam solicitado "que os salários não sejam tão fria
mente calculados segundo as máximas mortíferas de um luxo 
desenfreado ou de uma cupidez insaciável; que a conservação 
do homem laborioso e útil não seja para a Constituição um 
objeto menos sagrado que a propriedade dos ricos, que ne
nhum homem laborioso possa ficar incerto de sua subsistên
cia...". 7 5 A lei Le Chapelier (1791) suprime as associações de 
companheiros e interdita, tanto para os mestres quanto para 
os operários, organizarem-se, entrarem em acordo e "tomar 
resoluções ou deliberações (...) sobre seus pretensos interesses 
comuns (...). Todos agrupamentos compostos de artesãos, 
operários (...) ou excitados por eles serão tidos como agrupa
mentos sediciosos". 7 6 Com sua vitória sobre a nobreza lhe 
parecendo assegurada, a burguesia já toma cuidado com as 
classes laboriosas. 

Na aurora da revolução industrial na Inglaterra 

Que não se tome isso por um paradoxo: o comércio da índia 
pode ter como conseqüência a fabricação de mercadorias com 
menos mão-de-obra, e, sem que diminuam os salários, uma 
baixa geral dos preços. Pois, se as mercadorias podem ser fa
bricadas com menos trabalho, o preço delas, naturalmente, 
será menor (...). O comércio das índias fornecerá, segundo 
toda verossimilhança, a ocasião de introduzir, em nossas in

c i tado in E. Levasseur, Histoire des classes ouvrières et de ['industrie en France, 
t. II, p . 855. 
Citado in Histoire économique et sociale de la France, t. III, vol. 1, p. 12. 
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dústrias inglesas, mais habilidade, mais ordem e regularidade. 
Ele fará com que desapareça, de fato, as indústrias menos 
úteis e menos rentáveis. As pessoas que nelas se empregavam 
procurarão outras ocupações, as mais simples e as mais fáceis 
que puderem encontrar: ou então se aplicarão a tarefas par
ciais e especiais nas indústrias mais complicadas. Pois o tra
balho mais simples é o aprendido mais depressa, e o que os 
operários executam com mais perfeição e diligência. Assim, o 
comércio das índias terá o seguinte resultado: as diferentes 
operações de que se compõem os trabalhos mais difíceis serão 
confiadas a vários operários qualificados, em vez de se depen
der muito da habilidade de um só (...). Enfim, o comércio das 
índias Orientais, ao nos trazer artigos fabricados a preços 
mais baixos que os nossos, terá por efeito, com muitas proba
bilidades, obrigar-nos a inventar processos e máquinas que 
nos permitam produzir com uma mão-de-obra menor e com 
menor despesa e, com isso, abaixar os preços dos objetos ma
nufaturados.77 

Esses trechos de um texto anônimo de 1701, Considera-
tions upon the East índia Trade, dão provas de uma notável 
clarividência. 

Com efeito, a produção na Inglaterra, no começo do sé
culo, ainda é predominantemente agrícola e artesanal; a ma
deira serve como combustível, mas também para o curtimen-
to das peles, e fornece a potassa para as fabricações de têxteis 
e de vidro, e o alcatrão para os navios; assim que ela começa 
a faltar, essas atividades sofrem as conseqüências. Muitíssi
mos artesãos, amiúde meio camponeses, proprietários de 
suas ferramentas, produzem tecidos, facas (Sheffield), ar
mas, artigos de ferragens, bibelôs (Birmingham), alfinetes 
(Bristol); cada vez mais, mercadores-fabricantes dão a maté
ria-prima para transformar. 

Nesse quadro, o fermento de transformação vai ser o co-

Citado in P. Mantoux, op. cit., pp. 123-125. Ver também T. S. Ashton, La Révo-
lution industrielle, 1760-1830, assim como H. Heaton e P. Léon, op. cit. 
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mércio mundial, largamente fundamentado, como vimos, na 
exploração colonial. 

Exploração colonial e mercado mundial 

No fim do século XVII, a Companhia das índias foi 
objeto de intensos ataques; comerciantes sem privilégios (in-
terlopers) empenham-se, após a revolução de 1688, em conse
guir a supressão de seu monopólio; ele? formam uma compa
nhia concorrente em 1698; ocorre um acordo, em 1702, que 
leva à fusão das duas companhias (1708) numa nova que 
toma o nome de United Company (1709). 

É nesse momento que o chá, introduzido na Inglaterra já no 
começo da Restauração, torna-se um artigo de importação 
regular, que as porcelanas da China, apreciadas há muito 
tempo pelos holandeses, e colocadas na moda pela rainha 
Maria, fazem furor na corte e entre a alta sociedade inglesa; 
enfim, que os tecidos de algodão, chitas da índia, chitas da 
Pérsia, musselinas, que já pelos nomes denunciam a origem 
oriental, espalham-se a ponto de alarmar os fabricantes de te
cido de lã. O comércio das índias se estende aos mais variados 
produtos, assume todas as formas, torna-se, cada vez mais, 
um dos elementos indispensáveis à riqueza da Inglaterra.78 

Ao mesmo tempo é criado o Banco da Inglaterra (1694). 
Na origem, um grupo de financistas que se comprometem a 
emprestar à Coroa (a 8%) um milhão e quinhentas mil libras 
esterlinas, necessárias para fazer frente às despesas da guerra 
de Flandres; em contrapartida, eles recebem "o título de Cor
poration, com o direito de receber depósitos, descontar títu
los comerciais, de fazer, numa palavra, todas as operações de 
um banco". 7 9 Ele obtém, em 1708, o monopólio de emissão 

7 8 P. Mantoux, op. cit., pp. 83-84. 
7 9 Ibidem, p . 81 . 
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de notas para a Inglaterra e o País de Gales; mas, fiel à tradi
ção dos financistas de Londres, vinculada à alta aristocracia, 
é sobretudo pelas trocas mundiais que ele se interessa, toman
do empréstimos para emprestar (especialmente às compa
nhias de comércio e aos Estados), aceitando ou garantindo 
letras de câmbio, assegurando pagamentos para o mundo in
teiro. E são os bancos provincianos, amiúde criados por ma-
nufatureiros — entre eles, os Lloyds e os Barclays — que 
atenderão às necessidades, mais "modestas", dos industriais 
e dos negociantes-fabricantes.80 Há na praça de Londres 24 
bancos em 1725, 42 em 1770, 52 em 1786; mas de 12, em 1755, 
o número dos Country Banks passa a 150 em 1776 e a 400 em 
1793.81 

A expansão comercial é poderosa. No século, o valor 
das trocas comerciais é multiplicado por 5,5, ao passo que a 
renda nacional quadruplica. O comércio da Inglaterra é o pri
meiro do mundo: comércio de exportação (produtos fabrica
dos, hulha e, cada vez menos, trigo); comércio de transporte, 
por conta de comerciantes de outros países; comércio de en
treposto, no âmago da fechada rede de trocas que crescem 
entre as Américas, as índias, a Europa mediterrânea, a Euro
pa do Báltico. A Inglaterra inteira vai ser transformada. 

O desenvolvimento do comércio triangular, da marinha mer
cante e da construção naval estimulará o crescimento das 
grandes cidades portuárias (...). Foi o comércio dos escravos 
e do açúcar que fez de Bristol a segunda cidade inglesa duran
te os três primeiros quartéis do século XVIII (...). Quando 
Bristol foi suplantada por Liverpool no comércio de escravos, 
ela se afastou do comércio triangular para se interessar pelo 
comércio direto do açúcar (...). A Escócia só foi autorizada a 
participar do comércio colonial em 1707, com o Union Act. 
Autorização que deu a prosperidade à cidade no século XVIII 
(...). O desenvolvimento de Manchester estava estreitamente 

8 0 T. S. Ashton, La Révolution industrielle, 1760-1830, pp. 131 e segs. 
8 1 P. Léon, Économies et Sociétés pré-industrielles, 1650-1780, t. II, p. 315. 
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associado ao de Liverpool, a seu escoamento para o mar e 
para o mercado mundial. O capital acumulado por Liverpool, 
graças ao comércio de escravos, regava o interior do país e 
fertilizava as energias de Manchester. Os produtos de Man-
chester destinados à África eram levados às costas africanas 
por negreiros de Liverpool (...). As armas de fogo consti
tuíam uma parte regular de todo carregamento africano. Bir-
mingham se tornou o centro do comércio de armas, como 
Manchester era o centro do algodão.82 

Com o desenvolvimento das trocas, torna-se necessária 
a melhoria dos meios de transporte. Já no meio do século, 
são empreendidas obras para a rede rodoviária; não com base 
na corvéia, como na França e em vários países do continente, 
mas sim sob a iniciativa de grupos locais (grandes proprietá
rios, comerciantes, pastores, fazendeiros, etc.) que fazem 
empréstimos, financiam e recebem pedágios; as viaturas de 
carga vão substituir os cavalos de tiro; os viajantes de comér
cio, pegando encomendas através de amostras, vão fazer con
corrência aos mercadores das feiras. Mas, principalmente, 
abre-se a era dos canais: a pedido dos fabricantes e negocian
tes de tecidos de Leeds, Wakefields e Halifax, o Aire e o Cal-
der são deixados navegáveis; as obras feitas ao longo do 
Trent e do Derwent favorecem o desenvolvimento industrial 
de Derby e de Nottingham; a canalização do Mersey, por 
volta de 1720, facilita as trocas entre Liverpool e Manchester; 
outras obras em rios e o escavamento de canais vão facilitar o 
transporte da hulha inicialmente para Liverpool e Manches
ter, permitindo reduzi-lo à metade do custo. Por volta do fim 
do século, uma verdadeira rede de canais facilita a circulação 
das mercadorias entre os diferentes centros de atividade 
ingleses. 

Produzir mais para vender mais, eis um passo bem ini
ciado da espiral na Inglaterra, com as reviravoltas que ele 

Éric Williams, Capitalism and Slavery, citado in A. G. Frank, op. cit. 
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implica na agricultura, nas minas, nas atividades de transfor
mação. 

O surgimento da produção capitalista: a fábrica 

O movimento de enclosures é retomado com vigor no sé
culo XVIII, especialmente a partir de 1760: ele toma cada vez 
mais a forma de leis votadas pelo Parlamento (enclosure 
acts). Squatters que viviam nas terras comunais são expulsos; 
camponeses pobres que possuíam ínfimas propriedades não 
podem arcar com as despesas do cercamento e só podem viver 
nas terras ruins que receberam; eles partem, como outros a 
quem a extensão da criação de animais deixou inúteis; como 
outros ainda, levados a vender a fazenda ao grande proprie
tário vizinho. Por isso se vê "o rico aumentar seu poder e o 
pobre perecer de miséria". 8 3 Sob o impulso da aristocracia 
fundiária, lorde Townshend à frente, e dos grandes proprie
tários, são implantados métodos modernos de cultura e de 
criação de rebanhos: secagem dos pântanos, charruas de 
ferro, cruzamento e seleção de raças, rotação de culturas. 

Por causa dessas transformações na propriedade e na 
exploração agrícola uma mão-de-obra numerosa é deixada 
disponível, privada, com freqüência, do essencial. É com 
ela que a produção mineira e manufatureira vai poder ser 
aumentada. 

Estimulada pela penúria de madeira, facilitada pelo 

"Aldeia aprazível e sorridente, a mais deliciosa da planície 
Tuas brincadeiras acabaram, teus encantos se foram; 
Teus arvoredos são entorpecidos por uma mão tirânica (...) 
Um único dono te usurpa inteirinha (...) 
E trementes, recuando diante do usurpador, 
Teus filhos te deixam e vão para longe, bem longe (...) 
Os ricos dividem esta terra sem cercas; 
E até mesmo a parte comum inculta (...)" 
(Oliver Goldsmith, "The deserted village", citado in P. Mantoux, op. cit. 
p. 171.) 
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abaixamento dos custos de transporte, a produção de carvão 
dobra uma primeira vez durante a primeira metade do século 
(de 2,5 a 5 milhões de toneladas), e uma outra vez durante a se
gunda metade (para atingir 10 milhões de toneladas em 1800: 
dois terços do conjunto da produção européia). 8 4 Expan
de-se o assalariado", mas na Escócia, juridicamente até 1775, 
com algumas sobrevivências até o fim do século, os operários 
das minas de hulha (bem como de salinas) são servos, vincu
lados à mina (ou à salina), vendidos com ela e trazendo uma 
gargantilha onde estava gravado o nome do proprietário. 8 5 

Nas atividades de transformação, o artesanato continua 
considerável, sofrendo a concorrência das outras formas de 
produção; o trabalho a domicílio para um mercador-fabri-
cante se estende a antigos artesãos independentes e a famílias 
camponesas, constituindo a forma principal do capitalismo 
manufatureiro britânico: o negociante envia seus pracistas 
"distribuir os aviamentos, seja diretamente aos fiadores e 
tecelões espalhados, seja aos fabricantes do campo que, por 
sua vez, d is t r ibuem-no. . . " ; 8 6 a manufatura , reunindo num 
local muitos trabalhadores que produzem de acordo com os 
métodos tradicionais, nunca conheceu na Inglaterra grandes 
desenvolvimentos e, em todo caso, nunca foi dominante. O 
que se vai desenvolver, em compensação, na segunda metade 
do século, num movimento inicialmente lento e depois acele
rado, é o sistema de fábricas. 

Durante todo esse período de melhorias, invenções 
técnicas atendem à preocupação de aumentar a produção. No 
início do século, John Lombe vai furtar em Livorno os segre
dos das máquinas italianas de fiar a seda; com seu irmão, ele 
constrói uma fábrica (1717) que recebe um privilégio para ca
torze anos; na mesma época, os Darby, mestres de forja em 
Coalbrookdale, melhoram a produção de ferro fundido com 

H. Heaton, op. cit., p. 93. 
P. Mantoux, op. cit., pp. 55-56. 
T. S. Ashton, op. cit., pp. 41-42. 
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misturas de coque, de turfa e de pó de carvão, utilizando um 
potente fole de forja; e, nas minas, servem-se, para evacuar a 
água, de bombas atmosféricas a vapor. Em 1733, o tecelão 
John Kay inventa a "lançadeira volante", que permite pro
duzir mais, e peças mais largas; sua casa é destruída pelos 
artesãos e operários coléricos, mas o emprego da lançadeira 
volante é geral vinte e cinco anos mais tarde. Em 1735, os 
Darby realizam a fundição do ferro com coque, que será ge
neralizada na Inglaterra por volta de 1760. Em 1749, Hunts-
mann, relojoeiro da região de Sheffield, fabrica aço fundido, 
mas em pequenas quantidades. 

De 1730 a 1760, a utilização do ferro aumenta em 50°7o 
(ferramentas e instrumentos para a agricultura e para a trans
formação, notadamente). De 1740 a 1770, o consumo de 
algodão aumenta em 117°7o; mas o desenvolvimento da tece
lagem cria uma carência de fio: em 1764, James Hargreaves, 
tecelão, aperfeiçoa a spinning jenny, roca aperfeiçoada de 
mão que permite fiar vários fios ao mesmo tempo; em 1767, o 
operário cardador Thomas Hights, e em 1768-1770, o pentea-
dor Arkwright, utilizam com o waterframe a energia da água 
corrente para acionar as rocas. A spinning jenny se difunde en
tre os trabalhadores a domicílio, apesar dos movimentos colé
ricos e das destruições de máquinas dos artesãos privados de 
emprego (por exemplo, em 1777-1779). Combinando essas duas 
invenções, Compton, fiador e tecelão, aperfeiçoa em 1779 a 
mule jenny: as fiações vão se instalar nas correntes de água. 

Paralelamente, Watt, sábio que não desdenha a técnica, 
realiza, nos anos 60, a máquina a vapor de simples efeito; tais 
motores são utilizados na indústria por volta de 1775. A pro
dução do ferro progride: fabricam-se em 1776 os primeiros 
trilhos de ferro (cujo emprego vai se generalizar nas minas); 
em 1779, a primeira ponte de ferro; em 1787, apesar das zom
badas dos incrédulos, o primeiro navio de ferro. A pudlagem 
do ferro, mediante descarburação do ferro fundido, é aper
feiçoada em 1783 por Henry Cort, mestre de forja, e Peter 
Onions, contramestre. 
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Em 1783, Watt realiza a máquina a vapor de duplo efei
to e, em 1785, é construída em Nottingham a primeira fiação 
usando máquinas a vapor. A partir de então é a tecelagem 
que está atrasada, diante de uma produção de fios abundan
tes: em 1785, o pastor Cartwright realiza um tear mecânico, 
cujo aperfeiçoamento será progressivo e cujo emprego se 
generalizará no fim do século. Paralelamente, ocorrem pro
gressos técnicos nas outras áreas da produção têxtil (máqui
nas de bater, de cardar, de fiar em quantidade, branquea-
mento, tintura, etc.) e nas outras indústrias (fábrica de papel, 
serraria e trabalho em madeira, e tc) . 

É nesse movimento que se introduz uma nova forma de 
produção: a fábrica. 

A fábrica utiliza uma energia (hulha preta para o calor, 
hulha branca para acionar os mecanismos) e máquinas. É 
apenas no fim do século que os motores a vapor, concebidos 
e experimentados por Watt entre 1765 e 1775, serão usados 
para acionar as máquinas (haverá cerca de quinhentos em ser
viço por volta de 1800). Com essa energia é promovido um 
sistema de máquinas que resulta necessariamente na organi
zação da produção e dos ritmos do trabalho, e que implica 
uma nova disciplina para os trabalhadores que a servem. São 
construídas fiações, construções de tijolo de quatro ou cinco 
andares empregando centenas de operários; fábricas de ferro 
e de fundição reúnem vários altos fornos e várias forjas. 

Repugna aos antigos artesãos e trabalhadores a domicí
lio irem trabalhar nessas fábricas, onde são "submetidos a 
um regulamento inflexível, arrastados como uma engrena
gem, num movimento impiedoso de um mecanismo sem 
alma. Entrar numa fábrica era como entrar numa caserna ou 
numa prisão". 8 7 Portanto, é no proletariado miserável expul
so do campo que os primeiros industriais encontram sua mão-
de-obra: 

P. Mantoux, op. cit., p. 430. 
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O pessoal das fábricas foi no início composto pelos mais dis
paratados elementos: camponeses expulsos de suas aldeias 
pela extensão das grandes propriedades, soldados licenciados, 
indigentes sob o encargo das paróquias, o rebotalho de todas 
as classes sociais e de todas as profissões. O manufatureiro 
tinha de instruir, levar adiante, sobretudo disciplinar esse pes
soal inexperiente, pouco preparado para o trabalho em co
mum; tinha de transformá-lo, por assim dizer, num mecanis
mo humano, tão regular em sua marcha, tão preciso em seus 
movimentos, tão exatamente combinado, visando uma obra 
única quanto o mecanismo de madeira e de metal do qual ele 
se tornava auxiliar. O desleixo que reinava nas pequenas ofi
cinas é substituído pela mais inflexível regra: a entrada dos 
operários, a refeição deles e a saída ocorrem ao som do sino. 
No interior da fábrica, cada um tem seu lugar marcado, a ta
refa estreitamente delimitada e sempre a mesma; todos devem 
trabalhar regularmente e sem parar, sob o olhar do contra-
mestre que o força à obediência mediante a ameaça da multa 
ou da demissão, por vezes até mesmo mediante uma coação 
mais brutal.88 

No setor têxtil, é principalmente entre as mulheres e as 
crianças, especialmente as crianças abandonadas, fornecidas 
pelas paróquias, que se forma a mão-de-obra: em 1789, por 
exemplo, nas três tecelagens de Arkwright em Derbyshire, 
que empregam 1150 pessoas, dois terços são crianças.8 9 

Assim se inicia na Inglaterra a transformação capitalista 
da produção, da qual um aspecto será enfatizado sob o nome 
de "revolução industrial": a dominação colonial, o comércio 
mundial, o capitalismo mercantil ocasionam, com o desen
volvimento das trocas, o crescimento do fornecimento de 
produtos básicos (chá, açúcar, algodão) e o crescimento de 
mercados (têxteis, produtos manufaturados); as enclosures e 
a primeira modernização da agricultura fornecem um prole-

Ibidem, pp. 391-392. 
T. S. Ashton, op. cit., p. 151. 
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tariado desenraizado e disponível; o espírito científico e técni
co aplicado à produção suscita um seguimento de invenções 
que fazem uma bola de neve; capitais disponíveis, originários 
especialmente do comércio e da agricultura, permitem a cons
trução de fábricas. A produção vai crescer potentemente,9 0 o 
assalariado se expandir e as lutas operárias se multiplicarem e 
se organizarem. 

O Estado tem um grande papel nisso, com as medidas 
protecionistas, os privilégios e os monopólios da política mer
cantilista; com a sustentação política e militar à expansão co
mercial e colonial; com a polícia dos pobres e a repressão das 
revoltas operárias: lei de 1769 qualificando de felony a des
truição voluntária de máquinas e dos prédios que as contêm, 
e instituindo a pena de morte aos culpados; tropa enviada 
contra o motim, como em 1779 em Lancaster e em 1796 em 
Yorkshire; lei de 1799 proibindo as coalizões operárias a fim 
de obter aumento de salários, a redução da duração do traba
lho ou qualquer outra melhoria do emprego ou do trabalho.9 1 

No âmago desse movimento, heterogêneo, diverso, 
ativo, o esboço em fusão da futura burguesia: membros da 
aristocracia promovendo empresas comerciais, mas também 
explorações agrícolas ou mineiras; grandes mercadores ou 
grandes financistas marcando o sucesso deles com a compra 
de terras; mercadores se tornando fabricantes e depois crian
do suas fábricas; fabricantes e negociantes se tornando ban
queiros: eles detêm o conjunto dos negócios do país. Com os 
homens da lei, os próceres locais, os fazendeiros abastados, 
os homens da Igreja e da Universidade, eles são agora quatro
centos e cinqüenta mil dispondo do direito de voto: são seus 
interesses que são refletidos pelos votos do Parlamento (en-
closure acts, leis sobre os pobres, leis antioperárias, e tc) . A 

9 0 Os Darby produziam cinco a seis toneladas por ano por volta de 1717, dez a 
catorze mil toneladas por volta de 1790. O algodão bruto importado, e portanto 
no essencial transformado na Inglaterra, passa de cinco milhões de libras em 1781 
a trinta e três em 1789 e sessenta em 1802. 

9 1 P. Mantoux, op. cit., pp. 419 e segs. e 468 e segs. 
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influência aumenta à medida que a política do país escapa 
largamente dos dois "reis alemães", Jorge I (1714-1727) e 
Jorge II (1727-1760). Sob essa monarquia constitucional, a 
aristocracia tradicional e a burguesia ascendente detêm a rea
lidade do poder. Uma realidade que Pitt resumiu numa frase 
célebre: "A política britânica é o comércio britânico". 

Progresso da economia política e do liberalismo 

Progressão das idéias liberais e tomada de consciência 
da nova realidade econômica: esses dois aspectos de um 
duplo movimento estão ligados. 

Desde então, o banqueiro inglês Richard Cantillon, em 
seu Essai sur la nature du commerce em general (escrito em 
1734 e publicado em 1755), alarga a ruptura com o pensa
mento mercantilista, mostrando especialmente que "a abun-
dância muito grande de dinheiro que faz, enquanto dura, o 
poderio dos Estados lança-os insensivelmente, mas natural
mente, nAindj^ência"; ele prepara a fisiocracia exaltando o 
papel econômico dos proprietários fundiários. David Hume, 
em seus Essais économiques (1752), salienta por sua vez que a 
riqueza não reside na abundância de metais preciosos, já que 
esta, acarretando a alta dos preços, conduz ao desequilíbrio 
da balança comercial. Ele analisa mais para frente em que 
reside "a vantagem do comércio com o estrangeiro, do ponto 
de vista do aumento do poderio do Estado, bem como das ri
quezas e da felicidade dos súditos": 

Ele aumenta a quantidade de trabalho na nação e o soberano 
pode orientar a parte julgada necessária para o serviço do Es
tado. O comércio com o estrangeiro, através de suas importa
ções, proporciona matérias-primas para novas manufaturas: 
e, através de suas exportações, ele engendra trabalho incorpo
rado em mercadorias particulares que não poderiam ser con
sumidas no país. Em resumo, um reino que tem importações e 
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exportações abundantes deve possuir ainda mais indústrias, e 
daquelas que se ocupam com coisas delicadas e luxuosas, do 
que um reino que se contenta com suas mercadorias nacio
nais. Logo, ele é mais poderoso, bem como mais rico e mais 
feliz.92 

Ele enfatiza até a caricatura a lógica liberal, segundo a 
qual não é pela regulamentação e pelo controle — é pelo inte
resse — que se deve governar os homens: "É preciso deixar 
sua avareza insaciável, sua ambição incomensurável, e todos 
seus vícios aproveitáveis ao bem público" (L'Indépendance 
du parlement, 1741). Situando-se na perspectiva newtoniana 
da atração universal, está se forjando a idéia de que da atra
ção de múltiplos interesses, de múltiplos egoísmos indivi
duais, pode surgir uma nova harmonia social. 

Adam Smith vai ser mais explícito. Discípulo de Hume, 
ele prossegue a reflexão que este último havia desenvolvido 
em seu Traité de la nature humaine (1738). Em sua Théorie 
des sentiments moraux (1759), A. Smith se empenha em justi
ficar a ordem social fundamentada na procura dos interesses 
individuais: ele salienta e aprofunda a noção de simpatia; jus
tifica o gozo da grandeza e das riquezas de que alguns se be
neficiam: 

A ilusão que ele nos dá excita a industriosa atividade dos ho
mens, e mantém-nos num movimento contínuo. É essa ilusão 
que os faz cultivar a terra de tantas maneiras diferentes, cons
truir casas ao invés de cabanas, fundar cidades imensas, in
ventar e aperfeiçoar as ciências e as artes...93 

Ele expõe a tese — novo avatar de Deus, fiador da har
monia universal — da "mão invisível": 

Citado por H. Denis, op. cit., p. 142. 
Ibidem, p. 177. 
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Uma mão invisível parece forçá-los a concorrer para a mesma 
distribuição das coisas necessárias à vida que teria ocorrido se 
a terra tivesse sido dada em igual porção a cada um de seus 
habitantes; e assim, sem ter a intenção, sem mesmo sabê-lo, o 
rico serve ao interesse social e à multiplicação da espécie hu
mana. A Providência, ao repartir, por assim dizer, a terra en
tre um pequeno número de homens ricos, não abandonou 
aqueles a quem ela parece ter esquecido de atribuir um qui
nhão, e eles têm sua parte em tudo o que ela produz...94 

Fechando os olhos à trágica miséria que o rodeia, ele até 
chega a escrever dos pobres: 

Em tudo o que constitui a verdadeira felicidade, eles não são 
em nada inferiores àqueles que parecem colocados acima de
les. Todas as classes da sociedade estão no mesmo nível, 
quanto ao bem-estar do corpo e à serenidade da alma, e o 
mendigo que se esquenta ao sol ao longo de uma sebe possui 
normalmente essa paz e essa tranqüilidade que os reis sempre 
perseguem.95 

Escolhido como preceptor de um jovem fidalgo, ele via
ja pela Europa (1765-1766). Encontra-se com Voltaire, Ques
nay, Turgot, d'Alembert, Helvétius; freqüenta os salões. Dez 
anos mais tarde, publica suas Recherches sur la nature et les 
causes de la richesse des nations (1776). 

Ele rejeita, em nome do interesse dos consumidores, o 
sistema mercantil. Ele suscetibiliza Quesnay, "médico muito 
especulativo", reconhecendo ao mesmo tempo a importância 
da contribuição dos fisiocratas à ciência econômica, sendo 
seu erro principal o de considerar "a classe dos artesãos, 
manufatureiros e mercadores como totalmente estéril e não 
produtiva". Ele prega "o sistema simples e fácil da liberdade 
natural", em que: 

Ibidem, p. 177. 
Ibidem, p. 178. 
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Todo homem, contanto que não transgrida as leis da justiça, 
permanece plenamente livre para seguir a estrada apontada 
por seu interesse e para levar onde lhe aprouver sua indústria 
e seu capital, juntamente com aqueles de qualquer outra clas
se de homens. O soberano se encontra inteiramente livre de 
uma responsabilidade, a qual ele não poderia tentar cumprir 
sem se expor infalivelmente a se ver incessantemente engana
do de mil maneiras, e para o cumprimento conveniente da 
qual não há nenhuma sabedoria humana nem conhecimento 
que possam bastar: a responsabilidade de ser o superinten
dente da indústria dos particulares, de dirigi-la para os empre
gos mais bem condizentes com o interesse geral da sociedade.96 

Nesse sistema: 

O soberano só tem três deveres para cumprir (...): defender a 
sociedade de todo ato de violência ou de invasão (...); prote
ger, tanto quanto possível, todo membro da sociedade da in
justiça ou da opressão de qualquer outro membro (...); erigir 
e manter certas obras públicas e certas instituições.97 

Estamos, claro, muito longe do mercantilismo... 
De resto, Smith observa e analisa a realidade de seu tem

po. Descreve com minúcias a divisão do trabalho numa ma
nufatura de alfinetes; vê seu vínculo com a extensão do mer
cado e com a mecanização: "É à divisão do trabalho que se 
deve originariamente a invenção de todas essas máquinas 
próprias para abreviar e facilitar o trabalho". 9 8 Mas não faça
mos um erro de perspectiva: seu mundo não é o da grande in
dústria; nem sequer o da fábrica que utiliza o vapor e os siste
mas de máquinas. 

O mundo de Smith é o do capitalismo manufatureiro; 
suas "fábricas" (pregos, alfinetes) reúnem operários tendo 
uma "habilidade"; as profissões a que ele se refere continuam 

A. Smith, Textes choisis, Dalloz, 1950, p. 275. 
Ibidem, p. 275. 
Ibidem, p. 51. 
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artesanais (pisoeiro, fiador, tecelão, tintureiro, alfaiate, sapa
teiro, pedreiro, carpinteiro, marceneiro, cuteleiro, serralhei
ro, e tc) ; ele vê os comerciants (merceeiro, boticário, açou
gueiro, padeiro, joalheiro, ourives, cabeleireiro); os transpor
tadores (carroceiros, carregadores, carregador de cadeirinha, 
marinheiro), os fazendeiros, os pastores, os lenhadores. 

Ele salienta, já no início de seu livro, a importância do 
trabalho: "O trabalho anual de uma nação é o fundo primiti
vo que fornece a seu consumo todas as coisas necessárias e 
convenientes à vida; e essas coisas são sempre: ou o produto 
imediato desse trabalho, ou compradas das outras nações 
com esse produto". 9 9 O trabalho é "a medida real do valor 
em troca de toda mercadoria"; 1 0 0 e o trabalho do marido e da 
mulher deve poder "trazer-lhes alguma coisa a mais daquilo 
que é exatamente indispensável para a subsistência deles", 
se quisermos que eles estejam em condições de criar uma 
família. 

Essa reflexão sobre trabalho produtivo ("que acrescenta 
valor ao objeto sobre o qual ele é exercido") e trabalho 
improdutivo é associada estreitamente por Smith à sua análi
se da acumulação do capital. Pois, no fundo, é o capital que 
interessa a Smith. 

Esse capital, ele o vê funcionar sob seus olhos, de algum 
modo, em escala humana: 

Podemos empregá-lo: 
1.º) para fornecer à sociedade o produto bruto que lhe é preci
so para seu uso e para seu consumo anual; ou então, 
2.º) para manufaturar e preparar esse produto bruto, para 
que ele possa servir imediatamente para o uso e o consumo da 
sociedade; ou, 
3.º) para transportar, quer o produto bruto, quer o produto 
manufaturado, dos lugares em que eles são abundantes para 
outros em que faltam; ou, 

Ibidem, p. 39. 
1 Ibidem, p. 70. 
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4º) enfim, para dividir porções de um e de outro desses pro
dutos em parcelas suficientemente pequenas para poderem se 
conciliar com as necessidades diárias dos consumidores. 
É da primeira maneira que são empregados os capitais de 
todos aqueles que empreendem a agricultura, o melhoramen
to ou a exploração das terras, minas e pesqueiras; é da segun
da que o são aqueles de todos os mestres manufatureiros e 
fabricantes; é da terceira que o são aqueles de todos os merca
dores atacadistas; e é da quarta que o são aqueles de todos os 
mercadores varejistas.101 

Ele observa como funciona esse capital; assim, para o 
do mestre manufatureiro, uma parte "é empregada como 
capital fixo nos instrumentos de sua indústria (...). Uma 
parte de seu capital circulante é empregada na compra de 
materiais (...); mas uma grande parte desse mesmo capital 
sempre é distribuída anualmente (...), entre os vários operá
rios que o mestre emprega". 1 0 2 

Mas, ao mesmo tempo, ele percebe a lógica global desse 
capital, a da acumulação. Rejeitando o critério (então domi
nante) da balança do comércio, ele salienta a importância de 
uma "outra balança" que "ocasione, conforme ela se achar, 
favorável ou desfavorável, a prosperidade ou a decadência de 
uma nação": 

É o balanço entre o produto anual e o consumo. Como já 
observamos, se o valor permutável do produto anual exceder 
o do consumo anual, o capital deve necessariamente aumen
tar anualmente em proporção desse excedente. Nesse caso, a 
sociedade vive dessas rendas, e o que dela poupa anualmente 

101 Ibidem, p. 214. 
1 0 2 Ibidem, p. 217. Quando ele fala do capital do fazendeiro, as idéias fisiocráticas, 

criticadas por ele mais adiante, ressurgem: "Nenhum capital, em igual soma, 
põe em atividade mais trabalho produtivo que o do fazendeiro. São, não somen
te seus empregados, mas também seus bois de arado e de carga que são da mesma 
forma operários produtivos. De resto, na cultura da terra, a natureza trabalha 
conjuntamente com o homem; e, embora seu trabalho nada custe, o que ele 
produz não deixa de ter seu valor, tanto quanto o que produzem os mais caros 
operários". (Ibidem, p. 217). 
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se acrescenta naturalmente a seu capital, e é empregado de 
modo a dar origem a um novo excedente no produto anual. 1 0 3 

Depois ele classifica as atividades em função desse 
critério: 

Depois da agricultura, será o capital empregado em 
manufaturas que porá em atividade a maior quantidade de 
trabalho produtivo, e que acrescentará o maior valor ao pro
duto anual. O capital empregado no comércio de exportação 
é entre os três o que produz o menor efeito (...). 
Assim, de acordo com o curso natural das coisas, a maior 
parte do capital de uma sociedade nascente se "dirige em pri
meiro lugar para a agricultura, em segundo para as manufa
turas, e em último lugar para o comércio exterior. 1 0 4 

Assim, na época em que se termina o capitalismo manu-
fatureiro e em que se prepara, com as fábricas, a era do capi
talismo industrial, Smith analisa o capital cuja acumulação, 
com base no trabalho produtivo, vai permitir "enriquecer ao 
mesmo tempo o povo e o soberano" . Influenciado pela ideo
logia das luzes, das leis naturais, da harmonia universal, ele 
confia no "sistema da liberdade na tu ra l " que se exerce 
através do mercado. Ele é contra as alianças entre comercian
tes e manufatureiros: "Pessoas da mesma profissão se reú
nem raramente, até mesmo para se distrairem ou se diverti
rem, sem que dessa reunião não resulte um complô qualquer 
contra os clientes ou qualquer outra combinação própria para 
fazer os preços subi rem". 1 0 5 Ele se opõe a tudo o que poderia 
restringir a "liberdade do t r aba lho" : "O patrimônio do 
pobre está na força e na destreza de suas mãos; e impedi-lo de 
empregar essa força e essa destreza da forma que ele julgar 
mais conveniente, contanto que ele não prejudique ninguém, 

1 0 3 Ibidem, p. 264. 
1 0 4 Ibidem, p. 221. 
1 0 5 Citado por T. S. Ashton, op. cit., p. 168. 
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é uma manifesta violação dessa propriedade primitiva. É uma 
usurpação gritante da liberdade legítima, tanto do operário 
quanto daqueles que estariam dispostos a lhe dar trabalho". 1 0 6 

O que implica aceitar a desigualdade e defender, quando pre
ciso, a ordem social existente: "O governo civil, na medida 
em que tem por objetivo a segurança das propriedades, é, na 
realidade, instituído para defender os ricos dos pobres". 1 0 7 

Thomas Paine vai mais longe na expressão da utopia 
liberal. Em 1776, em Common Sense, ele marca a distinção 
entre sociedade e governo: "A sociedade é o produto de 
nossas necessidades, o governo de nossas fraquezas (...). A 
sociedade é, em todos os casos, uma bênção, ao passo que o 
governo, mesmo em seu melhor estado, não passa de um mal 
necessário". E se os governos que se aproximam da forma 
republicana têm uma vantagem, é a de que neles o soberano 
tem menos a fazer. Em 1791, em Rights of Man, Paine vê, a 
rigor, dissolver-se a necessidade do governo na formação de 
uma sociedade de mercado generalizado. 

A dependência mútua e o interesse recíproco que os homens 
sentem criam essa grande corrente que liga a sociedade. O 
proprietário fundiário, o fazendeiro, o manufatureiro, o 
comerciante e todas as atividades prosperam graças à ajuda 
que cada um recebe de cada um e de todos. O interesse 
comum regula suas relações e forma sua lei (...). Em resumo, 
a sociedade realiza por si mesma quase tudo o que é atribuído 
ao governo (...). Da circulação incessante dos interesses que, 
passando através de milhões de canais, irriga a humanidade, 
muito mais do que aquilo que o melhor governo pode fazer, 
depende a segurança e a prosperidade do indivíduo e da cole
tividade.108 

Sem chegar a prever ou a reclamar o perecimento do Es
tado, a classe dirigente, a burguesia capitalista, encontrará aí 

1 0 6 Citado por P. Rosanvallon, Le Capitalisme utopique, p. 73. 
107 Ibidem, p. 86. 
1 0 8 Ibidem, pp. 145 e 146. 
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um inesgotável material ideológico. E é um desses homens de 
Estado, chefe de governo, William Pitt, que declara em 1796 
no Parlamento: 

Considerai os casos em que a intervenção dos poderes públi
cos atrapalhou o desenvolvimento da indústria, e em que as 
melhores intenções produziram os mais desastrosos efeitos 
(...). O comércio, a indústria, a troca encontrarão sempre seu 
nível por si mesmos, e não poderão ser atrapalhados por 
medidas artificiais que, ao perturbar a operação espontânea 
deles, impedem os efeitos felizes.109 

1 0 9 Citado in Mantoux, op. cií., pp. 412-413. 



Conclusões da etapa 2 

Com a fábrica, o século XVIII é bem o século em que o 
capitalismo se introduz com o modo de produção que lhe é 
próprio. 

Mas ele o faz tendo por base uma acumulação de rique
zas que continua a vir de duas fontes principais: 

— a extorsão, tradicional, de sobretrabalho camponês; 
— a sobre-exploração colonial, sob diversas formas: 

pilhagem, trabalho forçado, escravidão, troca desigual, taxas 
e impostos coloniais... 

O desenvolvimento dos mercados (interno e mundial), a 
ampliação das trocas, tornam necessário um aumento da pro
dução: primeiramente, nas formas tradicionais (manufatura, 
trabalho a domicílio), depois, com novas técnicas e no 
âmbito da fábrica utilizando uma fonte de energia. Aí reside 
uma terceira fonte de valor — ainda limitada mas em plena 
progressão. 

Assim, ao lado da circulação do dinheiro (D -*• D'), da 
pequena produção mercantil (Mc? -*• D -* Mi), do intercâm
bio comercial (D -*• M -*• D'), desenvolve-se a produção orga
nizada para a exploração econômica do capital: 
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f mp 
D -* M < ^ P ^ M ' ^ D ' 

L ft 

Um fabricante, dispondo de uma soma de dinheiro D 
compra mercadorias M (meios de produção mp e força de 
trabalho ft), combina-as na produção P de mercadorias, as 
quais "trazem" um valor M', superior a M. A venda dessas 
mercadorias lhe permitirá receber uma soma de dinheiro 
D' - D + AD. 

A manufatura iniciava essa evolução. A fábrica comple
tou-a. E isso com muita facilidade, pois uma mão-de-obra 
ficou disponível com o crescimento da população e com a 
modernização da produção agrícola. 

Desde então, se a acumulação estatal continua nas mes
mas áreas que nos séculos anteriores (estradas, canais, 
portos, frotas, meios de administração), a acumulação bur
guesa dá início a uma mutação decisiva: decerto, ela 
prossegue através do crescimento das fortunas privadas e dos 
estoques de mercadorias, mas é feita cada vez mais sob a 
forma de capital produtivo (matérias-primas, máquinas, 
fábricas). 

Espíritos atentos, Quesnay, Turgot, Smith, vêem a nova 
lógica que é introduzida: do trabalho produtivo extrair um 
"produto líquido", que possibilitará especialmente a consti
tuição de "adiantamentos", graças aos quais poderão ser 
expandidas, ou melhoradas, as bases da produção. 

O agente principal desse movimento é a burguesia que se 
forma a partir das burguesias bancária e comercial, de 
negociantes e fabricantes enriquecidos e, na Inglaterra, de 
uma parte da nobreza. Essa nova classe dirigente cultiva em 
todos os lugares uma palavra essencial: liberdade. 

Na Inglaterra, onde ela é associada aos negócios do Es
tado, trata-se, sobretudo, de liberdade econômica: liberdade 
de comerciar, de produzir, de pagar a mão-de-obra aos me-
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nores preços... e, portanto, de se defender das coalizões e 
revoltas operárias. 

Na França, onde ela continua afastada dos negócios do 
Estado, trata-se, sobretudo, da liberdade política: supressão 
dos privilégios, constituição, legalidade; mas as aspirações do 
liberalismo econômico também estão presentes. 

Com as revoluções francesa e americana, com o desen
volvimento da "revolução industrial", abre-se um novo 
período, marcado pela irresistível ascensão do capitalismo. 



3. A irresistível ascensão 
do capitalismo industrial 
(1800-1870) 

Está claro o caminho percorrido em três séculos? Em 
1500, em nome de Deus e do rei, expedições armadas con
quistam largas terras das Américas, massacram, pilham e tra
zem de volta fabulosos tesouros. No fim do século XVIII, em 
nome da natureza e da liberdade, os economistas, preocupa
dos em descobrir a origem das riquezas, descrevem as condi
ções da acumulação do capital. 

Trata-se, primeiramente, da riqueza do príncipe; depois, 
para boas finanças reais, do enriquecimento da nação, espe
cialmente mediante exportações; em seguida, na mesma pers
pectiva, da importância do trabalho nacional e das manufa
turas. Agora é focalizado o trabalho produtivo: aquele que 
permite extrair um excedente, meio de produzir numa escala 
ampliada. 

Em torno do rei forjou-se a unidade nacional contra a 
feudalidade, mas também contra os outros reis, numa terrível 
sucessão de guerras. A classe ascendente, para se desenvol
ver, abriga-se sob a autoridade real contra a nobreza; ela uti
liza as idéias mercantilistas para a promoção de seus próprios 
interesses, antes que as frações mais fortes e mais avançadas 
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adotem as idéias liberais. No fim do século XVIII, afirma-se 
a idéia de nação contra o rei. 

Deus e a nobreza, a religião e a ordem oriunda da feuda
lidade asseguravam a coesão social. Deus se esfacela com a 
Reforma e se desagrega ou se abstrai com os filósofos; a no
breza, entre o rei e os burgueses, vai perder seu poder e seus 
privilégios. A reflexão sobre o contrato social, sobre os regi
mes políticos, sobre a democracia, vai dar à burguesia as for
mas institucionais e as justificativas dos tipos de governo que 
ela controlará: ela poderá, doravante, dispensar um rei. 

Ajiominação colonial, a pilhagem, a exploração dos 
escravos importados ou dos indígenas postos sob o jugo, 
constituem durante todo o período uma fonte fundamental 
de enriquecimento para os países colonizadores. No século 
XVI, o essencial passava em primeiro lugar pelas caixas reais; 
no século XVIII, é antes de mais nada da competência das 
companhias coloniais e dos financistas. Mas já os conflitos de 
interesses erguem contra as burguesias da Europa, e em nome 
de suas idéias de democracia e de liberdade, os descendentes 
de colonos vindos da Europa; os mesmos que, em seu país, 
exploram o trabalho escravo e massacram os índios. 

O monopólio e a concorrência; a ação do Estado e a ini
ciativa privada; o mercado mundial e o interesse nacional 
estão, sob formas diferentes, presentes juntos ao longo da 
formação do capitalismo. Essa formação é promovida pelas 
burguesias nacionais; sustentada ou defendida pelos Estados 
nacionais; suportada pelos trabalhadores desses países e pelos 
povos submetidos ou dominados por todo o mundo. 

Nesses anos de 1790-1815, o que se manifesta nitidamen
te aos olhos de todos é a Revolução Francesa, são as guerras 
que afligem a Europa. Menos espetacular, uma outra revolu
ção foi iniciada na Inglaterra. Através dela é introduzida e 
ampliada a lógica capitalista de produção: exploração de um 
número crescente de trabalhadores e produção de uma massa 
sempre maior de mercadorias; acumulação vertiginosa de ri
quezas, num pólo, ampliação e agravamento da miséria, 
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no outro. Através do movimento de industrialização do sécu
lo XIX, esta lógica vai se impor com uma força cada vez 
maior a setores cada vez mais amplos da sociedade. 

Já na virada do século, ásperos confrontos ideológicos 
traduzem o acirramento das contradições que essa evolução 
desenvolve. 

Na virada do século, o choque de idéias 

No início do século XIX, o desenvolvimento capitalista 
da indústria, iniciado na Inglaterra, está longe de ser domi
nante. Afirma-se uma nova geração de manufatureiros, de 
fabricantes, de industriais (J. B. Say, na França, D. Ricardo, 
na Inglaterra, aparecem como porta-vozes); mas a burguesia 
industrial está longe de já constituir uma camada social coe
rente. Os trabalhadores das fábricas, e dentre eles, um grande 
número de mulheres e crianças, são submetidos à implacável 
disciplina da produção mecânica e à terrível ameaça da misé
ria nua: desraigados, desajustados, sem estabilidade, eles não 
constituem uma classe. 

Ao contrário, as classes da antiga sociedade ainda estão 
firmes: nobreza e proprietários fundiários; agricultores, arte
sãos, pequenos comerciantes. Elas são sensíveis à mudança 
que começa a afetá-las: e freqüentemente é entre elas que se 
elevam vozes para criticar as transformações em curso, seja 
em nome dos valores do passado (Burke, na Inglaterra; Bo-
nald e Maistre, na França), seja em nome de uma outra socie
dade concebida de acordo com as normas da razão e da eqüi
dade (Godwin e Owen, na Inglaterra; Saint-Simon e Fourier, 
na França). 

Nos debates travados, então, as principais idéias afirma
das são as que serão retomadas em toda a primeira metade do 
século, e quanto a algumas, ao longo de todo o século, até 
mesmo em nossos dias. 
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Pobres e ricos 

Por sua vez, e dentre outros, W. Godwin denuncia a 
desigualdade e os ricos que dela se beneficiam: 

O que há de mais injurioso que a acumulação, num pequeno 
número de mãos, de superfluidades e meios de luxo, com a 
supressão total do bem-estar, da substância simples mas larga 
do grande número? Pode-se calcular que o rei, mesmo de uma 
monarquia limitada, recebe como salário de seu ofício um 
rendimento equivalente ao trabalho de cinqüenta mil ho
mens! E temos de considerar as parcelas que cabem a seus 
conselheiros, a seus nobres, aos ricos burgueses que querem 
imitar a nobreza, a seus filhos e aliados. Será um milagre que, 
em tais países, as ordens inferiores da comunidade estejam 
esgotadas sob o fardo de miséria e de fadiga imoderadas (pe-
nury and immoderate fatiguè)!1 

Já é, fundamentalmente, a exploração do trabalho que 
ele denuncia: 

Toda riqueza, na sociedade civilizada, é o produto da indús
tria humana. Ser rico, é essencialmente possuir uma carta pa
tente que autoriza um homem a dispor do produto da indús
tria de um outro homem (...). A parte dominante e governan
te da comunidade é como o leão que caça com os animais 
mais fracos, ^proprietário da terra pega inicialmente uma 
parte desproporcionada do produto, sendo seguido pelo capi
talista que se mostra igualmente voraz. E, no entanto, essas 
duas classes não são indispensáveis, sob a forma em que elas 
aparecem hoje, com um outro modo de sociedade (...). É o 
sistema, quaisquer que sejam, aliás, as formas particulares, 
que dá a um homem a facilidade de dispor dos produtos da 
indústria de um outro homem. Não há quase nenhuma espé-

An Enquiry concerning polilical Justice and its Influence on Moral and Happiness 
(1793), citado in J. Jaurès, Histoire socialisíe de la Révolution française, t. IV, 
p. 516. 
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cie de riqueza, de gasto ou de luxo existente numa sociedade 
civilizada, que não proceda expressamente do trabalho ma
nual (...)• Qualquer homem pode calcular, em cada copo de 
vinho que bebe, em cada ornamento que põe em sua pessoa, 
quantos indivíduos foram condenados à escravidão e ao suor, 
a uma incessante labuta, a uma insuficiente alimentação, a 
um trabalho sem tréguas, a uma deplorável ignorância e a 
uma brutal insensibilidade, para que ele tenha esses objetos 
de luxo (...)• A propriedade é produzida pelo trabalho coti
diano dos homens que existem atualmente. Tudo o que os 
antepassados legaram aos ricos de hoje é uma carta patente 
mofada que eles exibem como um título para extorquir de seu 
próximo o que seu próximo produz.2 

E é a lógica social dessa exploração que ele põe a desco
berto: 

Se, estando assim introduzida a desigualdade, os membros 
mais pobres da comunidade são, ou bem depravados para 
querer, ou estão numa situação bem infeliz para que eles mes
mos tenham que se fazer servidores assalariados, operários de 
um homem mais rico, também isso não é um mal que possa 
ser corrigido pela intervenção do governo. Mas, quando che
gamos a esse ponto, torna-se difícil pôr limites ao crescimento 
da acumulação de um homem, da pobreza e do infortúnio de 
um outro.3 

Ela invade o campo das idéias e dos valores: "O espírito 
de opressão, o espírito de servilidade, o espírito de fraude, aí 
estão os frutos imediatos do sistema atual da propriedade". 4 

O reverendo Thomas Robert Malthus observa a mesma 
desigualdade, a mesma miséria, o mesmo esmagamento dos 
mais depojados; mas são os pobres que ele põe no banco dos 
réus. Ele parte de dois postulados: 

2 Ibidem, p. 519 e 522. A palavra "indústria" é utilizada aqui em sentido amplo, 
corrente na época, de atividade, trabalho. 

3 Ibidem, pp. 526-527. 
4 Ibidem, p. 531. 
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Em primeiro lugar, que a alimentação é necessária ao ho
mem; em segundo, que a paixão entre os sexos é necessária e 
se manterá, com poucas diferenças, tal como existe agora 
(...)• Considerando meus postulados como assegurados, digo 
que o poder da população é infinitamente maior que o poder 
da terra para produzir as substâncias necessárias ao homem. 
A população, se não encontra obstáculos, cresce de acordo 
com uma progressão geométrica. As substâncias crescem de 
acordo com uma progressão aritmética. Basta um pequeno 
conhecimento dos números para mostrar a imensidade do pri
meiro poder em comparação ao segundo. 
Por causa dessa lei de nossa natureza que faz com que a ali
mentação seja indispensável à vida do homem, os efeitos des
ses dois poderes desiguais devem, entretanto, ser tidos por 
iguais. Isto implica que a penúria de substâncias atua como 
um freio potente e constante sobre a população. Essa penúria 
deve ser aplicada em alguma parte e deve necessariamente ser 
sentida por uma larga porção da humanidade.5 

O filantropo, o legislador nada podem fazer: "Não está 
em poder dos ricos fornecer aos pobres ocupação e pão, e 
conseqüentemente os pobres, pela própria natureza das coi
sas, nenhum direito têm a lhes solicitar".6 "Nenhum sacrifí
cio possível dos ricos, particularmente em dinheiro, poderá 
prevenir em momento algum a volta da miséria entre as clas
ses inferiores da sociedade (...)". 7 Pois, fundamentalmente, 
para Malthus, é um problema de moral individual: "Cabe a 
cada um, para a sua felicidade, adiar seu estabelecimento até 
que, à força de trabalho e economia, ele esteja em condições 
de prover as necessidades de sua família".8 Por conseguinte, 

5 Essai sur la loi de la population et ses effets sur le perfectionnement de la société, 
avec des remarques sur les spéculations de M. Godwin, M. Condorcet et d'autres 
auteurs, 1798, citado in J. M. Poursin e G. Dupuy, Malthus, Seuil, 1972, pp. 16 
e 17. 

6 Ibidem, p. 32. 
7 Ibidem, p. 34. 
8 Ibidem, p. 33. 
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o pobre, o indigente, é culpado de não ter respeitado a lei da 
natureza: 

Entreguemos, pois, esse homem culpado à pena pronunciada 
pela natueza. Ele agiu contra a direção da razão que lhe foi 
claramente manifestada, ele não pode acusar ninguém e deve 
atribuir a culpa a si mesmo se a ação que ele cometeu tem con
seqüências deploráveis. O acesso à assistência das paróquias 
deve-lhe ser fechado. E se a beneficiência privada lhe dá al
gum socorro, o interesse da humanidade requer imperiosa
mente que esses socorros não sejam por demais abundantes. 
Ele tem de saber que as leis da natureza, isto é, as leis de 
Deus, condenaram-no a viver penosamente, para puni-lo por 
tê-las violado (...). Talvez pareça muito duro que uma mãe e 
os filhos, que nada têm de reprováveis, sejam chamados a so
frer pela má conduta do chefe da família. Mas esta é, ainda, 
uma lei imutável da natureza.9 

Retomando essas idéias numa obra mais completa e 
mais elaborada, Essai sur le príncipe de population (1803), o 
reverendo Malthus atinge o lirismo numa passagem célebre, 
mas que não será retomada nas edições posteriores: 

Um homem que nasceu num mundo já possuído, se não pode 
obter de seus pais a substância que por ele pode ser justamen
te pedida, e se a sociedade não necessita de seu trabalho, não 
tem direito algum de reclamar a menor porção de alimento, e, 
de fato, ele é demais. No grande banquete da natureza, não 
há lugar à mesa para ele. Ela lhe ordena que se retire, e ela 
mesma porá imediatamente suas ordens em execução, se ele 
não puder recorrer à compaixão de alguns dos convivas do 
banquete. Se esses convivas se apertarem e lhe derem lugar, 
outros intrusos se apresentam imediatamente, pedindo o mes
mo favor. O boato de que existem alimentos para todos aque
les que chegarem enche a sala de inúmeros reclamantes. A or
dem e a harmonia dos festins são perturbadas, a abundância 
que reinava antes se transforma em escassez, e a felicidade 

9 Ibidem, p. 33. 
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dos convivas é destruída pelo espetáculo da miséria e do des
conforto que reinam em todas as partes da sala, e pelo clamor 
importuno daqueles que estão justamente furiosos por não 
encontrar os alimentos com os quais lhes haviam ensinado a 
contar. Os convivas reconhecem tarde demais o erro que co
meteram ao contrariar as ordens descritas relativas aos intru-
sos, dados pela grande anfitriã do banquete.10 

Eis razões para deixar perfeitamente suportável para_as_ 
almas piedosas a terrível miséria operária e popular da época. 
Para os espíritos racionais, os economistas mostrarão sua 
"necessidade científica": ela não resulta da "lei implacável 
dos salários"? Jean-Baptiste Say descreve nestes termos 
como se determina o salário: "Quando (...) a demanda fica 
para trás da quantidade de pessoas que se oferecem para tra
balhar, os ganhos delas declinam abaixo da taxa necessária 
para que a classe possa se manter no mesmo número. As 
famílias mais sobrecarregadas de filhos e de enfermidades pe
recem; por conseguinte, declina a oferta de mão-de-obra; e 
havendo menos oferta de mão-de-obra, seu preço sobe"." 
Ricardo, tendo descrito o mesmo movimento, julga-o neces
sário: "Assim como qualquer outro contrato, os salários de
vem ser entregues à concorrência franca e livre do mercado, e 
nunca serem entravados pela intervenção do legislador". O 
que o leva a denunciar as leis inglesas sobre os pobres: "Ao 
invés de enriquecer os pobres, elas só tendem a empobrecer os 
ricos". 1 2 

As duas utopias frente a frente 

Com mais amplitude, são formuladas já no início do 
século duas visões utópicas de um mundo vindouro; ambas 

10 Citado in Histoire générale des civilisations, t. V, p. 526. 
11 Cours complet d'économie politique pratique, 1828-1829, citado por H. Denis, 

op. cit., p. 295. 
2 Príncipes de 1'économie politique et de Vimpôt, 1817, trad. francesa, Calmann 

Lévy, 1970, pp. 76 e 77. 
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garantem a felicidade de todos: a visão liberal, de um lado, e, 
do outro, a visão fundamentada na organização da sociedade 
e que será, no segundo terço do século, qualificada de "socia
lista". 

Laissez-faire, haviam dito Turgot e Smith diante da 
organização corporativista, da política mercantilista, dos mo
nopólios das grandes companhias e das manufaturas que se 
beneficiavam de privilégios. Laissez-faire, vão dizer sem res
trições os "economistas" do século XIX. 

Para Say, propriedade, liberdade, prosperidade, são in
dissociáveis: propriedade do fundo produtivo e das rendas 
que dele se pode tirar; liberdade de usar esse fundo: "Toda 
restrição que não é necessária para proteger os direifos do ou
tro é um atentado à propriedade", 1 3 prosperidade para todos 
— para o pobre e para o rico —, pois "seus interesses são 
exatamente os mesmos". Certamente, "é uma grande infeli
cidade ser pobre, mas essa infelicidade é bem maior quando 
se está rodeado de pobres como si mesmo. Na falta de riqueza 
para si mesmo, deve-se desejá-la para os outros. Um indigen
te tem infinitamente mais meios de ganhar sua vida e de che
gar a uma boa situação se se encontrar em meio a uma popu
lação rica, do que se estiver rodeado de pobres como ele. E 
notem que aqui a esperança do pobre não se fundamenta na 
caridade do rico. Ela se fundamenta em seu interesse. É em 
seu interesse que o rico fornece ao pobre um terreno para ser 
cultivado, ferramentas, adubos e sementes, e alimenta-o até a 
colheita". 1 4 

Para Ricardo, o livre jogo dos mercados, isto é, a lei da 
oferta e da procura, assegura o equilíbrio: equilíbrio econô
mico, mas também equilíbrio entre as três classes da socieda
de (proprietários fundiários, proprietários de capitais e traba
lhadores), mesmo que seus interesses pareçam contraditórios; 
equilíbrio também entre as nações, com o jogo dos custos 

1 3 Cours complet..., in S. B. Say, Textes choisis, Dalloz, 1953, p. 195. 
14 Cours complet d'économie politique pratique, íbideti., p. 194. 
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comparativos e da especialização garantindo o interesse recí
proco de todas. 

Nesse espírito se desenvolve e se afirma o que se pode 
chamar de "utopia liberal": propriedade, livre iniciativa e li
vre jogo de mercado devem assegurar o melhor mundo possí
vel. Isso implica reduzir ao máximo possível tudo o que vem 
do Estado: "A ação governamental é essencialmente limitada 
em fazer reinar a ordem, a segurança, a justiça, escreverá 
Bastiat. Além desse limite, ela é usurpação da consciência, da 
inteligência, do trabalho, numa só palavra, da liberdade hu
mana". 1 5 E quanto ao resto? Laissez-fairel Exceto, claro, 
"para impedir as coisas desonestas". Mas "quanto às coisas 
inocentes por si mesmas como o trabalho, a troca, o ensino, a 
associação, o banco, e tc , é preciso, entretanto, optar. É pre
ciso que o Estado deixe fazer ou impeça fazer. Se ele deixa 
fazer, seremos livres e economicamente administrados, nada 
custando menos que o laissez-faire. Se ele impede fazer, infe
lizes de nossas liberdades e de nossa bolsa". 1 6 

Esta "utopia liberal" teve desde a origem a habilidade 
de se apresentar como "fundamentada cientificamente": 
"Os Economistas (isto é, os Liberais)", escreve ainda Bas
tiat, "observam o homem, as leis de sua organização e as 
relações sociais resultantes dessas leis". Ao que ele opõe o 
procedimento dos socialistas: "Os Socialistas imaginam uma 
sociedade de fantasias e em seguida um coração humano ade
quado a essa sociedade". 1 7 

Pois, à utopia liberal se opõem as utopias igualitárias so
ciais, associonistas, que nos anos 1830 serão qualificadas com 
uma palavra: socialistas. 

Confirmam isso, sob a Revolução Francesa, os escritos 
de Ange e de Babeuf, a conjuração dos Iguais. Algumas frases 

1 5 Prefácio a Harmonies économiques, 
tial, Dalloz, 1962, p. 24. 

16 Jacques Bonhomme, n? 1, junho de 
1 7 Prefácio a Harmonies économiques, 

1845, citado in Louis Baudin, Frédéric Bas-

1848, ibidem, p. 161. 
ibidem, p. 19. 
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do Manifesto dos Iguais, redigido por Sylvain Marechal, dão 
o tom: 

Povo da França! 
Por quinze séculos tu viveste escravo, e conseqüentemente in
feliz. Há seis anos tu mal respiras, na espera da independên
cia, da felicidade e da igualdade. 
A Igualdade! Primeira promessa da natureza, primeira neces
sidade do homem, e principal vínculo de toda associação legí
tima (...). 
Pois bem! Nós pretendemos doravante viver e morrer iguais 
como nascemos: queremos a igualdade real ou a morte; eis o 
que precisamos (...). 
A Revolução Francesa não passa de mensageira de uma outra 
revolução muito maior, muito mais solene, e que será a últi
ma (...). Chegou o momento de fundar a REPÚBLICA DOS 
IGUAIS, esse grande asilo aberto a todos os homens. Chega
ram os dias da restituição geral. Famílias gementes, vinde se 
sentar à mesa comum posta pela natureza para todos os seus 
filhos (...). Já no dia seguinte dessa verdadeira revolução, eles 
se dirão muito surpresos: Ora essa! A felicidade de todos de
pendia de tão pouco? Bastava que a quiséssemos. Ah, por que 
não a quisemos mais cedo?18 

É o que também atestam Saint-Simon e Fourier, admira
dores de Newton e fascinados pela harmonia nascida da atra
ção universal. Em seu sonho de 1803, Saint-Simon vê a admi
nistração da terra confiada a um "Conselho de Newton" 
composto de sábios e de artistas.1 9 Em sua Théorie des quatre 
mouvementes (1808), Fourier extrai a lei única, constante e 
geral da "atração apaixonada"; as falanges, sociedades com-

Le Manifeste des Égaux (1796) não foi então publicado por causa de duas frases 
às quais não puderam subscrever o conjunto dos Iguais: "Pereçam, se preciso 
for, todas as artes, contanto que nos reste a igualdade real", e: "Desapareçam 
enfim, revoltantes distinções (...) de governantes e de governados". In G. M. 
Bravo, Les Socialistes avant Marx, Maspero, 1970, t. I, pp. 65-68. 
Lettre d'un habilant de Genève à ses contemporains, 1803. 
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pletas e autônomas de mil e oitocentas pessoas, devem ser, 
em seus falanstérios, as células básicas de uma nova "harmo
nia universal". Lá está a utopia, poderosa: certeza viva de 
um outro mundo, de uma outra sociedade ao alcance da 
mão. Saint-Simon estará mais atento à "indústria", isto é, às 
diversas formas da atividade produtiva; ele valorizará o papel 
dos industriais; dirigir-se-á aos operários e se preocupará com 
a melhoria das condições de vida "da classe mais numerosa e 
mais pobre". 2 0 Fourier critica as incoerências da sociedade 
que ele chama "mundo às avessas" e a sujeição ao "trabalho 
repugnante"; ele prega o "mundo no sentido certo" — "novo 
mundo" que realiza o estado societário, com base na "indús
tria natural, atraente, verídica", da qual o falanstério será a 
célula básica.21 

Mais pragmático, Owen foi, ao cabo de uma fulgurante 
carreira — aos dezenove anos, diretor de produção de uma fia
ção, aos vinte e oito anos, dono de uma grande fiação —, um 
dos primeiros "patrões sociais" da indústria capitalista: du
rante todo o primeiro quartel do século XIX, sua fábrica de 
New Lanark é um modelo que recebe visitantes de toda parte. 
Depois Owen pretende reformar toda a sociedade; ele ques
tiona a religião e a família, e perde o apoio da burguesia libe
ral; ele empreende, com a criação de New Harmony nos Esta
dos Unidos, a realização concreta da utopia — mistura de 
cooperação e de comunismo — que ele tem em mente: é um 
fracasso (1824-1829); ele se tornará, então, um promotor do 
movimento operário britânico, depois um infatigável propa-
gandista de suas convicções e de suas crenças.2 2 

L'Industrie, 1817-1818; Du système industriei, 1821; Henry de Saint-Simon à 
Messieurs les ouvriers, 1821; Nouveau Christianisme, 1825. 
Traité de 1'association domestique et agricole, 1822; Le Nouveau Monde indus
triei et sociétaire, 1829; Pièges et Charlatanisme des deux sectes de Saint-Simon et 
d'Owen, 1831; La Fausse Industrie morcelée, repugnante mensogère, et 1'antido-
te, 1'industrie naturelle, attrayante, véridique, 1835-1836. 
A New View of Society, 1812-1813; Observations on the effects of the manufactu-
ring system, 1815; Report to the country of Lanark, 1815-1821; Book of the new 
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Assim, perante a utopia liberal (a felicidade humana as
segurada pelo livre jogo da oferta e da procura em todos os 
campos), manifestam-se as utopias socialistas (a felicidade 
humana assegurada por uma organização adequada da socie
dade). A primeira se cobre rapidamente com aparências da 
ciência ("lei da oferta e da procura", "lei implacável do salá
rio"); as segundas tiveram tendência para degenerar em cren
ças místicas e sectárias. A primeira foi retomada e utilizada 
pela ala mercantil da burguesia toda vez que ela necessitava 
ter o campo livre (contra as regulamentações e as corpora
ções, contra os monopólios e os privilégios, contra as leis 
sobre os pobres, contra o protecionismo); as segundas encon
trarão ecos nos técnicos (Saint-Simon), mas sobretudo na 
pequena burguesia (artesãos, pequenos comerciantes) e nas 
camadas populares (trabalhadores manuais e operários). 

Marx dará da utopia socialista uma versão científica ao 
estabelecer, com base na análise histórica e econômica do 
capitalismo, que o comunismo deve lhe suceder "necessaria
mente"; as mútiplas realizações associacionistas e cooperati-
vistas, as lutas populares e operárias, a formação e o amadu
recimento das classes operárias enraizarão e concretizarão o 
projeto socialista.23 

De onde vêm as riquezas? 

Essa pergunta fundamental, os economistas a retoma
rão a partir do livro de Adam Smith; ela opõe notadamente o 
inglês David Ricardo ao francês Jean-Baptiste Say. 

Nascido em 1772, filho de um banqueiro israelita emi
grado à Holanda, corretor de valores a partir dos vinte e dois 

moral, 1840; Lectures on the rational system ofsociety, 1841; On the employment 
of children in manufactories, 1848; The life of Robert Owen, written by himself, 
1857-1858. 
Ver M. Beaud, Le Sociallsme à 1'épreuve de 1'histoire, cap. 1. 
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anos, enriquecido por especulações bem-sucedidas, David Ri
cardo se retira dos negócios aos quarenta e dois anos, compra 
uma propriedade fundiária e se torna membro do Parlamento 
em 1819, dois anos após ter publicado sua obra principal: 
Príncipes de Véconomie politique et de 1'impôt. Nascido em 
1767, filho de um negociante protestante vindo de Genebra 
(onde sua família se exilara depois do édito de Nantes) para 
Lyon, Say trabalha como empregado num banco, viaja pela 
Inglaterra, alista-se como voluntário por ocasião da campa
nha de 1792; freqüenta depois os círculos "ideológicos" da 
época, colabora em Décade, e publica em 1803 o Traité 
d'économie politique, ou simple exposition de la manière 
dont se forment, se distribuent et se consomment les riches-
ses; desaprovando as medidas autoritárias do Império, ele re
cusa os cargos que lhe são oferecidos e monta uma fiação de 
algodão (1806-1814): na Restauração, como a economia polí
tica — então levemente revestida de anticlericalismo e de libe
ralismo — era julgada subversiva, ele só pôde dar aulas no 
"Athénée", instituição privada de ensino superior (1816-
1817 e 1818-1819) e no Conservatório de Artes e Ofícios (a 
partir de 1820); ele terá de esperar 1830 para ter, pouco antes 
de sua morte, uma cátedra no "Collège deFrance".24 

Suas posições fundamentais, Say as resumiu em seu 
Catéchisme d'économie politique, dé 1817: 

— Será a riqueza uma coisa possível de se criar? 
— Sim, já que basta para isto criar o valor ou aumentar o 
valor que já se encontra nas coisas que possuímos. 
— Como damos valor a um objeto? 
— Dando-lhe uma utilidade que ele não tinha. 
— Como aumentamos o valor que as coisas já têm? 
— Aumentando o grau de utilidade que nelas havia quando 
nós as adquirimosj^.).25 

24 Ver L. Le Van-Lemesle, "Les méfhodes de promotion de 1'économie politique en 
France au XIX e siècle", Recherches et Travaux, UER de História de Paris I, 
dezembro de 1977. 

25 J. B. Say, Catéchisme d'économiepolitique, 1817, Mame, 1970, p. 37. 
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— Produzir é dar valor às coisas lhes dando utilidade; e a 
ação da qual resulta um produto chama-se Produção í...).2 6 

— A quem pertencem os produtos criados diariamente numa 
nação? 
— Pertencem aos industriosos, aos capitalistas, aos proprie
tários fundiários, que, seja por si mesmos, seja por meio de 
seu instrumento, são os autores desses produtos, e a quem 
conseqüentemente chamamos produtores.27 

Aí está colocada uma das bases ideológicas do pensa
mento econômico dos séculos XIX e XX: produzir é aumen
tar a utilidade; três "fatores de produção", trabalho, capital 
e terra, concorrem para isso; eles são remunerados em pro 
rata de sua contribuição. 

Ricardo está em desacordo com Say sobre esses dois 
pontos: "A utilidade, escreve ele a Say a propósito de seu 
Catéchisme, é certamente o fundamento do valor, mas o grau 
de utilidade não pode ser a medida com que determinamos o 
valor. Uma mercadoria difícil de ser produzida terá sempre 
mais valor que aquela produzida facilmente (...). Uma mer
cadoria deve ser útil para ter valor, mas a dificuldade de sua 
produção é a verdadeira medida de seu valor. Por esta razão, 
o ferro, muito mais útil, tem menor valor que o ouro". 2 8 Em 
Príncipes de 1'économie politique et de Vimpôt, também pu
blicado em 1817, Ricardo explicita sua análise: ele consagra 
ao valor um importante primeiro capítulo. Os longos títulos 
das seções desse capítulo dizem em poucas frases o essencial: 
"O valor de uma mercadoria, ou a quantidade de toda mer
cadoria com a qual ela é trocada, depende da quantidade re
lativa de trabalho necessário para produzi-la e não da remu
neração maior ou menor concedida ao operário". 2 9 "O valor 
- , — 

2 6 Ibidem, p . 41 . 
2 7 Ibidem, p . 118. 
2 8 Citado por P. Lantz, Valeur et Richesses, pp. 197-198. 
2 9 D. Ricardo, Príncipes de 1'économie politique et de Vimpôt, 1817, trad. francesa, 

Calmann-Lévy, 1970, p. 13. 
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das mecadorias se acha modificado, não somente pelo traba
lho imediatamente aplicado à produção delas, mas também 
pelo trabalho consagrado às ferramentas, às máquinas, aos 
prédios que servem para criá-las." 3 0 

Assim, definido o valor, cujo preço é a expressão mone
tária, a distribuição das riquezas produzidas vai atuar sobre o 
salário. Ora, "O preço natural do trabalho é aquele que for
nece aos operários em geral os meios de subsistir e de perpe
tuar sua espécie sem crescimento nem diminuição". Por con
seguinte, "supondo-se que o trigo e os objetos manufatura
dos são vendidos sempre ao mesmo preço, os lucros serão 
sempre elevados ou reduzidos segundo a alta ou baixa dos 
salários". 3 1 

Com Say, os interesses dos operários, dos capitalistas e 
dos proprietários estavam em concordância. Com Ricardo, 
eles estão em oposição; são das teses ricardianas e da crítica a 
seus pontos fracos que Marx vai partir para desenvolver sua 
análise do Capital. 

Sobre a questão das máquinas, as posições de Say e de 
Ricardo se encontram. "O serviço das máquinas", escreve 
Say em seu Catéchisme, só é funesto à classe dos operários 
"na época em que se começa a usar uma nova máquina; pois 
a experiência nos ensina que os países onde se empregam mais 
as máquinas são aqueles onde se ocupam mais operários". 3 2 

Ricardo, discutindo as teses de Mac Culloch, escreve em 
1820: "O emprego das máquinas, penso eu, nunca diminui a 
demanda de trabalho, nunca sendo causa de uma queda do 
preço do trabalho, mas o efeito de seu aumento". 3 3 Ele aban
dona essa posição em 1821, ao acrescentar um capítulo à ter
ceira edição de seus Príncipes: "Estou convencido de que a 
substituição das forças humanas pelas forças mecânicas pesa 
algumas vezes com muita força, com muito incômodo sobre 

3 0 Ibidem, p . 23. 
3 1 Citado por H. Denis, op. cit., pp. 313 e 315. 
3 2 J. B. Say, Catéchisme..., op. cit., p. 75. 
3 3 Citado in P. Lantz, Valeur et Richesse, p. 209 
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os ombros das classes laboriosas". Entretanto: "Seria sem
pre perigoso para um Estado entravar o emprego das máqui
nas, pois, se não se concede, num país, ao capital a faculdade 
de recolher todos os lucros que as forças mecânicas aperfei
çoadas podem produzir, empurra-se o capital para fora, e 
essa deserção de capitais será muito mais fatal ao operário do 
que a utilização, mesmo a mais custosa, das máquinas". 3 4 

Esses debates não são travados "no ar" . Eles se enraí-
zam nas preocupações cotidianas, nas confrontações de inte
resses que acompanham o desenvolvimento da indústria 
mecânica. 

O desenvolvimento capitalista da indústria 

Com efeito, no decorrer do século XIX, é principalmen
te através da instalação da indústria mecanizada que se opera 
a extensão do modo de produção capitalista. Multiplicam-se 
as "fábricas" que vimos nascer na Inglaterra no fim do sécu
lo XVIII; na própria Inglaterra, mas também na Bélgica, na 
França, na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos; o de
senvolvimento delas é particularmente marcante nos setores 
"motores" da época, o têxtil e a metalurgia; antigos manufa-
tureiros ou negociantes, mas também filhos de artesãos, con-
tramestres, tornam-se fabricantes e fazem trabalhar, com a 
preocupação de dela tirar o máximo, uma mão-de-obra dei
xada disponível pela transformação dos campos ou pela imi
gração. É em condições de miséria e de opressão insustentá
veis que são constituídos os primeiros núcleos das classes ope
rárias modernas. 

Esse movimento prolonga aquele que se iniciara na In
glaterra no século anterior, mas com uma nítida aceleração, 
que o aumento da taxa anual de crescimento da indústria 
mundial permite apreender. 

3 4 Ver P. Lantz, op. cit., pp. 209 e segs. 
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TABELA 2 

T A X A S A N U A I S MÉDIAS DE CRESCIMENTO 
DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO M U N D I A I S 

indústria mundial comércio mundial 

século XVIII 1,5 a 1,1" 
1780-1830 2,6 1,4 
1830-1840 2,9 2,8 
1840-1860 3,5 4,8 

1860-1870 2,9 5,5 

a: Período 1705-1785; b: Período 1720-1780 
Fonte: W. W. Rostow, The World Economy, tabelas II-7 e 11-1, pp. 67 e 49. 

O avanço do capitalismo britânico 

A industrialização capitalista em escala mundial operou-
se em três grandes fluxos sucessivos: 1780-1880, 1880-1950, 
estando o terceiro em curso atualmente. Cada fluxo é caracte
rizado por uma certa extensão, ao mesmo tempo setorial (por 
tipo de indústria) e geográfica (regional e nacional). 

Em relação ao período de 1780-1880, três indústrias tive
ram um peso, uma taxa de crescimento e um efeito multipli
cador tais que podem ser qualificadas de motrizes: as do algo
dão, da fundição e dos trilhos de estrada de ferro; foi na Grã-
Bretanha que o desenvolvimento delas foi mais precoce e 
mais marcante. 

Utilização da hulha branca e dos motores a vapor, que 
possibilitam dar rendimento pleno à mecanização e colocação 
ao trabalho de uma mão-de-obra abundante, totalmente de
sarmada e pouco onerosa: as quantidades produzidas aumen
tam muito. O avanço britânico é esmagador durante toda a 
primeira metade do século, e continua considerável depois de 
1850, mesmo sendo reduzido em algumas produções. Os 
totais das quantidades produzidas são eloqüentes. 
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TABELA 3 

INDÚSTRIAS MOTRIZES DA PRIMEIRA GERAÇÃO NOS 

QUATRO PRINCIPAIS PAÍSES CAPITALISTAS 

indústria do 
algodão 

fundição 
trilhos de 

estrada de ferro 

Grã-Bretanha 

(a) 

(b) 

1780-1789 
1780-1869 

1790-1799 

1780-1889 
1830-1839 

1830-1879 

França 

(a) 

(b) 

após 1815 

(c) 

1850-1859 
1830-1959 

1840-1849 

1840-1889 

Alemanha 

(a) 

(b) 

1830-1839 

(c) 

1850-1859 
1850-1959 

1840-1849 
1840-1889 

Estados Unidos 

(a) 

(b) 

1805-1815 
1820-1879 

1840-1849 
1840-1920 

1830-1839 
1830-1899 

(a) período em que está assinalada a taxa de expansão máxima; (b) período em que o 
setor é considerado motor para a indústria nacional; (c) o setor não atingiu um peso 
suficiente para representar um papel motor. 
Fonte: Segundo W. W. Rostow, op. cit., tabelas V-2, V-7, V-10, V-13 e V-19, pp. 
379, 393, 400, 407 e 422. 

Na Inglaterra e, com atraso, na França e na Alemanha, 
essa evolução prolonga, acentuando e acelerando, o movi
mento iniciado no século XVIII; nos Estados Unidos, um 
novo período foi aberto pela independência, e a indústria ma-
nufatureira nascente pôde se beneficiar das dificuldades en
contradas pelos produtores e pelos comerciantes da Europa 
durante o período de guerras do começo do século. 

Entre eles, esses quatro países representam então entre 
dois terços e três quintos da produção industrial mundial, 
sendo que a parte da Grã-Bretanha recua de menos de um 
quarto a mais de um quinto. 

Esse desenvolvimento industrial inaugura, depois acen
tua a ruptura em relação a milênios de produções predomi-
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TABELA 4 

PRODUÇÕES INDUSTRIAIS DA PRIMEIRA GERAÇÃO NOS 
QUATRO PRINCIPAIS PAÍSES CAPITALISTAS 

Grã-
Bretanha 

França Alemanha 
Estados 
Unidos 

fios de algodão 

(em milhões de libras) 
1830 250 68 16 77 

1850 588 140 46 288 

1870 1 101 220 147 400 

hulha 

(em milhões de toneladas) 
1800 10 1 1 — 
1830 16 2 1,7 — 

1850 49 5 6,7 7 

1870 110 13 26 30 

fundição 

(em milhares de toneladas) 
1800 200 60 40 — 
1820 400 140 90 20 

1840 1 400 350 170 180 

1860 3 800 900 500 900 

potência das máquinas 

instaladas 

(em milhares de CV) 
1840 350 34 20 nd 

1870 900 336 900 nd 

estradas de ferro construídas 

(em milhares de km) 
1850 
1870 

10,5 
24,5 

3 
17,5 

6 
19,5 

nd 

52 

Fonte: J. P. Rioux, La Révolution industrielle, 1780-1880, pp. 67, 80, 93, 95 e 96. 

nantemente agrícolas de sociedades predominantemente ru
rais. Certamente, nas grandes cidades ou pequenos países, o 
peso de uma cidade, com suas atividades manufatureiras e 
comerciais, pôde predominar. Mas isso vai acontecer, pela 
primeira vez, num grande país: a Grã-Bretanha, antes de se 
estender a outros, especialmente França e Alemanha. 
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DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL M U N D I A L * 

Grã-

Bretanha 
França Alemanha 

Resto da 

Europa 
Estados 
Unidos 

1820 24 20 15 37 4 
1840 21 18 17 38 5 
1860 21 16 15 34 14 

* Em porcentagem. 
Fonte: W. W. Rostpw, op. cit., t. II-2, p. 52. 

Dividindo-se a produção material em dois grandes seto
res, agricultura e indústria, aparece a marcante evolução na 
Grã-Bretanha: a parte da indústria passa de 42% em 1801 a 
60% em 1831, atingindo 73% em 1871. Na França, essa mes
ma parte da produção material se eleva de 43% em 1781-1790 
para 55% em 1835-1844, ficando, porém, estagnada nesse ní
vel até 1865-1874.35 

Não somente a transformação é desde o primeiro terço 
do século mais sensível na Grã-Bretanha que na França, mas 
sobretudo ela prossegue no curso do segundo terço do século 
no país da rainha Vitória, ao passo que na França o recuo 
relativo da agricultura é muito mais lento. A isto temos de 
acrescentar que o peso do artesanato e das atividades manu-
fatureiras tradicionais continua mais acentuado na França — 
enquanto a mecanização, a motorização, logo a fábrica e a 
usina, desenvolvem-se mais na Inglaterra. Enfim, o desenvol
vimento industrial britânico abrange cada vez mais rapida
mente os meios de produção, cuja parte se expande regular
mente — ao passo que na França continua a predominar a 
produção dos bens de consumo. 

Ver J. Marczewski, Cahiers de 1'ISEA, n? 163, julho de 1965, t. 17, p. XLVIII. 

T A B E L A 5 
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Assim é que na Grã-Bretanha o peso da produção de 
meios de produção no conjunto do produto industrial, que 
era de 29% em 1783 e 31% em 1812, eleva-se a 40% em 1851 
e 47% em 1881; na França, essa mesma parte continua fraca 
ao longo de todo o século: 18% em 1781-1790, 2 1 % em 1803-
1812, 22% em 1875-1884.36 

Concomitantemente, evolui a natureza das "ocupa
ções", das atividades; mudam seus pesos relativos: instala-se 
uma nova estrutura de classes. 

Uma nova estrutura de classes 

As cifras globais permitem apreender os movimentos de 
fundo: desenvolvimento do emprego industrial, urbanização, 
assalariamento. Em todos esses campos, essa transformação 
é mais nítida na Grã-Bretanha. 

O predomínio quantitativo do mundo agrícola e rural 
continua incontestável na França e nos Estados Unidos; Na 
Grã-Bretanha, pelo contrário, o mundo da indústria, da tro
ca, dos serviços e dos escritórios, que já constitui dois terços 
dos empregos no início do século, representa mais de quatro 
quintos deles em 1871 (ver tabela 6). 

Entretanto, durante esse período, a população ativa em
pregada na agricultura não decresce na Grã-Bretanha (1,7 mi
lhão em 1801, e ainda 1,8 milhão em 1871); mas os efetivos 
empregados na indústria aumentam rapidamente; 1,4 milhão 
em 1801, 3,3 milhões em 1841, 5,3 milhões em 1871. Na Fran
ça, população agrícola ativa aumenta (5,5 milhões em 1781-
1790, 7,2 milhões em 1865-1874); e, mesmo dobrando, os efe
tivos empregados na indústria continuam claramente meno
res: 1,6 milhão em 1781-1790, 3,5 milhões em 1835-1844, 3,8 
milhões em 1865-1874. 

Ver T. J. Markovitch, Cahiers de l'ISEA, n? 179, novembro de 1966, p. 287. 



144 MICHEL B E A U D 

TABELA 6 

P O P U L A Ç Ã O A T I V A N A INGLATERRA, 

NA FRANÇA E NOS ESTADOS UNIDOS* 

Inglaterra agricultura indústria e comércio** outros 

1811 
1841 
1871 

35 
20 
14 

45 
43 
55 

20 
37 
31 

França 
agricultura, 

floresta, pesca 
indústria, transporte, 

comércio, banco** 
outros 

1851 
1866 

64,5 
50 

27,5 
37 

8 
Í 3 

Estados 
Unidos primário*** secundário terciário 

1820 
1850 
1870 

73 
65 
54 

J2 
17,5 
22,5 

15 
17,5 
23,5 

* Em porcentagem; ** Incluindo a construção e minas; *** Incluindo as minas. 
Fonte: Para a Inglaterra e França: P. Bairoch, op. cit., pp. 267 e 342; para os Esta
dos Unidos: J. Fourastié, La Civilisation en 1960, P U F , p. 260. 

Se bem que seus efetivos continuem estáveis, a agricultu
ra, os campos britânicos são uma fonte importante de mão-
de-obra para a indústria: o êxodo para fora da agricultura 
passa de cerca de 25 mil por década entre 1751 e 1780 a 78 
mil para a década de 1781-1790, 138 mil em 1801-1810, 214 
mil em 1811-1820 e 267 mil em 1821-1839; ele fica sensivel
mente mais moderado após esse período. 3 7 

Com o êxodo rural, ao qual se deve acrescentar um flu
xo de artesãos arruinados, o crescimento demográfico suscita 
a formação de uma massa de mão-de-obra miserável e dispo
nível, da qual se alimentam ao mesmo tempo a constituição 

37 The Cambridge economic History of Europe, vol. VII, t. I, p. 141; e P. Deane e 
W. A. Cole, British economicgrowth, 1688-1959, pp. 106 e segs. e 143. 
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da classe operária britânica e a emigração britânica (2,6 
milhões entre 1821-1859; 4,6 milhões entre 1851 e 1880).38 As 
penúrias são particularmente devastadoras na Irlanda. Essa 
miséria fica patente nessa observação de Fourier: "Os jornais -
de Dublin, de 1826, dizem: 'Reina aqui uma epidemia entre o 
povo: os doentes que são levados ao hospital saram assim que 
lhes dão de comer'. Assim, doença deles é a fome: não é pre
ciso ser feiticeiro para adivinhá-lo, já que eles saram assim 
que encontram o que comer". 3 9 

Essa população disponível se acumula nas cidades em 
que se desenvolvem as atividades industriais e onde se amon
toam os trabalhadores da indústria: "É nas grandes cidades 
que a indústria e o contércjo se desenvolvem com mais perfei
ção; é, portanto, nelas também que aparecem mais claramen
te e mais manifestadamente as conseqüências que ambos têm 

TABELA 7 

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL 

EM P O P U L A Ç Ã O URBANA E P O P U L A Ç Ã O R U R A L 

População total* distribuição** 

rural urbana 

Grã-Bretanha (1851) 18 48 52 ' 
França (1851) 36 75 25 
Rússia (1851) 59 93 7 
Estados Unidos (1850) 23 87 13 
Alemanha (1871) 41 64 36 

* Em milhões; ** Em porcentagem. 

Fonte: J. P. Rioux, op. cit., p. 148, e H. U. Faulkner, Histoire économique des 

États-Unis d'Amérique, p. 231. 

A. G. Kenwood e A. L. Longheed, The Growth of the international Economy, 
1820-1960, p. 60. 

Le Nouveau Monde industriei et sociétaire, 1829, in E. Poisson, Fourier, Alcan, 
1932, pp. 58-59. 
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para o proletariado". 4 0 "As grandes cidades são o foco do 
movimento operário; é nelas que os operários começaram a 
refletir na situação deles e na luta; é nelas que se manifestou 
inicialmente a oposição entre proletariado e burguesia." 4 1 

Acompanhando a industrialização capitalista, a urbanização 
é particularmente precoce na Grã-Bretanha. 

Em 1851, dez cidades ultrapassam 100 mil habitantes 
na Grã-Bretanha (contra cinco na França). Londres atinge 
2,3 milhões, enquanto Paris ultrapassa exatamente o milhão; 
Manchester ultrapassa 400 mil habitantes, Glasgow, 300 mil, 
e Birmingham, 200 mil. 

Manchester é a cidade da indústria de cotonifício por 
excelência: 

Em 1835, a região de Manchester — inclusive o West Riding e 
os condados vizinhos do Chester e Derby — agrupa 80% dos 
operários têxteis, 85% em 1846. A cidade se beneficia de uma 
situação incomparável. É próxima de Liverpool, onde são 
feitas as importações de algodão. Ademais, ela é rodeada de 
todos os lados, exceto ao sul, por uma poderosa bacia hulhei-
ra que se estende de Ormskirk até Bury e Ashton; é difícil cal
cular a produção; de qualquer modo, ela deve ultrapassar lar
gamente as setecentas a novecentas toneladas que a cidade de 
Manchester consome sozinha. 
Isto basta para que dois grupos de fábricas distintas coexis
tam num perímetro relativamente estreito. O primeiro, o mais 
antigo, situa-se quase inteiro na planície, ao sul de Preston. 
Ele se constituiu no século XVIII em torno de Bolton, princi
pal centro" de tecidos leves. Agora ele tem por capital Man
chester, que contém em 1820 um quarto dos fusos britânicos. 
O número crescente de fábricas — são construídas ainda mais 
umas trinta, de 1820 a 1830 — suscita, entretanto, algumas 
dificuldades, devidas ao encarecimento da mão-de-obra e à 
falta de terrenos: foi preciso construir fábricas de quatro a 

4 0 F. Engels, La Situation dela classe laborieuseen Angleterre, 1845, Éditions socia-
les, 1960, pp. 57-58. 

4 1 Ibidem. 
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cinco andares, o dobro às vezes, e a indústria começa a inva
dir o subúrbio residencial. Por isso, assiste-se ao desenvolvi
mento, sobretudo depois de 1821, de um segundo conjunto.42 

O assalariamento é também mais avançado na Grã-Bre
tanha: a parcela dos assalariados na população ativa atinge, 
já no último terço do século, três quartos. Na França, ela é de 
55% em 1851, de 57,5% em 1866e de 57% em 1882; nos Esta
dos Unidos, ela é de 63% em 1880, e na Alemanha, de 64% 
em 1882.43 Contudo, o assalariamento diz respeito apenas aos 
trabalhadores da indústria; e nem todos os trabalhadores 
produtivos da indústria são assalariados. 

Heterogeneidade da classe operária 

Estudando a situação da classe laboriosa na GRÃ-BRE
TANHA, no início dos anos 1840, F. Engels começa pelos 
"operários de fábricas propriamente ditos", "aqueles que 
caem sob a influência da lei nas fábricas", isto é, que traba
lham "nas fábricas onde se fia ou se tece a lã, a seda, o algo
dão e o linho utilizando a força hidráulica ou a máquina a va
por"; em seguida ele trata dos "outros ramos de indústria" 
(malharia, renda, estampagem de tecidos, fabricação de teci
dos finos, metalurgia, cerâmica, indústria de vidro), depois 
do proletariado das minas e do proletariado agrícola. Como 
inúmeros estudos da época, ele mostra a dureza das condi
ções de trabalho e de vida e a pequenez dos salários; mas ele 
salienta "a escravidão em que a burguesia acorrentou o pro
letariado" através do "sistema industrial": 

M. Lévy-Leboyer, Les Banques européennes et 1'industrialisation Internationale 

dans la première moitié du XIXe siècle, pp. 33-34. 

J. Marchai e J. Lecaillon, La Répartition du revenu national, t. I, Génin, 1958 
pp. 81 e 82. 
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O trabalhador é de direito e de fato o escravo da classe pro
prietária, da burguesia; ele é escravo dela a ponto de ser ven
dido como uma mercadoria, e seu preço sobe e abaixa como o 
de uma mercadoria (...)• Em contrapartida, a burguesia se 
acha muito mais à vontade nesse sistema do que no caso da 
escravidão antiga; ela pode despedir seus empregados quando 
tem vontade, sem que por isso perca um capital investido, e, 
outrossim, ela obtém trabalho a um preço bem melhor.44 

No meio do século, o sistema industrial britânico é de 
uma grande diversidade. O antigo subsiste com o artesanato, 
com o trabalho a domicílio, com a manufatura e as workhou-
ses,45 mas também com a fábrica, surgida em fins do século 
XVIII; é assim que, na tecelagem do algodão, as tecelagens à 
mão continuam dominantes até 1829-1831. 

O que se desenvolve é, principalmente, o factory system, 
com fábricas cujo tamanho aumenta; mas é também o swea-
ting system, nova forma de trabalho a domicílio. 

TABELA 8 

TRABALHADORES OCUPADOS NA TECELAGEM 
DO A L G O D Ã O NA INGLATERRA 

tecelagens à mão fábricas total 

1819-1821 240000 10000 250000 

1829-1831 225000 50000 275000 

1844-1846 60000 150000 210000 

Fonte: F. Mauro, Histoire de Vèconomie mondiale, p. 13. 

A partir de uma força motriz, hulha branca ou máquina 
a vapor, a fábrica reúne um sistema de máquinas que "é ser-

4 4 F. Engels, op. cit., pp. 122 e 123. 
4 5 Em Passe et Présent, Carlyle fala de 1,4 milhão de indigentes e de 2 milhões de 

pessoas coagidas ao trabalho nas workhouses. 
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vido" por uma mão-de-obra composta em grande parte por 
mulheres e crianças:" o grande princípio da manufatura mo
derna é, através da união do capital e da ciência, reduzir o 
trabalho dos operários ao simples exercício da vigilância e da 
destreza; faculdades que atingem uma espécie de aperfeiçoa
mento nas crianças". 4 6 

Em 1834, as crianças com menos de treze anos represen
tam 13% dos efetivos da indústria de cotonifício inglesa; 
esse total cai para 5% por volta de 1850, mas torna a subir 
com as crises para 14% em 1874.47 Regulamentos das fábricas 
de uma extrema severidade, repressão mediante multas, pri
vação do salário ou licenciamento, insalubridade dos locais, 
dureza do trabalho, extensão da jornada de trabalho, doen
ças, acidentes: numerosos testemunhos atestam a desumana 
exploração que foi a base do desenvolvimento industrial do 
século XIX. 

O sweating system, "sistema do suor", é aparentemente 
um avatar do trabalho a domicílio uma vez que um empresá
rio dá tarefas para famílias pobres executarem; mas ele se de
senvolve agora como prolongamento do trabalho de fábrica, 
notadamente na confecção e no calçado: os materiais são pre
parados na fábrica, os trabalhadores do sweating system o re
cebem (por exemplo, a cada semana) e devem fazer um certo 
tipo de operação (montagem, corte, acabamento). A remune
ração é por peças, o que permite, mediante taxas muito bai
xas, forçar esses trabalhadores a longas jornadas de trabalho. 
A difusão da máquina de costura de pedal facilitou a exten
são desse tipo de produção: em 1830, em Londres, um terço 
da produção de roupas era realizada dessa maneira. 4 8 

Na FRANÇA, o mundo da produção artesanal e indus
trial também é de uma abundante diversidade: artesanato 

4 6 A. Ure, The Philosophy of Manufactures, 1845, citado in B. Coriat, L'Atelieret 

le Chronomètre, p. 34. 
4 7 P. Rioux, La Révolution industrietle, 1780-1880, p. 170. 
4 8 Histoire générale du travail, t. III, p. 83. 
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Q U A D R O 8 

C L A S S E S S O C I A I S E E XT ORSÃO DO V A L O R 

N A G R À - B R E T A N H A N O S É C U L O X I X 

D O N A S D E C A S A 

( p í ) : esfera da produção material; ( P 2 ) : esfera da produção para o a u l o c o n s u m o . Os números entre parên

teses representam, em milhões , o número de at ivos trabalhando em 1861 na at ividade concernida. Segundo M. 

G. Mulhall , A Diclionary of Statistia, 1898, citado in P. Bairoch, op. cil., p. 267 . 



HISTÓRIA DO CAPITALISMO 151 

tradicional, famílias camponesas fabricando a domicílio, 
companheiros da Volta da França, operários da construção, 
operários dominando uma técnica (operários do livro, serra
lheiros, bronzistas, fundidores), mão-de-obra não-qualifi-
cada de fábricas mecanizadas, etc. 

Subsiste o velho sistema manufatureiro. Assim, em 
Député d'Arcis, Balzac assinala: 

Quase toda a fabricação de malhas da França, comércio con
siderável, é feita ao redor de Troyes. O campo, num raio de 
dez léguas, está coalhado de operários, cujos teares podem ser 
percebidos pelas portas abertas, quando passamos pelas 
aldeias. Esses operários correspondem a carregadores, que le
vam a um especulador chamado fabricante. 

Na indústria da seda de Lyon, uns mil "negociantes" ou 
"mercadores-fabricantes" compram a matéria-prima e a dão 
para ser trabalhada a "chefes de serviços", mestres operários 
que são proprietários de teares estabelecidos a domicílio; 
nesses teares trabalham trinta mil companheiros, pagos por 
peças, e que recebem em geral a metade do preço pago pelo 
negociante ao chefe de serviço.49 

Enfim, desenvolvem-se verdadeiras fábricas, em geral de 
pequena e média dimensão. Algumas, raras, atingem um 
grande porte: Dollfus-Mieg et C% já em 1834, dá trabalho a 
4 200 empregados e operários em 26 000 fusos, 3 000 teares 
mecânicos e 120 mesas de estampagem; Schneider, em Creu-
sot, tem 230 operários em 1812, 3 250 em 1850, 12 500 em 
1870; Wendel, na Lorena, tem 9 000 assalariados em 1870.50 

Assim, na França sob o segundo Império, o emprego ar-
tesanal é mais de duas vezes maior que o emprego industrial. 
E a empresa industrial continua geralmente de pequena di
mensão, já que a média é de catorze assalariados por patrão 
da indústria. 

49 Hisloire générale du travail, op. cit. pp. 78 e 137. 
5 0 P. Rioux, op. c/7., pp. 162 e 163. 
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TABELA 9 

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO ATIVA 
NA INDUSTRIA E NO ARTESANATO 

NA FRANÇA EM 1860-1865 

1. Indústrias têxteis* 

indústria artesanato 
trabalho 
familiar 

total 

patrões 14 175 

empregados 28 
operários 742 267 

crianças 74 165 

lotai 858 607 136 a - 1 601 

2. Conjunto da indústria e do artesanato* 

indústria artesanato total 

patrões 80 1 420 1 500 

operários 1 150 1 600 2 750 

total 1 230 3 020 4 250 

(número de operários 

por patrão) (14,5) (1,1) (1,8) 

* Em milhares 
a: Total nitidamente subestimado. 
Fonte: T. J. Markovitch, Cahiers de I'SEA, abril de 1967, pp. 87 e 97. 

Longas jornadas de trabalho, insalubridade, subalimen
tação, trabalho de crianças, doenças, acidentes: análoga 
àquela observada na Grã-Bretanha, a miséria operária na 
França do século XIX foi muitas vezes descrita. A subordina
ção dos operários é assegurada solidamente: a interdição, fei
ta pela lei Le Chapelier, das greves e coalisões foi retomada e 
agravada no Código Penal em 1811; a caderneta operária foi 
restabelecida em 1803; e em caso de contestação, o Código 
Civil estabeleceu previamente de que lado está a verdade: 
"Presume-se verdadeira a afirmação do patrão quanto ao 
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montante dos ordenados, quanto ao pagamento dos salários, 
etc". 

É um médico de Nantes, que escreve sobre o operário, 
em 1825: 

Viver, para ele, é não morrer. Além do pedaço de pão que 
deve alimentá-lo e a sua família, além da garrafa de vinho que 
deve lhe tirar a consciência de suas dores por um instante, ele 
nada pretende, nada espera (...). O proletário entra no quarto 
miserável onde o vento assobia através das frestas; e após ter 
suado no trabalho depois de uma jornada de catorze horas, 
ele não mudava de roupa ao voltar para casa porque não tinha 
outra.51 

Assim, tanto na França quanto na Inglaterra, a indus
trialização capitalista do século XIX se desenvolveu com base 
numa exploração muito dura das massas operárias utilizadas 
nas indústrias motrizes da época: têxtil, metalurgia, explo
rações de carvão. Foi o que aconteceu com todos os países da 
Europa e da América onde se operou, com uma defasagem 
maior ou menor, esse desenvolvimento capitalista da indústria. 

Afirmação da burguesia 

A formação de um capitalismo nacional é simultanea
mente a constituição de uma classe operária e a ascensão de 
uma nova classe dirigente. Grandes famílias da alta finança e 
do negócio internacional, comerciantes, fabricantes, armado
res, banqueiros; mas também: parlamentares, juristas, ho
mens da lei; e ainda: famílias da aristocracia e da gentry das 

51 A. Guépin, Nantes au XIX1 siècle, 1825, citado in E. Dolléans, Histoire du 
mouvement ouvrier, t. I, pp. 16 e 17. Poderíamos citá-lo longamente, assim como 
Villermé (Tableau de 1'état physique et moral des ouvriers employés dans les 
manufactures de coton, de laine et de soie, 1840) ou outros escritos de médicos, 
ilantropos ou de autores socialistas. 
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quais alguns ramos se dedicam aos negócios; tecem-se múlti
plos laços: laços de casamento e de parentesco, educação 
igual, empresas dirigidas em comum, interesses convergentes; 
e, mesmo permanecendo distintos, os grupos têm tendência 
— pela adoção de uma concepção da vida e da sociedade rela
tivamente homogênea, pela atitude deles por ocasião dos 
grandes confrontos sociais, pela influência que têm nos vá
rios aspectos da vida nacional — a se imporem como a classe 
dirigente da sociedade capitalista: a burguesia. 

Na Grã-Bretanha, no curso do segundo terço do século 
XIX, ocorre uma mudança decisiva na composição do patri
mônio nacional: os diferentes componentes desse patrimônio 
vinculados ao desenvolvimento do capitalismo (haveres de 
ultramar, estradas de ferro, capital industrial, comercial efi
nanceiro, aos quais deve ser acrescentada uma parte dos imó
veis) tornam-se dominantes em comparação ao patrimônio 
fundiário tradicional (terras e fazendas). 

TABELA 10 

ESTRUTURA DO PATRIMÔNIO NACIONAL NA GRÃ-BRETANHA* 

1798 1812 1832 1885 

1 terras 55,0 54,2 54,1 18,1 
2 fazendas 8,7 9,3 9,2 5,2 
(1 + 2 = patrimônio fundiário) (63,7) (63,5) (63,3) (23,3) 
3 imóveis 13,8 14,9 14,1 22,1 
4 haveres de ultramar _ a 4,7 8,2 
5 estradas de ferro 

• 20,8 19,8 16,2 
10,5 

6 patrimônio industrial, • 20,8 19,8 16,2 
30,2 comercial e financeiro 30,2 

(4 + 5 + 6 = patrimônio vinculado 
ao desenvolvimento do capitalismo (20,8) (19,8) (20,9) (48,9) 
7 patrímônio públicob 1.7 1,8 1,7 5,7 

* Em porcentagem. 
a: Provavelmente negligenciavel. 
b: Não incluídas as estradas e o patrímônio militar. 

Fonte: Segundo Ph. Deane e W. A. Cole, op. cit., t. 70, p. 271. 
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Esta evolução exprime o recuo relativo da base econômi
ca da antiga classe dominante (nobreza e gentry) em compa
ração àquela da classe ascendente: a burguesia. E poderia ser 
tentador apresentar as grandes reformas do século XIX britâ
nico como vitórias sucessivas da burguesia liberal ascendente 
sobre a aristocracia conservadora declinante: sem ser inteira
mente falsa, uma vez que a aristocracia fundiária vai perder 
no decorrer do século o quase-monopólio do poder político e 
da administração local, esta apresentação seria, pelo menos, 
simplista. 

De fato, de um lado, a derrubada do absolutismo real 
no século XVII selou uma espécie de pacto não-escrito entre a 
aristocracia fundiária e as grandes famílias das finanças, dos 
bancos e dos negócios internacionais. Por outro lado, nunca 
houve uma barreira intransponível entre esses dois pólos: 
membros do primeiro investem em negócios de finanças e de 
comércio, até mesmo nas minas e nas manufaturas; e, para os 
banqueiros, para os manufatureiros ou para os negociantes 
enriquecidos, a compra de um domínio foi, antes de se tornar 
um signo social, um meio de entrar no Parlamento. Enfim, a 
aristocracia e a burguesia têm, perante as sublevações popu
lares que ameaçam a propriedade e perante os movimentos 
radicais, um reflexo de "solidariedade". 

Ademais, o campesinato, que nos outros países da Euro
pa constitui uma larga massa conservadora, está submetido 
há três séculos na Inglaterra à lógica das enclosures e da ren
tabilidade, está dividido, com pouca influência política. A 
classe operária, heterogênea, fazendo concorrência a si mes
ma, ainda procura sua expressão política. Por conseguinte, se 
há oposição entre conservadorismo e liberalismo, ela não cor
responde a um confronto entre duas classes com interesses 
irredutivelmente antagônicos. 

É o tóri reformador Peel que abole, em 1829, o Bill of 
Test e permite aos católicos acederem aos cargos públicos. Da 
mesma forma, a reforma eleitoral de 1832 é aceitável para 
uma larga parte da aristocracia, já que ela passa o número de 
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eleitores só de 500 mil a 813 mil, o que beneficia principal
mente comerciantes e industriais. Mesmo a abolição das Com 
Laws, em 1846, apesar dos rudes afrontamentos que ela oca
siona, não foi um desastre para os proprietários fundiários, 
que foram incitados a um novo esforço de "boa administra
ção" e de mecanização. E estes, quando deram de certo 
modo a réplica aos industriais através da adoção de leis sobre 
as fábricas, encontraram apoios não somente no movimento 
popular, mas também na camadas "esclarecidas" do patro
nato." 

O que não impede que: mesmo que ela não tenha ocorri
do contra a aristocracia, mesmo que ela tenha sido feita em 
parte a partir dela ou em ligação com ela, a ascensão da bur
guesia britânica caracteriza o século XIX, especialmente o 
reinado da rainha Vitória. 

Paralela, a ascensão da BURGUESIA FRANCESA foi 
menos clara; é que, sendo feita em condições bem diferentes, 
ela teve de seguir um percurso mais "acidentado". 

Se a revolução de 1789 marcou a derrota dos privilegia
dos — nobreza e clero —, foi simultaneamente em vantagem 
da jovem burguesia nascente, da bureoisie™ média (jurista, 
administradores públicos e pessoas influentes locais) e do 
campesinato; e a pequena burguesia artesanal e comerciante 
também terá uma função com a qual se terá de contar. Mas, 
após a queda do Império, a burguesia dos banqueiros, dos 
fabricantes e dos negociantes já não tem possibilidade de se 
aliar, como na Grã-Bretanha, à aristocracia rural; logo, ela 

52 Ver especialmente B. Moore, Les Origines sociales de la diclature et de Ia démo-
cracie, pp. 38 e segs. 

* Palavra criada pelo autor a partir de bureau, "escritório", com o sufixo oisie, 
que ele explica na nota correspondente. (N.T.) 
5 3 Utilizaremos o termo bureoisie para nomear as camadas sociais dos escritórios: 

executivos administrativos e empregados, e, no aparelho do Estado, altos funcio
nários e funcionários administrativos. Quando essas camadas dominam uma 
técnica, falaremos de tecno-bureoisie. Se sua reprodução for ligada à sua função 
no Estado, falaremos de "bureoisie de Estado". 
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deverá se apoiar na pequena burguesia artesanal e comercian
te e no campesinato. 

De fato, a primeira aliança está excluída: 

Havia, depois dos Cem Dias, dois povos diferentes por suas 
recordações, por suas idéias, por seus hábitos, e que já não 
podiam se compreender; dois exércitos que haviam combati
do um contra o outro, e dos quais, um celebrava como vitó
rias o que o outro deplorava como derrotas. Enfim, dois pro
prietários para a mesma casa, para o mesmo campo.54 

A aristocracia fundiária vivera por muito tempo à espera 
da volta do rei legítimo, Luís XVIII; decepcionada por algu
mas de suas atitudes, ela viveu à espera de sua sucessão, e esta 
foi Carlos X. Ela reservará para si os lugares, excluindo os 
grandes burgueses, rivais cujo poder econômico e financeiro 
se ampliava, enquanto o dela encolhia. E quando Carlos X é 
derrubado, em 1830, uma larga parte da aristocracia fundiá
ria se resigna — retirando-se para suas terras ou se fechando 
em seus salões — a seu próprio declínio.55 

Conseqüentemente, a burguesia capitalista deve se 
apoiar na pequena e média burguesia, seja contra a aristocra
cia, como em 1830, seja, mais tarde, contra o proletariado in
dustrial. O cimento dessa aliança contra os privilegiados era 
as idéias de liberdade e de democracia; ele será, contra ospar-
tageux,* a propriedade; a condição dessa aliança será a pro
teção de classes que, precisamente, deveriam ser destruídas 
por um rápido desenvolvimento do capitalismo: protecionis
mo exterior, lentidão na introdução de novas técnicas, sobre
vivência de uma agricultura e de um artesanato numeroso se
rão o preço pago por isso. Aí reside seguramente a causa 
principal do lento desenvolvimento do capitalismo industrial 
na França, no século XIX. 

5 4 Duvergier de Hauranne, citado in Histoire universelle, t. III, p. 517. 
55 J. Lhomme, La Grande Bourgeoisie aupouvoir, 1830-1880, pp. 71 e segs. 

* Pessoa que preconiza a partilha, a comunhão ou igualdade dos bens. (N.T.) 
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N. Poulantzas, Pouvoir politique et Classes sociales, p. 195. 

Será preciso que a ala mercantil da burguesia bancária e 
industrial encontre, sob Luís Filipe, depois sob Napoleão III, 
a sustentação, ou mesmo o impulso do Estado, para que se
jam tentadas aberturas, por vezes conseguidas, e em certos 
casos espetaculares: criações de bancos nos anos 1830 e 1850-
1860, desenvolvimento das estradas de ferro no Segundo Im
pério, abertura do canal de Suez, grandes obras de urbani
zação... 

Mas, em sua profundidade social, a França continua 
provincial, rural, agrícola e artesanal, ou seja, lenta e pruden
te. Até mesmo uma parte do capitalismo industrial e bancário 
continua como que encerrada em sua concha: algodão da Al-
sácia ou do Norte, indústria da seda de Lyon, metalurgia do 
Creusot ou da Lorena. Em cada ramo, as indústrias se con
sultam, se entendem, se organizam: "reunião dos fabricantes 
da seda", em 1825; "comissão dos fabricantes do açúcar 
indígena", criada pelos produtores de açúcar de beterraba 
contra os "coloniais", em 1832; comissões da indústria do 
linho, em 1837, do algodão, em 1839; "comissão dos interes
ses metalúrgicos", em 1840; comissão dos fabricantes de má
quinas, etc. 

Quanto à Alemanha e mais precisamente a Prússia, não 
ocorre a revolução burguesa: 

O movimento de 1848 e a cessão de uma constituição pelo 
monarca da Prússia não marcaram uma virada considerável 
no processo de transformação das relações de produção, e em 
nada mudaram a superestrutura do Estado e dos mantenedo
res do poder político. A nobreza fundiária detém sempre o 
poder político do Estado prussiano, a despeito do Zollverein 
já terminado no momento desse movimento, e guardará por 
muito tempo uma dominação de estruturas feudais. De fato, 
é esse Estado, sob Bismarck, que empreenderá o acesso da 
burguesia à dominação política (...). Assim, sob Bismarck, 
esse Estado se transforma de algum modo do interior para o 
Estado capitalista.56 
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É com o apoio do Estado que a industrialização capita
lista, até então moderada, intensifica-se a partir dos anos 60. 
A burguesia acha-se, então, perante uma classe operária que, 
muito depressa, se organiza; mesmo aliada à pequena bur
guesia, a burguesia capitalista não está em condições de se 
opor a duas frentes: logo, ela aceita a dominação política da 
coalisão formada pela nobreza fundiária e pela alta bureoisie 
do Estado. Nova classe dirigente, a burguesia deve aceitar, na 
Alemanha, um segundo lugar. 

Nos Estados Unidos, não havia velha sociedade feudal 
ou agrária para destruir. Coexistiam três sociedades: uma 
sociedade rural fundamentada na escravidão das grandes 
plantações e no algodão no sul; um capitalismo industrial em 
expansão no Nordeste; uma sociedade de explorações agríco
las familiares em extensão no Oeste. A aristocracia da terra 
do Sul dominou, desde a formação dos Estados Unidos, o 
aparelho do Estado Federal. A criação do partido republica
no em 1854, seu sucesso em 1860, questionam essa domina
ção, em proveito da nova classe dirigente do Nordeste; a 
guerra civil e a derrota do Sul serão a ocasião de impedir a 
secessão dos Estados do Sul, mas também de abolir a escravi
dão, base econômica da aristocracia rural. Elas também se
rão a ocasião de dar uma nova força à industrialização (arma
mento, estradas de ferro), de reorganizar o setor bancário, de 
implantar uma tarifa protetora, de encorajar a imigração: em 
resumo, de introduzir as condições de uma nova e importante 
expansão industrial. Forma-se ou se afirma uma nova gera
ção de capitalistas durante a guerra: J. P. Morgan, revenden
do ao exército um estoque de carabinas defeituosas do qual o 
exército havia se descartado, e especulando com ouro; Jay 
Gould, também especulando; Jim Fisk, vendendo cobertores 
ao exército; Vanderbilt, alugando barcos a preços altos para 
o governo federal; John D. Rockefeller, vendendo, já, pe
tróleo... 5 7 

57 Marianne Debouzy, Le Capitalisme sauvage aux Êtats-Unis, 1860-1900, pp. 32 
e segs. 
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Assim, nos anos 1860-1870, a burguesia só se impôs real
mente como classe dominante na Grã-Bretanha. Na França, 
ela ainda tem de contar com pesadas alianças com a pequena 
burguesia e com o campesinato, e só ganha ímpeto realmente, 
em breves períodos favoráveis, com a sustentação do Estado. 
Na Alemanha, ela deve tanto ser aceita pela nobreza rural 
quanto ser sustentada pelo Estado. Nos Estados Unidos, é 
apenas depois da guerra de Secessão que ela tem diante de si o 
:aminho livre para se impor. 

Dominação colonial e mercado mundial 
4 

"A Inglaterra abre todos os seus portos; ela derrubou 
todas as barreiras que a separavam das nações; ela tinha cin
qüenta colônias, agora não tem mais do que'uma, e é o uni
verso..." 5 8 

TABELA 11 

DISTRIBUIÇÃO DO COMÉRCIO M U N D I A L POR PAÍS* 

Grã-
Bretanha 

França Alemanha 
Resto da 
Europa 

Estados 
Unidos 

Resto do 
mundo 

1780 12 12 11 39 2 24 
1800 33 9 10 25 5 17 
1820 27 9 11 29 6 19 
1840 25 11 8 30 7 20 
1860 25 11 9 24 9 21 

* Em porcentagem. 
Fonte: W. W. Rostow, op. cit., t. II-8, pp. 70-71. 

F. Bastiat, Cobden et la Ligue, 1846, in L. Baudin, op. cit., p. 58. 
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Inglaterra, dona dos mares no fim das guerras napoleô-
nicas; a Inglaterra estendendo ao mundo inteiro seu império e 
seu comércio; a Inglaterra é nitidamente, no século XIX, a 
primeira potência mercantil. 

É que nãí^somente a economia britânica é a mais desen
volvida, mas também seu processo de desenvolvimento está, 
desde a origem, vinculado à expansão colonial e ao comércio 
marítimo; e ela já está envolvida na lógica da especialização e 
da divisão internacional do trabalho, que sobressai nitida
mente da estrutura de suas exportações e, cada vez mais cla
ramente, daquela de suas importações. 

É também que o "esforço para a exportação" da econo
mia britânica, que já era considerável nos anos 1820 e 1830 
(um quinto da produção exportada), acentua-se de década a 
década para ultrapassar um quarto (1851), um terço (1861), 
dois quintos (1871) da produção física. 

Mede-se por aí a importância da conquista dos merca
dos exteriores para a indústria britânica da época vitoriana; 
mede-se também a importância que tinha o debate entre man
tenedores do protecionismo e partidários da livre-troca. A 
Grã-Bretanha conseguiria se abastecer mais amplamente ain
da em produtos agrícolas e em matérias-primas a preços bai
xos — pronta a sacrificar um pouco mais ainda sua agricultu
ra e sua pecuária — para que sua indústria possa produzir a 
menores preços e vender ainda mais? 

Esse comércio britânico continua deficitário ao longo de 
todo o período: a Grã-Bretanha compra do resto do mundo 
mais do que lhe vende. E é principalmente mediante o comér
cio de serviços, receitas do transporte marítimo, lucros, juros 
e dividendos recebidos do exterior, ganhos de atividades de 
seguro e de corretagem, que o balanço de pagamentos britâ
nicos retira um saldo positivo, moderado na primeira metade 
do século, já apreciável na segunda. 

Quer se trate de exportação ou de investimentos, os 
principais parceiros da Grã-Bretanha são, na primeira meta
de do século, em primeiro lugar a Europa, depois a América; 
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TABELA 12 

ESTRUTURA DO COMÉRCIO EXTERIOR DA 
GRÃ-BRETANHA E DA FRANÇA 

1. Estrutura das exportações* 

matérias- produtos produtos 
primas alimentares manufaturados 

Grã-Bretanha 

1814-16 4 17 79 
1824-26 4 11 85 
1854-56 8 7 85 

França 

1817-20 Ul 31) - 58 
1827-30 30 70 
1850-54 33 67 

2. Estrutura das importações* 

Grã-Bretanha 

1814-16 54 35 11 
1824-26 64 27 9 
1854-56 61 33 6 

França 
1817-20 56 35 9 
1827-30 63 29 8 
1850-54 72 23 5 

3. Parte das exportações no produto físico* 

Grã-Bretanha França 
1801 31,3 1781-90 8,8 
1821 21,7 1815-24 6,2 
1831 18,9 1825-34 5,4 
1861 34,5 1855-64 13,1 
1871 46,5 1865-74 17,3 

* Em porcentagem. 

Fontes: 1 e 2, P. Bairoch, op. cit., pp. 261 e 335; 3, J. Marczewski, op. cit., t. 22, 
p . LXI. 
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TABELA 13 

BALANÇO DOS PAGAMENTOS CORRENTES DA GRÃ-BRETANHA* 

balança 

comercial 

emigrantes, 

turistas, 

governos 

transportes 

marítimos 

lucros, 

juros, 

dividendos 

seguros, 

corretagem, 

comissões 

saldo 

líquido 

total 

1816-1820 - 11 - 3 + 10 + 8 + 3 + 7 

1826-1830 - 14 - 3 + 8,5 + 9,5 + 2 + 3 
1836-1840 - 2 3 - 4 + 11 + 15 + 4 + 3 
1846-1850 - 2 5 - 6 + 14 + 18 + 4 + 5 
1856-1860 - 3 3 , 5 - 8 + 26 + 33,5 + 8 + 26 
1866-1870 - 6 5 - 9 + 45 + 57 + 13 + 41 

* Médias anuais, em milhões de libras. 

Fonte: A. H. Imlah, EconomicElements in thePaxBritannica, citado in Ph. Deane 
e W. A. Cole, op . cit . , t. II, p. 36. 

5 9 P. Rioux, op. cit. 
6 0 Primeiramente Grã-Bretanha, depois Alemanha, Bélgica, Suíça, Itália, Espanha. 

Ver Histoire économique et sociale de la France, t. III, vol . 1, p. 345. 

os industriais britânicos continuam a vender tecidos e outros 
produtos de consumo na América; mas eles também vão se 
beneficiar dos novos mercados constituídos pelas industriali
zações desses países para venderem motores, máquinas e ou
tros bens de produção. E a Grã-Bretanha pode comprar pelo 
melhor preço "os trigos da América e da Europa oriental, as 
carnes da Austrália e da Argentina, os laticínios da Dinamar
ca, os produtos tropicais do Império e da América Central, o 
estanho da Malásia, o ferro da América do Sul, as madeiras 
escandinavas, e tc ." . 5 9 

Na mesma época, as exportações francesas são cada vez 
mais orientadas para os países da Europa que a circundam60 

(um terço das exportações em 1827-1836; mais da metade em 
1869), em detrimento dos Estados Unidos (respectivamente 
13% e 5%) e do resto do mundo (mais da metade em 1827-
1836, dois quintos em 1869). Quanto ao investimento exterior 
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francês, ele é, no meio do século, quase exclusivamente reali
zado na Europa: Europa mediterrânea (Itália, Espanha, Por
tugal) em 60%, Europa do Noroeste (Bélgica, Luxemburgo, 
Holanda, Grã-Bretanha, países escandinavos) em 24%, Eu
ropa central (Alemanha, Suíça, Áustria, Hungria) em 12%; o 
resto, 4%, é realizado na América.61 

TABELA 14 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS EXPORTAÇÕES E DOS 
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR DA GRÃ-BRETANHA 

1. Destinação das exportações britânicas* 

1816-1822 

Europa 

59,6 

América 

33,3 

Asia 

6,1 

África 

1,0 

1865 

Europa 

48 

Estados 

Unidos 

11 

América 

Latina 

8 

Império 

britânico 

24 

outros 

9 

2. Distribuição dos investimentos no exterior* 

Europa 
Estados 

Unidos 

América 

Latina 
Império britânico outros 

1830 66 9 23 2 — 

1854 55 25 15 5 — 

(índia) (Domínios) 
1870 25 27 11 22 12 3 

* Em porcentagem. 
Fontes: 1) W. G. Hoffmann, The Growth of industrialEconomics, p. 45; Statistical 
abstract for the United Kingdom, 1867, pp. 14 e segs.; 2) A. G. Kenwood e A. L. 
Lougheed, op. cit., p. 43 . 

Senhora dos mares, potência comercial dominante, a 
Grã-Bretanha assegura para si, no século XIX, o primeiro 
império colonial do mundo. 

61 R. E. Cameron, La France et le Développement économique de 1'Europe, p. 92. 
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Os impérios espanhol e português estão em declínio; o 
império neerlandês está estabilizado; a Rússia, se prossegue 
sua expansão, ela o faz em direção da Ásia, pelo continente. 
A França da Restauração retoma posse de suas colônias 
abandonadas durante a Revolução e o Império; ela inicia no
vos empreendimentos, no Senegal, em Madagascar, na Guia
na, na Argélia, prosseguidas pela monarquia de Julho. Com 
o Segundo Império, a França intervém no Líbano e na Síria, 
está presente no Egito e na Tunísia, penetra no Saara, cria 
postos, principalmente na Nova Caledônia e na Cochinchi
na, institui um protetorado no Camboja. Em todos os lugares 
essa presença é principalmente militar, exceto na Argélia, 
onde se instalam imigrantes; exceto também no Egito, onde 
foram introduzidos capitais franceses. 

No início do século XIX, o império colonial britânico 
parece, após a independência das colônias da América do 
Norte, seriamente amputado; o velho sistema do Ato de Na
vegação, do Pacto Colonial, do "tráfico de negros" e da es
cravidão se desagrega; muitas das colônias se mostram sem 
interesse econômico, até mesmo como uma carga; "O Cabo 
não passava de um posto estratégico e a Austrália um estabe
lecimento penitenciário. Quanto ao Canadá, ele era mais um 
fornecedor de madeiras, peles e peixe do que de trigo". 6 2 

No próprio movimento da industrialização capitalista e 
de ímpeto comercial, a Grã-Bretanha vai executar uma políti
ca de expansão territorial: ela amplia sua influência na África 
ocidental e na África do Sul, onde ela ocupa especialmente o 
Natal (1843). A Tasmânia é declarada colônia autônoma em 
1825, a Austrália ocidental em 1829, a Austrália meridional 
em 1836, a Nova Zelândia em 1839, Vitória em 1850. Cinga-
pura foi fundada em 1819, Áden ocupado em 1839, e Hong 
Kong em 1842. A expansão territorial se estendeu a todo o 
Canadá e à índia. 

Ao mesmo tempo, a Grã-Bretanha diversifica seus mé-

F. Mauro, op. cit., p. 233. 
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todos de administração, deixando-os mais maleáveis quando 
necessário. A união do alto-Canadá (anglo-saxão) e do baixo-
Canadá (francês) é realizada em 1840: os francofones são, as
sim, minoritários, sendo implantado um sistema federal em 
1867. A Nova Zelândia também é dotada de um sistema fede
ral. Na África do Sul, as colônias do Cabo e do Natal são se
paradas, e cada uma delas recebe um governo representativo. 
Na índia, após a revolta dos sipaios, em 1857, a Companhia é 
suprimida e o estatuto de colônia da Coroa é aplicado. 

Mesmo continuando limitado em comparação ao con
junto das trocas econômicas da Grã-Bretanha, o aspecto eco
nômico da colonização se fortalece: crescimento da compra 
de índigo, juta e algodão da índia, onde a indústria inglesa 
vende seus tecidos de algodão (arruinando os artesãos locais), 
assim como seus equipamentos para estrada de ferro e tele
grafia; exploração de ouro na Austrália (a partir de 1851), de 
diamantes e também de ouro na África do Sul (após 1867). 
Desenvolve-se, por ondas, a emigração britânica no Canadá, 
na Austrália e na Nova Zelândia. E, em 1870, os capitais 
investidos no Império representam um terço do conjunto de 
investimentos britânicos no estrangeiro. 

Mais que seu próprio devaneio, é o sonho da classe diri
gente britânica que Cecil Rodhes, criador da British South 
África expressará: "A transferência da maior parte do mun
do para nossas leis significará o fim de todas as guerras...". 6 3 

Tomada de consciência e resistência 

O capitalismo do século XIX desenvolve, ao mesmo 
tempo que si mesmo, um brutal frente a frente: entre a rique
za e a miséria operária, entre o bem-estar culto e a angústia 
bruta; entre o poder e a absoluta independência. 

6 3 Citado in Histoire générale des civilisations, t. VI, p. 181. 



HISTÓRIA DO CAPITALISMO 167 

Dois universos estranhos, implacáveis inimigos, contu
do indissociáveis um do outro. Um industrial do Norte, Mi-
merel, escreve com naturalidade: "O destino dos operários 
não é mau: o trabalho deles não é excessivo, já que não ultra
passa treze horas... Quem deve ser lastimado é o manufatu-
reiro, cujos lucros são pequenos". 6 4 Quanto a Thiers, é o mé
rito do filantropo que ele salienta: "O rico às vezes é benfaze-
jo, e ele deixa seu palácio para visitar a choupana do pobre, 
enfrentando a sujeira horrorosa, a doença contagiosa e, 
quando ele descobre esse gozo novo, ele fica apaixonado, sa
boreia-o e não pode se separar dele"; uma razão a mais para 
não aplicar as idéias de reforma: "Suponde todas as fortunas 
iguais, suponde a supressão de toda riqueza e de toda a misé
ria; ninguém teria meios de dar (...) vós teríeis suprimido a 
mais doce, a mais encantadora, a mais graciosa ação da hu
manidade. Triste reformador, vós teríeis estragado a obra de 
Deus ao querer retocá-la". 6 5 

Dois universos na mesma fábrica, na mesma cidade: 
aqui, os bairros onde reinam a ordem, a calma, o "bom gos
to" ; ali, os bairros insalubres: sujeira, promiscuidade, vulga
ridade, insegurança. Freqüentemente, o castelo do industrial, 
perto da fábrica, no meio de um parque; e mais longe o 
amontoámento onde se alinham as habitações operárias. Des
de então, desenvolvem-se as primeiras realizações paternalis
tas. Desde então, espíritos esclarecidos se preocupam com 
essa situação explosiva; dentre eles, Luís Napoleão Bonaparte: 

A classe operária nada possui, é preciso torná-la proprietária. 
Sua única riqueza são seus braços, é preciso dar a esses braços 
um emprego útil para todos (...), é preciso lhe dar um lugar 
na sociedade e vincular seus interesses àqueles do solo. En
fim, ela está sem organização e sem vínculos, sem direitos e 
sem futuro, é preciso lhe dar direitos e um futuro e levantá-la, 

• 

6 4 Citado por J. P. Rioux, op. cit., p. 176. 
6 5 Citado por J. Chatelain, J. F. Bacot e J. Bacot, Développement du capitalismeet 

Alliances de classes en France, tese, Grenoble, 1978, t. II, pp. 55-56. 
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a seus próprios olhos, através da associação, da educação, da 
disciplina.66 

Mas, após 1848, na França, explode o ódio: o marechal 
Bugeaud escreve a Thiers, em 7 de abril de 1849: "Que ani
mais brutos e ferozes! Como Deus permite que as mães os 
façam desse jeito! Ah! eis os verdadeiros inimigos e não os 
russos e os austríacos". 6 7 E Morny a Luís Napoleão Bona-
parte: 

O socialismo fez progressos assustadores... Só nos r^sta fazer 
as malas, organizar a guerra civil e rogar aos senhores cossa-
cos que nos ajudem. Rio ao escrever essa frase e penso que 
vosso orgulho nacional vai se revoltar, mas, acreditai em 
mim, se vós vísseis um socialista de perto, vós não hesitaríeis 
em preferir um cossaco a ele. Meu patriotismo não vai mais 
longe.68 

Amadurecimento do movimento operário 

Quando Morny fala de progressos (assustadores) do so
cialismo, ele resume com uma sentença um encaminhamento 
lento e multiforme. 

Há inicialmente as lutas operárias que, amiúde, no sécu
lo XIX, são ações de homens e mulheres acuados pela miséria 
e pela fome, impelidos, para tentar sobreviver, a arriscarem a 
morte, a prisão ou a deportação. Reações brutais de artesãos-
operários, arruinados e privados de trabalho pelo desenvolvi
mento da produção mecânica, e que quebram as máquinas, 

L'Extinc(ion du paupérisme, 1844, citado por Chatelain e Bacot, op. cit., t. II, 
p. 86. Napoleào III fará concessões à classe operária; mas ele também deixa, 
em 1853, Haussmann abrir em Paris largas avenidas onde a tropa possa fazer 
manobras. 

Citado in Histoire générale des civilisations, t. VI, p. 78. 

Citado in Histoire générale du socialisme, t. I, p. 507. Ver também J. Lhomme, 
La Grande Bourgeoisie au pouvoir, pp. 150 e segs. 
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queimam as fábricas. Reuniões, cortejos desesperados e 
ameaçadores dos sem-trabalho, dos esfomeados. Expressões 
brutais de cólera perante o agravamento da exploração: abai-
xamento do salário, alongamento da jornada de trabalho, en
durecimento do regulamento de trabalho; por vezes basta 
uma faísca, uma injustiça, uma decisão arbitrária. 

Há também, mais ou menos clandestino, mais ou menos 
concluído, o incansável esforço de organização, de comuni
dade, de solidariedade: esforço para manter ou reanimar as 
antigas estruturas das profissões, associações de companhei
ros, sociedades secretas; reuniões de grupos nas tavernas; for
mação de equipes em torno de um jornal; influência especial, 
numa cidade ou num bairro, de um operário, de um tipógra-
fo, de um lojista, que leu e que fala. São criadas sociedades 
de auxílio, mutuais, cooperativas; as idéias de Owen, de 
Fourier, de Proudhon, são retomadas, discutidas, deforma
das, aplicadas... 

Pois há também o pensamento socialista que amadurece 
e toma força,6 9 com gigantes como o século XIX soube pro
duzir: Blanqui, Proudhon, Bakunin, Engels, Marx...; saint-
simonianos que vão ao meio operário; mulheres, como Flore 
Tristan, que denunciam tanto a opressão da mulher quanto a 
opressão do proletário; operários que lêem e escrevem as ob
servações ou memórias deles; sonhadores, revoltados, idealis
tas, apaixonados, reformadores: inumeráveis folhetos que 
preconizam, com uma convicção comovedora, a solução do 
pauperismo. As idéias sociais não são monopólio dos "socia-

6 9 Alguns pontos de referência: Consideram, Doctrine sociale, 1834-1844; Rodber-
tus, Revendication des classes laborieuses, 1837; Cabet, Voyage en Icarie, 1838; 
L. Blanc, De 1'organisation du travail, 1839; L'Alelier, jornal operário, 1840; 
Proudhon, Qu'est-ce que lapropriété?, 1840; La Gazette rhénane, dirigida por 
Marx, 1842; Engels, La Situation de Ia classe laborieuse en Anglelerre, 1845; 
Proudhon, Philosophie de la misère, e Marx, Misère de la philosophie, 1846; 
Marx e Engels, Manifeste communiste, 1848; Bakunin, Écrits anarchistes, 1850-
1876; Proudhon, Idée générale de la révolution, 1851; Marx, Critique de 1'écono-
miepolitique, 1859; Proudhon, De la capacite de la classe ouvriére, 1865; Marx, 
Le Capital, livro I, 1867. 
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listas"; o grande economista clássico John Stuart Mill é um 
reformador, caminho, de um certo modo, aberto por Sis-
mondi. 7 0 

Essas diferentes forças em andamento a partir da classe 
operária, nela e em torno dela, interferem, combinam-se, en
frentam-se por vezes; do mesmo modo que a classe operária, 
até mesmo por causa de sua diversidade, continua ligada em 
muitos pontos a outras camadas populares, essas forças en
tram em contato com aquelas que travam o combate — a par
tir das classes populares, da pequena e média burguesia — pe
la democracia e pela república. Esses combates, freqüente
mente separados, às vezes se unem. E é de uma infinita diver
sidade, de uma grande riqueza, o encaminhamento através do 
qual se efetua o amadurecimento do movimento operário. 

Após uma fulgurante ascenção e êxito como "patrão so
cial", Owen não se deixa abater pelo fracasso da comunidade 
que ele criou nos Estados Unidos; torna-se, durante uma pri
meira fase de organização do movimento sindical na Grã-
Bretanha, um dos promotores do movimento operário: o 
grande National Consolidated Trade Unions atinge quinhen
tos mil membros em 1833, antes de se desmantelar. Uma 
grande parte das energias operárias britânicas vai se investir 
num amplo movimento popular, o movimento cartista (1838-
1848), promovido por Lowett e 0'Connor: o objetivo princi
pal é obter a instauração de uma verdadeira democracia polí
tica, notadamente o sufrágio universal e os subsídios parla
mentares (para que candidatos sem fortuna pudessem ser elei
tos); adotada em 1839, a carta reúne em 1842 dois a três mi
lhões de assinaturas e em 1848 cinco a seis milhões. Mas o 

7 0 Diversifica-se o pensamento econômico: Sismondi, Nouveaux Príncipes d'ècono-
miepolitique, 1819; Villeneuve-Bargemont, Économiepolitique chrétienne, 1834; 
List, Système national d'économie politique, 1841; J. S. Mill, Príncipes d'écono-
mie politique, 1848; Bastiat, Les Harmonies économiques, 1849; Carey, Harmo-
nics of the interest, 1850; Knies, L'Êconomiepolitique envisagéedupoint de vue 
historique, 1851; Juglar, Les Crises commerciales et leur retourpériodique, 1861; 
Le Play, La Reforme sociale, 1864, e L'Organisation du travai!, 1870... 
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movimento, dividido (Lowett é hostil à grave geral de um mês 
e à violência preconizada por 0'Connor), choca-se com a ter
giversação do Parlamento, com a ameaça e com a repressão, 
para acabar na confusão. 

A válvula de escape da emigração representa seu papel 
ao longo de todo o período. Depois do meio do século, uma 
parte da classe operária verá seu salário real progredir e as 
condições da exploração abrandarem. O sufrágio universal 
será concedido em 1867. Uma nova e decisiva fase de organi
zação sindical, então em curso, leva, em 1868, à fundação do 
Trade Union Congress. Sufrágio universal e organização sin
dical: o movimento operário será doravante considerado pela 
burguesia britânica como uma força que deve ser levada em 
conta. 

Na França, em 1830, os operários são ativos entre as for
ças populares e republicanas que enxotam Carlos X. Eles não 
haviam feito as barricadas para um Luís Filipe: de resto, nada 
atenua a opressão e a precariedade que pesam sobre eles; e se 
abaixa o censo eleitoral, isso só diz respeito a algumas deze
nas de milhares de proprietários.71 Greves, revoltas, movi
mentos de rua, o descontentamento popular e operário conti
nua a se exprimir; os operários das fábricas de seda de Lyon 
se sublevam: "Nós lutamos por pão e por trabalho"; a tropa 
reconquista a cidade, deixando umas mil pessoas mortas e fe
ridas. Prossegue a agitação; a classe dirigente está decidida a 
tudo; "Não pode haver tréguas", diz Thiers; "Há que matar 
todos. Nenhuma trégua. Sede implacáveis (...). É preciso 
uma matança de três mil facciosos", ordena Bugeaud. Será o 
massacre da rua Transnonain. 

Em julho de 1830, todas as classes estavam unidas con
tra a aristocracia fundiária. Em fevereiro de 1848, todas se 
unem contra a grande burguesia, Luís Filipe e Guizot; mas as 
forças republicanas e operárias não querem se deixar despo-

7 1 Na França, o número de eleitores passa de 90 mil a 166 mil logo após 1830, e a 247 
mil em 1846. 
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jar dessa vitória. Por certo a República é proclamada, bem 
como o sufrágio universal e o direito ao trabalho; os ateliers 
nationaux* só são decididos sob pressão; prossegue a eferves
cência operária: "Era, escreve Tocqueville, uma coisa ex
traordinária e penosa de ver toda essa cidade imensa, plena 
de tantas riquezas, unicamente nas mãos daqueles que nada 
possuíam". A inquietude, o temor, vão reunir todos os pro
prietários de bens, dos maiores aos mais modestos: e o povo 
operário de Paris fica isolado quando é entregue à repressão 
do general Cavaignac "encarregado de esmagar o inimigo": 
milhares de mortos mais de onze mil prisões; algumas conde
nações à morte ou aos trabalhos forçados perpétuos, mas 
sobretudo numerosas deportações, principalmente para a 
Argélia. 

O direito ao trabalho é transformado em "liberdade do 
trabalho". Um presidente vai ser eleito por sufrágio univer
sal: o primeiro eleito será Luís Napoleão Bonaparte. Uma vez 
imperador, aquele que preconizara a "extinção do pauperis-
mo" através de "uma combinação de socialismo e de milita
rismo" e através da criação de uma classe intermediária, entre 
patrões e operários, de prud' hommes, espécies de suboficial 
do exército industrial, vai favorecer sobretudo o desenvolvi
mento do capitalismo industrial e bancário. No entanto, é 
sob o Império "liberal" que é reconhecido o direito de greve 
(1864) e que o sindicalismo conhece seu verdadeiro primeiro 
impulso. 

Na Alemanha, o movimento operário também nasceu de 
duros confrontos e de lutas sangrentas, como prova, entre 
outros fatos, a sublevação dos tecelões da Silésia em 1844. 
Em 1862, Lassale funda a Associação Geral dos trabalhado
res Alemães; desenvolve-se o movimento sindical. A consti
tuição de 1867 estabelece o sufrágio univesal; em 1869, Bebei 
e Liebknecht fundam o partido operário social-democrata. 

* Ateliers nationaux eram as frentes de trabalho criadas em 1848 para dar trabalho 
aos desempregados. (N.T.) 
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Nos outros países da Europa e também nos Estados Unidos, 
o movimento operário se afirma, a organização sindical se 
desenvolve, às vezes num contexto de repressão muito brutal; 
a primeira grande central sindical americana, a National La
bor Union, é constituída por W. H. Sylvis em 1866. 

Em 1864, sindicalistas ingleses, militantes operários 
franceses e imigrantes alemães (dentre eles Karl Marx), italia
nos, suíços e poloneses criaram em Londres a Associação In
ternacional dos Trabalhadores; esta abre e concretiza ao mes
mo tempo, mesmo que seja de uma maneira limitada, uma 
nova dimensão do movimento operário: o internacionalismo. 

Assim, mal a burguesia britânica começa, com base num 
capitalismo flamejante e conquistador, a se impor como clas
se dominante, e enquanto as burguesias da França, da Ale
manha e dos Estados Unidos precisam ainda, para se afir
mar, apoiar-se em alianças que em muitos aspectos as entra
vam, as classes operárias se impõem e são reconhecidas como 
forças políticas e sociais. Por muito tempo esmagadas, desar
madas, submetidas à opressão diária e a brutais repressões, 
ei-las que se organizam, dotam-se de partidos, de sindicatos, 
de jornais, de meios autônomos de formação. Nem a opres
são nem a repressão cessarão; mas, diante da classe dominan
te existe, a partir de então, uma classe capaz de impor uma re
lação de forças. 

E essa relação de forças marcará profundamente as 
transformações posteriores do capitalismo. 

O Capital, como análise do capitalismo 

Marx deve muito à reflexão dos economistas clássicos, 
às observações das testemunhas de um capitalismo conquista
dor, às críticas dos socialistas. Mesmo que para marcar dis
tância ou para avançar sua reflexão ele os critique, amiúde, 
com excessos. Sua força foi a de sistematizar, às custas de 
um colossal e esgotante esforço teórico, suas intuições pro
fundas formadas, no essencial, já no meio do século. O ba-
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lanço provisório que ele faz de si mesmo, em 1852, é esclare
cedor: 

No que me diz respeito, não tenho nem o mérito de ter desco
berto a existência de classes na sociedade moderna, nem o de 
ter descoberto a luta delas. Os historiadores burgueses, bem 
antes de mim, haviam exposto o desenvolvimento histórico 
dessa luta de classes, e os economistas burgueses, a anatomia 
econômica dessas classes. O que fiz de novo consiste na se
guinte demonstração: 1 ?) a existência das classes só é vincula
da a certas lutas definidas, históricas, ligadas ao desenvolvi
mento da produção; 2?) a luta de classes conduz necessaria
mente à ditadura do proletariado; 3?) essa própria ditadura 
constitui somente o período de transição para a supressão de 
todas as classes e para uma sociedade sem classes.72 

A luta das classes, ele faz sua representação: 

A história de toda a sociedade até hoje é a história da luta das 
classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e ser
vo, mestre e companheiro, em resumo, opressores e oprimi
dos, erguidos uns contra os outros numa oposição constante, 
travaram uma luta ininterrupta, ora escondida, ora aberta, 
uma luta que toda vez terminou numa subversão revolucio
nária de toda a sociedade ou na ruína comum das classes em 
luta.73 

Ele mostra a base dela: 

São os homens que são os produtores de suas representações, 
de suas idéias, etc, mas os homens reais, atuantes, tal como 
foram condicionados por um desenvolvimento determinado 
de suas forças produtivas e das relações que a correspondem, 
até mesmo as formas mais amplas que estas podem assumir.74 

7 2 Carta a Weidemeyer, 5 de março de 1852, in Marx, Morceaux choisis, Gallimard, 
1934, 39? edição, 1956, pp. 198-199. 

7 3 Manifeste du parti communiste, 1848, Éd. sociales, 1966, pp. 27-28. 
7 4 L'Idéologie allemande, 1846, Éd. sociales, 1968, p. 35. 
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...e a evolução: 

Esboçadas em grandes traços, relações de produção asiáticas, 
antigas, feudais, burguesas modernas, podem ser designadas 
como épocas progressivas de formação social econômica.7 5 

Para Marx, a luta das classes atinge, com o capitalismo, 
um paroxismo: 

Nossa época, a época da burguesia, distingue-se, entretanto, 
pelo fato de que ela simplificou os antagonismos de classes. 
Toda a sociedade se divide cada vez mais em dois campos ini
migos, em duas grandes classes diretamente opostas uma à 
outra: a burguesia e o proletariado. 7 6 

Massas operárias, amontoadas na fábrica, são organizadas 
militarmente. São simples soldados da indústria, vigiados por 
toda uma hierarquia de suboficiais e oficiais. Eles não são so
mente os servos da classe burguesa do Estado burguês; eles 
são, todos os dias, todas as horas, os servos da máquina, do 
controlador e, antes de tudo, do fabricante burguês particu
lar. Esse despotismo é tanto mais mesquinho, odioso, exaspe-
rante, quanto ele proclama, da forma mais aberta possível, o 
lucro como seu único fim.7 7 

Aprofundam-se as contradições, que só poderão condu
zir ao desabamento do capitalismo: 

Há dezenas de anos, a história da indústria e do comércio não 
passa da história da revolta das forças produtivas modernas 
contra as relações modernas de produção, contra o regime de 
propriedade que condiciona a existência da burguesia e de sua 
dominação. Basta mencionar as crises comerciais que, por seu 
retorno periódico, ameaçam cada vez mais a existência da so-

Prefácio de 1850 às "Notes critiques sur 1'article 'Le roi de Prusse et la reforme 
sociale'", in Morceaux choisis, op. cit., p. 87. 
Manifeste du parti communiste, 1848, op. cit., p. 29. 
Ibidem. p. 42. 
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ciedade burguesa. (...) Uma epidemia que, em qualquer outra 
época teria parecido um absurdo, abate-se sobre a sociedade 
— a epidemia da superprodução. A sociedade se encontra subi
tamente levada a um estado de barbárie momentânea; dir-se-
ia que uma penúria, uma guerra de extermínio tivessem lhe 
cortado todos os seus meios de subsistência; a indústria e o 
comércio parecem aniquilados. E por quê? Porque a socieda
de tem civilização demais, meios de subsistência demais, co
mércio demais. As forças produtivas de que dispõe já não fa
vorecem o regime da propriedade burguesa; pelo contrário, 
elas se tornaram poderosas demais para esta última, que en
tão lhe faz obstáculo; e todas as vezes que as forças produti
vas triunfam sobre esse obstáculo, elas se precipitam na de
sordem da sociedade burguesa toda e ameaçam a existência de 
sua propriedade; o sistema burguês se tornou estreito demais 
para conter as riquezas criadas em seu seio.78 

E não se trata somente da simples derrubada do capita
lismo; mas sim do fim das sociedades de classes. Pois, ao pro
letariado, que multiplica e fortalece o desenvolvimento capi
talista, Marx "vê" , já em 1844, uma "missão" histórica: 

Logo, onde está a possibilidade positiva da emancipação ale
mã?, perguntava ele então. Aqui está nossa resposta. É preci
so formar uma classe com vínculos radicais; uma classe da so
ciedade burguesa que não seja uma classe da sociedade bur
guesa; uma classe que seja a dissolução de todas as classes; 
uma esfera que tenha um caráter universal por seus sofrimen
tos universais, e não reivindique direito particular, porque 
não se lhe causou dano particular, mas um dano em si; uma 
esfera que não possa mais se reportar a um título histórico, 
mas simplesmente ao título humano; uma esfera que não este
ja em oposição particular com as conseqüências, mas em opo
sição geral com todas as suposições do sistema político ale
mão; uma esfera, enfim, que não possa se emancipar sem 
emancipar-se de todas as outras esferas da sociedade e sem 
conseqüentemente, emancipá-las todas, que seja, numa só pa-

Ibidem, pp. 39-40. 
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lavra, a perda completa do homem, e não possa, portanto, re
conquistar a si mesma senão pela renovação completa do ho
mem. A decomposição da sociedade, enquanto classe particu
lar, é o proletariado.79 

Para que a revolução de um povo e a emancipação de uma 
classe particular coincidam, para que uma classe represente 
toda a sociedade, é preciso (...) que todos os vícios da socie
dade sejam concentrados numa outra classe, que uma deter
minada classe seja a classe do escândalo geral, a personifica
ção da barreira geral, é preciso que uma esfera social particu
lar passe pelo crime notório de toda a sociedade, de sorte que, 
ao se emancipar dessa esfera, se realiza a emancipação geral. 
Para que uma classe seja por excelência a classe da emancipa
ção, é preciso, inversamente, que uma outra classe seja aber
tamente a classe da servidão.80 

"Messias" dos tempos modernos, esse proletariado? De 
nodo algum, responde Marx: 

Se os escritores socialistas assinalam ao proletariado esse pa
pel histórico, não resulta de modo algum, como a crítica finge 
acreditar, que eles considerem os proletários uns deuses. Pelo 
contrário. No proletariado completamente desenvolvido, a 
abstração de toda a humanidade, da própria aparência de hu
manidade, está praticamente consumada; nas condições de vi
da do proletariado, todas as condições de vida da sociedade 
de hoje, sob as formas mais desumanas, estão resumidas; nela 
o homem se perdeu de si mesmo, mas ao mesmo tempo ele 
não somente adquiriu a consciência dessa perda, ele foi coagi
do imediatamente, pelo infortúnio tornado em teoria dora
vante inelutável, ou, em outras palavras, imperdoável, abso
lutamente imperioso, pela expressão da Necessidade na práti
ca, à revolta contra essa desumanidade: é por isso que o pro
letariado pode e deve libertar a si mesmo. Mas ele não pode 
se libertar sem suprimir suas próprias condições de vida, sen 

Contribulion à Ia critique de la philosophie du droit de Hegel, 1844, in Marx 
OEuvres phitosophiques, Costes, 1927, t. I. pp. 105-106. 
Ibidem, p. 102. 
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suprimir todas as condições de vida desumanas da sociedade 
de hoje que estão resumidas em sua situação.81 

Assim: 

Todas as classes que, até aqui, se apoderaram do poder pro
curavam salvaguardar sua situação adquirida de fortuna, im
pondo a toda a sociedade as condições de sua renda própria. 
Os proletários só podem se apoderar das forças produtivas da 
sociedade abolindo o próprio modo de apropriação dela e, 
por conseguinte, todos os modos de apropriação que existi
ram até agora.82 

Ou ainda: 

As relações burguesas de produção são a última forma anta-
gonista do processo social de produção, antagonista não no 
sentido de antagonismo individual, mas no sentido de um 
antagonismo decorrente das condições sociais de existência 
dos indivíduos; mas, no seio da sociedade burguesa, as forças 
produtivas que nela se desenvolvem criam ao mesmo tempo 
as condições materiais que resolverão esse antagonismo. Lo
go, com essa formação acaba a pré-história da sociedade hu
mana.83 

É uma poderosa certeza: 

Com a burguesia afunda a propriedade privada, e a vitória da 
classe operária finaliza para sempre a luta das classes e das 
castas...84 

Admirável convicção, que vai servir de base a toda sua 
vida e que Marx, durante décadas, vai se aferrar a sustentar 
cientificamente através do estudo e da crítica da economia 
política. 

81 La Sainte Famille, 1845, in Morceaux choisis, op. cit., pp. 165-166. 
82 Manifeste du parti communiste, 1848, op. cit., p. 49. 
8 3 Prefacio de 1850, op. cit., p. 87. 
84 Protectionnisme et Libre-échange, 1847, in Morceaus choisis, op. cit., p. 167. 
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Em Contribution à la critique de 1'économie politique, 
ele resume sua concepção do movimento histórico: 

Na produção social de sua existência, os homens entram em 
relações determinadas, necessárias, independentes da vontade 
deles; essas relações de produção correspondem a um dado 
grau de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. 
O conjunto dessas relações de produção constitui a estrutura 
econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma 
superestrutura jurídica e política, e à qual correspondem de
terminadas formas de consciência social (...). A um certo es
tágio de seu desenvolvimento, as forças produtivas da socie
dade entram em contradição com as relações de produção 
existentes, ou com o que é a expressão jurídica delas, as rela
ções de propriedade, no interior das quais elas haviam se mo
vido até então. De formas evolutivas que eram, essas relações 
se tornam entraves dessas forças. Então se abre uma nova era 
de revolução social.85 

Ele lê, pena na mão, espírito crítico alerta, o essencial da 
literatura econômica disponível.86 Trabalha em seu projeto 
"A economia" e redige capítulos,87 especialmente sobre a su
bordinação real do trabalho ao capital, sobre trabalho produ
tivo, sobre as crises, sobre o processo imediato de produção; 
nesse último capítulo, ele tem como objetivo estudar: 

1?) as mercadorias enquanto produtos do capital, da produ
ção capitalista; 
2?) a produção capitalista enquanto produção de mais-valia; 
3?) a produção capitalista enquanto produção e reprodução 
de toda a relação; é o que confere a esse processo de produção 
imediato seu caráter "especificamente capitalista".88 

Contribution à la critique de 1'économie politique, 1859, Éd. sociales, 1957, p. 4. 
Théories de laplus-value, manuscrito de 1861-1863. 
Matériauxpour 1'économie, manuscrito de 1861-1865. 
Matériaux pour 1'économie, in Marx, OEuvres. Économie, Gallimard, La Pléia-
de, t. II, 1968, p. 404. 
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Logo, é de um enorme trabalho, de discussões, em parti
cular com Engels, de uma observação ativa da história que é 
feito,89 que nasce O Capital. O livro I, publicado em 1867, 
abre-se com fanfarra: 

A riqueza das sociedades nas quais reina o modo de produção 
capitalista se anuncia como uma "imensa acumulação de 
mercadorias". A análise da mercadoria, forma elementar 
dessa riqueza, será, por conseguinte, o ponto de partida de 
nossas pesquisas.90 

Mercadoria, valor de uso, valor, mais-valia: 

O produto — propriedade do capitalista — é um valor de uso, 
tal como fios, tecidos, botas, etc. Mas, embora as botas, por 
exemplo, façam de algum modo o mundo andar e nosso ca
pitalista seja seguramente homem de progresso, se ele faz bo
tas, não é por amor às botas. Em geral, na produção mercan
til, o valor de uso não é uma coisa que se ame por ele mesmo. 
Ele só serve de porta-valor. Ora, para nosso capitalista, trata-
se em primeiro lugar de produzir um objeto útil que tenha um 
valor permutável, um artigo destinado à venda, uma merca
doria. E, ademais, ele quer que o valor dessa mercadoria su
pere aquele das mercadorias necessárias para a produzir, isto 
é, a soma de valores dos meios de produção e da força de tra
balho, com os quais ele gastou seu querido dinheiro. Ele quer 
produzir não somente uma coisa útil, mas também um valor e 
não somente um valor, mais ainda uma mais-valia.91 

Assim: 

O capital é trabalho morto que, igual ao vampiro, só se anima 
sugando o trabalho vivo e, quanto mais ele suga, sua vida se 

89 Les luttes des classes en France (1848-1858); Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte; 
Les Adresses do Conselho Geral da AIT sobre a guerra franco-alemã e sobre a 
guerra civil na França.. . 

90 Le Capital, livro I, 1867, in Marx, OEuvres, Écibinue, op. cit. t. 1, 1963, p. 561. 
Na primeira frase, Marx cita sua Contribution à la critique de 1'économie poli
tique de 1859. 

9 1 Ibidem, p. 737. 
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torna mais alegre. O tempo durante o qual o operário traba
lha é o tempo durante o qual o capitalista consome a força de 
trabalho que ele lhe comprou.92 

Após tatear por longo tempo, Marx realmente deixou 
claro este ponto: não é o trabalho, é a força de trabalho que o 
proletário vende ao capitalista.93 O valor dessa força de traba
lho é determinado pelas despesas de manutenção do operário 
e de sua família;94 e é ao ser obrigado a produzir mais do que 
o valor de sua própria força de trabalho que o operário pro
duz a mais-valia. "É sobretudo mediante o prolongamento 
e a intensificação do trabalho que se aumenta o grau de ex
ploração do trabalho, a apropriação de sobretrabalho e de 
mais-valia."9 5 

Assim é tirada a base da acumulação capitalista, da re
produção ampliada, da tendência da taxa de lucro à baixa, 
das crises, da proletarização e, finalmente, do necessário 
desabamento do capitalismo. Demonstração que não é possí
vel retomar aqui, mas da qual podemos assinalar algumas 
etapas: 

O processo de produção capitalista considerado em sua conti
nuidade, ou como reprodução, não produz somente merca
doria, nem somente mais-valia, ele produz e eterniza a relação 
social entre capitalista e assalariado.96 Se a acumulação, o 
progresso da riqueza com base capitalista, produz, portanto, 
necessariamente uma superpopulação operária, esta se toma 
por sua vez a mais poderosa alavanca da acumulação, uma 
condição de existência da produção capitalista em seu estado 
de desenvolvimento integral. Ela forma um exército de reser
va industrial que pertence ao capital de uma maneira tão 
absoluta como se ele a houvesse criado e disciplinado à sua 

9 2 Ibidem, p. 788. 
9 3 Sobre esse ponto , ver a tese muito interessante de H. Nadei, Genèse de la con-

ception marxienne du salarial, Paris VIII—Vincennes, 1979. 
94 Le Capital, livro I, in OEuvres. Économie, op. cit., t. I, p. 940. 
9 5 Le Capital, livro III, ibidem, t. II, p. 1016. 
9 6 Le Capital, livro I, ibidem, 1.1, p. 1081. 
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própria custa. Ela fornece a suas necessidades de valorização 
flutuantes, e independentemente do crescimento natural da 
população, a matéria humana sempre explorável e sempre 
disponível.97 

A lei que sempre equilibra o progresso da acumulação e o da 
superpopulação relativa une o trabalhador ao capital com 
mais solidez que as arestas de Vulcano uniam Prometeu a seu 
rochedo. É esta lei que estabelece uma correlação fatal entre a 
acumulação de capital e a acumulação da miséria, de tal mo
do que a acumulação da riqueza, num pólo, é igual acumula
ção de pobreza, de sofrimento, de ignorância, de embruteci-
mento, de degradação moral, de escravidão, no pólo oposto, 
do lado da classe que produz o próprio capital.98 

Mas: 

A medida que diminui o número de potentados do capital que 
usurpam e monopolizam todas as vantagens desse período de 
evolução social, aumentam a miséria, a opressão, a escravi
dão, a degradação, a exploração, mas também a resistência 
da classe operária incessantemente crescente e cada vez maií 
disciplinada, unida e organizada pelo próprio mecanismo dí 
produção capitalista. O monopólio do capital se torna um en
trave para o modo de produção que cresceu e prosperou com 
ele e sob seus auspícios. A socialização do trabalho e a centra
lização de suas energias materiais chegam a um ponto em que 
elas já não podem se conter dentro do invólucro capitalista. 
Este invólucro se quebra em estilhaços. Soou a hora da pro
priedade capitalista. Chegou a vez dos expropriadores serem 
expropriados.99 

Eis "demonstrada" a intuição profunda e fundamental 
que Marx traz em si desde os anos 1840. Ele voltará a ela, in
cansavelmente, obstinadamente: com a vontade de fazer com 
que apareça o caráter irredutível da contradição que está no 

9 7 Ibidem, p. 1148. 
9 8 Le Capital, livro I, Éd. sociales, t. III, p. 88. 
9 9 Ibidem. - 2 0 ' 
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* O salário dos "assalar iados irracionais" não é o preço da força de trabalho deles , mas sim a contrapartida de 

"capac idades" ou de " t a l e n t o s " inestimáveis. Ver H. Nadei , op. cit. 
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âmago do capitalismo, e, portanto, a necessidade de sua der
rubada. Assim, no livro III de O Capital: 

A verdadeira barreira da produção capitalista é o próprio ca
pital: o capital e sua valorização por si mesmo aparecem co
mo ponto de partida e ponto final, motor e fim da produção: 
a produção nada mais é que uma produção para o capital e 
não o inverso: os meios de produção não são simples meios de 
dar forma, ampliando incessantemente, ao processo da vida 
em proveito da sociedade de produtores (...). O meio — de
senvolvimento incondicionado da produtividade social — en
tra perpetuamente em conflito com o fim limitado: valoriza
ção do capital existente. Logo, se o modo de produção capita
lista é um meio histórico de desenvolver a força produtiva 
material e de criar o mercado mundial correspondente, ele re
presenta simultaneamente uma contradição permanente entre 
essa tarefa histórica e as relações de produção que lhe corres
pondem.100 

O que foi mais relevante: as dezenas de páginas do Ma
nifesto ou as milhares de páginas de estudo e de crítica de 
economia política? A denúncia fulgurante ou o poderoso 
aparelho de análise da economia capitalista? A convicção 
profunda ou a caução que ela recebeu da exposição da "lei 
histórica" que a sustenta? 

Tudo, o melhor e o pior, pôde decorrer do pensamento 
de Marx ou lhe ser imputado: gerações de militantes nele en
contraram armas, mas ele também nutriu seu quinhão de ca-
tecismos e de dogmatismo; fermento de tantas revoltas, pôde 
ser transformado num pesado invólucro de uma ideologia de 
Estado; fecundo em filosofia e no conjunto das ciências so
ciais, pôde definhar se tornando economismo e insípido me-
canicismo; força sempre atuante nas lutas anticapitalistas e 
antiimperialistas, execrado pelos proprietários e pelos diri
gentes, pôde se tornar a justificativa do poder de novas clas
ses dominantes. 

Le Capital, livro 111 (redigido entre 1864 e 1875), Éd. sociales, t. IV, p. 263. 
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Nesse fim do século XIX, o pensamento de Marx, ainda 
pouco difundido e incompletamente conhecido, encontrará 
em Engels seu primeiro propagandista. Aos olhos dele, as 
"duas grandes descobertas" que "devemos" a Marx são: "a 
concepção materialista da história e a revelação do mistério 
da produção capitalista por meio da mais-valia (...)• É graças 
a elas que o socialismo se tornou uma ciência". 1 0 1 Aos "socia-
lismos utópicos se oporá, a partir de então, o "socialismo 
científico". 

101 Socialisme utopique et Socialisme scientifique, 1880, Éd. sociales, edições bilín
gües, 1977, p. 137. 



Conclusões da etapa 3 

Voltando aos dois primeiros terços do século XIX, que 
foram marcados pela irresistível ascensão do capitalismo, pri
meiramente na Grã-Bretanha. 

Prossegue a antiga extorsão do sobretrabalho campo
nês, em proveito dos proprietários fundiários e do Estado. 
Mas o que se torna dorninante é a exploração capitalista do 
trabalho na indústria: com o que Marx chama de "submissão 
formal" do trabalho (dos artesãos tradicionais, por exemplo) 
ao capital (negociantes ou fabricantes); também com a "sub
missão real" do trabalho, isto é, o assalariado, no âmbito, ain
da, das manufaturas e, cada vez mais, das fábricas; o desen
volvimento das indústrias têxteis e metalúrgicas, depois o das 
produções materiais para as estradas de ferro foram o princi
pal suporte. Enfim, a extorsão de valor em escala mundial — 
exploração colonial e troca desigual — continua uma fonte 
importante de acumulação, notadamente para a Grã-Breta
nha: primeira potência colonial e comercial, primeiro forne
cedor de bens de produção, verdadeira "fábrica do mundo". 

Com a fábrica, generaliza-se a lógica da produção capi

talista: D - M í ™P - P — M' — D' . Um fabricante uti-
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liza a soma de dinheiro D para comprar as mercadorias M ne
cessárias à produção P que ele quer executar: meios de produ
ção (ou capital constante: mp = c) e força de trabalho (ou 
capital variável: ft - v); ele obtém uma nova mercadoria M' 
cujo valor (c + v + mv) é superior ao de M; daí ele tira o 
lucro AD = D' - D. Ele pode ser levado a partilhar essa mais-
valia (mv) com o banqueiro que lhe emprestou dinheiro Ouro) 
e com o negociante que escoa sua mercadoria (lucro comer
cial). No mais das vezes, a partilha da mais-valia socialmente 
produzida é a razão de uma animada luta intercapitalista, 
luta cuja concorrência e monopólio, a livre-troca e a proteção 
não passam de modalidades diferentes. 

Sobre essa base se afirma a burguesia: uma burguesia 
que, por causa da dominação mundial, do enfraquecimento 
do campesinato e do modus vivendi encontrado com a antiga 
classe dirigente, desabrocha em todo o seu esplendor na Grã-
Bretanha ao passo que se choca ainda com a antiga classe 
dirigente (e, portanto, deve se apoiar em incômodos aliados) 
na França e, na Alemanha, se desenvolve graças aos impulsos 
e à sustentação do Estado; então, enfim, nos Estados Unidos 
ela deve se confrontar com os latifundiários do Sul. 

A riqueza, o poder burguês se desenvolvem com base na 
assustadora miséria operária do século XIX: jornadas de 
trabalho ampliadas, salários reduzidos, graças à concorrên
cia a que se entregam os diferentes tipos de operários, condi
ções de vida amiúde julgadas mais duras que aquelas dos an
tigos servos. À mais completa indigência, a caridade e o pa
ternalismo trazem às vezes um abrandamento, a emigração 
um exutório; resta também a revolta, porém a repressão é im
placável. Solidariedade, cooperativas, mútuos, uniões, sindi
catos: após múltiplas tentativas, a organização do mundo 
operário conhece consideráveis progressos por volta dos anos 
1860. 

Ao longo de todo o período, o capitalismo é sacudido 
por crises durante as quais se agrava mais o domínio da misé-
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ria e da fome. Os economistas as estudam 1 0 2 para propor re
médios; os socialistas as denunciam e, com elas, a incoerên
cia do sistema que as produz; Marx faz sua análise para escla
recer a lógica do capitalismo e seu necessário desabamento. 

Respeito à ordem estabelecida e especialmente à proprie
dade; respeito aos ricos, à religião e ao Estado; superioridade 
do homem branco e da cultura ocidental — as normas ideoló
gicas modelam o conjunto da sociedade. E intervém, quando 
necessário, o guarda, o juiz, a tropa, o encarceramento ou a 
deportação. 

Para os intelectuais, e para aqueles que o lêem, todas as 
audácias e sonhos do romantismo são permitidos; mas tam
bém todas as certezas do positivismo e do cientismó. Recu
sando uma realidade dilacerante, duas utopias se defrontam 
durante a primeira metade do século: a utopia liberal e a uto
pia socialista, ambas prometendo a felicidade de todos num 
mundo harmonioso. A utopia liberal assumirá, com as "leis 
da oferta e da procura em concorrência pura e perfeita" e, 
mais tarde, com as teorias marginalistas,1 0 3 a aparência de 
uma "teoria científica". A utopia socialista, criticada por 
Marx, que contudo terá extraído dela suas convicções de ju
ventude, será transformada por ele em "necessidade históri
ca" decorrente das análises do "socialismo científico". 

Pessimista, J. S. Mill estava persuadido de que se ia esta
belecer um durável "estado estacionado", ao passo que Karl 
Marx esteve por toda sua vida convencido do inelutável desa
bamento do capitalismo e do surgimento de uma sociedade 
sem classes: o comunismo. 

Especialmente C. Juglar, Les Crises commerciales et leur retour périodique, 
1861. 

S. Jevons, Theory of political Economy, e K. Menger, Grundsatze der Volks-
wirtschaftlehre,l&71;L. Walras, Príncipes d'une théorie mathématique de 
féchange, 1873, e Éléments d'économiepure, 1877. 



SEGUNDA PARTE 

A ERA 
DO IMPERIALISMO 



O capitalismo domina o mundo e faz nossos homens de Estado 
dançarem como títeres por um fio. 

W. Sombart 

O capitalismo não é uma pessoa, nem uma instituição. 
Não quer, nem escolhe. É uma lógica em andamento atra
vés de um modo de produção: lógica cega, obstinada, de acu
mulação. 

Lógica que se apoia sobre a produção de bens, tendo o 
valor de uso como suporte da mais-valia que deve voltar ao 
capital: ainda é mister que o valor seja realizado, que a mer
cadoria seja vendida; senão a acumulação se bloqueia, e isso 
pode ser a crise. 

Lógica que se espalhou, no último terço do século XVIII 
e nos dois primeiros terços do século XIX, por ocasião da 
"primeira industrialização": têxteis e roupas; máquinas; fer
ramentas e utensílios domésticos de metal; estradas de ferro e 
armas. 

Lógica que se desenvolveu primeiramente na Grã-Breta
nha, depois, com defasagens, nos outros países da Europa e 
nos Estados Unidos. 

Pois, já que evocamos o capitalismo historicamente rea
lizado, não nos podemos ater ao "modo de produção" e à 
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sua lógica: há nações em que o capitalismo se desenvolve; e as 
rivalidades entre nações, mesmo que sejam alimentadas e 
marcadas pelas oposições entre capitalismos nacionais, não se 
podem reduzir a isso. Há classes que se decompõem e se re
compõem em correspondência com o grande movimento do 
desenvolvimento capitalista, com as lutas, com as alianças — 
com suas especificidades em cada formação social. Há o Es
tado, aparelho de dominação, lugar estratégico das alianças 
de classes e relações de forças. Há as idéias, as crenças, as 
religiões, a dupla nunca estabilizada do conhecimento e da 
ignorância, as ideologias; há o racismo, o nacionalismo, o 
militarismo, o espírito de dominação e o espírito de ganho... 

O capitalismo em expansão encontra essas realidades so
ciais; ele se choca a elas ou se serve delas; ele as subverte, as 
transforma, as reprime ou as exacerba. Portanto, é de tudo 
isso que temos de falar quando queremos apreender o capita
lismo em seu movimento histórico. Mas como fazê-lo sem re
duzir excessivamente, sem cair no simplismo? 

É o caso da família. Com o capitalismo, ela se torna a 
célula de reprodução e de manutenção da força de trabalho, 
sem deixar de ser o lugar complexo de reprodução da socieda
de global. É através dela que se perpetuam as antigas classes 
declinantes; também é através dela que se formam, a partir 
das classes antigas, as novas classes: camponeses desenraiza-
dos ou artesãos que se tornam operários — mas também famí
lias nobres que se aliam a banqueiros ou a negociantes para 
fundar uma "dinastia burguesa" ligada à indústria, aos 
negócios ou aos bancos. Por meio da família se transmitem 
normas fundamentais da sociedade (hierarquia, disciplina, 
poupança, consumo); mas sem a família muitas lutas do mo
vimento operário não teriam podido se desenvolver e muitas 
greves não teriam podido dar resultado. 

É o caso da escola. Está na moda na esquerda, depois 
de 1968, denunciar a escola capitalista; e é verdade que a es
cola serviu para difundir os valores, as idéias e as normas da 
sociedade capitalista. Mas ela também difundiu os princípios 
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e os ideais republicanos, democráticos e amiúde socialistas; a 
leitura, a escrita, o conhecimento são as bases da liberdade e 
da vida democrática, mesmo que tenham permitido o desen
volvimento de literaturas debilitantes e de novas formas de 
propaganda... 

Em 1870-1880, o capitalismo ainda não revolucionou se
não em parte a Grã-Bretanha, e só se afirma nitidamente em 
zonas bem delimitadas da Europa Continental e da América 
do Norte. Em um século ele vai estender-se, concentrar-se, 
impor-se com um vigor-inacreditável: através da ascensão de 
novas técnicas e de novas indústrias, com base em reagrupa-
mentos sempre mais amplos e poderosos de capitais e do alar
gamento de seu campo de ação ao mundo inteiro; com o de
clínio dos primeiros imperialismos e a ascensão de novos; 
com a afirmação e o reconhecimento do movimento operá
rio e com a introdução de novos meios de dominação sobre 
os trabalhadores. 

Extraordinário terremoto que, de uma primeira grande 
depressão, conduz ao imperialismo, à partilha do mundo e à 
"Grande Guerra"; depois de uma primeira reconstrução, 
tendo aqui uma breve prosperidade e ali a ascensão do fascis
mo, desemboca na grande crise e depois numa Segunda Guer
ra Mundial; e, enfim, logo após uma nova reconstrução, a 
descolonização, o crescimento, a prosperidade, até que defla
gra uma nova "grande crise" mundial, que certas pessoas 
pensam que pode resultar numa "Terceira Guerra Mundial". 
Um século de exploração econômica e de saqueamento do 
planeta; um século de industrialização acelerada, de moder
nização e de "desenvolvimento do subdesenvolvimento"; um 
século de imperialismo. 



4. Da Grande Depressão à 
Grande Guerra (1873-1914) 

Antes que o capitalismo dominasse, a vida econômica 
conhecera abalos, mais ou menos regulares, vinculados às 
condições meteorológicas e às colheitas, aos equilíbrios de
mográficos, às guerras. Toda a fase de industrialização capi
talista é feita através de movimentos cíclicos de uma certa re
gularidade: períodos de prosperidade e de euforia freados por 
uma recessão ou quebrados por uma crise. 

A perda de mercados ou de aprovisionamento devida a 
uma guerra ou a readaptação logo após o conflito, o retrai-
mento do mercado das populações rurais devido a uma ou 
mais más colheitas ou, cada vez mais, o excessivo desenvolvi
mento das capacidades de produção, o acirramento da con
corrência, a baixa dos lucros, ligada à dificuldade de realizar 
o valor produzido e à baixa dos preços, eram as causas dessas 
"crises do século XIX". 1 

1 C. Juglar, Les Crises commerciales et leur retour périodique, 1861, 2? ed., 1889; 
A. Aftalion, Les Crises périodiques de surproduction, 1913; M. Tougan-Bara-
nowsky, Les Crises industrielles en Angleterre, 1912, trad. francesa, 1913; J. Les-
cure, Des crises générales et périodiques de surproduction, 1923; W. C! Mitchell, 
Businesse Cycles, 1927; A. C. Pigou, Industrial Fluctuations, 1929. 
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A "Grande Depressão" que se inicia com a crise de 1873 
e que se estenderá até 1895 abre o que se poderia chamar de 
segunda idade do capitalismo: a idade do imperialismo. Espe
cialmente com: 

— o desenvolvimento de uma segunda geração de técni
cas industriais e de indústrias; 

— a afirmação do movimento operário que, nos países 
industrializados, arranca apreciáveis concessões; 

— a concentração do capital e o surgimento do capital 
financeiro; 

— uma nova onda de colonização e de expansão em 
escala mundial, desembocando na "partilha do mundo" e na 
"Grande Guerra". 

A "Grande Depressão" (1873-1895) 

Ao primeiro olhar, cada uma das crises que constituem 
essa "Grande Depressão" se inscreve na categoria das "crises 
do século XIX" . 

1873: o craque da bolsa de Viena é seguido de falências 
bancárias na Áustria e depois na Alemanha; a indústria pesa
da alemã acabava de conhecer, com o esforço de guerra, com 
a construção de estradas de ferro e de navios, uma forte 
expansão que se emperra com a elevação dos custos e com a 
baixa da rentabilidade; a produção de ferro fundido cai em 
21% em 1874 e seu preço tem uma queda de 37%; o desem
prego acarretou a volta de alguns operários ao campo e, em 
outubro de 1875, o barão von Oppenheim pode escrever: 
"Em cinqüenta e seis anos, nunca houve uma crise tão pro
longada". 2 

Nos Estados Unidos, a extensão das vias de estradas de 

2 Citado in Ch. P. Kindleberger, Manias, Panics and Crashes, 1978, pp. 216 e 251. 
Ver também M. Flamant e J. Singer-Kerel, Crises et Récessions économiques, 
pp. 38 e segs. , e H. Heaton, op. cit., t. II, pp. 241 e segs. 
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ferro já prontas progredira em 50% entre 1869 e 1873; com a 
conjugação de especulação, raridade de mão-de-obra e 
alta dos custos, a rentabilidade cai, e é o turbilhão do pânico 
da bolsa e das falências de bancos e de sociedades de estrada 
de ferro; a construção da estrada de ferro era um escoadouro 
essencial para a produção de ferro fundido, cujo preço cai em 
27% entre 1873 e 1875; desemprego, baixa dos salários, a cri
se ganha a construção e o setor têxtil. Na Inglaterra, as expor
tações têm uma queda de 25% em 1872-1875; o número de fa
lências aumenta (7490 em 1873, 13 130 em 1879); estende-se o 
desemprego, os preços baixam. As supercapacidades de pro
dução são enormes; assim, os proprietários de fundições po
diam produzir 2,5 milhões de toneladas de trilhos em 1873; o 
consumo de trilhos abaixa para 500000 toneladas; o preço cai 
60% entre 1872 e 1881. 

1882: craque da bolsa de Lyon, seguido da falência do 
Banco de Lyon e do Loire, depois daquela do Union Généra-
le e de inúmeras outras falências bancárias, mas também in
dustriais: minas e metalúrgicas, bem como construção civil, 
têxtil e porcelana. Grande aumento do desemprego, queda 
dos salários. "Nunca vi uma catástrofe igual", declara o 
diretor do Crédit Lyonnais.3 Vindo após o desenvolvimento 
vinculado à colocação em prática do "plano Freycinet", o 
arrefecimento das obras públicas, e especialmente da constru
ção de estradas de ferro, está na origem desse turbilhão de
pressivo. 

1884: "Pânico das estradas de ferro" nos Estados Uni
dos: a construção das vias férreas havia realmente recomeça
do (4300 km em 1878, 18 600 em 1882), mas não consegue 
manter o ritmo de crescimento (6300 km em 1884). As com
panhias de estradas de ferro ficam presas entre a alta dos pre
ços de construção das vias e a concorrência a que elas se en
tregam. Desaba o preço das ações da Union Pacific, seguido 
por outros de inúmeros valores ferroviários, depois por falên-

3 Citado in J. Bouvier, Le Krach de l'Union générale, PUF, 1906, p. 145. 
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cias bancárias e pelo arrefecimento da atividade industrial, 
com falências, desemprego e baixa dos salários (de 15 a 22% 
na metalurgia, de 25 a 30% no têxtil). Por ocasião dessa crise 
o grupo Carnegie se fortalece, especialmente comprando fá
bricas concorrentes a preços baixos. 

A Alemanha, que acabava de conhecer um longo perío
do de depressão, entrou, desde 1879, no caminho do prote
cionismo e da cartelização (setenta e seis cartéis criados entre 
1879 e 1885). A Grã-Bretanha sofre as repercussões dessas 
crises: exportações mais difíceis nos países atingidos, compe
tição acentuada nos mercados, desaceleramento da atividade, 
queda dos preços de atacado, aumento do desemprego que 
chega a mais de 10% dos operários sindicalizados; essa de
pressão só termina em 1886-1887. 

Descoberta de ouro na África do Sul, projeto francês de 
um canal no Panamá, abertura de novas vias férreas nos Esta
dos Unidos, perspectivas de novos desenvolvimentos econô
micos na Argentina, Austrália, Nova Zelândia: abrem-se 
novas perspectivas de lucro, iniciam-se novas especulações, 
que desembocam em novos bloqueios. 

1889: na França, a companhia encarregada da constru
ção do canal do Panamá e a Société des Métaux, envolvida 
numa especulação com cobre, vai à bancarrota. Pânico na 
bolsa, crise de crédito, depressão que conduz a uma reação 
protecionista (tarifas Méline). 

1890: na Grã-Bretanha, o Banco Baring, que havia se 
tornado o agente financeiro da República Argentina, é vítima 
de uma crise de confiança devida às dificuldades econômicas 
e financeiras e aos sobressaltos políticos desse país, ele deve 
suspender seus pagamentos; a intervenção do Banco da Ingla
terra e de grandes bancos ingleses permite limitar o pânico 
bancário. Mas sobrevém uma nova depressão, envolvendo 
inicialmente o setor têxtil, notadamente o algodão, depois a 
construção naval e a metalurgia, depressão que se agrava por 
causa da redução das trocas ligadas às crises que castigam em 
1893 os Estados Unidos, a Argentina e a Austrália. 
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A Alemanha, cada vez mais orientada para a conquista 
dos mercados externos, também é envolvida por essa crise. O 
aumento da cartelização (cento e trinta e sete cartéis em 
funcionamento) abre caminho a um novo modo de regulação 
da economia. 

1893: os Estados Unidos haviam conhecido até então 
um período de prosperidade com a retomada da construção 
civil e da construção de estradas de ferro e excelentes colhei
tas; grandes trustes afirmavam o seu poder (Rockefeller, 
Carnegie, Morgan), e uma tarifa protetora (tarifa McKinley) 
fora introduzida em 1890 para a indústria. Entretanto, mais 
uma vez as sociedades de estrada de ferro vêem seus lucros 
caírem, algumas suspendem seus pagamentos; as cotações dos 
valores ferroviários na bolsa desabam; 491 bancos abrem 
falência. A depressão se acentua em 1894, com desenvolvi
mento do desemprego e empenho para reduzir os salários. 

Em cada uma dessas crises, o sinal mais espetacular é de 
ordem bolsística (desabamento dos preços, pânico) ou bancá
ria (falência de um grande estabelecimento ou falências em 
cadeia). Na base, volta a mesma lógica: que os custos se ele
vem (por exemplo: alta dos salários, aumento dos preços dos 
trilhos para as estradas de ferro americanas), que os merca
dos de venda se reduzam (diminuição do poder de compra ru
ral e daquele dos trabalhadores de outros setores, redução 
dos investimentos públicos, dificuldades nos mercados es
trangeiros), que os preços de venda baixem (concorrência nos 
preços, guerra de tarifas nas estradas de ferro americanas); 
então a rentabilidade declina ou cai brutalmente, a realização 
do valor produzido por cada empresa se torna mais difícil, a 
concorrência fica acirrada, a situação das empresas do setor 
se torna cada vez mais precária. Assim, tudo pode desenca
dear a crise: um rumor na bolsa, um mercado perdido, uma 
empresa ou um banco que interrompe os pagamentos: é a in-
controlável engrenagem. 

Nas crises da primeira metade do século XIX, operava-
se o controle através de um duplo movimento: 
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— queda dos preços e redução das produções, acarre
tando uma forte redução do valor realizado e, logo, a elimi
nação das empresas mais vulneráveis, forma radical de "ex
purgo" periódico do capital; 

— desemprego e redução dos salários reais, acarretando 
uma baixa do consumo operário, o que contribuía para 
expandir a crise (e assim o "expurgo") e permitia dar novo 
impulso ao período com uma força de trabalho disponível a 
um "custo" mais baixo. 

Nas crises da "Grande Depressão", observamos igual
mente uma baixa dos preços acompanhando a compressão e a 
redução das produções. Mas essa baixa constitui uma "ten
dência pesada" no decorrer desses vinte anos; assim, de 1873 
a 1896, a baixa dos preços de atacado foi de 32% na Grã-Bre
tanha, de 40% na Alemanha, de 43% na França e de 45% nos 
Estados Unidos. Esse movimento envolve mais alguns produ
tos: o preço do ferro fundido escocês cai em 60% entre 1872 e 
1886.4 

Observamos também o crescimento do desemprego: na 
Grã-Bretanha, as taxas de operários sindicalizados atingidos 
pelo desemprego se eleva brutalmente por ocasião de cada 
crise: sobe de 1% em 1872 para mais de 11% em 1879, de 2% 
em 1882 para mais de 10% em 1886, e ainda de 2% em 1889-
1890 para 7,5% em 1893.5 

Quanto aos salários reais, nos Estados Unidos há uma 
tendência à baixa nos setores atingidos pelas crises, o que sus
cita lutas muito duras. Mas esse fenômeno já é menos nítido 
na Grã-Bretanha e na França. Na Grã-Bretanha, sobre base 
100 em 1850, a taxa de salário real por trabalhador emprega
do em tempo integral passa de 128 em 1873 para 176 em 1896; 
certamente, ele encontra diminuições por ocasião das crises: 
de 137 em 1876 para 132 em 1878, de 137 em 1879 para 134 

4 M. Tougan-Baranowsky, Les Crises industrielles en Angleterre, 2í ed., 1912, trad. 
francesa, Giard, Paris, 1913, p. 139. 

5 J. Lescure, Des crises générales et périodiques de surproduction, Sirey, 1923, 
p. 474. 



200 MICHEL B E A U D 

TABELA 15 

MOVIMENTO DOS PREÇOS DE A T A C A D O NO FIM DO 
SÉCULO XIX E NO INICIO DO SÉCULO XX* 

período 
1860-1913 

Grã-Bretanha França Alemanha Estados Unidos 

máximo do 

período 
7573:152 

1872 

1873 
7573:136 

7565:213 
(7573:136) 

mínimo do 
período 

1896: 83 1896: 82 1 8 9 5 82 

1896 8 2 

1896 
1897 

máximo antes 
da Grande 
Guerra 

1 9 1 2 / M 

1913 1 1 6 

1 9 1 2 1 1 6 

1913 1 1 6 

1 9 1 2 115 
7P73 

7970:113 
(1912.-1913:112) 

* índice base 100 = 1901-1910 

Fonte: Segundo F. Mauro, Histoire de 1'économie mondiale, p. 400. 

em 1880, de 136 em 1881 para 135 em 1882, e ainda de 166 em 
1890 para 163 em 1892; porém, durante o período, ele progre
diu em 3 7%. 6 

Na França, o salário real cresce cerca de 25% entre 1873 
e 1896; mas esse movimento global é "r i tmado" pelas crises: 
estagnação em 1873, recuo em 1876-1877, estagnação em 
1883 e em 1887-1892;7 e o aumento do conjunto do salário 
real continua inferior ao da produtividade.8 

Pode-se ver aí o início de uma transformação do modo 
de regulação capitalista: a resistência ao abaixamento do salá
rio real em período de crise nos países em que a classe operá
ria logrou estabelecer uma relação de força suficientemente 
favorável. 

* 
6 Segundo A. G. Pigou, Industrial Fluctuations, MacMillan, Londres, 1929, p. 385. 
7 J. Lhomme, "Le pouvoir d'achat de 1'ouvrier français au cours d'un siècle: 1840-

1940", Le Mouvement social, abril-junho de 1968; J. Singer-Kerel, Le Coüt de la 
vie en France de 1840 à 1954. 

8 Cepremap, Approches de 1'inflation: /'exemple français, t. III e IV. 
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Paralelamente, o patronato organiza o capitalismo: for
mação de empresas ou de grupos de grande porte (Estados 
Unidos, Grã-Bretanha), cartelização (Alemanha), organiza
ções profissionais (França). Também aí se introduzem os 
elementos de um novo modo de regulação da economia capi
talista. 

Certamente, seria um exagero opor radicalmente o 
modo de regulação que observamos na Grande Depressão de 
1873-1896 àquele dos dois primeiros terços do século: mas de
vemos notar que ele acabou de passar por uma primeira e 
fundamental transformação. 

No total, como caracterizar essa Grande Depressão do 
fim do século XIX? 

Toda crise capitalista resulta do jogo de quatro contra
dições fundamentais: 

— entre capital e trabalho, isto é, concretamente, entre 
empresas capitalistas e classes operárias; 

— entre capitalistas (seja no mesmo setor, seja de seto
res a setores); 

— entre capitalismos nacionais; 
— entre capitalismos dominantes e povos, países ou re

giões dominadas. 
Nesse período, a primeira e a terceira contradições pare

cem-nos determinantes: 
— as classes operárias se organizam, afirmam-se e aca

bam por ter um peso sensível no funcionamento dos capitalis
mos nacionais; 

— a ascensão dos capitalismos alemão e norte-america
no questionam a hegemonia até então indiscutível do capita
lismo britânico. 

A segunda contradição atua de uma maneira complexa: 
pois, de um lado, são introduzidas novas estruturas capitalis
tas (concentração, centralização do capital, formação do 
capital financeiro) e, do outro lado, o desenvolvimento de 
novos setores vai permitir a atenuação do sufocamento das 
indústrias da primeira geração. 
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Quanto à quarta contradição, ela não atua muito neste 
caso como fator de crise; ela atua mais como fator de solução 
à crise com a expansão do capitalismo em escala mundial, 
com as exportações de capitais e com a colonização. 

O fim da hegemonia britânica 

Qual gentleman poderia duvidar da superioridade britâ
nica? A anglomania ganha as classes abastadas da Europa. A 
moda britânica marca a elegância masculina. Os esportes da 
Grã-Bretanha são cada vez mais copiados ou adotados: base-
ball, basketball, football, lawn-tennis, rugby; inicia-se a era 
dos matchs e do fair play. é inegável a influência britânica, 
mesmo sendo um francês, Pierre de Coubertin, o lançador da 
idéia do renascimento dos jogos olímpicos em Atenas, em 
1896. As tropas e as administrações britânicas estão presentes 
em todos os lugares do mundo; os turistas britânicos invadem 
os lugares mais agradáveis da costa mediterrânea e exploram 
os mais longínquos rincões; Rudyard Kipling "constata" a 
grandeza e a responsabilidade dos homens brancos, dos quais 
o inglês é o representante mais proeminente; após ter partici-

T ABEL A 16 

BALANÇO DOS PAGAMENTOS CORRENTES DA GRÃ-BRETANHA* 

balança 

comercial 

emigrantes, 

turistas, 

governos 

transportes 

marítimos 

lucros, 

juros, 

dividendos 

seguros, 

corretagens, 

comissões 

saldo 

líquido 

total 

1876-1880 - 124 - 9 + 54 + 88 + 16 + 25 
1806-1900 - 159 - 1 1 + 62 + 132 + 16 + 40 
1911-1913 - 140 - 2 2 + 100 + 241 + 27 + 206 

* Em milhões de libras (média anual de cada período). 

Fonte: A. H. Imlah, citado in Ph. Deane e W. A. Cole , British economic Growth, t. II, p. 36. 
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pado na guerra dos bôeres, Baden Powell funda o escotismo e 
publica em 1908 Scouting for Boys; faz então mais de quinze 
anos que Conan Doyle criou a personagem de Sherlock Hol-
mes, elegante síntese do pragmatismo e do rigor, da intuição 
e da dedução. 

O poder, a prosperidade, a riqueza da Grã-Bretanha são 
inegáveis. A praça de Londres é a primeira do mundo. A libra 
esterlina é a moeda internacional. A dominação britânica se 

TABELA 17 

PRODUÇÃO DE CARVÃO, DE FERRO FUNDIDO E DE AÇO NA 
GRÃ-BRETANHA, NA A L E M A N H A E NOS ESTADOS UNIDOS* 

1. carvão 

Grã-Bretanha Alemanha Estados Unidos 

1871 117 29 42 

1880 147 47 65 

1890 182 70 143 

1900 225 109 245 

1913 292 190 571 

2. ferro fundido e aço 

Grã-Bretanha Alemanha " Estados Unidos 

ferro aço ferro aço ferro aço 

1880 7,9 3,7 2,7 1,5 4 , 8 b l , 9 b 

1890 8,0 5,3 4,7 3,2 10,1 4,7 

1900 9,1 6,0 8,5 7,4 20,4 C 17,2° 

1910 10,2 7,6 14,8 13,1 30 ,8 d 31 ,8 d 

* Em milhões de toneladas. 
a: Luxemburgo inclusive; b: Média 1881-1885; c: Média 1901-1905; d: Média 
1911-1915. 
Fontes: J. H. Clapham, 77ie economic Development of France andGermany 
(1815-1914), Cambridge, University press, 1951, pp. 281 e 285, e S. B. Clough, 
Histoire économique des États-Unis, 1865-1952, pp. 28 e 33. 
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TABELA 18 

T A X A DE CRESCIMENTO POR D É C A D A DO PRODUTO 
E DO PRODUTO PER CAPITA 

1. Produto total 

Grã-Bretanha França Alemanha Estados Unidos 

1885-1894 
a 

1905-1914 
23,8 15,7 a 32,9 C 44,7 

1905-1914 
a 

1925-1929 
14,0 18 ,4 b 17,7 d 36,7 e 

1925-1929 
a 

1950-1954 
16,3 11,5 26,5 33,2 

2. Produto per capita 

Grã-Bretanha França Alemanha Estados Unidos Japão 

1885-1894 
a 

1905-1914 
11,4 13,5 a 17 c 20,1 25,5 

1905-1914 
a 

1925-1929 
5,2 1 6 , l b 7 , 3 d 16,5 e 32,8 

1925-1929 
a 

1952-1954 
11,3 10,0 12,5 19,2 9,9 

a: 1861-1870 a 1890-1900; b: 1896-1929; c: 1880-1889 a 1905-1913; d: 1895-
1904 a 1925-1929; e: 1900-1909 a 1925-1929. 

Fonte: W. W. Rostow, op. cit., t. V- l , V-6, V-8 e V-12. 

estende aos cinco continentes e o capitalismo britânico tira 
dela consideráveis rendimentos. 

E, no entanto, inicia-se um declínio relativo, do qual 
as crises de 1873-1896 constituem os primeiros abalos; essas 
crises não têm, de fato, o mesmo alcance para os diferentes 
capitalismos nacionais: nos Estados Unidos e na Alemanha, 
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elas acompanham o vigoroso crescimento das estradas de fer
ro, do carvão, do aço, da construção naval; na Grã-Breta
nha, elas marcam o sufocamento de um capitalismo em plena 
maturidade e em pleno poder. 

Prova isso a evolução das indústrias de base da primeira 
industrialização: o carvão, o ferro fundido e o aço. 

Em 1871, e ainda em 1880, a Grã-Bretanha produzia 
mais carvão que os Estados Unidos e a Alemanha juntos; em 
1913, sua produção mal é superior à metade daquela dos Es
tados Unidos. E quanto ao aço, sua produção tem a qualida
de superada com muita rapidez pelos Estados Unidos e ultra
passada pela Alemanha já em 1900. 

TABELA 19 

PARTE DOS PRINCIPAIS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS NA 
P R O D U Ç Ã O INDUSTRIAL MUNDIAL* 

Grã-Bretanha França Alemanha Rússia Estados Japão resto do 
França 

(RFA) (URSS) Unidos mundo 

1870 32 10 13 4 23 18 
1881-1885 . 27 9 14 3 29 — 18 
1896-1900 . 20 7 17 5 30 1 20 
1906-1910 . 15 6 16 5 35 1 22 
1913 14 6 16 6 38 1 19 
1926-1929 . 9 7 12 (4) 42 3 23 
1936-1938 . 9 5 11 (19) 32 4 20 
1963 5 4 (6) (19) 32 4 30 

* Em porcentagem. 
Fonte: W. W. Rostow, op. cit., t. II-2, p. 52. 

Nota: Durante este período, a parte da Bélgica cai de 3% para 1 %; a da Itália 
sobe de 2 para 3 % , para cair de novo para 2%; a da Escandinávia sobe de 
1% para 2% como a do Canadá. 

Mais amplamente, os novos capitalismos alemão e norte-
americano se beneficiam a partir de então de uma dinâmica 
de crescimento que prevalece nitidamente sobre aquela dos 
"velhos" capitalismos francês e inglês. 
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Da "Grande Depressão" até a véspera da Grande Guer
ra, o crescimento é duas vezes mais rápido na Alemanha do 
que na França, e quase duas vezes mais rápido nos Estados 
Unidos do que na Grã-Bretanha. E, em média, a superiorida
de do crescimento americano será mantida até logo após a Se
gunda Guerra Mundial. 

Portanto, é realmente o declínio do capitalismo britâni
co (acompanhado pelo capitalismo francês) que se inicia no 
último terço do século XX, enquanto avança a ascensão em 
poderio dos capitalismos alemão e norte-americano. 

A parte da Grã-Bretanha na produção industrial mun
dial cai de 32% em 1870 para 14% na véspera da-Primeira 
Grande Guerra e para 9% na véspera da crise de 1930; ao pas
so que a parte dos Estados Unidos passa de 23% para 38% 
e 42%. 

T A B E L A 20 

DISTRIBUIÇÃO DO COMÉRCIO MUNDIAL POR PAÍS* 

Grã-Bretanha França 
Alemanha 

(RFA) 
Resto da 

Europa 
Estados 
Unidos 

Resto do 
mundo 

1880 23 11 10 27 10 19 
1913 16 7 12 29 11 25 
1928 14 6 9 22 14 35 
1938 14 4 9 20 10 43 
1948 12 5 (2) 22 16 43 
1958 9 5 (8) 26 14 38 

* Em porcentagem. 
Fonte: W. W. Rostow, op. cit., t. II-8, pp. 71-73. 

A Grã-Bretanha representava um quarto das trocas 
mundiais em 1880, um sexto em 1913, e somente um oitavo 
em 1948. 

Esse declínio, esse recuo, temos de repetir, é apenas rela
tivo; no conjunto, as produções, as trocas continuam a cres
cer; aumentam os investimentos no exterior, a Grã-Bretanha 
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está presente, ativa, influente no mundo inteiro. Mas, diante 
dos booms do mundo capitalista. Mas, diante dos booms dos 
capitalismos alemão, norte-americano e depois japonês, ela 
já não tem a energia que lhe permitia se manter na dianteira. 

A "retração do espírito de empreendimento e de inova
ção", o desenvolvimento de uma "mentalidade de rentista", 
decerto vinculados às vantagens apresentadas pela volta regu
lar de grandes rendimentos do exterior, manifestam-se então. 

A agricultura inglesa, após uma prolongada depressão, sobre
viveu às custas de uma conversão de seus métodos mais expe
rimentados, mas se tornou incapaz de satisfazer mais de 40% 
das necessidades alimentares do país e, sem conhecer um ver
dadeiro declínio de suas rendas, teve de se resignar a um papel 
de segundo plano e nutrir a esperança de socorros governa
mentais: ela só os obteve progressivamente no decorrer da 
guerra, para vê-los suprimidos já em 1921. As grandes indús
trias de base viveram cada vez mais das aquisições técnicas, 
fechando-se às mais prometedoras inovações: as siderúrgicas 
foram fiéis demais aos processos Bessemer e Siemens, os co-
tonifícios rejeitaram a adoção, depois de 1900, da tecelagem 
circular e, mais tarde, das máquinas automáticas. As indús
trias químicas, as novas empresas de eletricidade, de borra
cha, de bicicleta, de automóveis se desenvolveram muito len
tamente.9 

No total, no período que precede a Primeira Guerra 
Mundial, os capitalismos antigos — inglês e francês — são 
alcançados, depois superados pelos novos capitalismos — 
alemão e norte-americano. Isso se sucede em parte através 
das crises que marcam o fim do século XIX. 

Outro movimento de fundo que marca este período é a 
afirmação das classes operárias. 

R. Marx, Le Déclin de 1'économie britannique (1870-1929), p. 8; ver também A. 
Siegfried, La Crise britannique au XXe siècle. 
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A afirmação das classes operárias 

Esse movimento é seguramente o mais fundamental: 
marca a passagem de uma fase em que o capitalismo se desen
volveu utilizando uma mão-de-obra desenraizada, dependen
te, subjugada, esmagada, para uma fase em que a burguesia 
capitalista tem de contar com uma classe operária que toma 
consciência, organiza-se, e finalmente impõe uma nova rela
ção de forças. 

Ele se desenvolve no âmbito de uma transformação mais 
ampla da sociedade, também provocada pela industrialização 
capitalista: 

— O prosseguimento do processo do assalariamento: 
80% da população ativa é assalariada na Grã-Bretanha no 
fim do século XIX, 63% nos Estados Unidos em 1880, 66% 
na Alemanha em 1902, 58% na França em 1911; desde então, 
é por dezenas de milhões que se contam os assalariados do 
mundo capitalista, onde eles doravante superam em número 
os pequenos produtores independentes da agricultura, do co
mércio e do artesanato. 

— A intensificação da urbanização: no início do século 
XX, Londres tem mais de 4 milhões de habitantes; Glasgow, 
Manchester, Birmingham e Liverpool atingem um milhão de 
habitantes e umas quarenta cidades britânicas têm mais de 
100 mil habitantes. A parte da população americana que vive 
em cidades de mais de 8 mil habitantes passa de 23% em 1880 
para 32% em 1900 e 44% em 1920. A da população alemã vi
vendo em aglomerações urbanas de mais de 2 mil habitantes 
passa de 41% em 1880 para 60% em 1910. Essa porcentagem 
é, então, de 78% na Grã-Bretanha, 46% nos Estados Unidos 
e 44% na França. Assim são criadas as novas condições da 
ação coletiva. 

Nesse contexto, o desenvolvimento das classes operárias 
é compreendido por algumas cifras: 

— Na Grã-Bretanha, o número de trabalhadores da in
dústria Dassa de 5,7 milhões em 1881 para 8,6 milhões em 
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1911 (ou seja, 6,2 nas indústrias manufatureiras, 1,2 nas mi
nas e 1,2 na construção civil), ao que se deve acrescentar 1,5 
milhão de assalariados nos transportes. 

— Nos Estados Unidos, a população empregada no se
tor secundário passa de 23°7o da população ativa em 1870 
para 31% em 1910; o número dos assalariados na indústria 
(fábricas somente) passa de 2 milhões em 1870 para 4,5 em 
1899, 6,2 em 1909 e 8,4 em 1919. 

— Na Alemanha, a parcela das pessoas que trabalham 
na indústria passa de 41% em 1895 para 43% em 1907; o nú
mero de operários passa de 5,9 para 8,6 milhões, ao qual se 
deve acrescentar, nessas duas datas, 300 mil trabalhadores a 
domicílio. 

— Na França, os efetivos da classe operária passaram de 
3 milhões no fim do século XIX para 5 na véspera da Grande 
Guerra. A transformação do emprego manufatureiro é mar
cante entre 1850 e 1910: o emprego no artesanato cai de 2,5 
para 0,9 milhão, o emprego nas empresas industriais cresce 
de 1,2 para 4,5 milhões. 

Assim, nos quatro grandes países capitalistas, as classes 
operárias representam cerca de 30 milhões de homens e de 
mulheres; e no conjunto dos países envolvidos pela industria
lização capitalista, em torno de 40 milhões. Ao mesmo tem
po, esses trabalhadores se conscientizam de sua solidarieda
de, e pouco a pouco de sua força. 

Há sempre as inumeráveis formas de resistência à opres
são e à exploração. Passamos a palavra a F. W. Taylor, que 
foi operário antes de ser contramestre, e, mais tarde, de se 
tornar o profeta da "organização científica do trabalho": 

Nessa oficina de máquinas-ferramentas, a quase totalidade 
do trabalho era paga por peças. A oficina funcionava noite e 
dia, cinco noites e seis dias por semana. Havia duas equipes 
de operários, uma de noite, outra de dia. 
Nós, os operários, havíamos cuidadosamente entrado em 
acordo sobre a produção diária que deveria ser feita em rela
ção a todos os trabalhos da oficina. Nós limitamos nossa pro-
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dução a cerca de um terço do que poderíamos fazer facilmen
te. Nós nos achávamos justificados de agir assim em razão do 
sistema de pagamento por peças. 
Quando me tornei chefe de equipe, os operários que ficaram 
sob minhas ordens, que, naturalmente, sabiam que eu estava 
a par de todo o jogo de limitação deliberada da produção e de 
vadiagem sistemática, vieram me procurar imediatamente pa
ra me dizer: "Agora, Fred, você não vai ficar um desses cães 
de guarda danados, não é?". Eu lhes respondi: 
"Se estão querendo dizer que temem que eu tente fazer esses 
turnos produzirem mais do que no passado, muito bem, vocês 
têm razão. Eu me proponho a fazê-los produzir mais. Lem
brem-se de que, quando eu trabalhava com vocês, soube me 
conduzir como um companheiro leal. Nunca ultrapassei um 
único ritmo de trabalho que havíamos combinado. Mas, ago
ra, estou do outro lado da barricada. Aceitei um cargo na 
equipe de direção da companhia e devo lhes dizer francamente 
que vou tentar obter uma produção mais elevada". Eles me 
responderam: "Você vai ficar um desses malditos canalhas".10 

Taylor faz disso, aliás, um elemento-chave de seu diag
nóstico: 

Vadiar, isto é, trabalhar lentamente de uma forma deliberada 
a fim de evitar o cumprimento de uma jornada normal de tra
balho, "agir como um soldado", como se diz em nosso país, 
"levar vida mansa", como se diz na Inglaterra ou na Escócia, 
é uma forma universal de agir nos estabelecimentos indus
triais e é também um comportamento muito freqüente entre 
os operários da construção. O autor afirma, sem temer uma 
contestação, que essa vadiagem constitui o mal mais agudo 
que atinge os operários da Inglaterra e da América.11 

1 0 F. W. Taylor, "Témoignage devant la commission d'enquête de la Chambre 
des Représentants", 1912, in La Direction scientifique des enlreprises, Ed. Mara-
bout, 1967, pp. 105 e 106. 

11 Principies ofscientific Management, 1911, trad. francesa in La Direction scienti
fique des enlreprises, op. cit., p. 22. 
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Há também, cada vez mais poderosas, cada vez mais 
longas, particularmente nesses períodos de crise, as greves: 

Movimento de greve americano que culmina em 1877 
com a "comuna de Pittsburgh" e a greve dos ferroviários. Na 
França, greve de Anzin, em 1884, e de Decazeville, em 1866; 
nos Estados Unidos, mais de três mil greves e mais de um 
milhão de grevistas entre 1881 e 1886, especialmente com a 
greve do trilho (1884-1886) e a greve de 1886 pela jornada de 
oito horas: 80 mil grevistas em Chicago e, devido a uma pro
vocação, chefes do movimento presos, condenados e enfor
cados. Greve dos estivadores, que paralisa o porto de Lon
dres, em 1885. 

Greves de mineiros americanos em 1893 e, em 1894, a 
greve Pullman, interrompida pela aplicação do Sherman anti-
trust Act e pela prisão dos dirigentes. Na França, greve dos 
tecelões de Roanne e dos vidreiros de Carmaux, em 1895. Na 
Alemanha, no mesmo ano, colocação em prática de uma 
nova estratégia que co ncentra o movimento numa única em
presa. 

Greves, de novo, dos mineiros americanos, em 1899 e 
1902; dos trabalhadores de Creusot em 1899; dos estivadores 
do porto de Marselha em 1900; dos mineiros de Montceau-
les-Mines em 1901; e dos mineiros de toda a França em 1902. 
Na Alemanha, greves no setor têxtil e nas minas em 1905; na 
França, greve dos mineiros do Norte em 1905, dos ferroviá
rios em 1910. Nos Estados Unidos, greves dos lenhadores da 
Luisiana em 1910, e dos trabalhadores do têxtil em 1912-
1913. 

Há também o desenvolvimento das organizações operá
rias: sindicatos, bolsas de trabalho, associações, partidos. 

Na Grã-Bretanha, onde o movimento operário, apesar 
de seu retraimento nos anos 1870, já conta com uma longa 
experiência, o número de sindicalizados aumenta poderosa
mente: 1,1 milhão em 1876, 2,2 milhões em 1900, 4,1 milhões 
em 1913; correntes socialistas se reanimam nos anos 1880; os 
primeiros representantes operários são eleitos em 1892, mas é 
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só quando os sindicatos decidirão participar de um Comitê 
para a Representação do Trabalho (Labour Representation 
Comitee, 1900) que o Labour Party poderá se organizar, não 
conseguindo então se impor no sistema bipolar britânico; em 
1914, sobre 1600000 aderentes, 1570000 são sindicalistas. 

Na França, é na efervescência das escolas de pensamen
to, das seitas e das tradições, num contexto de debate perma
nente e de cisões, que o movimento operário se organiza no 
fim do século XIX (419 mil sindicalizados em 1895, 750 mil 
em 1905); e quando as várias forças socialistas se reúnem na 
Seção Francesa da Internacional Operária (SFIO, 1905), a 
CGT afirma no Congresso de Amiens (1906) a total autono
mia de um movimento sindical que constitui em si mesmo, 
com a arma da greve geral, a força que derrubará o capitalis
mo; o número de sindicalizados ultrapassa o milhão em 1912; 
os aderentes da SFIO passam de 30 mil em 1905 para 90 mil 
em 1914 e, nas eleições, o número de sufrágios socialistas pas
sa de 880 mil em 1906 para 1,4 milhão em 1914. 

Na Alemanha, depois das leis de exceção votadas em 
1878 contra os socialistas e um duro período de ação semi-
clandestina, a social-democracia logra, com 550 mil sufrágios 
e 24 eleitos, um primeiro sucesso em 1884: ela conseguirá 
ampliar notavelmente sua influência com mais de 3 milhões 
de sufrágios e 81 eleitos em 1903, mais de 4 milhões de votos 
e 110 deputados em 1912. Os sindicatos se desenvolvem para
lelamente: 300 mil sindicalizados em 1890, 680 mil na virada 
do século, 2,5 milhões em 1913; o acordo de "paridade", 
adotado no Congresso de Manheim, em 1906, obriga o parti
do e a organização sindical a tomarem em comum as decisões 
essenciais. 

Nos Estados Unidos, enfim, é ao ritmo das crises, das 
greves e da repressão que é forjado o movimento sindical. Os 
cavaleiros do trabalho passam de 110 mil em 1885 para 729 
mil em 1886, para cair de novo em 1890 para 100 mil aderen
tes; algumas organizações se incham por ocasião de um movi
mento de êxito: a American Railway Union (150 mil aderen-
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tes em 1893), a Federação dos Mineiros Americanos (100 mil 
aderentes em 1897); a American Federation of Labor se de
senvolve mais progressivamente e mais prudentemente: 100 
mil aderentes em 1886, 250 mil em 1892, 2 milhões em 1912. 

No total, há no mundo, em 1913, cerca de 15 milhões de 
trabalhadores sindicalizados. 

Efeito de massa e peso eleitoral; manifestações de rua, 
greves, sangue derramado, organizações sindicais, bolsas do 
trabalho, cooperativas, associações, partidos e movimentos, 
o conjunto faz, no movimento específico de cada país, que se 
modifique a relação de forças. A classe operária tem peso a 
partir de então, mesmo que ela ainda esteja excluída em inú
meros aspectos, na vida local e nacional. E é essa nova rela
ção de forças, e apenas ela, que explica as conquistas, as no
vas vantagens do mundo do trabalho nesse fim do século XIX 
e no início do século XX. 

Dessa nova relação de forças resulta a tendência à eleva
ção do salário real nos quatro principais países capitalistas. 
Entre os anos 1870 e o período que precede a guerra de 1914, 
os salários reais se elevaram, em média, de um quinto na Ale
manha e de dois quintos na França.1 2 Paralelamente, a ten
dência à diminuição da duração do trabalho é iniciada clara
mente. Certos autores salientam aqui que durante esse perío
do o aumento da produtividade foi suficientemente elevado 
para "tornar possíveis", do ponto de vista do capital, essas 
concessões; certamente, porém, sem a relação de forças, é 
infinitamente pouco provável que essas concessões tivessem 
sido feitas. 

Essa nova relação de forças explica a importância das 
leis sociais que então são votadas. Inicialmente na Grã-Breta
nha, o Employers and Workmen Act de 1875, que substitui o 
Master and Servant Act de 1867; leis de 1875 e 1876 que auto-

12 Segundo G. Kuczynski, Die Geschichte der Lage der Arbeiter, citado in J. A. 
Lesourd e C. Gérard, Histoire économique, XIX*, XXe siècles, t. I, p. 103. Ava
liações nacionais mais recentes confirmam essas estimativas que, de qualquer 
modo, só podem indicar as tendências. 
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rizam os piquetes de greve exercidos sem violência e conce
dem um estatuto legal às Trade Unions. Na Alemanha, leis 
das quais Bismarck toma a iniciativa com a preocupação de ir 
de fogo de encontro: leis sobre o seguro de doença (1883); so
bre o seguro de acidentes (1884) e sobre o seguro de velhice; 
aposentadoria aos sessenta anos (1889). Na França, lei conce
dendo a liberdade de associação (1884), leis sobre a duração 
do trabalho (1874, 1892 e 1900), sobre a higiene e segurança 
(1893), sobre os acidentes do trabalho (1898), sobre as apo
sentadorias (1905), sobre o descanso semanal (1906). Ainda 
na Grã-Bretanha, lei de 1906 facilitando a ação sindical; lei 
de 1908 sobre as aposentadorias operárias; lei de" 1908 regula
mentando o trabalho a domicílio; lei de 1911 instituindo inde
nizações de desemprego e ampliando o seguro de doença. 
Nos Estados Unidos, estados relativamente numerosos ado
tam leis sociais, principalmente, jornada de trabalho de oito 
horas para os mineiros, regulamentação do trabalho das 
crianças, lei sobre os acidentes do trabalho, principalmente. 

Essa nova relação de forças faz com que a Igreja "incli
ne-se" sobre a questão social: Leão XIII publica em 1891 sua 
encíclica Rerum Novarum. Ele se dirige "aos ricos e aos pa
trões": 1 3 "Eles não devem tratar o operário como escravo; é 
justo que respeitem nele a dignidade de homem, ainda mais 
elevada por aquela de cristão. O trabalho do corpo (...), lon
ge de ser um motivo de vergonha, honra o homem (...). O 
que é vergonhoso e desumano é usar o homem como um vil 
instrumento de lucro, de só avaliá-lo em proporção ao vigor 
de seus braços". Ele se dirige também "ao pobre, ao operá
rio": 1 4 "Ele deve fornecer integral e fielmente todo o traba
lho ao qual está empenhado por contrato livre e em confor
midade com a eqüidade. Ele não deve lesar seu patrão, nem 
em seus bens, nem em sua pessoa. Mesmo suas reivindicações 

Encycliques et Messages sociaux, apresentadas por H. Guitton, Dalloz, 1948, 
p. 64. 
Ibidem, p. 64. 
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devem estar isentas de violências e nunca revestir a forma de 
sedições. Ele deve fugir dos homens perversos que, em seus 
discursos mentirosos, sugerem-lhe esperanças exageradas". 
Pois "na sociedade as duas classes estão destinadas pela natu
reza a se unirem harmoniosamente e a se manterem mutua
mente em perfeito equilíbrio. Elas têm uma necessidade im
periosa uma da outra; não pode haver capital sem trabalho, e 
trabalho sem capital". 1 5 Para um leitor avisado, o conselho 
transparece, entretanto, sob a prudência: "Nós estimamos, 
entretanto, mais apropriado às condições presentes da vida 
social, temperar um pouco, na medida do possível, o contra
to de trabalho mediante elementos tomados ao contrato de 
sociedade". 

Enfim, essa nova relação de forças explica a convicção 
que inumeráveis socialistas, anarquistas e comunistas têm da 
próxima derrubada do sistema capitalista.16 Lafargue (1882): 
"A revolução está próxima (...) bastará o choque de duas 
nuvens para determinar a explosão humana". Kropotkin 
(1883): "Senhores, acreditem-me, a revolução social está pró
xima. Antes de dez anos, ela eclodirá. Eu vivo no meio de tra
balhadores e eu o afirmo". Émile Pouget, em o Père Peinard 
(1889): "Sabem o que aconteceria se, daqui a quinze dias, 
não houvesse mais carvão? As fábricas parariam, as grandes 
cidades não teriam mais gás, as estradas de ferro cairiam no 
sono (...). De repente, quase todo o povão descansaria. Isso 
lhe daria tempo de refletir; ele compreenderia que é porca
mente roubado pelos patrões e, assim, bem que podia aconte
cer que ele lhes caísse no pescoço imediatamente!". Guesde 
(1897): "O começo do próximo século será o começo de uma 
nova era". Mais prudente, é no ano 2000 que o escritor ame
ricano Edward Bellamy situa a sociedade socialista realizada 
que ele descreve em Looking Backward (1888). 

1 5 Ibidem, p. 63. 
16 Ver Histoire générale du socialisme, t. II, e E. Dolléans, op'. cit., t. II. 
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Uma nova idade do capitalismo 

Acirra-se a concorrência entre os capitalistas, especial
mente nos setores da primeira industrialização; endurece-se a 
rivalidade dos grandes capitalismos nacionais; as classes ope
rárias se organizam e obrigam o capital a apreciáveis conces
sões; ampliam-se as crises; algumas pessoas vêem próxima a 
morte do capitalismo. 

Mas o capitalismo já se adapta, se transforma, abre 
novas perspectivas, modifica o terreno do afrontamento. 

Frente às classes operárias organizadas, inicialmente. 
As leis sociais? Há sempre patrões para condená-las, tal 

como Henri Schneider, entrevistado pelo Figaro em 1897: "A 
intervenção do Estado nos problemas operários, muito mal, 
muito mal (...). De modo algum admito um prefeito nas gre
ves (...). É como a regulamentação do trabalho das mulheres, 
das crianças (...). Eles põem entraves inúteis, estreitos de
mais. Quanto à jornada de oito horas, ainda é uma idéia fixa 
(...). Daqui a cinco ou seis anos ninguém pensará mais nela; 
terão inventado outra coisa (...). Para mim, a verdade é que 
um operário com boa saúde pode muito bem fazer suas dez 
horas, e devemos deixá-lo livre para trabalhar mais, se isso 
lhe dá prazer...". 1 7 Há patrões que as contornam. Mas, cada 
vez mais, eles se resignam ou as aceitam, alguns por cálculo, 
outros por filantropia. 

As greves? Elas são combatidas com dureza. Recurso às 
forças de polícia, à tropa, na França; aos detetives e às milí
cias (notadamente da agência Pinkerton), aos amarelos, às 
tropas federais, nos Estados Unidos.1 8 Na França, a Corte de 
Cassação confirma ainda em 1907 que o empregador não é 
obrigado a retomar operários grevistas, "visto que o operário 
que se põe em greve torna impossível, por sua própria vonta
de, a continuação da execução do contrato de trabalho que o 

1 7 Citado in Jean Bron, Histoire du mouvement ouvrier français, t. II, p. 43 . 
1 8 "Eu posso dar emprego à metade da classe operária para matar a outra metade". 

Gould, citado in M. Debouzy, op. cit., p. 149. 
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ligava ao patrão; que esse ato, se não lhe é interdito pela lei 
penal, não deixa de constituir de sua parte, quaisquer que se
jam os motivos aos quais ele obedeceu, uma ruptura caracte
rizada do dito contrato". 1 9 

Mas a lei de greve será pouco a pouco admitida, como 
pedia Jaurès em Humanité em 1904, como "o exercício de 
uma das cláusulas implícitas e essenciais do moderno contra
to de trabalho". 2 0 E a greve será integrada num dispositivo 
institucionalizado de negociação coletiva... 

O amortecimento da produção? Nesse ponto, o empe
nho patronal foi incessante. Por muito tempo foi dirigido aos 
sistemas de salários. No fim do século XIX, o salário por 
tarefa perde sua eficácia: "É verdade que, assinala o econo
mista Leroy-Beaulieu, por mais útil, por mais necessário que 
seja o trabalho por tarefa, ele pode multiplicar, em vários 
casos, as dificuldades entre operários e patrões, e que um 
grande espírito de conciliação e de justiça de ambas as partes 
é indispensável a seu funcionamento pacífico". 2 1 Ora, obser
va ele ainda, "a hostilidade popular contra o trabalho por 
tarefa (...) parece crescer a cada dia em vez de diminuir com o 
progresso da instrução". 2 2 F. W. Taylor, que viveu sua aplica
ção dele, é mais realista: "Quando um operário viu o preço 
da peça que produziu abaixar duas ou três vezes porque ele 
trabalhou mais depressa e aumentou seu rendimento, ele é 
levado a abandonar inteiramente o ponto de vista de seu pa
trão, e se obstina na resolução de não mais sofrer a redução 
de tarifa, se a vadiagem pode preservá-la". E ainda: esse sis
tema "estabelece um desacordo permanente entre os patrões 
e os operários; ele leva os segundos à dissimulação para com 
os primeiros; ele obriga os patrões a parecerem implacáveis e 

B. Edelman, La Légalisation de la classe ouvrière, p. 33. 
Citado por B. Edelmann, ibidem, p. 38. 
P. Leroy-Beaulieu, Traité d'économiepolitique, citado in B. Mottez, Systèmedes 
salaires et Politique patronale, CNRS, 1966, p. 122. 
P. Leroy-Beaulieu, Le Question ouvrière au XIXe siècle, citado in B. Mottez, 
ibidem, p. 121. 
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gananciosos, mesmo que não seja nada disso, aos olhos dos 
operários". 2 3 

São inventados inúmeros sistemas de salários: salários-
prêmio, tal como a "tarifa Lallemand" aplicada em 1888, 
apresentada sumariamente em 1899 e mais sistematicamente 
em 1912, e da qual seu autor dizia: "Meu sistema é, acredito, 
o primeiro a tentar remunerar, não o tempo ou o trabalho 
produzido, dois elementos que, no fundo, deixam o operário 
um pouco indiferente, mas sim o esforço que ele deve dispen-
der a cada instante"; 2 4 tarifas decrescentes, aplicadas nos 
arsenais e que levaram a resultados muito medíocres, ou tari
fas progressivas utilizadas em diferentes setores no curso da 
segunda metade do século XIX e, em certas fábricas de auto
móveis, no começo do século XX; alguns patrões já pregam a 
participação dos trabalhadores e, em 1889, é criada a "Socie
dade para o estudo prático da participação dos empregados 
nos lucros": em 1911, 114 empresas a puseram em prática na 
França, 77 na Inglaterra, 46 na Alemanha e 43 nos Estados 
Unidos... 

É a organização do trabalho que vai dar ao patronato a 
arma de que ele necessita. Na França, Fayol, engenheiro de 
minas, diretor-geral da firma Commentry-Fourchambault 
apresenta, em 1916, no Bulletin de la Sociéte de Vindustrie 
minérale, suas concepções sobre a administração industrial 
geral; ele distingue a "capacidade profissional" (dos agentes 
inferiores) e a "capacidade administrativa" (dos chefes), pre
ga uma clara definição das funções e uma organização siste
mática. F. W. Taylor, que se tornou "engenheiro consultor, 
especialista em organização sistemática de fábricas", como 
anuncia seu cartão de visita, é, a partir de 1893, o obstinado 
propagador da organização científica do trabalho: decompo
sição em tarefas, organização, definição dos movimentos, 
norma, remuneração que incite o respeito à norma... Ele 

F. W. Taylor, La Direction scientifique..., op. cit., p. 30. 
Citado in B. Mottez, op. cit., p. 125. 
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mesmo apresenta as etapas que permitem a introdução de sua 
nova organização numa produção: 

1?) encontrar de dez a quinze operários (se possível em 
diferentes empresas e em diferentes regiões) que sejam parti
cularmente hábeis na execução do trabalho a analisar; 

2?) definir a série exata de movimentos elementares que 
cada um dos operários realiza para executar o trabalho anali
sado, assim como as ferramentas e materiais que eles usam; 

3?) determinar com um cronômetro o tempo necessário 
para fazer cada um desses movimentos elementares e escolher 
o modo mais simples da execução deles; 

4?) eliminar todos os movimentos mal concebidos, 
aqueles que são lentos ou sem utilidade; 

5?) após ter suprimido assim todos os movimentos inú
teis, reunir numa seqüência os movimentos mais rápidos e 
melhores, que permitam empregar os melhores materiais e 
ferramentas. 

Seus resultados são freqüentemente espetaculares: assim 
ele obtém que lá onde um operário carregava dentro de um 
vagão 12,7 toneladas de ferro gusa por dia, ele carregue 48 a 
49 toneladas, tendo a felicidade como prêmio, já que ele se 
dizia seguro de que os operários ficavam "mais felizes e mais 
satisfeitos quando carregavam ao ritmo de 48 toneladas do 
que quando carregavam no velho ritmo de 12,7 toneladas". 2 5 

Mas se trata apenas de pioneiros; será preciso a guerra, 
será preciso o desenvolvimento da produção em massa para 
que os princípios da organização do trabalho sejam mais sis
tematicamente postos em prática. 

Diante do acentuamento da concorrência intercapitalis-
ta, as reações, as ofensivas, as iniciativas são múltiplas. 

Inicialmente é o protecionismo, principalmente sob a 
forma de elevação das tarifas: na Alemanha, em 1879, e a 
partir de 1902; nos Estados Unidos, em 1857; na França, em 
1892, 1907 e 1910. Só escapa dessa onda a Grã-Bretanha, 

Principies of scientific Management, in La Direction scientifique, op. cit., p. 281. 
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cuja força essencial reside justamente em sua preeminência 
sobre o mercado mundial. 

Em seguida são os cartéis e os entendimentos, particu
larmente numerosos e organizados na Alemanha: os produto
res entram em entendimentos para fixar os níveis de produ
ção, coordenar os investimentos, fazer a distribuição do mer
cado, determinar os preços. Em 1903, o cartel hulheiro reno-
westfaliano controla 98,7% da produção da bacia; em 1905, 
uma pesquisa oficial constata a existência de 17 cartéis nas 
minas, 73 na metalurgia, 46 na indústria química. Nos Esta
dos Unidos, esses entendimentos, sob formas múltiplas e va
riáveis, abrangeram setores muito numerosos: especialmente 
estradas de ferro, pólvora, tabaco, petróleo. Em 1914, fun
cionam 114 cartéis internacionais, 29 nas indústrias hulheiras 
e metalúrgicas, 19 nas indústrias químicas, 18 nos transportes. 

Paralelamente, desenvolvem-se, numa abundância extra
ordinária, progressos científicos e técnicos, invenções, inova
ções, que abrem novos caminhos. O número de patentes con
cedidas a cada ano ultrapassa 30000 na Grã-Bretanha entre 
1880 e 1887; ele é ainda superior a 16000 em 1908. Nos Esta
dos Unidos, ele passa de 14000 em 1880 para mais de 36000 
em 1907; na França, de 6000 em 1880 para 12600 em 1907; na 
Alemanha, de 9000 em 1900 para 12000 em 1910.26 

Entre essas invenções, as várias utilizações de eletricida
de: em 1869, Gramme havia tirado uma patente de gerador de 
corrente contínua; em 1883, Deprez conseguia o primeiro 
transporte de energia de Vizille a Grenoble; em 1891, Frank
furt utiliza os 15000 volts produzidos, a 140 km, no rio 
Neckar. A iluminação elétrica se torna possível, a partir de 
1879, com a lâmpada com filamento de carbono fabricada 
por Edison; ela se desenvolve, após 1910, com a lâmpada com 
filamento de tungstênio. Equipamento de centrais elétricas — 
hidráulicas ou térmicas —, colocação de cabos, iluminação 

2 6 N. Bukharin, UÉconomie mondiale et 1'Impérialisme, 1915-1917, trad. francesa. 
Anthropos, 1969, p. 22. 
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das cidades, transportes públicos eletrificados, motores elé
tricos, equipamentos de fábricas, de escritórios e de residên
cias. Poderosas empresas se desenvolvem rapidamente nesse 
novo setor. 

TABELA 21 

ENERGIA PRODUZIDA NO M U N D O * 

carvão petróleo gás natural hulha branca total 

1860 136 2 — — 138 

1880 310 6 3 — 319 

1900 735 28 10 5 778 

1920 1 250 140 20 21 1 431 

* Em milhões de toneladas para o carvão ou seu equivalente para os outros. 
Fonte: Histoire générale du travail, t. III, p. 223. 

Paralelamente, a construção do motor a explosão (a 
partir de 1862) conduz, com a invenção do carburador 
(1889), ao motor a gasolina, depois ao motor Diesel (1893-
1897) utilizando óleo diesel. Inumeráveis construtores fabri
cam automóveis, que se modernizam de ano para ano; outros 
fabricam os pneus de borracha; é preciso construir estradas, 
alargá-las, melhorá-las; o primeiro salão do automóvel abre 
em Paris em 1898. Alguns anos mais tarde, têm êxito os pri
meiros vôos em aeroplanos; depois, é a travessia da Mancha, 
em 1909, e a do Mediterrâneo, em 1912: a esta indústria nas
cente, bem como à indústria automobilística, a guerra de 
1914-1918 vai dar um vigoroso impulso. 

As novas fontes de energia se desenvolvem principal
mente depois de 1900, embora o carvão conserve uma supre
macia indiscutível. 

Os gasodutos de aço são construídos a partir de 1875, 
notadamente nos Estados Unidos; o primeiro navio-tanque é 
posto em serviço na Rússia, no Cáspio, em 1877; em 1890, 
sessenta petroleiros singram os mares. Em 1914 dois milhões 
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TABELA 22 
INDÚSTRIAS MOTRIZES DA SEGUNDA GERAÇÃO 

EM CINCO PAÍSES CAPITALISTAS 

aço eletricidade 
veículos 
a motor 

ácido 
sulfúrico 

Grã-Bretanha 

(a) 1870-1879 1900-1910 1900-1910 1870-1879 
(b) 1870-1929 1900-1959 1920-1969 (c) 

Estados Unidos 

(a) 1870-1879 1880-1889 1900-1910 1870-1879 
(b) 1870-1929 1900-1959 1910-1959 (c) 

Alemanha 

(a) 1870-1879 1900-1910 1900-1910 1870-1879 

(b) 1870-1959 1900-1969 1920-1969" (c) 

França 

(a) 1870-1879 1920-1929 1900-1910 1945-1950 
(b) 1870-1959 1900-1969 1920-1979 (c) 

Japão 

(a) 1900-1910 1920-1929 1930-1939 1930-1939 
(b) 1900-1969 1920-1959 1930-1979 (c) 

(a): período em que se assinala a taxa de expansão máxima; (b): período du
rante o qual o setor é considerado motor para a indústria nacional; (c): o 
setor não atingiu um peso suficiente para ter uma função motora. 
Fonte: Segundo W. W. Rostow, op. cit., t. V-2, V-7, V-10, V-13 e V-19, pp. 
379, 393, 400, 407 e 422. 

de automóveis circulam no mundo (a metade nos Estados 
Unidos). 

A química se desenvolve: novos processos, novos produ
tos, progressão fulgurante de quantidades. Em algumas déca
das, a produção de alumínio passa a um estágio industrial (75 
toneladas em 1890, mais de 50000 em 1912). Eletroquímica e 
eletrometalurgia permitem a fabricação de novos produtos; a 
soldagem autógena se propaga. Raiom, papéis fotográficos, 
nitroglicerina, cimentos, telefone, telégrafo, e logo rádio, 
produtos farmacêuticos e produtos para a agricultura... de
senvolvem-se novos setores, cuja produção vai provocar uma 
reviravolta nas condições de vida. 
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Esses novos setores, essas novas produções são a opor
tunidade da realização de altos lucros e vão possibilitar a 
rápida constituição de algumas poderosas empresas. 

As indústrias de armamento conhecem uma renovação 
com o aço, com os motores, com os novos explosivos: fuzil 
de repetição (Lebel ou Mauser), metralhadoras, canhões, 
chapas de blindagem, torre blindada de aço, navios encou-
raçados, primeiros submarinos... — tanto mais que um dos 
aspectos da renovação do capitalismo reside na expansão em 
escala mundial, o que contribui para exacerbar as rivalidades 
nacionais. 

A idade do imperialismo 

Sufocamento dos setores industriais da primeira gera
ção; fortalecimento e organização das classes operárias nos 
países capitalistas desenvolvidos; endurecimento da concor
rência intercapitalista; crises violentas... — algumas pessoas 
vêem nisso os sintomas do desabamento próximo do capi
talismo. 

Mas já se manifestam novos e importantes setores indus
triais; preparam-se novos modos de dominação sobre os tra
balhadores e novas relações com a classe operária; e, mais 
além das reações defensivas (protecionismo, cartéis), protegi
da por elas, inicia-se uma mutação fundamental do capitalis
mo: concentração e centralização do capital industrial, for
mação de trustes e de monopólios nacionais e, indissociavel-
mente, mundialização da área de influência dos capitalismos 
dominantes, através do comércio e da exportação de capitais, 
da formação de grupos multinacionais, da colonização que 
conduz à partilha do mundo. 

Em todo lugar cresce o porte médio dos estabelecimen
tos e das empresas; na Grã-Bretanha, ele dobra para as fia-
ções entre 1884 e 1911, e para os altos fornos entre 1882 e 
1913; na França, em 1906, um décimo da mão-de-obra assa-
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lariada está empregada nas empresas com mais de 500 assala
riados; nos Estados Unidos, o número médio de assalariados 
por empresa industrial passa de 22 em 1899 para 40 em 1919. 
Por ocasião das crises, operam-se fusões de empresas em pro
veito das mais poderosas: assim, no decorrer do período de 
1880-1918, na Grã-Bretanha, 655 empresas "desaparecem" 
em 74 conjuntos aglomerados.2 7 

Mas, sobretudo, sob a direção de um capitalista ou de 
uma família, são realizados reagrupamentos de capitais sem 
precedentes: trustes, grupos, que muito depressa dominam o 
conjunto de um setor industrial nacional, principalmente nos 
Estados Unidos e na Alemanha. Nos Estados Unidos, em 
1908, os sete primeiros trustes possuem ou controlam 1638 
sociedades;28 já em 1900, a parte dos trustes representa 50% 
da produção têxtil, 54% da indústria do vidro, 60% do livro e 
do papel, 62% da alimentação, 72% das bebidas alcoólicas 
fortes, 77% dos metais não-ferrosos, 81% da química, 84% 
do ferro e do aço. 2 9 É notadamente a United States Steel 
Corporation, constituída por J. P. Morgan e E. H. Gary, e 
integrando as aciarias de Carnegie. É a Standard Oil, funda
da em 1870 por J. D. Rockefeller, que só refina então 4% do 
petróleo americano, mas que em 1879 controla 90% das refi
narias americanas, e em 1904 controla 85% do comércio na
cional e 90% das exportações. Na Alemanha, é o império in
dustrial constituído por Krupp: 7 mil assalariados em 1873, 
78 mil em 1913; é a indústria elétrica AEG, que, graças a um 
fulgurante processo de concentração, controla, em 1911, de 
175 a 200 sociedades, emprega mais de 60 mil assalariados, 
coopera desde 1908 com o outro grupo alemão Siemens e di
vide os mercados mundiais com o grupo americano General 
Electric (grosso modo, a Europa para a AEG e a América do 

L. Hannah, citado in The Cambridge economic History of Europe, t. VII, vol. I, 
p . 207. 
Nazarevski, citado in N. Bukharin, op. cit., p. 58. 
I. Goldstein, citado in N. Bukharin, op. cit., p. 59. 
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Norte para a GE). 3 0 Na Grã-Bretanha esse movimento não é 
tão nítido; mas se observa durante esse período um importan
te processo de concentração bancária: 250 bancos privados 
em 1880, 48 em 1913; 120 Joint-Stock Banks em 1880, 43 em 
1913. Da mesma forma, na Alemanha: por ocasião da crise 
de 1873, 70 bancos abrem falência; outra onda de falências 
durante a crise de 1890-1891; e a crise de 1901 é uma verda
deira "crise de limpeza": o Deutsche Bank absorve 49 outros 
bancos, o Dresdner Bank, 46, e o Diskonto Bank, 28; sobram 
cinco ou seis grandes bancos, "sendo que cada grande banco 
era o núcleo financeiro de um conjunto de empresas, mas 
também, a fim de partilhar os riscos, vários bancos se asso
ciavam para patrocinar uma mesma empresa". 3 1 Do mesmo 
modo, nos Estados Unidos: dois "impérios financeiros" 
se constituem, um formado pelo First National Bank de Mor
gan, pela General Electric, pela Rubber Trust, pela US Steel, 
pelas estradas de ferro Vanderbilt e por diversas sociedades 
de eletricidade; o outro, formado pelo National City Bank, de 
Rockefeller, pela Standard Oil, pela Tobacco, pelo Ice Trust, 
pelas estradas de ferro de Gould e por empresas de telefones.32 

"Concentração da produção tendo como conseqüência 
os monopólios; fusão ou interpretação dos bancos e da indús
tria; aí está a história da formação do capital financeiro 
e o conteúdo dessa noção", escreve Lenin em Impérialisme, 
stade suprême du capitalisme. Como Bukharin, ele retoma o 
conceito forjado por Hilferding: 

3 0 Lenin, L'Impérialisme, stade suprême du capitalisme, 1916-1917, Ed. du 
Progrès, 1969, pp. 85 e segs. 

3 1 F. Mauro, Histoire de 1'économie mondiale, p. 212. 
Na França, os bancos de negócios participam no desenvolvimento industrial 
(Banque de Paris et des Pays-Bas, Banque Française pour le Commerce et 1'Indus-
trie), e Schneider passou a mão, por ocasião de sua criação, no Banque de 
l'Union Parisienne. Mas os grandes bancos de depósito nâo desmentem a sábia 
prudência de Henri Germain, diretor do Crédit Lyonnais: " A s empresas indus
triais, mesmo as mais sabiamente administradas, comportam riscos incompatíveis 
com a segurança indispensável para a aplicação dos fundos de um banco de depó
sitos". Citado in M. Reberioux, La Republique radicale?, Seuil, 1975, p. 120. 
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O capital financeiro significa, de fato, a unificação do capi
tal. Os setores, antigamente distintos, do capital industrial, 
comercial e bancário, estão, de hoje em diante, sob o controle 
da alta finança, na qual os magnatas da indústria e dos ban
cos estão estreitamente associados.33 

Assim se apaga no capital financeiro o caráter especial do ca
pital. Este último aparece enquanto força unida que decorre 
diretamente da propriedade dos meios de produção, das ri
quezas naturais e de todo o trabalho passado acumulado, e a 
disposição do trabalho vivo como decorrência dos meios de 
propriedade. Ao mesmo tempo, a propriedade, concentrada e 
centralizada entre as mãos de algumas grandes associações do 
capital, aparece diretamente oposta à grande massa dos não-
capitalistas.34 

Indissociavelmente, desenvolve-se o capitalismo, como 
ainda escreve Hilferding: 

A política do capital financeiro persegue uma tríplice finali
dade: em primeiro lugar, a criação de um território econômi
co tão vasto quanto possível; em segundo, a defesa desse ter
ritório contra a concorrência estrangeira mediante barreiras 
alfandegárias; e, em seguida, sua transformação em campo 
de exploração para os monopólios do país.35 

E Bukharin: 

Essa política do capital financeiro é o imperialismo.36 

Desenvolvimento das exportações e endurecimento da 
concorrência internacional; exportações de capitais, início de 
participação e criação de filiais no exterior; e, nesse momen-

3 3 Das Finanzkapital, Viena, 1910, trad. russa, 1912, trad. francesa, Ed. deMinuit, 
1970, p. 407. 

3 4 Ibidem, p . 330. 
3 5 Ibidem, p. 440. 
3 6 N. Bukharin, op. cit, p. 105. 
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to, uma segunda e poderosa onda de colonizações, acompa
nhada por rivalidades, choques e guerras. 

De 1875 a 1913, apesar do protecionismo, as exporta
ções alemãs multiplicaram por 4 e a dos Estados Unidos por 
perto de 5. As exportações britânicas multiplicaram apenas 
por 2,2 e as exportações francesas por 1,8; mas esses dois paí
ses aumentam o esforço para a exportação: a parcela que a 
Grã-Bretanha exporta do produto físico, que passara de 26% 
em 1851 para 46% em 1871, e que reduzira após 1881, volta a 
subir após 1900 para atingir 50% em 1911; na França, esta 
parcela progride mais moderadamente, de 17% no último ter
ço do século XIX para 21% em 1905-1913.37 A Grã-Bretanha 
exportava 13% do carvão que produzia em 1870, 21% em 
1890, 33% em 1913; ela exportava 35 a 40% do ferro fundido 
e depois do aço que ela produzia na segunda metade do sé
culo XIX, mas 50% em 1905-1907.38 E nesse ponto, a indús
tria britânica continua a se beneficiar de uma vantagem devi
da a sua estrutura, já que a parte das produções de meios de 
produção se fortaleceu ainda mais: 47% em 1881, 58% em 
1907:39 os novos países que se industrializam, se urbanizam, 
se equipam, são escoadouros essenciais. 

A exportação de capitais é um dos meios de se assegurar 
esses escoadouros: ela assume uma crescente importância no 
fim do século XIX e no início do século XX. Os investimen
tos exteriores, em fluxos anuais, dobram na Grã-Bretanha de 
1880-1884 a 1890-1894, depois eles quadruplicam de 1890-
1894 a 1910-1913; na Alemanha, eles dobram pela primeira 
vez de 1883 a 1893 e uma segunda vez de 1893 a 1914; na 
França, eles triplicam de 1880 a 1914.40 

Entre si, esses três países representam mais de três quar
tos dos capitais investidos no exterior em 1914: 43% unica-

J. Marczewski, Cahiers de l'ISEA, n? 163, julho de 1963, t. 22, p. LXI. 
Ph. Deane e W. A. Cole, op. cit., t. 54 e 56, pp. 216 e 225. 
T. J. Markovitch, Cahiers de i'ISEA, n? 179, novembro de 1966, p. 287. 
H. Feis, Europe, the world Banker, 1870-1914. 
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TABELA 23 

DISTRIBUIÇÃO D O S HAVERES DA GRÃ-BRETANHA NO EXTERIOR* 

1870 1914 

Europa 25 5 
Estados Unidos 27 21 
América Latina 11 18 
índia 22 9 
resto do Commonwealth 12 37 
resto do mundo 3 9 

total 100 99 
total em milhões de libras 770 4107 

* Em porcentagem. 
Fonte: a. G. Kenwood e A. L. Lougheed, op. cit., p. 43 . 

A. G. Kenwood e A. L. Lougheed, op. cit., p. 41 . 
Ibidem, p. 42. 

mente para a Grã-Bretanha, 20°7o para a França, 13% para a 
Alemanha; sobram somente 7% para os Estados Unidos, 
12% para o conjunto dos investimentos belgas, holandeses e 
suíços, 5% para todos os outros.4 1 

Quanto às zonas "investidas", a Europa representa a 
maior parte (27%), seguida da América do Norte (24%), da 
América Latina (19%) e da Ásia (16%); a África só recebe 
9% dos investimentos no exterior e a Oceania 5%. 4 2 

A Grã-Bretanha continua de longe o primeiro investidor 
mundial; mas a distribuição de seus investimentos se modifi
cou profundamente: eles se orientam muito menos para a Eu
ropa e menos também para os Estados Unidos e índia, mais 
para o resto do Commonwealth e para a América Latina. 

Os haveres franceses continuam principalmente na Eu
ropa (perto de três quintos), com uma forte reorientação para 
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TABELA 24 

DISTRIBUIÇÃO DOS HAVERES DA F R A N Ç A NO EXTERIOR* 

Investimentos realizados Haveres 

1816-1851 1852-1881 1914 

Europa mediterrânea 62 36 14 
Europa central 12 19 8 
Europa oriental — 9 28 
Europa do Nordeste 22 4 8 

total da Europa 96 68 58 

Oriente Próximo — 23 11 
colônias — 4 9 
Américas 4 5 16 
resto do mundo — — 6 

total 100 100 100 
total em bilhões de francos 2,5 17,6 52,7 

* Em porcentagem. 
Fonte: R. E. Cameron, op. cit., pp. 92, 97 e 380. 

a Europa oriental, notadamente a Rússia. Eles ainda não são 
quase investidos nas colônias. 

Os capitais alemães também são investidos na Europa 
(notadamente Áustria, Rússia, Hungria, Romênia), mas tam
bém em certos países, tais como o Japão, o México e o impé
rio otomano. Os capitais dos Estados Unidos ficam na Amé
rica: notadamente Canadá, México e Cuba. 

Esses haveres no exterior assumem formas muito diver
sas: subscrição de empréstimos públicos (muito apreciados 
pelos poupadores franceses), empréstimos a governos, ban
cos ou empresas, início de participações ou compras nos dife
rentes setores de atividades ou, já, para os trustes ou grupos, 
criações de filiais no estrangeiro. Assim, Westinghouse cria já 
em 1903 uma filial na Inglaterra e a AEG tem, antes de 1912, 
filiais em Londres, Petrogrado, Paris, Gênova, Estocolmo, 



230 MICHEL BEAUD 

Bruxelas, Viena, Milão e em inúmeras cidades da América. 
Os bancos têm aí um papel decisivo. Em 1913, os ativos da 
Société Générale da Bélgica são distribuídos em três quintos 
em valores nacionais e em dois quintos em valores no exte
rior, especialmente na Áustria, na Rússia, no Canadá, na 
Argentina e na Nova Caledônia... O Deutsche Bank tem sub-
filiais na América do Sul (Argentina, Peru, Bolívia, Uruguai, 
Brasil) e na Espanha; participações na Suíça, no Iraque e na 
China; interesses na Áustria, no império otomano, na Améri
ca Central, na África do Leste e na África do Sul... O Dis-
konto Bank tem filiais na Grã-Bretanha, na Romênia, na 
Bulgária, no Brasil e no Chile; participações na Bélgica e na 
Itália, na Argentina e no Brasil, nos Camarões, no Guiné, na 
Ásia; interesses na Europa (Grã-Bretanha, Finlândia, Áus
tria, Romênia, Rússia) e na África... Os bancos britânicos 
contavam em 1910 com mais de cinco mil sucursais ou agên
cias no mundo; os bancos franceses, cento e quatro sucursais; 
os alemães, setenta; e os holandeses, sessenta e oito. 4 3 

É nesse movimento de expansão dos capitalismos nacio
nais em escala mundial que se desenvolvem os diferentes sur
tos de colonização desse período. Provam isso essas conside
rações de Cecil Rhodes em 1895: 

Eu estava ontem no East End [bairro operário de Londres] e 
assisti a uma reunião de desempregados. Ouvi discursos exal
tados. Era um grito só: "Pão! Pão!". Revivendo toda a cena 
ao voltar a casa, senti-me ainda mais convencido do que antes 
da importância do imperialismo... A idéia que considero mais 
importante é a solução do problema social, a saber: para sal
var os quarenta milhões de habitantes do Reino Unido de 
uma guerra civil destruidora, nós, os colonizadores, devemos 
conquistar novas terras a fim de nelas instalarmos o excedente 
de nossa população, de nelas encontrarmos novos mercados 
para os produtos de nossas fábricas e de nossas minas. O Im
pério, sempre repeti, é uma questão de sobrevivência. Se vós 

N. Bukharin, op. cit., pp. 40 e segs. 
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quiserdes evitar a guerra civil, cumpre que vos torneis impe-
rialistas.44 

E Joseph Chamberlain, ministro das colônias britânicas, 
num discurso, na Câmara de Comércio de Birmingham, em 
1896: "Se tivéssemos permanecido passivos (...) a maior par
te do continente africano teria sido ocupada por nossos rivais 
comerciais (...)• Através de nossa política colonial, assim que 
adquirimos e desenvolvemos um novo território, nós o desen
volvemos como os procuradores da civilização para o cresci
mento do comércio mundial". E Jules Ferry: "A política 
colonial é filha da política industrial". P. Leroy-Beaulieu, 
membro do Instituto, professor do College de France, diretor 
do Économiste français, publica em 1891 De la colonisation 
chez les peuples modernes; ele põe em epígrafe esta frase de 
Stuart MUI: "Pode-se afirmar, no estado atual do mundo, 
que a fundação de colônias é o melhor negócio no qual se 
possa aplicar os capitais de um velho e rico país". E ele escreve: 

A colonização é a força expansiva de um povo, é seu poder de 
reprodução, é sua dilatação e sua multiplicação através dos 
espaços; é a submissão do universo ou de uma vasta parte à 
sua língua, a suas idéias e a suas leis. Um povo que coloniza é 
um povo que lança os alicerces de sua grandeza no futuro, e 
de sua supremacia futura (...). É impossível não considerar [a 
colonização] como uma das tarefas que se impõem aos Esta
dos civilizados.45 

Realismo econômico e racismo se fortalecem: 

Não é natural, nem justo, que os países civilizados ocidentais 
se amontoem indefinidamente e se asfixiem nos espaços res
tritos que foram suas primeiras moradas, que neles acumulem 

4 4 Die Neue Zeit, 1898, n? 1, p. 304, citado por Lenin, fImpérialisme..., op. cit., 
p. 100. 
P. Leroy-Beaulieu, De la colonisation chez les peuples modernes, Guillaumin, 
'891, pp. 839 e 841. 
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as maravilhas das ciências, das artes, da civilização, que eles 
vejam, por falta de aplicações remuneradoras, a taxa do juro 
dos capitais cair em seus países cada dia mais46 e que deixem 
talvez a metade do mundo a pequenos grupos de homens igno
rantes, impotentes, verdadeiras crianças débeis, dispersos em 
superfícies incomensuráveis, ou então a populações decrépitas, 
sem energia, sem direção, verdadeiros velhinhos incapazes de 
qualquer esforço, de qualquer ação ordenada e previdente.47 

A boa consciência civilizada ou religiosa abençoa; o 
racismo e a certeza da superioridade suprimem os últimos 
escrúpulos; os interesses impelem; o misticismo do sol e dos 

TABELA 25 

EXPANSÕES COLONIAIS ENTRE 1876 E 1914 

colônias metrópoles 

7576 7974 1914 

super popula super popula super popula
fície* ção** fície* ção** fície* ção** 

Grã-Bretanha 22,5 251,9 33,5 393,5 0,3 46,5 
Rússia 17 15,9 17,4 33,2 5,4 136,2 
França 0,9 6 10,6 55,5 0,5 39,6 
Alemanha — — 2,9 12,3 0,5 64,9 
Estados Unidos — — 0,3 9,7 9,4 97 
Japão — — 0,3 19,2 0,4 53 

total para as seis 

grandes potências 40,4 273,8 65 523,4 16,5 437,2 

colônias pertencentes 
a pequenos Estados 
(Bélgica, Holanda.. .) — — 9,9 45,3 — — 
* Em milhões de metros quadrados; ** Em milhões de habitantes. 
Fonte: N. Bukharin, op. cit., p. 81. 

Grifo nosso (N .A. ) Mas Leroy-Beaulieu insiste em nota: "A colonização é um 
dos meios de prevenir, mediante a abertura de novos empregos aos capitais, a ra
pidez desse aviltamento do juro, e isso não é um de seus menores benefícios, em
bora nenhum escritor não o tenha assinado até agora". Ibidem, p. 842. 
Ibidem, p. 842. 
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grandes espaços por vezes animam; as armas modernas dão a 
coragem necessária. E, britânicas, francesas, alemãs, mas 
também belgas e holandesas, são as expedições coloniais; 
quando necessário, os massacres de homens ou de popula
ções: o saqueamento. 

Em menor escala e de uma outra maneira, a Rússia, de 
um lado, os Estados Unidos, do outro, participam nesse mo
vimento.48 

Atritos dos expansionismos nacionais. Endurecimento 
da competição econômica e financeira. Rivalidades nacio
nais, alianças e derrubadas de alianças. Tudo isto, num fun
do de nacionalismo, de chauvinismo e de racismo, de desfiles 
militares e de exposições universais. Crescem as despesas mili
tares, fornecendo, em cada país, mercados ampliados aos in-

TABELA 26 

CRESCIMENTO DAS DESPESAS MILITARES NOS 
PRINCIPAIS PAÍSES CAPITALISTAS 

1. Crescimento das 
despesas militares per 

capita* 

2. Parte das despesas 
militares nas depesas 

totais do Estado* 

de 1875** 

a 1908 

de 1908 a 

1913-1914 
1875** 1908 

Grã-Bretanha 62 29 38,6 48,6 
França 63 14 29,0 37,0 

Alemanha 95 28 28,5 28,3*** 
Estados Unidos 67 a 33,5 56,9 

* Em porcentagem; ** Para a Alemanha, 1881-1882; *** Excluídas as despe
sas "extraordinárias e provisórias", 
a. Não-disponível. 

Fontes: O. Schwarz, citado in N. Bukharin, op. cit., p. 126, e W. Sombart, 
Le Capitalisme moderne, trad. francesa, L' Apogée du capitalisme, Payot, 
1932, t. 1, p. 88. 

Ver notadamente C. Julien, L'Empire américain. 
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dustriais nacionais, e os meios de novas conquistas aos milita
res. Elas são particularmente importantes nos quatro países 
capitalistas dominantes da época. 

Concentração de capital, cartéis, trustes, monopólios; 
interpenetração do capital industrial e do capital bancário 
nessa nova realidade: o capital financeiro; atuação renovada 
do Estado, através, simultaneamente, da legislação social, da 
importante atuação nas grandes obras, da expansão territo
rial, do militarismo; exportação de capitais, colonização, 
partilha do mundo. É um "novo capitalismo" que se desen
volve no começo do século XX, batizado por muitos de "im
perialismo". 

Como Hobson, já em 1902: "O novo imperialismo se 
distingue do antigo, primeiramente, por substituir as tendên
cias de um único Império em expansão pela teoria e pela prá
tica de Impérios rivais, cada um deles guiado pelas mesmas 
aspirações à expansão política e ao lucro comercial: segunda
mente, por marcar a preponderância dos interesses financei
ros ou relativos aos investimentos de capitais sobre os interes
ses comerciais.49 

Graças ao imperialismo, o capital financeiro vai poder, 
por uns tempos, superar as contradições referentes ao âmbito 
nacional. Hilferding, 1910: 

Com um olhar infalível, ele olha a mistura babilonesca dos 
povos e, acima das outras, ele vê sua própria nação. Ela é 
real, ela vive em seu poderoso Estado, multiplicando sem pa
rar sua força e sua grandeza. Todas as suas forças são con
sagradas à sua elevação. Assim obtém-se a subordinação dos 
interesses do indivíduo aos interesses gerais superiores que 
constituem a condição de toda ideologia social vital; o Esta
do, inimigo do povo, e a nação são apenas um, e a idéia na
cional, força motriz, é subordinada à política. Desaparece
ram as contradições de classes, suprimidas, engolidas pelo 
fato de que tudo é posto a serviço dos interesses do todo. A 

Hobson, Imperialism, 1902, citado por Lenin, L'Impérialisme, op. cit., p. 118. 
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perigosa luta de classes, que poderia ter conseqüências desco
nhecidas para os proprietários, deu lugar às ações gerais da na
ção, cimentada por uma meta idêntica: a grandeza nacional.50 

E Otto Bauer, 1913: "O imperialismo é realmente um 
meio de estender os limites da acumulação". 5 1 

Se a economia mundial é "um sistema de relações de 
produção e de relações de troca correspondentes abarcando a 
totalidade do mundo", 5 2 o imperialismo é o ampliamento em 
escala mundial das relações de produção e de troca capitalis
ta, operando-se esse ampliamento, no início do século XX, 
sob a dominação dos capitalismos e das burguesias britâni
cas, alemãs, francesas, americanas... 

A "paz" que reina então — alguns pensam que a pax 
germânica sucede a pax britannica — é uma paz imperialista, 
já matizada pelos clamores da guerra. 

Expedições coloniais, francesas no Daomé, em Mada
gascar, no Chade, no Marrocos; britânicas na África do Sul e 
no Sudão; belgas no Congo; italianas na Abissínia e em Trí-
poli; intervenções americanas no Havaí, em Porto Rico, na 
Samoa, nas Filipinas, no Panamá; expansionismo japonês na 
China e na Coréia; expedição internacional na China. As ri
validades desembocam em situações explosivas em Fachoda 
em 1898, no Marrocos em 1905 e 1911; ou em guerras, guerra 
dos bôeres (1899-1902), guerra hispano-americana (1898), 
guerra russo-japonesa (1904-1905): primeiras advertências de 
uma brusca mudança que se anuncia, visto que, por duas ve
zes, potências européias lutaram por "países de além-mar". 
Guerras nacionais, greco-turca (1897) e balcânicas (1912 e 
1913), de onde os interesses das grandes potências não estão 
ausentes. 

Hilferding, Das Finanzkapital, Viena, 1910, citado por N. Bukharin, op. cit., 
P- 107. 
O- Bauer, Neue Zeit, n? 24, 1913, p. 873, citado in P. P. Rey, Les Alliances de 

2 classes, p. 140. 
N. Bukharin, op. cit., p. 17. 
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Rivalidades, concorrência, atritos, enfrentamentos; in
teresses industriais e financeiros, mas também ímpetos pa
trióticos; mesmo não sendo a única causa, a expansão impe-
rialista dos capitalismos nacionais no fim do século XIX e no 
início do século XX está fundamentalmente na origem da 
"Grande Guerra" de 1914-1918. Carnificina gigantesca, que 
apenas a idéia de que era a "última das guerras" podia tornar 
suportável. 

-'maiisjtqr. 20b oê?smrnob s do 



Conclusões da etapa 4 

Em cada período de suas formações e de seus desenvol
vimentos, os capitalismos nacionais sugaram do exterior: 
ouro das Américas, pilhagem, trabalho forçado, escravidão, 
arrecadações coloniais, ganhos comerciais. Não são, portan
to, nem a existência, nem sequer a importância desses recur
sos externos que caracterizam o imperialismo. 

O imperialismo é o funcionamento e o desenvolvimento 
de um capitalismo nacional em escala mundial: extorsão do 
valor produzido por ocasião da produção, a realização do 
valor produzido por ocasião da venda das mercadorias, a 
exploração econômica, sob a forma de capitais novos, dos 
lucros anteriormente realizados, já não são pensados e orga
nizados principalmente em escala local/nacional, mas sim de 
imediato em escala nacional/mundial. Esta nova atitude é 
fruto de entidades capitalistas de grande porte: oligopólios, 
assumindo diversas formas, grandes empresas, trustes, gru
pos; ela repousa cada vez mais na aliança, por vezes interpe-
netração, do capital industrial e do capital bancário, no capi
tal financeiro; ela é promovida por frações da burguesia que, 
ultrapassando os horizontes locais/nacionais, empreendem e 
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Q U A D R O 10 
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Momentos do processo de 
acumulação 

Contradições correspondentes 

A) Submissão real dos trabalhadores. 
Compra da força de trabalho as
salariado. Organização do traba
lho, coação ao sobretrabalho. 

1) Contradição classe operária/bur
guesia: continua principalmente 
nacional. 

B) Realização do valor produzido. 
Venda de mercadorias: 
— para o setor I, venda de bens 

de produção às empresas dos 
dois setores; 

— para o setor II, venda de bens 
de consumo aos trabalhadores 
dos dois setores e às outras 
classes. Procura de mercados 
externos; tentativas dos capita
listas estrangeiros de se implan
tarem no mercado nacional. 

2) Concorrência entre capitalistas 
nacionais. 

3) Obrigação de equilíbrio entre pro
dução e mercado de compra para 
cada setor, e entre os setores. 

4) Concorrência entre capitalistas na
cionais e capitalistas estrangeiros. 

C) Procura de oportunidades de in
vestimentos rentáveis para os ca
pitais formados a partir dos lucros 
anteriores. 

5) Contradição entre o sufocamento 
das antigas indústrias e a incerte
za das novas. 

6) Concorrência entre capitais nacio
nais e estrangeiros. 

7) Contradição entre a amplitude dos 
riscos e as perspectivas de lucro. 

impulsionam em escala nacional/mundial, e que, nessa dinâ
mica, obtêm o apoio do Estado, de sua diplomacia, de sua 
frota e de suas armas. 

Quer dizer que, com o imperialismo: 
1) as contradições referentes ao movimento de reprodu

ção ampliada do capital se desenvolvem, daí em diante, no 
âmbito nacional/mundial; 

2) surgem e se desenvolvem novas contradições, princi
palmente com referência ao período em que nos situamos, no 
estágio da realização do valor produzido e do controle de 
regiões do mundo. 
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Tentemos sistematizar este ponto, para esse período do 
primeiro terço do século XX. 

Esquematizando, as crises do fim do século XIX resulta
ram principalmente do jogo das contradições 1, 2, 3 e 5, con
tradições que atuavam ainda essencialmente em cada quadro 
nacional. Elas impulsionaram a procura acentuada de merca
dos externos e a exportação de capitais, o que fez surgir e 
aguçar as contradições 4, 6 e 7. Para atenuar o efeito delas, 
cada potência procurou conseguir uma zona de poder no 
mundo, o que — com a ajuda do nacionalismo, racismo, 
xenofobia, chauvinismo e proselitismo — contribuiu para 
transformar os antagonismos econômicos em oposições nacio
nais, logo, políticas e militares; oposições que se alimentam 
dos ódios e dos rancores históricos, das certezas de superiori
dade (britânica, francesa ou alemã), dos mitos de grandeza 
ou de missão civilizadora. 

O que foi largamente suficiente para desencadear a guer
ra mundial que, então, pareceu ser a mais sangrenta, a mais 
mortífera, a mais bárbara... 



• 

5. A grande reviravolta 
(1914-1945) 

Nosso século, nem sequer findo, terá visto se suceder duas 
idades radicalmente diferentes e sem qualquer outra transição 
senão a guerra. Os contemporâneos devem fazer um esforço 
para imaginar os anos de outrora: era de estabilidade, de eco
nomia, de prudência; sociedade de direitos adquiridos, de 
partidos tradicionais, de firmas de confiança; regime de ren
dimentos fixos, de ordenados certos, de aposentadorias calcu
ladas do modo mais justo; época dos três por cento, das velhas 
ferramentas e do dote regulamentar. A concorrência auxilia
da pela técnica fez com que essa sabedoria fugisse e essa 
comodidade morresse (...). A guerra transformou em torrente 
o curso natural das coisas e mudou a base das necessidades. 
Para satisfazer estas tais como são, variadas, imperiosas, in
constantes, a atividade dos homens se multiplica e se precipita 
(...). O maquinismo e a divisão do trabalho fazem recuar 
todos os dias o ecletismo e a fantasia.' 

Arrastados por sua lógica de acumulação e de produção 
ampliada, os capitalismos nacionais procuraram espaço no 
mundo para sua expansão, fazendo concorrência entre si e se 

1 Charles de Gaulle, Le Fil de 1'épée, 1932, Berger-Levrault, 1954, pp. 54 e 90. 
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confrontando cada vez mais asperamente. As reações nacio
nais se tornaram mais agudas, os nacionalismos se inflama
ram, com o espírito de conquista e o espírito de revanche. A 
guerra mundial nada resolveu, muito ao contrário. A necessi
dade de expansão em escala mundial continua vigorosa en
quanto foi destruído o antigo sistema de pagamentos interna
cionais. E esse mundo estilhaçado conhecerá nos anos vinte a 
coexistência da prosperidade e da crise, será arrastado, a par
tir de 1929, a nova crise, depois a uma nova grande guerra. 

Da guerra à crise 

"O capitalismo traz em si mesmo a guerra, como as nu
vens escuras a tempestade", havia dito Jaurès. O capitalismo 
traz acima de tudo a crise e a imperiosa necessidade de con
quista de novos espaços. E é seu desenvolvimento concreto 
através das formações sociais nacionais, é o enfrentamento 
dos capitalismos nacionais que deixa o capitalismo portador 
de guerra. 

A Grande Guerra de 1914-1918 convulsiona a Europa, 
acentua o declínio britânico, fortalece os Estados Unidos, 
sem resolver na realidade as contradições de antes de 1914. E 
é um longo período de crise que ela abre, insidiosa e múltipla 
nos anos vinte, geral apesar de sua diversidade a partir de 
1929. 

• 

As convulsões da Grande Guerra 

O ímpeto quebrado do movimento operário, o declínio 
agravado dos capitalismos europeus, o endurecimento dos 
nacionalismos... E, no entanto, com a Primeira Guerra Mun
dial, a grande reviravolta estava apenas começando. Quebrou-
se o belo mito do internacionalismo proletário. A greve geral 
devia impedir a guerra; as classes operárias deviam se recusar 
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a matar-se entre si por conta dos capitalistas... 1910: "Em to
da greve, o exército é a favor do patronato; em todo conflito 
europeu, em toda guerra entre nações ou colonial, a classe 
operária é lograda e sacrificada em proveito da classe patro
nal parasitária e burguesa. Eis por que o Congresso (da CGT) 
aprova e preconiza qualquer ação de propaganda antimilita-
rista e antipatriótica (...)". 2 E ainda: "Em caso de guerra 
entre as potências européias, os trabalhadores responderão à 
declaração de guerra com uma declaração de greve geral re
volucionária".3 1912: preparada por uma campanha de vá
rios anos, a greve geral contra a guerra de 16 de dezembro é, 
apesar de sua amplitude e de seus tempos fortes, um fracasso. 
1914: o manifesto da CGT de 29 de julho: "Os governantes 
(...) têm o povo francês com eles se, como se diz, eles traba
lham sinceramente para a paz.4 

Alguns ficarão até o fim fiéis a suas convicções pacifis
tas; muitos ficarão atormentados; outros retomarão em ple
no conflito o combate pela paz. Nem por isso: aos milhões, 
os proletários de todos os países da Europa se matam entre si. 
E as discórdias, as divisões, os rancores ficarão vivos e infla
mados. 

Outra derrota: às vésperas da guerra, trabalhadores da 
Europa se opunham à introdução de novos métodos de orga
nização do trabalho. Greves na Renault, em 1912 e 1913; em 
Dietrich, em Argenteuil, e em Brasier, em Ivry, em 1913; os 
trabalhadores dessas empresas recusam a cronometragem: 

Sua aplicação nas fábricas Renault demonstrou claramente a 
que situação intolerável, a que trabalho extenuante esse siste
ma devia levar os trabalhadores suficientemente ingênuos pa
ra aceitá-lo (...); o operário reduzido ao estado de bruto, a 
quem é proibido pensar, refletir; ao estado de máquina sem 
alma produzindo intensamente, com excesso, até que um des-

2 Citado in E. Dolléans, op.cit., t. II, p. 192. 
Ibidem, p. 195. 
Citado in J. Bron, op.cit., t. II, p. 146. 



244 MICHEL B E A U D 

gaste prematuro, fazendo dele um não-valor, jogue-o para 
fora da fábrica. O método Taylor é implacável; ele elimina os 
não-valores e aqueles que ultrapassaram a idade da plena ati
vidade muscular.5 

E Merrhein, em Vie ouvrière, do dia 31 de março de 
1913: 

A inteligência é escorraçada das fábricas. Só devem nelas 
ficar braços sem cérebro e autômatos de carne adaptados a 
autômatos de ferro e de aço.6 

Mas a guerra permite a implantação de-métodos de 
organização científica do trabalho: o exército os utiliza na 
unidade central de reparações do serviço automotivo. E 
Louis Renault salienta, em 1919, diante dos membros da câ
mara sindical dos construtores de automóveis, "o interesse 
da organização do trabalho, dos métodos que permitem as 
mais delicadas fabricações sem mão-de-obra especializada". 
Já nessa época, numa circular de 1918 a seus engenheiros, ele 
enfatizava: "quase todos os elementos necessários a uma or
ganização completa existem". Ao mesmo tempo, o Bulletin 
des usines Renault advertia os operários que o empenho longe 
de diminuir, deveria prosseguir e se intensificar: "Vós presu-
mistes que, quando esta guerra tiver acabado, a outra guerra, 
a guerra econômica começará (...). Nesta guerra, vós sereis os 
soldados de primeira linha". 7 

Enfim, como as outras classes, a classe operária foi dizi
mada: 10% dos trabalhadores industriais foram mortos no 
decorrer da guerra de 1914-1918.8 

5 Panfleto da CGT de 1913, reproduzido in Histoire économique et sociale de la 
France, t. IV, vol. I, p. 528 bis. 

6 Citado in E. Dolléans, op.cit., t. III, p. 264. 
7 Citado por B. Coriat, op. cit., p. 68; ver também P. Fridenson, Histoire des usines 

Renault, t. I, Seuil, 1972, p. 76. 
8 Por causa da mobilização no local, a proporção é um pouco menor para os traba

lhadores da indústria (8,8%) ou dos transportes (8,1%) do que para os agriculto-
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A isto, há que se acrescentar: a tentativa de revolução 
comunista na Alemanha, sufocada em sangue (janeiro-março 
de 1919); a revolução húngara aniquilada (julho de 1919); 
depois na França a cisão entre comunistas e socialistas no 
Congresso de Tours (1920). No momento em que, para inu
meráveis trabalhadores, a revolução soviética acaba de dar ao 
socialismo uma pátria, o movimento operário, nos grandes 
países capitalistas da Europa ocidental, encontra-se enfra
quecido, machucado, dilacerado. 

Esses próprios países estão exangues e em ruínas, mes
mo que algumas fábricas tenham se desenvolvido na guerra e 
para ela. Cerca de 8 milhões de mortos: 2,7 na Alemanha, 1,7 
na França, o mesmo na Rússia, 1,5 na Áustria-Hungria, 
930 000 na Grã-Bretanha, 150 000 para os Estados Unidos; 
tanto na Alemanha quanto na França, um homem sobre dez 
de idade ativa, na Grã-Bretanha um sobre vinte. O custo total 
da guerra representou 32% da riqueza nacional da Inglaterra, 
30% para a da França, 22% para a Alemanha, 9% apenas 
para os Estados Unidos. Cada Estado comprometido na 
guerra contraiu uma enorme dívida pública para com seus ha
bitantes: globalmente, a dívida pública do elenco dos países 
beligerantes passou de 26 bilhões de dólares nas vésperas da 
guerra a 222 bilhões em 1920. Acrescenta-se a isso a dívida ex
terna: Grã-Bretanha emprestou cerca de 4 bilhões de dólares 
dos Estados Unidos, e a França 3 bilhões. Em 1921, a comis
são aliada de reparações impõe à Alemanha um pagamento 
de 33 bilhões de dólares. 

Sobre base 100 em 1913, o índice da produção industrial 
é, em 1920: 

— 141 nos Estados Unidos; 
— 100 na Grã-Bretanha; 
— 62 na França e 61 na Alemanha. 
As reservas de ouro dos Estados Unidos mais que qua-

res (10%) ou profissões liberais (10,7%). (A. Sauvy, Histoire économique de la 
France, t. 1, p. 442.) 
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druplicaram, durante a guerra e ultrapassam, em 1921, 2,5 bi
lhões de dólares (perto de dois quintos do conjunto das reser
vas mundiais). 

Ademais, com a Revolução de Outubro, as potências da 
Europa se acham por várias décadas sem um mercado prome-
tedor e onde elas haviam investido. Na Rússisa, é o ideal socia
lista que promoveu o movimento portador de ruptura, tanto 
com o capitalismo quanto com o Ocidente. Na Turquia, após 
o desmantelamento do império otomano, depois na Pérsia, 
no Afeganistão, afirmam-se novas dinâmicas nacionais. No 
Egito, enfim, ocupado desde 1882, protetorado britânico des
de 1914, greves, boicotes e ataques a trens conduzem o gover
no britânico a proclamar a independência em 1922, indepen
dência que deve, é o que deseja ele, continuar completamente 
teórica. Afinal, durante a guerra, o Japão aumentou muito 
sua produção industrial, suas trocas e seus haveres externos: 
uma nova potência industrial está se afirmando na Ásia. 

Enfraquecimento dos capitalismos da Europa e "declí
nio da Europa" impossível de dissociar esses dois movimen
tos. Os Estados Unidos são, doravante, a primeira potência 
econômica; a Alemanha vai reconstituir seu poderio indus
trial; a URSS e o Japão, segundo diferentes caminhos vão se 
empenhar num formidável esforço de industrialização; a 
Grã-Bretanha e a França têm ainda, com seus aparelhos in
dustriais, com suas redes bancárias e financeiras, com seus 
impérios, cartas fundamentais. Como previa Louis Renault, 
mal assinado os tratados de paz, abre-se uma formidável 
guerra econômica. 

A crise dos anos 1920-1930 

Tradicionalmente, este período é separado em quatro 
partes: o boom do imediato após-guerra, a crise de adaptação 
industrial de 1921, o período de "prosperidade", a crise de 
1929 e seus nrolongamentos nos anos trinta. Com muita fre-
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qüência são dissociados os aspectos monetários (dívidas e 
pagamentos internacionais, inflação) e os aspectos econômi
cos (produção, intercâmbios comerciais). 

A hipótese que propomos é, ao contrário, que é a mes
ma crise que se desenvolve sob formas diferentes nos anos 
1920-1930; e que, sem que tenham desaparecido (será neces
sário dizê-lo?) as contradições fundamentais, de um lado com 
as classes operárias, de outro com as formações sociais domi
nadas, são as contradições entre capitalismos nacionais que 
fornecem a chave da grande crise desse período. 

Destruições de guerra? Enorme dívida pública? Dívida 
externa para com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha? Na 
França, volta a resposta, sempre a mesma: "A Alemanha pa
gará". A França bem que "pagara" após a derrota de 1871. 
Mas as reparações exigidas da Alemanha vão forçar os indus
triais desse país a exportar mais, especialmente carvão, aço, 
produtos metalúrgicos e mecânicos, o que vai endurecer a 
competição germano-britânica. 

Durante a guerra, fortaleceu-se o poder econômico ame
ricano; igualmente seu poder financeiro: os investimentos 
externos americanos passaram de 3,5 bilhões de dólares em 
1913 para 6,5 em 1919, ao passo que os da Grã-Bretanha re
cuavam de 18,3 para 15,7; paralelamente, as reservas de ouro 
americanas crescem fortemente nos Estados Unidos, de 0,7 
em 1913 para 2,5 bilhões em 1921, muito mais que na Grã-
Bretanha (de 0,2 para 0,8). A cotação da libra esterlina em 
dólares caiu de 4,78 em 1914, antes do desatrelamento do 
ouro, para 3,78 em janeiro de 1921; ora, está fortemente an
corada a idéia de que, para poder reencontrar seu estatuto de 
moeda universal, a libra deve poder "olhar o dólar de 
frente"(ou seja, recobrar a paridade de antes da guerra e vol
tar à convertibilidade ouro). Mas, na medida em que a indús
tria britânica não realiza ganhos de produtividade superiores 
aos de seus concorrentes, essa política deixa as exportações 
mais caras, logo, mais difíceis, e o reerguimento comercial 
mais problemático; ou então, deve-se reduzir o consumo in-
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QUADRO 11 

A REDE DOS COMPROMISSOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS 
LOGO A P Ó S A PRIMEIRA GU ER R A M U N D I A L * 

O U T R O S P A Í S E S D A E U R O P A J A P Ã O 

A 
V 

* Em bilhões de dólares, 

haveres guardados no estrangeiro ( investimentos externos) em 

1919. 

reservas de ouro dos bancos centrais em 1921. 

situação das dívidas interaiiadas no fim da guerra. 

< "reparações" devidas pela A l e m a n h a em 1921. 

Fontes: Esquema estabelecido segundo A. Sauvy, Histoire économique de la Fran-
ce, t. I, pp. 141 e segs. e 169; H. Heaton, Histoire économique de 1'Europe, t. II, 
pp. 257 e segs.; M. Byé e G. de Bernis, Relations économiques internationales, 1.1, 
Dalloz, 1977, p. 347; J. Néré, La Crise de 1929, p. 8. Os totais dados devem ser con
siderados como "ordens de grandeza". 
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terno e notadamente o poder de compra operário, o que leva 
a duros confrontos sociais. 

Pagamento das reparações alemãs, retorno à paridade 
e à convertibilidade ouro da libra, mais amplamente, preocu
pação generalizada de voltar a um sistema monetário interna
cional fundamentado no ouro, tentativas para resolver o 
inextricável problema das dívidas internacionais:9 todos esses 
problemas monetários e financeiros que dominam os anos 
vinte têm uma dimensão econômica e social. Profeta então 
pouco escutado, J. M. Keynes o havia rapidamente com
preendido: " Na verdade, o padrão ouro já não passa de uma 
relíquia dos tempos bárbaros. Todos nós, a começar pelo Go
vernador do Banco da Inglaterra, estamos agora interessados 
em primeiro lugar na preservação da estabilidade dos negó
cios, dos preços, do emprego, e não é provável que, quando 
estivermos na obrigação de escolher, sacrificaremos delibera-
damente tudo isso a esse dogma gasto que outrora teve seu 
valor: 3-17-10 1/2 para uma onça de ouro", escreve ele em 
1923 em A Tract on monetary Reform. Mas em 1925, após 
cinco anos de esforços nesse sentido, a libra recobra sua pari
dade de antes da guerra; e sua convertibilidade é restabelecida. 

O preço pago foi pesado: a crise de 1921, de uma parti
cular gravidade na Grã-Bretanha, com uma queda brutal das 
exportações e um rápido aumento do desemprego (um milhão 
de desempregados em janeiro de 1921, dois milhões em ju
nho); a queda, em valor constante, das exportações que atin
ge não somente os produtos siderúrgicos e o carvão, mas tam
bém as indústrias de cotonifício e de lanifício e as fabricações 
de máquinas (enquanto em 1923, as exportações alemãs reen
contraram, em volume, o nível de 1913); o desemprego, que 
vai atingir ao longo de todos os anos 20 mais de um milhão de 

9 Conferências de Paris e Londres em 1921; Conferência de Gênova em 1922; ocu
pação do Ruhr pelos franceses e pelos belgas, e acordo anglo-americano sobre as 
dívidas interaliadas (1923); Comissão Dawes, 1923; plano Dawes, 1924, acordos 
Mellon-Béranger e Churchill-Caillaux, 1926; Comissão Young, 1928; plano 
Young, 1929.. . até a moratória Hoover, 1931, e a Conferência de Lausanne. 
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trabalhadores britânicos. Porém, a praça de Londres reen
controu sua posição. 

É apenas em 1928, e com um quinto de seu valor de 
antes da guerra, que o franco francês volta oficialmente à 
convertibilidade ouro. Quanto ao marco alemão, após o so-
çobramento de 1922-1923, ele é reconstituído com o auxílio 
de créditos externos, britânicos especialmente, no mesmo 
movimento que se desenvolveu e modernizou o aparelho in
dustrial: durante o período 1924-1930 os créditos externos 
obtidos pela Alemanha são duas vezes e meia superiores às re
parações efetivamente pagas, o que lhe permite não somente 
se aprovisionar em máterias-primas, mas também reconstituir 
um estoque de ouro de divisas, e desenvolver seus investimen
tos no exterior.1 0 

Importância maciça da rede de dívidas internacionais 
que implicavam, para serem apagadas, um formidável impul
so da produção e das trocas internacionais, permitindo retirar 
os saldos necessários; mas a escolha dos responsáveis mone
tários da época de voltar a um sistema monetário fundamen
tado no ouro, pesa sobre a retomada das trocas britânicas e 
torna vulnerável todo o país, incapaz de equilibrar suas tro
cas. Ao mesmo tempo, nenhum centro financeiro assume a 
responsabilidade do conjunto: os bancos americanos ainda 
não têm a capacidade; e a praça de Londres, toda ocupada 
que está em reconstituir seu leadership, não tem então o 
poder. Sobre esse ponto, é justo o diagnóstico de C. P. Kin-
dleberger: 

O sistema econômico internacional foi deixado instável pela 
incapacidade da Inglaterra e pela reticência dos Estados Uni
dos em assumir as responsabilidades da estabilização em três 
setores particulares: a) mantendo um mercado relativamente 
aberto para as mercadorias que não tinham achado compra
dores; b) fornecendo, de forma contracíclica, empréstimos a 

1 0 Sobre esse ponto, ver J. Akerman, Structures et Cycies économiques, t. II vol. 2, 
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longo prazo; c) minimizando a amplitude da crise. O sistema 
econômico mundial era instável, a não ser que um país o esta
bilizasse, assim como o havia feito no século XIX e até 1913 a 
Inglaterra. Em 1929, os ingleses não podiam e os americanos 
não queriam fazê-lo. Quando cada país se pôs a proteger seus 
interesses nacionais próprios, o interesse geral mundial foi 
evacuado e com ele os interesses privados de cada uma das 
nações." 

É nesse contexto internacional frágil que se desenvol
vem, conforme encaminhamentos que lhes são próprios, os 
diferentes capitalismos nacionais: o britânico, preso entre a 
combatividade de uma classe operária que recusa os sacrifí
cios exigidos e a pugnacidade de seus concorrentes industriais 
estrangeiros; o alemão, concentrado, dinâmico, expansivo, 
sustentado por uma vontade nacional de superar a humilha
ção; o francês, mais disparatado do que nunca, conflitado 
entre a grande indústria e o artesanato, entre a calma da pro
víncia e a aventura do império; o americano, arrebatado entre 
o frenesi da produção em massa, do consumo em massa, dos 
atulhamentos e da especulação; e depois os outros: os dife
rentes capitalismos europeus, o japonês, as novas produções 
dos "países novos", a quem a primeira guerra deu uma pri
meira oportunidade. 

A luta nos mercados externos se torna inflexível: assim, 
enquanto a libra volta à convertibilidade ouro, as exporta
ções britânicas caem em valor de 1924 a 1926 e ficam, de 1927 
a 1929, abaixo do nível que elas haviam atingido em 1924; as 
exportações francesas haviam se beneficiado da desvaloriza
ção do franco na primeira metade dos anos 20, mas com a 
estabilização financeira de 1926 e o reatrelamento ao ouro de 
1928, as exportações de inúmeros setores diminuem já em 

1 1 C. P. Kindleberger, The World Depression 1929-1939, University of Califórnia 
Press, 1973, p. 292, citado por R. Boyer e J. Mistral, Accumulation, inflation, 
crises, p. 161-162. 



252 MICHEL B E A U D 

1928.12 Nessa luta os velhos capitalismos recuam frente ao 
surto dos novos. 

Assim se acha cada vez mais fechada a via dos mercados 
externos. Ora, o capitalismo americano acaba de conhecer 
um excepcional período de acumulação e de expansão, assim 
como os capitalismos japonês, alemão, francês... Por outro 
lado, a crise que sacode a agricultura mundial desde o fim da 
Primeira Guerra — superprodução, queda dos preços, queda 
dos rendimentos dos agricultores — reduz um outro mercado 
essencial para os produtos industriais. É voltando a essas rea
lidades econômicas fundamentais, e não se contentando em 
seguir, como faz J. K. Galbraith,1 3 as peripécias da especula
ção na bolsa, que podemos compreender a grande crise do 
período de entre-guerra. 

TABELA 27 

DISTRIBUIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES M U N D I A I S 
DE PRODUTOS M A N U F A T U R A D O S 

1913 1929 1937 

Grã-Bretanha 30,2 22,4 20,9 
França 12,1 10,9 5,8 
Estados Unidos 13,0 20,4 19,2 
Alemanha 26,6 20,5 21,8 
Japão 2,3 3,9 6,9 
outros 15,8 21,9 25,4 

Totais 100 100 100 

Fonte: H. Magdoff, L'Age de l'impérialisme, p. 55. 

A crise foi crônica na Grã-Bretanha ao longo de todos 
os anos 20; ela é latente na maioria dos outros países capi-

1 2 Cf. os trabalhos em curso de J. Marseille, historiador, professor na Universidade 
de Paris VIII. 

13 J. K. Galbraith, La Crise économique de 1929, 1955, trad. francesa, Payot, 1961. 
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talistas, notadamente nos Estados Unidos e na França, no 
final dos anos 20. A especulação e o pânico de Wall Street 
constituem o fascinante catalizador da crise econômica ame
ricana; o conhecimento desta, suas repercussões bancárias e 
financeiras no mundo, os efeitos que ela terá através da que
da dos intercâmbios comerciais americanos vão precipitar em 
cada país crises que, na verdade, já estavam em andamento 
ou em gestação. 

Um mundo esfacelado 

Em 1929, o índice das cotações dos valores nos Estados Uni
dos se mantinha por volta de 200-210; em 1932, ele abaixou 
para 30-40. O preço do conjunto das mercadorias caiu, ao 
mesmo tempo, em 30 a 40%; a queda foi ainda mais terrí
vel em alguns mercados. Nos principais países industriais 
do mundo, a produção se reduziu em 30 a 50°7b, conforme o 
caso, e o valor do comércio mundial em 1932 só atingia um 
terço daquele de 1923. A Organização Internacional do Tra
balho calculou que, em 1933, uns 30 milhões de indivíduos 
estavam sem trabalho no mundo inteiro (...). Nunca ocor
reu nada igual a isto. 1929 a 1933 são os anos da grande de
pressão.14 

Em andamento no âmago de cada capitalismo nacional 
onde se esgota o. modelo próprio de acumulação do após-
guerra, agravado por um quadro internacional em que a 
ausência de um sistema estabelecido de pagamentos interna
cionais e os surtos de protecionismo limitam a expansão das 
trocas, é nos Estados Unidos que se desencadeia o processo 
iecisivo da "Grande Crise". 

• 

1 4 Robbins, La Grande Dépression, 1929-1934, trad. francesa, Payot, 1935, pp. 
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America first...? Business first! 

Logo após a Grande Guerra, os Estados Unidos são a 
primeira potência econômica do mundo. A renda nacional 
passou de 33 bilhões de dólares em 1914 para 61 em 1918. A 
indústria se fortaleceu particularmente, adquirindo a partir 
daí uma predominância mundial na maioria dos setores: 75 
milhões de toneladas (longas) de minério de ferro extraídas 
em 1917 e 555 milhões de toneladas (curtas) de carvão; 60 
milhões de toneladas de petróleo extraídas em 1920 (dois ter
ços da produção mundial); uma produção de eletricidade 
equivalente àquela de toda a Europa; cerca de 40 milhões de 
toneladas de aço produzidas em 1920 (mais que a metade da 
produção mundial); e o avanço das indústrias modernas: au
tomobilística, elétrica, química. Se, apesar de seu grande 
crescimento, a frota americana ainda não ultrapassou a frota 
britânica, o comércio americano aproveitou as necessidades e 
as dificuldades dos outros países para atingir, em 1920, um 
nível recorde: mais de 5 milhões de dólares de importações; 
mais de 8 milhões de dólares de exportações. E, se ps investi
mentos externos dos Estados Unidos ainda são, em 1919, in
feriores à metade daqueles da Grã-Bretanha (6,5 contra 15,7 
bilhões de dólares), seu estoque de ouro é de 2,5 bilhões de 
dólares em 1921 e seus créditos de guerra com os aliados é da 
ordem de 12 bilhões de dólares. 

Ademais, a intervenção militar americana foi decisiva 
ao solucionamento da guerra; a participação do presidente 
Wilson na Conferência da Paz e o papel que nela representou 
consagraram o acesso dos Estados Unidos à primeira catego
ria das potências mundiais. 

Mas o senado americano se recusa a ratificar o Tratado 
de Versalhes e até rejeita a adesão dos Estados Unidos à So
ciedade das Nações, à edificação da qual o presidente Wilson 
contribuíra poderosamente. Nas eleições de 1918, são os 
republicanos que conquistam a maioria da Câmara dos Re
presentantes e, em 1920, é um republicano, W. G. Harding, 



HISTÓRIA DO CAPITALISMO 255 

que é eleito para a presidência. Aos ideais de democracia e de 
cooperação que haviam animado Wilson, Harding opõe sua 
convicção nacionalista: "Tenho em nossa América uma con
fiança que torna inútil a reunião de um conselho de potências 
estrangeiras para indicar onde se encontra nosso dever. Cha
mem isto, se quiserem, de egoísmo nacionalista, mas eu pen
so que é uma inspiração do fervor patriótico. Salvaguardar a 
América em primeiro lugar! Pensar na América em primeiro 
lugar! Exaltar a América em primeiro lugar!". 1 5 

America first! Os Estados Unidos vão, doravante, 
proteger-se contra as mercadorias estrangeiras (1922) e, povo 
feito de imigrantes, contra a imigração (1924). Mesmo que os 
principais dentre eles já tenham começado sua internacionali
zação,1 6 os bancos americanos não sentem nem a responsabi
lidade nem têm os meios de controlar um sistema mundial de 
pagamento. E o crescimento americano, durante os anos 1920, 
vai poder ser feito largamente baseando-se em recursos ame
ricanos e para mercados americanos. 

America first! Se o capitalismo americano já é um impe
rialismo, seu horizonte é principalmente as Américas. Por 
ocasião da guerra, os laços dos capitalismos britânico e cana
dense se afrouxaram, e o Canadá caiu sob a influência ameri
cana: em 1904-1914, eram aplicadas oito vezes mais de obri
gações canadenses na Grã-Bretanha do que nos Estados Uni
dos; em 1921-1930, o montante das obrigações canadenses 
aplicadas nos Estados Unidos é vinte vezes maior que o mon
tante daquelas aplicadas na Grã-Bretanha.1 7 

Pois o Canadá e a América Latina são, a partir de então, 
os principais campos de investimento para os capitais ame
ricanos. 

W. G. Harding (janeiro de 1920), citado in C. Julien, op. cit., p. 171. 
Em 1914, os grandes bancos americanos têm 26 sucursais fora dos Estados Uni
dos; em 1918, 61 , das quais 31 na América Latina e 26 na Europa (O. Pastré, La 
Stratégie internationale des groupes financiers américains, pp. 169 e segs.) 
J. Niosi, La Bourgeoisie canadienne, Boreal Express, Montreal, 1980, p. 39. 
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E é na América Latina que são exercidas a intervenção e 
a dominação americanas, diplomacia do dólar e do "grande 
bastão", tendo como slogan de cobertura: "A América para 
os americanos" (ver Tabela 28). 

America first! É um formidável crescimento, uma fasci
nante prosperidade que os Estados Unidos conhecem nos 
anos 20. E é principalmente a classe operária que agüenta os 
encargos. Durante a guerra, o número de operários america
nos passou de 10 milhões para 13 milhões de 1920 (dos quais 
5,5 milhões de operários qualificados); atingirá 14 milhões 
em 1930 (dos quais 6,3 milhões qualificados). De 1913 a 1919, 
o salário real abaixou; e mesmo com a aceitação do princípio 
da jornada de oito horas, ela ainda está longe de ser geral. A 
organização do trabalho, os sistemas de remuneração impe
lem as cadências; fadiga, riscos tomados para ganhar tempo 
— e é o acidente: 2 milhões de acidentes de trabalho por ano 
no início dos anos 20, dos quais 20 mil mortais todo ano. 

O movimento operário americano que era, antes da 
guerra, o menos estruturado dos grandes países capitalistas, 
agora é submetido a uma ofensiva em regra. É a injunção 
federal que provoca o fracasso da greve dos mineiros de 1919. 
É a atuação do ministro da Justiça, Palmer contra os sindica
listas e os militantes socialistas e anarquistas em 1920. São as 
sentenças das cortes de justiça, especialmente da Corte Supre
ma, que bloqueiam a aplicação de algumas leis sociais que ha
viam sido votadas (notadamente sobre o trabalho das crian
ças). São os sindicatos amarelos, controlados pelas direções 
das empresas: em 1927, várias centenas de grandes empresas 
recorrem a isto e esses sindicatos agrupam 1,4 milhão de 
"aderentes". É também o método suave: participação acio
nária operária (mais de um milhão de operários acionistas) e 
paternalismo (habitação, programas escolares, refeitórios, 
assistência médica, férias "outorgadas" pela empresa, e sem
pre suscetíveis de serem "retomadas"). Sinal de recuo do 
movimento operário, o número de aderentes à AFL cai, de 4 
milhões em 1920, para 3 em 1929 e 2,5, em 1932. 
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SUCURSAIS BANCÁRIAS E INVESTIMENTOS AMERICANOS 
NO EXTERIOR 

sucursais bancárias americanas investimentos no exterior* 

1918 1939 1924 1940 

América Latina 31 47 América Latina 4,0 4,0 

territórios de 

ultramar US 4 8 Canadá 2,5 3,8 

Europa 26 16 Europa 1,9 2,0 

Ásia 0 18 Ásia 
0,7 

0,6 

outros 0 0 outros 
0,7 

0,4 

Total 61 89 Total 9,1 10,8 

* Em milhões de dólares. 
Fontes: H. Magdoff, L'Age de I'impérialisme, p. 72; C. Palloi, VÊconomie 
mondiale capitaliste et les Firmes multinationales, t. II, p. 126; H. U. Faulk-
ner, op. cit., t. II, p. 695, e C. Julien, op. cit., pp . 135 e 172. 

É nesse contexto que uma parte do patronato desenvol
ve a colocação em prática da organização científica do traba
lho (taylorismo) e do trabalho em linha de montagem (fordis-
mo). "Desde 1921", escreve W. C. Mitchell, "a ciência foi 
posta a serviço da indústria com mais intensidade que nun
ca". 1 8 Faz parte sobretudo do feitio da grande empresa con
centrada que, mesmo não representando toda a indústria 
americana, tem nela uma influência decisiva. A US Steel, cuja 
parte na produção de aço "cai" em 1929 para 40%, por cau
sa do desenvolvimento da Bethlehem Steel e da Repubüc 
Steel; a automobilística, dominada por Ford, General Motors 

1 8 H. U. Faulkner, op. cit., p. 608. A isto corresponde uma formidável concentra
ção da propriedade privada: o centésimo mais rico da população detém, em 1922, 
61,5% das ações, 69% em 1939, 76% em 1953 (J. M. Chevalier, La Structure 
financière de 1'industrie américaine, p. 29; segundo K. J. Lampman, Review of 
Economics and Statistics, novembro de 1959). 

TABELA 28 
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e Chrysler; a elétrica, por General Electric e Westinghouse; a 
química, por Du Pont e por dois grupos nascidos na guerra 
(war babies), Allied Chemical and Dye e Union Carbide and 
Carbon. Desenvolve-se a concentração após a Primeira Guer
ra e ao longo de todos os anos 20; registram-se, em 1929, 
1245 fusões. Assim, "em 1930, as duzentas maiores socieda
des controlavam perto da metade da fortuna que não estava 
em bancos (ou seja, cerca de 38% dos capitais investidos nos 
negócios), atingiam 43,2% da renda das sociedades indus
triais e eram dirigidas por uns dois mil indivíduos". 1 9 Enfim, 
três bancos dominam: o Chase National Bank, o National 
City Bank of New York e o Guaranty Trust Co. 

São essas grandes empresas concentradas que, as primei
ras e em larga escala, põem em prática a racionalização da 
produção sob seus diferentes aspectos: 

A mecanização e, particularmente, a substituição do trabalho 
humano e da máquina a vapor (que relativamente ainda exi
gia uma certa quantidade de mão-de-obra) por motores elétri
cos; em 1914, 30% das máquinas energéticas da indústria 
eram de máquinas elétricas cuja potência total era de 9 mi
lhões de cavalos; em 1929,70% da produção de energia era de 
origem elétrica e representava 35 mihões de cavalos; a padro
nização dos produtos em um pequeno número de tipos testa
dos: em 1900, contavam-se 55000 tipos diferentes de lâmpa
das elétricas; em 1923, não se contavam mais que 342; o pla
nejamento do trabalho, em todos os setores das fábricas, 
grandes ou pequenos, a compra de matérias-primas, o ritmo 
de trabalho e a exploração máxima da capacidade das máqui
nas eram minuciosamente regulados por um plano de produ
ção; a fabricação em linha de montagem, o princípio do mé
todo utilizado nos abatedouros Armours de Chicago (que 
consistia em colocar os cadáveres de porcos numa cinta trans
portadora que os apresentava um de cada vez na frente de 
cada operador) propagou-se na indústria automobilística, na 

1 9 H. U. Faulkner, op. cit., p. 613 e 615. 
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indústria elétrica, na produção de refrigeradores e muitas 
outras; a organização dos escritórios, os mesmos princípios 
que ocasionavam o crescimento da produtividade nas fábricas 
foram aplicados nos escritórios e contribuíram, também aí, 
para aumentar o rendimento do trabalho.20 

Mas, não é somente um novo método de organização do 
trabalho que é introduzido com o fordismo: é, num mesmo 
movimento, um novo modelo de produção da mercadoria 
capitalista (com salários relativamente elevados para uma 
fração da classe operária, grande aumento da produtividade 
devido à produção em massa e à racionalização) e de realiza
ção do valor assim criado (com desenvolvimento do consumo 
em massa, que se alargou a uma parte da classe operária, 
cujas condições de vida se aproximam daquelas das camadas 
sociais médias). É interessante seguir o processo pelo qual se 
introduziu esse novo modelo.2 1 

Se a descrição dos abatedouros de Chicago possibilita 
apresentar o "trabalho em linha de montagem" de uma ma
neira "sensacional", é Henry Ford que põe em prática esse 
modo de organização da produção de maneira mais sistemá
tica. Cada trabalhador ocupa um posto, do qual ele não se 
mexe, pois "andar a pé, repetia Ford, não é uma atividade re-
muneradora". São, portanto, as peças que se movimentam 
numa correia transportadora; e cada trabalhador efetua uma 
operação, por vezes duas ou três: nas oficinas de fundição de 
Highland Park, 95% dos moldadores e dos fundidores são 
"especializados numa única operação que o indivíduo mais 
estúpido pode aprender a executar em dois dias". 2 2 Em 1926, 
para 79% do pessoal empregado nas fábricas Ford, o tempo 
de formação era inferior a uma semana. 

2 0 J. Akerman, op. cit., t. II, vol. 2, p. 484. 
Ver notadamente F. Courtel, L' Organisation rationnelle du travail, tese sustenta
da em UER de economia política da Universidade de Paris VIII; B. Coriat, op. 

y cit., J. H. Lorenzi, O. Pastré e J. Toledano, La Crise du XX' siècle. 
H. Ford, Ma v/e, mon oeuvre, Payot, 1926, citado por Lorenzi, et alii, op. cit., 
P. 109. 
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A linha de montagem, ao decompor ao máximo as tare
fas e ao impor uma cadência a todos os trabalhadores, possi
bilita aumentar a produtividade de um modo considerável. 
Assim, o acoplamento do volante magnético, realizado por 
um operário, exigia vinte e cinco minutos; com uma transpor
tadora de corrente e vinte e nove operários "especializados", 
cada um numa operação, esse acoplamento não tomava mais 
que treze minutos; depois, tendo sido elevada a transporta
dora de corrente, sete minutos; e, enfim, com as cadências 
tendo sido aumentadas com a velocidade da transportadora, 
cinco minutos. A produtividade foi multiplicada por cinco. 
Mas cada trabalhador deve repetir o mesmo gesto a cada dez 
minutos e em sua jornada de nove horas ele terá refeito mais 
de três mil vezes o mesmo gesto no mesmo número de volan
tes magnéticos. 

Como Carlitos, em Os Tempos Modernos, muitos não 
aceitam, não suportam, recusam: absenteísmo e turnover 
atingem níveis elevados. Em 1913, "para um efetivo de 15000 
operários, 53000 pessoas foram empregadas durante o ano"; 2 3 

no final desse mesmo ano, para aumentar em 100 pessoas os 
efetivos de uma fábrica, a companhia teve de empregar 963. 2 4 

Mais que isso, o secretário da Associação dos Empregadores 
de Detroit se inquieta: "As fábricas são um barril de pólvora 
(...). É absolutamente necessário fazer algo". 2 5 

Esse "a lgo" , Henry Ford tem a idéia, e de certo modo a 
audácia: enquanto os salários da indústria automobilística 
são de dois a três dólares por dia, ele decide elevá-los para 
cinco dólares a partir de 1? de janeiro de 1914, encurtando a 
jornada de trabalho de nove para oito horas. É o FiveDollars 
Day. O efeito é imediato: o turnover cai a menos de 0,5% e o 

H. Beynon, Working for Ford, Penguin, 1973, e J. Wolf, Revue économique, 
março de 1957, p. 297, citado por B. Coriat, op. cit., p. 95. 
K. Sward, The Legend of Henry Ford, 1948, p. 48, in Lorenzi et alii, op. cit., 
p. 113. 
A. Nevins, Ford: the Times, theMan, theCompany, Sribner, 1954, p. 518, citado 
por B. Coriat, op. cit., p. 95. 
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absenteísmo segue o mesmo movimento. Formam-se longas 
filas de espera na frente dos escritórios de recrutamento da 
Ford. A produção vai poder se elevar rapidamente: duzentos 
mil automóveis em 1913, quinhentos mil em 1915, um milhão 
em 1919, dois milhões em 1923, mais de cinco milhões em 
1929. O preço de custo baixa e o preço básico do famoso mo
delo T (produzido até 1927) cai de 1.950 para 200 dólares. "A 
fixação do salário da jornada de oito horas para cinco dólares 
foi uma das mais belas economias que fiz em minha vida; po
rém, subindo-o a seis dólares, fiz uma mais bela ainda": 2 6 

com efeito, Henry Ford sobe a jornada para seis dólares em 
1? de janeiro de 1919 e para sete dólares em 1? de dezembro 
de 1929. 

Mas não se trata somente, para Ford, de se assegurar de 
uma mão-de-obra disciplinada e fiel. Trata-se, em primeiro 
lugar, de abrir brechas, ampliar as diferenças no seio da classe 
operária: entre aqueles que trabalham na Ford e os outros; e, 
dentre os "Ford ' s" , entre aqueles que se podem beneficiar 
dos cinco dólares por dia e aqueles que não são (ainda) dignos. 
Não têm direito ao Fixe Dollars Day: 

— os operários que têm menos de seis meses de casa; 
— os jovens operários de menos de vinte e um anos; 
— as mulheres (uma vez que elas se casam). 
Além do mais, uma "boa moralidade" era necessária: 

"limpeza e reserva", não fumar, não beber, não jogar, não 
freqüentar os bares... O Five Dollars Day é, assim, um instru
mento de controle e de algum modo de "adestramento". 2 7 

Mas se trata também de permitir a esses "bons trabalha
dores" aceder a um "bom nível de consumo" (e, portanto, 
assegurar mercados às fábricas Ford) e fazer "belas crianças" 
(e, portanto, assegurar para o futuro uma mão-de-obra em 
"boa saúde" para as fábricas Ford). Mas deixemos H. Ford 
falar: 

2 6 H. Ford, op. cit., citado por B. Coriat, op. cit., p. 99. 
Com um corpo de inspetores que controlam de que maneira os diferentes casais 
operários gastam seus salários... (B. Coriat, op. cit., p. 96). 
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Ao dar um subpagamento aos homens, nós preparamos uma 
geração de crianças subalimentadas e subedesenvolvidas, tan
to física quanto moralmente; nós teremos uma geração de 
operários fracos de corpo e de espírito, e que, por esta razão, 
mostrar-se-ão ineficazes quando entrarem na indústria. Defi
nitivamente, é a indústria que pagará a conta. 2 8 

Nosso próprio sucesso depende em parte daquilo que paga
mos. Se distribuímos muito dinheiro, este dinheiro é gasto. 
Ele enriquece os negociantes, os varejistas, os fabricantes e os 
trabalhadores de todas as ordens, e essa prosperidade se tra
duz por um aumento da procura de nossos automóveis.2 9 

Foi realizada uma pesquisa a pedido da companhia Ford, 
em 1929, em Detroit: sobre 100 famílias operárias, 98 pos
suíam um ferro de passar elétrico, 76 uma máquina de costu
ra, 51 uma máquina de lavar roupa, 49 um fonógrafo, 47 um 
automóvel, 36 um rádio e 21 um aspirador. Em 1929, havia 
23 milhões de automóveis em circulação nos Estados Unidos 
(19 para 100 habitantes, contra 2 por 100 habitantes na mes
ma data na França e na Grã-Bretanha); com os pneumáticos e 
os acessórios, a gasolina, os consertos, mais de quatro milhões 
de empregos são vinculados ao automóvel. Paralelamente, 
desenvolvem-se a construção de estradas e de auto-estradas e 
a extração do petróleo; as cidades podem se expandir e a 
construção de habitações progride a um ritmo sem preceden
te; o equipamento elétrico e telefônico progride igualmente e 
a produção de eletricidade dobra em dez anos. 

Exploração de uma parte da classe operária segundo os 
métodos de antes de 1914, de um lado (salários baixos, méto
dos brutais de enquadramento e de manutenção da ordem, 
factory system e sweating system); mas também produção em 
massa, organização racional do trabalho, política de altos 
salários para uma outra parte dos trabalhadores e, assim, 

Citado por Beynon, op. cit., p. 124, in B. Coriat, op. cit., p. 101. 
H. Ford, op. cit., p. 142, citado por B. Coriat, op. cit., p. 144. 
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consumo em massa ao qual acede uma fração da classe ope
rária: eis as bases da "prosperidade" americana dos anos 
vinte: 

— um crescimento de 90% de produção industrial entre 
1921 e 1929; 

— um investimento que ultrapassa, durante esses anos, 
20% do PNB; 

— uma produtividade da hora de trabalho que aumenta 
em 47% durante os anos vinte (enquanto durante as duas pri
meiras décadas do século ela aumenta respectivamente em 
17% e 11%). 

Um dos slogans de Calvin Coolidge, presidente republi
cano eleito em 1924, era: "O grande negócio da América são 
os negócios". 

Mas esse modelo se esgota no final dos anos 20. Mesmo 
sendo aceito graças à "artimanha" dos altos salários e do 
acesso a algumas despesas de consumo, o trabalho em linha 
de montagem continua esgotante, e o efeito das medidas ino
vadoras de Ford se atenua. Os ganhos de produtividade se 
tornam mais raros. Os segmentos de mercado ficam satura
dos. Ademais, a crise agrícola, com a baixa dos preços e dos 
rendimentos, reduz um mercado importante. Os mercados 
externos são acirradamente disputados. No segundo semestre 
de 1929 diminuem os lucros da indústria automobilística. 
Exalta-se a especulação na bolsa, inflamada pela sede de 
ganhar mais. E é a infernal espiral. Depois a crise. 

Essa crise que, na euforia dos anos 20, os economistas 
americanos estavam convencidos de que não poderia so-
brevir. Assim, Irving Fisher, em 1928: "Nada parecido com 
um craque pode acontecer"; em 1929: "pode haver uma re
cessão no preço das ações, mas nada da natureza de uma 
catástrofe"; em 1930: "para o futuro imediato, pelo menos, 
a perspectiva é brilhante". E a Harvard Economic Society, 
em novembro de 1929: uma "crise grave como a de 1920-1921 
está fora de qualquer probabilidade"; em janeiro de 1930: 
"existem indicações segundo as quais a fase mais grave da cri-
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se terminou"; em novembro de 1930: "estamos agora na fase 
de declínio da crise"; e em outubro de 1931: "uma estabiliza
ção aos níveis atuais é nitidamente possível". 3 0 

Os preços de atacado, relativamente estáveis desde 1922, 
com uma leve tendência à redução depois de 1925, baixam 
em um terço em 1929 e 1932. O índice da produção industrial 
que, sobre base 100 em 1923-1925, havia atingido 126 em 
maio de 1929, cai para 105 em maio de 1930, 89 em maio de 
1931, 61 em maio de 1932. O número de desempregados para 
o conjunto dos setores de atividade atinge três milhões em 
1930, e vai ultrapassar seis milhões em 1931, dez milhões em 
1932 e treze milhões em 1933; a produtividade do trabalho 
cresce ainda (em 23% entre 1929 e 1933); os salários baixam, 
conforme as fontes, em um terço ou um quarto, entre 1929 e 
1933. Expressando a opinião de uma parte do patronato ame
ricano, Mellon, secretário do Tesouro do presidente Hoover, 
vê o aspecto "positivo" desse drama: "O povo trabalhará 
mais duro, levará uma vida mais moral". 3 1 É esse mesmo 
Mellon que, caricaturando, havia lembrado as linhas de for
ça da "limpeza" que toda crise capitalista constitui: "Liqui
dem a mão-de-obra, liquidem o capital, liquidem os agricul
tores.. .". 3 2 

Cumpre também se proteger dos concorrentes estran
geiros: isso é feito desde 1930, com o voto da tarifa Haw-
ley-Smoot. As importações caem de 4,4 milhões de dólares 
em 1929, para 1,3 em 1932; as exportações, de 5,2 milhões em 
1929, para 1,6 em 1932. Mas os Estados Unidos detêm perto 
de dois quintos das reservas mundiais de ouro. 3 3 

Em 1932, o presidente que está saindo, Hoover, é derro
tado pelo candidato democrata Franklin D. Roosevelt. Utili-

30 Citados por J. H. Lorenzi et alii, op. cit., e J. K. Galbraith, op. cit. 
3 1 Citado por C. Julien, op. cit., p. 200. 
3 2 Citado por J. K. Galbraith, Le Temps des incertitudes, 1977, trad. francesa, 

1978, p . 241. 
3 3 Sobre a crise, ver as séries estatísticas publicadas in L. Robbins, op. cit. pp. 235 e 

segs. e as obras já citadas de H. U. Faulkner, M. Dobb, C. Julien, etc. 
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zando largamente a nova audiência do rádio, Roosevelt de
nunciou a "ditadura industrial", os "reis da economia", o 
"novo despotismo"; ele critica a administração republicana e 
anuncia uma nova política: "Sacrificados pelas filosofias 
políticas do governo anterior, de um canto a outro da nação, 
cidadãos e cidadãs voltam para nós suas esperanças. Eles 
querem eqüitativamente a parte deles na distribuição das ri
quezas nacionais. Eu faço o juramento de dar ao povo ameri
cano o NewDeal, o novo pacto, a oportunidade que ele espe
ra". Eleito graças a um amplo leque de votos heterogêneos — 
democratas do Sul conservadores, fazendeiros descontentes, 
sindicalistas, desempregados, negros, minorias étnicas e reli
giosas —, Roosevelt decerto não sabia qual seria o conteúdo 
desse New Deal. Ele o elabora pouco a pouco, com pragma
tismo e tenacidade, apoiando-se sobre as forças sociais que 
podem ajudá-lo a avançar (especialmente o movimento sindi
cal), chocando-se contra poderosas resistências (cristalizadas 
notadamente pelas sentenças da Corte Suprema). 

Com o recuo, podemos distinguir três linhas de força: 
1) a reorganização e a reativação de setores de atividade 

fundamentais: inicialmente o banco, como um prolongamen
to imediato da crise bancária do início de 1933; a indústria 
com o NIRA (National Industrial Recovery Act), de junho de 
1933; a agricultura com o AAA (Agricultural Adjustment 
Act), de maio de 1933; a energia elétrica com o Tenessee 
Valley Act, de maio de 1933 e o Public Utilities Holding 
Company Act, de 1935; os transportes, com o Railroad 
Emergency Act, de 1933 e o Wheeler Lea Transportation 
Act, de 1940;34 

2) uma política visando recolocar os Estados Unidos em 
posição favorável no mercado mundial: abandono do padrão-
ouro (19 de abril de 1933), desvalorização progressiva do 

34 \t 

Ver L. R. Franck, L 'Expérience Roosevelt et le Milieu social américain, 1937; A. 
M. Schlesinger, The Age of Roosevelt, 3 vol.; M. Einaud, Roosevelt et Ia Révolu-
tion du New Deal, 1961. 
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dólar em relação ao ouro e política de acordos comerciais 
recíprocos com base no Reciprocai Trade Agreements Act, de 
1934. 

3) enfim, e aí está decerto o essencial do New Deal, a 
busca de um novo compromisso social sobre o qual possam 
ficar de acordo as principais forças sociais. Não se trata certa
mente de derrubar o capitalismo: "É minha administração", 
declara ele durante a campanha eleitoral de 1936, "que sal
vou o sistema do lucro privado e da livre empresa". 3 5 Mas se 
trata de impor às forças mais reacionárias e aos interesses 
mais egoístas um conjunto de reformas. 

Assim, juntamente com o NIRA, a administração de
mocrática propõe aos empregadores um quadro ão qual eles 
podem aderir: trabalho de crianças proibido, semana de qua
renta horas nos escritórios e de trinta e cinco horas na indús
tria, salário mínimo (quarenta centavos por hora na indústria, 
doze a quinze dólares por semana nos outros empregos). O 
NIRA garantia aos trabalhadores o direito de se organizarem 
livremente e de escolherem seus representantes, o que favore
ceu o desenvolvimento dos sindicatos. Em 1937, os grevistas 
recorrerão em larga escala à ocupação das fábricas. Nesse 
mesmo ano, como o NIRA havia sido declarado inconstitu
cional pela Corte Suprema, Roosevelt retoma as principais 
disposições sociais dele no Fair Labor Standard Act, para o 
qual ele pede o voto rapidamente: 

É chegado o tempo de tomarmos novas medidas para esten
der as fronteiras do progresso social (...). Um terço de nossa 
população, cuja esmagadora maioria está empregada na agri
cultura ou na indústria, é mal nutrida, mal vestida, mal aloja
da (...). Uma democracia que vive de seu trabalho e se respei
ta não pode invocar nenhuma justificativa para a exploração 
das crianças, nenhuma razão econômica para as falcatruas 

Citado in Histoire générale des civilisations, t. VII, p. 141. 
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com os salários dos operários e para o aumento das horas de 
trabalho. 3 6 

Paralelamente, ele lança programas de grandes obras, 
cria um sistema de "bolsas de trabalho" para alguns desem
pregados, lança ações para a construção de habitações bara
tas. Em 1936, o Social Security Act sistematiza, para os tra
balhadores que tiveram um período suficientemente longo de 
emprego assalariado, o direito ao seguro desemprego e à apo
sentadoria. 

Nesse período, aumentam as adesões sindicais.37 Muitas 
dessas adesões ocorrem numa empresa de um modo coletivo, 
fazendo com que se manifestasse a inadequação do velho sis
tema dos sindicatos de profissão sobre o qual é fundamenta
do o AFL. O sistema de sindicatos de indústria se desenvolve 
e leva à criação do CIO, em 1935. Em 1938, o CIO, com qua
tro milhões de aderentes, tem mais membros que o AFL. 
Uma parte do patronato prossegue uma luta sistemática con
tra os sindicatos: polícias privadas, furadores de greves, indi
cadores infiltrados nos sindicatos, vigilância e intimidação de 
sindicalistas (da cacetada ao atentado ou dinamitação das 
instalações sindicais ou habitações), utilização de xerifes ou 
de juizes corrompidos. Mas, à força de coragem, de persis
tência e de solidariedade, a ação coletiva sindical obtém su
cessos decisivos: em 1937, após as greves da General Motors e 
da Chrysler, o CIO é reconhecido como sindicato representa
tivo e assina um contrato coletivo para a indústria automobi
lística; Ford só acabará por ceder em 1941. Na siderurgia, a 
US Steel, invertendo sua política tradicional, assina contratos 
coletivos com o CIO, contratos que os produtores "indepen
dentes" recusam durante vários anos. 

O New Deal não logrou reativar a enorme mecânica de 
acumulação que o capitalismo americano constitui: apenas a 

" Citado por H. U. Faulkner, op. cit., t. II, p. 688. 
O número dos sindicalizados passa de 3 milhões em 1933 a 4,7 milhões em 1936, 
8,2 em 1939, 13,5 em 1943. 
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guerra conseguirá isso. Certamente o desemprego recuou; po
rém, ainda há 10% de desempregados em 1940. Mas a dura
ção média do trabalho baixou efetivamente, passando de cer
ca de cinqüenta horas a cerca de quarenta horas semanais; os 
salários reais dos trabalhadores empregados aumentam; os 
contratos coletivos cobrem um número cada vez maior de se
tores. E, finalmente, a contribuição decisiva do New Deal pa
ra o capitalismo americano parece estar nisto: 

— conduziu uma parte do patronato a aceitar conces
sões que iam permitir a integração do conjunto da classe ope
rária no sistema de consumo; 

— marcou uma ruptura em relação ao velho princípio 
republicano: "Menos governo nos negócios e mais negócios 
no governo"; abriu o caminho para uma "frutuosa coopera
ção" entre o governo e os negócios. 

Pois, a partir do momento em que "o que é bom para a 
General Motors é bom para a América", America first pode 
muito bem ser trocado por Business first ! 

Sterling first... 

O avesso da ascensão do poderio americano é o declínio 
da Europa. Declínio que atinge particularmente os dois capi-
talismos mais antigos: o britânico, que dominou o mundo no 
século XIX, e o francês, que nunca logrou se arrancar com
pletamente de seu enraizamento provincial e rural. Cada um 
deles vai se obstinar, após a Grande Guerra, em restaurar sua 
moeda, simultaneamente instrumento e símbolo de poder: 
fazendo a classe operária pagar largamente o preço disso e 
extraindo recursos e riquezas em seu império. 

Empenhada desde logo após a guerra numa política de 
retorno da libra esterlina à antiga paridade e à convertibilida-
de-ouro, a economia britânica foi profundamente atingida 
pela crise de 1920-1921, e continuou de uma certa forma em
baraçada numa crise insidiosa ao longo de todos os anos 20. 
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Keynes havia criticado claramente as implicações de uma po
lítica como aquela: 

Melhorar o valor mercantil internacional da libra e levá-la à 
sua paridade-ouro de antes da guerra, ao passo que ela deve
ria lhe ser inferior em 10%, significa que, cada vez que fizer
mos uma venda qualquer ao exterior, ou o comprador estran
geiro terá de pagar 10°7o a mais em sua moeda, ou então nós 
deveremos aceitar 10°7o a menos em nossa moeda. O que quer 
dizer que deveremos reduzir nossos preços em esterlina do 
carvão, do ferro, do frete marítimo e de qualquer outro pro
duto em 10% para ficar em posição concorrencial (...). As
sim, a política de melhoramento da moeda de Churchill deve
ria, cedo ou tarde, tornar-se uma política de redução dos salá
rios de dois xelins por libra (...). A deflação não reduz os salá
rios "automaticamente". Ela os reduz por intermédio do de
semprego (...). Vergonha para aqueles cuja fé os levou a utili
zar [a carestia do dinheiro] para agravar uma depressão!38 

E ele propõe uma outra política: 

O que precisamos, a fim de restaurar a prosperidade hoje, é 
uma política fácil. Desejamos encorajar os homens de negó
cios a criarem novas empresas, e não, como foi feito, desen
corajá-los.39 

Em 1925, a libra recobra sua paridade de antes da guerra 
e é restabelecida a convertibilidade-ouro. Mas a que preço 
para a classe operária! 

Entretanto, esta parecia em pleno poder no imediato 
após-guerra, com mais de oito milhões de sindicalizados e um 
partido trabalhista que ganhava de eleição em eleição de um 
partido liberal. Mas o patronato é resoluto e se apoia sobre 
um poderoso partido conservador; frente à greve dos ferro-

38 John Maynard Keynes, The economic Consequences of Mr. Churchill, 1925 (in 
Essays in Persuasion, Norton Library, Nova Iorque, 1963, III, 5, pp. 244-270), 
citado in R. Marx, Le Déclin de Véconomie britannique, pp. 28, 29 e 30. 

9 Ibidem, p. 30. 
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viários de 1919, o Times escreve: "Como a guerra contra a 
Alemanha, esta deve ser uma guerra até o fim"; em 1920, os 
ferroviários em greve não obtêm a nacionalização das minas, 
mas Obtêm a semana de quarenta e oito horas e aumentos de 
salários. Mas a crise de 1920-1921 faz o número de desempre
gados aumentar: 1 milhão em janeiro de 1921, 2,5 milhões em 
julho; o desemprego atinge a metade dos trabalhadores na 
metalurgia, um terço na construção naval; os proprietários 
das minas procuram reduzir os salários, por vezes até em 
35%: o movimento operário se choca com a determinação do 
patronato (lockouí) e do governo que, resolvido a "enfrentar 
uma situação análoga à guerra civil", envia as-forças arma
das; ele se divide, sofre com a indecisão dos dirigentes, para 
finalmente conhecer a derrota. O governo trabalhista minori
tário de 1924 não pode iniciar nenhuma reforma social. E, 
quando, após o retorno à convertibilidade-ouro da libra, o 
patronato vem iniciar uma nova baixa dos salários, os minei
ros se põem novamente em greve (1926); o Conselho Geral 
das Trade Unions decide apoiá-los com uma greve geral; mas 
o governo conservador faz o rei decretar o "estado de cir
cunstâncias excepcionais" e declara a greve ilegal; mais uma 
vez, o movimento operário se divide e conhece o fracasso. 
Enfraquece a confiança nos sindicatos, o número de sindica
lizados cai para menos de cinco milhões. 

Já em 1927, os conservadores consolidam sua vantagem 
com a votação de uma lei que limita os direitos sindicais: 
proibição do direito de greve para os funcionários, que já não 
podem aderir ao Trade Unions Council; proibição de greves 
de solidariedade, de greves visando fazer pressões sobre o go
verno; a greve geral é decretada ilegal; o próprio exercício do 
direito de greve é estritamente regulamentado e o pagamento 
de cotizações ao Labour Party tornado mais difícil. 

Fundamentalmente, a classe operária está enfraquecida: 
inicialmente pelo desemprego, que atinge ao longo de todos 
os anos 20 mais de um milhão de trabalhadores (12% da po
pulação ativa) e vai alcançar, no início dos anos 30, três mi-
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lhões de assalariados; ela também é enfraquecida por uma 
considerável heterogeneidade, correspondente à grande di
versidade do capitalismo britânico, às desigualdades de salá
rios, às diferenças de estatutos, às tradições de profissões. 
Assim, em 1926, a maioria dos trabalhadores das estradas de 
ferro, dos serviços públicos e das minas são pagos por tempo; 
porém, a metade dos trabalhadores do têxtil (dois terços no 
algodão) são pagos por peças, bem como dois quintos dos 
trabalhadores das minas e da confecção e um terço dos tra
balhadores das indústrias mecânicas, químicas, da cerâmica, 
do vidro... Além do mais, múltiplos salários decrescentes e 
progressivos, prêmios e penalidades multiplicam ao infinito 
as especificidades e as divisões.40 

Assim se explicam a forte queda dos salários nominais 
de 1920 a 1922 e sua quase estagnação de 1922 a 1929, o cres
cimento paralelo da produtividade (+ 12% de 1924 a 1930 
e + 10% de 1930 a 1934) e, portanto, "a redução lenta mas 
constante" da parte dos salários na produção líquida das in
dústrias de transformação. Mas a baixa dos preços de ataca
do e, sobretudo, a dos gêneros alimentares, permite pensar 
que uma parte dos assalariados pôde manter seu poder de 
compra; alguns puderam melhorar: de 1924 a 1939, os salá
rios reais aumentam em 15%. Ademais, nos anos 30, medidas 
vão ser tomadas ou generalizadas: jornada de oito horas, se
mana anual de férias (1938). Os mais desamparados podem 
receber alguma coisa, amiúde muito pouco; menos da metade 
dos velhos recebem uma pensão que só raramente atinge um 
mínimo decente; chefes de família doentes podem receber 
magros auxílios-doença; e as condições de atribuição dos 
auxílios-desemprego continuam, ao longo de todos os anos 
30, diferenciados e restritivos. Daí as marchas da fome, nota-
damente em 1932, duramente reprimidas pela polícia.41 

Desemprego, pressão sobre o poder de compra, aumen-

* W. Sombart, op. cit., t. II, p. 444 e segs. 
M. Dobb, Études sur le développement du capitalisme; R. Marx, La Grande Bre-
'agne contemporaine; C. Ambrosi e Tacel, Histoire économique. 
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to de produtividade, miséria para os mais fracos: a classe 
operária britânica pagou duramente a política de restauração 
da libra dos anos 20, depois os efeitos da crise mundial dos 
anos 30 no capitalismo britânico. 

Logo, vêem-se quais os motivos em jogo, enormes para 
a classe dirigente, que baseavam os debates discretos dos eco
nomistas britânicos. Enquanto Keynes e outros isolados re
clamavam o aumento das despesas públicas, uma política de 
crédito menos restritiva, obras públicas e se opunham à busca 
sistemática da baixa dos salários nominais, os economistas 
que eram acatados viam, neste último recurso, a principal so
lução. Assim, Pigou, aluno de Marshall e mestre de Keynes, 
acha que: se nada entravar o livre funcionamento do merca
do, "as taxas dos salários sempre terão tendência a corres
ponder à demanda de trabalho, de forma que o pleno empre
go seja garantido. Logo, em situação estável, todo mundo en
contrará efetivamente um emprego". 4 2 E Robbins, em termos 
mais explícitos: 

Via de regra, pode-se afirmar sem se enganar que, se as taxas 
de salários fossem muito mais flexíveis, o desemprego se en
contraria consideravelmente diminuído (...). Se não estivésse
mos obstinados com a idéia de que as taxas de salários não de
vem ser reduzidas a preço algum, a fim de preservar assim o 
poder de compra dos consumidores, a depressão atual teria 
sido muito menos violenta e o desemprego que a acompanha 
não teria atingido uma tal amplitude.43 

A Théorie générale é uma construção que deve, aos 
olhos de Keynes, permitir refutar e substituir a visão clássica: 

Nós criticamos longamente a teoria do desemprego do profes
sor Pigou, não porque ela nos pareça mais criticável que a 

4 2 A. C. Pigou, Theory of Unemployement, 1933, citado por M. Stewart, Keynes, 
trad. francesa, Seuil, 1969, p. 63. 

4 3 L. Robbins, The Great Depression, trad. francesa, 1935, citado por M. Stewart, 
op. cit., p. 63. 
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teoria de outros economistas clássicos, mas sim porque, em 
nosso entender, ela representa o único esforço que tenha sido 
tentado para expor com precisão a doutrina da escola clássica 
a respeito do desemprego. Nós devíamos combater essa dou
trina sob a forma mais temível que lhe tenha sido dada.44 

A uma saída capitalista para a crise, que impunha enor
mes sacrifícios à classe operária e se arriscava assim a levar a 
inquietantes confrontos, Keynes propunha uma outra saída 
capitalista que, mediante uma retomada da atividade, possi
bilitasse reduzir o desemprego, sem amputar o poder de com
pra dos trabalhadores. Nesse sentido, e trinta anos depois do 
Five Dollars Day de Ford, Keynes expõe uma teoria econômi
ca que permitirá justificar novas políticas, através das quais 
será procurada, e em parte conseguida, a integração do mun
do do trabalho na sociedade capitalista. O que já está aconte
cendo nos Estados Unidos, mas que parece ainda largamente 
irrealista na Europa... 

A longa crise dos anos 20 e 30 atinge particularmente os 
setores da primeira industrialização que fizeram o poder do 
capitalismo britânico no século XIX: as explorações de car
vão, a metalurgia, a indústria têxtil. Ao contrário, desenvol
vem-se as indústrias da segunda geração: indústria elétrica 
(que dobra o número de seus assalariados entre 1924 e 1937), 
automobilística (que dobra sua produção entre 1929 e 1937), 
transportes rodoviários, seda artificial, indústrias alimenta-
res. Essa reestruturação é fortalecida por consideráveis ope
rações de organização setorial ou de concentração: a indús
tria carbonífera compreendia mais de mil empresas nos anos 
20; depois de 1930, uma Comissão de Reorganização toma as 
decisões sobre a produção e a exportação, e um Conselho 
Central das Hulheiras favorece a reorganização e a fusão. Na 
siderurgia, o Comitê de Reorganização suscita, em 1932, a 
fusão de duas mil empresas no British Iron and Steel. O setor 

44 J. M. Keynes, General Theory of Employement, Interest and Money, 1936, trad. 
francesa, 1949, p. 295. 
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têxtil continua disperso e pouco eficiente: assim, em 1927, há 
57 milhões de fusos na Grã-Bretanha contra 38 nos Estados 
Unidos e 6 no Japão; porém, a produção britânica não atinge 
a metade daquela dos Estados Unidos e está prestes a ser al
cançada pela do Japão. Nas indústrias modernas, consti
tuem-se grupos poderosos: na química, o Imperial Chemical 
Industries, ICI, com a participação da Nobel inglesa; na auto
mobilística, a Rootes Motor Ltd resulta, em 1932, da fusão 
de oito empresas; a Courtauld domina o raiom; e a Lever (sa
bonete) associa-se em 1929 à companhia holandesa Margari-
ne Unie para formar o grupo Unilever, do qual, a Unilever 
Ltd (britânica) detém 46% e a Unilever NV (holandesa), 54% 
do capital. 

Em 1935, as três primeiras empresas de cada setor con
trolam respectivamente 83% das estradas de ferro, 82% do 
petróleo, 71% dos tubos de aço, 71% do açúcar, 48% da quí
mica, 43% da mecânica e da automobilística... mas apenas 
23% do têxtil. Ao mesmo tempo, 30 mil empresas empregam 
entre 10 a 100 pessoas (ou seja, um quinto dos trabalhadores 
da indústria); 130 mil empregam menos de 10 (ou seja, 500 
mil assalariados). A herança de um passado prestigioso pesa 
muito sobre o destino do capitalismo britânico. 

Há também um grande trunfo nessa herança: o Império, 
colônias e domínios, que se ampliou após a Primeira Guerra 
com um mandato sobre a África oriental alemã, e com uma 
zona de influência no Oriente Médio. Cada domínio dispõe 
de uma voz na SDN, o que assegura uma predominância aos 
anglo-saxões. Na Conferência Imperial de 1926 é afirmada a 
igualdade em matéria de política externa dos domínios e da 
Grã-Bretanha, mesmo que esta última tenha "responsabilida
des particulares" em questão de defesa. As trocas comerciais 
da Grã-Bretanha com o Império resistem melhor à crise do 
que suas outras trocas externas. E quando, em setembro de 
1931, a libra é desatrelada do ouro, é imediatamente introdu
zida uma tarifa protecionista. Na Conferência de Ottawa, em 
1932, o Império é rebatizado British Commonwealth of Na-
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tions e é concluído um acordo de "preferência recíproca": a 
Grã-Bretanha admite com franquia a maioria dos produtos 
do Commonwealth; e a Austrália, a Nova Zelândia, a índia, 
o Canadá, a Terra Nova, a União Sul-Africana e a Rodésia 
concedem apreciáveis tarifas preferenciais aos produtos in
gleses. Em 1939, a Grã-Bretanha receberá do Commonwealth 
38% de suas importações (contra 26% em 1929) e lhe venderá 
45% de suas exportações (contra 40% em 1929). 

Paralelamente, os investimentos britânicos no exterior, 
que recuam nos Estados Unidos e estagnam no Canadá, pro-
gridem na Europa, na Argentina e no México, mas sobretudo 
nos países do Commonwealth: especialmente Austrália, Nova 
Zelândia e índia. 4 5 

Ora, a renda desses investimentos constitui, durante o 
período entre as duas guerras, um recurso essencial para as 
contas externas da Grã-Bretanha (ver Tabela 29). 

Enfim, melhoram os termos da troca, notadamente de
vido à forte baixa dos preços relativos dos produtos básicos e, 
particularmente, dos produtos agrícolas dos "países novos": 
para a Grã-Bretanha, a relação dos preços para exportação 
com os preços de importação se eleva do índice 60 em 1881-
1885 para 82 em 1926-1930 e 100 em 1931-1935.46 

Retiradas ocultas através da troca desigual, acentuada 

Distribuição dos investimentos externos da Grã-Bretanha por regiões (em milhões 
de dólares): 

1914 1938 

1 050 1 750 
Estados Unidos 4 250 2 750 
Canadá 2 800 2 700 

3 700 4 900 
2 200 3 350 

Ásia 3 550 5 250 
África 2 450 2 150 

Total mundial 20 000 22 850 

Fonte: P. Mathias, The First industrial Nation, p. 469. 

S. Amin, L' Accumulation à Véchelle mondiale, p. 89. 
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TABELA 29 

B A L A N Ç O DE P A G A M E N T O S CORRENTES DA GRÃ-BRETANHA* 

comércio 
de 

mercadorias 

rendas dos 
investimentos 

externos 

outras 
operações 
correntes 

ouro 
e 

divisas 
saldo 

1920-4 — 279 + 199 + 221 + 21 + 162 
1925-9 — 395 + 250 + 213 + 1 + 68 
1930-4 — 324 + 174 + 127 — 66 — 89 
1935-9 — 360 + 199 + 133 — 77 — 105 

* Em milhões de libras (média anual de cada período). 
Fonte: P. Mathias, op. cit., p. 469. 

Le franc d'abord? 

Certas frações do capitalismo francês também haviam, 
já nos anos 20, privilegiado a "exploração econômica" do 
Império: plano Sarrault de 1921, criação do Banque de Syrie 
et du Liban (1919), do Banque d'État de 1'AOF (1925), do 
Banque de Madagascar (1925)... Diante da intensificação da 
concorrência no mercado mundial, uma lei alfandegária, já 

por esse melhoramento dos termos de troca e retirada através 
das rendas do investimento externo, significam ampliação e 
intensificação da exploração em escala mundial. Em formas 
adaptadas a cada produção, a cada formação social e a cada 
tipo de presença da metrópole, a coação ao sobretrabalho 
está em andamento, cada vez mais profundamente, nos cinco 
continentes. Brotam novas formas de miséria. Novas injusti
ças. Novas aspirações à libertação, à independência: amiúde 
são as classes abastadas e os intelectuais, por vezes membros 
dos cleros, dos religiosos, que se fazem porta-vozes dessas 
pretensões. Exatamente quando se torna mais vital que nunca 
para o capitalismo britânico, o Império já está marcado por 
inumeráveis rachaduras. 
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em 1928, organiza a preferência imperial e, no essencial, su
prime as tarifas entre a metrópole e as colônias. Em 1931 é 
organizada a Exposição Colonial de Vincennes. Em 1934-
1935 a Conferência Imperial não tem muito êxito, só logran
do substituir pela fórmula "ultramar" os termos "colônias" 
e "colonial". 

É na crise dos anos 30 que a concentração em torno do 
Império aparece com mais nitidez: as trocas com as colônias 
só representavam 12% para as importações e 19% para as ex
portações em 1928-1930; elas atingem 27% das importações e 
30% das exportações em 1936-1938. Em 1913, apenas um dé
cimo dos capitais franceses investidos no exterior ocorre no 
Império; esta proporção não parece evoluir notavelmente no 
período de entre-guerra, apesar da presença ativa de alguns 
grandes grupos: a CFAO (grupo com capitais marselheses 
principalmente), a SCO A (grupo com capitais lioneses, vin
culado ao banco Demarchy), o Banque de PUnion Parisienne 
(associado a capitais bordeleses), o Banque de lTndochine, o 
Banque de Paris et des Pays-Bas. Significativo do estado de 

TABELA 30 

INVESTIMENTOS DOS PRINCIPAIS PAÍSES CAPITALISTAS 
NO EXTERIOR* 

1914 1930 1960 

Grã-Bretanha 50,4 43,8 24,5 
França 22,2 8,4 4,7 
Alemanha 17,3 2,6 1,1 
Países Baixos 3,1 5,5 4,2 
Estados Unidos 6,3 35,3 59,1 
Canadá 0,5 3,1 5,5 
Suécia 0,3 1,3 0,9 

Totais 100 100 100 

* Em porcentagem. 

Fonte: H. Magdoff, L 'Age de 1'Imperialisme, p. 56. 
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espírito dos capitalistas franceses em relação ao Império, os 
investimentos que nele são realizados o são sobretudo no co
mércio (39%), nos setores bancário e imobiliário (10%), mas 
pouco na indústria (10%) e nas minas (7%). 4 7 Esse investi
mento nas colônias é de pouco peso: pois, já nesse período, o 
investimento externo da França está em declínio. 

E já — mas é mais fácil, com o tempo, de apreender o 
alcance — aparecem fissuras: distúrbios na Tunísia em 1920-
1921, revolta de Abd el-Krim no Marrocos (1925-1926), levan
tamento de Yen Bay e revoltas camponesas na Indochina 
(1930-1931), movimentos, também eles reprimidos, na Tuní
sia e no Marrocos em 1937-1938. Esses movimentos não são 
"admissíveis", não somente porque eles entram em choque 
com os interesses coloniais, mas também porque numa parce
la muito ampla da opinião francesa as idéias coloniais e as 
idéias republicanas se misturaram de uma tal maneira que, 
hoje, pode parecer estranho: prova isso, por exemplo, esta 
nota de um alto funcionário: 

Foi a República que, em menos de quarenta anos, refez uma 
França colonial e que difundiu pelo mundo francês as idéias 
de libertação ede progresso social (...). A tarefa dessa política 
colonial é dupla (...): criar um direito de populações colo
niais, desenvolver e favorecer a evolução social e econômica 
dos povos indígenas (...). [Assim] a França poderá fazer dos 
povos indígenas que ela dirige e instrui povos associados à sua 
vida, livres em seus costumes e em sua evolução, porém fede
rados na França de ultramar.48 

Mas se o Império possibilitou amortecer em parte os 
efeitos da crise dos anos 30, não é principalmente sobre sua 
exploração que se baseou o crescimento do qual se beneficiou 

4 7 C. Coquery-Vidrovitch (ed.), Connaissance du Tiers Monde (contribuição de C. 
Coquery-Vidrovitch e de J. Suret-Canale) e La France et le Tiers Monde (contri
buição de M. Beaud). 

4 8 Citado por C. Coquery-Vidrovitch, in Connaissance du Tiers Monde, op. cit., 
p. 231. 
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o capitalismo francês nos anos 20. Este crescimento é inegá
vel: sobre base 100 em 1913, a produção industrial era 57 em 
1919, e 55, por causa da crise, em 1921, ela atinge 109 em 
1924 e 127 em 1928. Entre 1922 e 1929, a taxa de crescimento 
da produção é de 5,8 por ano, uma taxa comparável à da Ale
manha (5,7), inferior somente à do Japão (6,8), superior à 
dos Estados Unidos (4,8), da Grã-Bretanha (2,7) e da Itália 
(2,3). Este crescimento foi maior para as indústrias de bens de 
produção (que ultrapassam em 50% seu nível de antes da 
guerra) que para as indústrias de bens de consumo (que não 
ultrapassam seu nível de antes da guerra senão em 10%). 

Assim se fortalece o lugar ocupado pelo setor dos meios 
de produção na indústria francesa, ao passo que para a indús
tria britânica (muito avançada nesse campo antes da Primeira 
Guerra) invertia-se o movimento. 

TABELA 31 

ESTRUTURA DO PRODUTO INDUSTRIAL NA G R Ã - B R E T A N H A 
E NA FRANÇA* 

Grã-Bretanha França 

Anos 
bens de 

consumo** 

meios de 

produção 
Anos 

bens de 

consumo** 

meios de 

produção 

1881 
1907 
1924 

53 
42 
47 

47 
58 
53 

1875-84 
1905-13 
1920-24 
1935-38 

78 
72 
66 
59 

22 
28 
34 
41 

* Em porcentagem. 
** Construção e TP inclusive. 
Fonte: T. J. Markovitch, Cahiers de l'ISEA, n? 179, novembro de 1966, p. 287. 

Esse crescimento é produzido sobretudo pelas indústrias 
de segunda geração. A produção de eletricidade quadruplica 
em 1920 a 1928; Ernest Mercier, sustentado pelos Rothschild, 
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reúne sociedades da região parisiense numa União de Eletri
cidade e fortalece os laços com as empresas de fabricação de 
material elétrico: a Compagnie Générale d'Electricité e a 
Alsthom (nascida em 1928 da fusão da Société Alsacienne de 
Constructions Mécaniques e de Thomson-Houston, filial do 
grupo americano General Electric). A indústria automobilísti
ca vai construir 250 mil veículos em 1928; muito para a Euro
pa, mas pouco em comparação aos Estados Unidos; mais da 
metade são construídos por Renault, Peugeot e Citroen. A 
indústria da borracha, que tem em 1929 uma produção oito 
vezes e meia superior à de 1913, é dominada por Michelin. 
Consideráveis progressos também na indústria química, domi
nada por Kuhlmann, mas onde também se afirmam recém-che
gados, especialmente por ocasião das "reparações": o Office 
National de 1'Azote (capitais públicos), a Société du Rhône 
(capitais suíços), Progil (capitais do têxtil, de Lyon — os Gillet 
— e do Norte — os Motte). Progresso rápido do alumínio e da 
eletrometalurgia, com Pechiney e Ugine. Mesmo a produção 
de ferro e de produtos siderúrgicos, sempre dominada pelos 
Schneider e pelos Wendel, progride durante esse período. 4 9 

Esse crescimento é estimulado por um forte aumento das 
exportações, favorecido pela depreciação do franco até 1926-
1928: a parte exportada da produção manufatureira era de 
7% no fim do século XIX e de 8% em 1905-1913; ela ultra
passa 10% em 1920-1924 (mas cairá de novo para 4% em 
1935-1938). Em 1930, a porcentagem da produção exportada 
é de 10% para a hulha, 15% para a borracha, 17% para o 
automóvel, 25% para as indústrias químicas, 29% para os 
produtos siderúrgicos; ela é ainda mais considerável para as 
indústrias tradicionais: 30% para os couros e peles, 32% para 
os tecidos de algodão, 38% para os tecidos de lã, 50% para a 
confecção e lingerie, para os produtos farmacêuticos, para os 
instrumentos musicais, 60% para a perfumaria, para a relo-

Ver P. Bernard, La Fin d'un monde (1914-1929), e M. Beaud, P. Danjou, J. 
David, Une multinationale française: Péchiney-Ugine-Kuhlmann. 
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joaria-ourivesaria e para a indústria de bolsas e carteiras, 
65% para os tecidos de seda e de raiom. 5 0 Portanto, este cres
cimento se baseou em parte numa depreciação relativa do 
trabalho francês em comparação ao trabalho americano ou 
britânico, realizada através da baixa relativa do franco, a 
qual facilita a manutenção e o desenvolvimento das correntes 
de exportação. 

Ele se baseou em grandes progressos da produtividade. 
Em francos franceses 1905-1913, o valor da produção por 
trabalhador passou de cerca de 2500 FF em 1920-1924 (mes
mo nível que em 1905-1913) para 3500 FF em 1925-1934 e 
4250 FF em 1935-1938. O crescimento da produtividade foi 
particularmente forte no período 1925-1935 (+ 37%). Mes
mo que haja recuado de 1913 a 1920 (— 1,8% por ano em 
média), a produtividade por trabalhador da indústria cresceu 
em um ritmo muito rápido nos anos 20 (+ 5,8% por ano) e 
continuou a progredir de 1930 a 1937 (+ 2,8 por ano). Sobre 
base 100 em 1913-1914, a produtividade industrial havia caí
do para 84 em 1920; ela atinge 136 em 1929. Tendo em conta 
o fato de que, durante esse período, a duração semanal do 
trabalho é reduzida e as férias anuais se generalizam, o cresci
mento da produtividade horária é ainda maior: ela quase do
bra entre 1920e 1938." 

Esse crescimento da produtividade está ligado a uma 
intensificação da mecanização e da motorização, à moderni
zação e à racionalização do aparelho industrial: de 15% em 
1896-1913, a taxa de investimentos aumenta para 19% em 
1928-1931; ao mesmo tempo, desenvolvem-se métodos varia
dos de intensificação do trabalho nos diferentes setores e me
didas visando uma maior estabilidade da classe operária são 
tomadas pelos dirigentes das grandes empresas. Assim, na si
derurgia: "A redução do número dos operários devida às per-

'° T. J. Markovitch, art. cit., pp. 307 e segs. 
T. J. Markovitch, art. cit.; J. J. Carré, P. Dubois, E. Malinvaud, La Croissance 
française; A. Sauvy, Histoire économique de Ia France entre les deuxguerres, 1.1; 
Cepremap, Approches de 1'inflation: 1'exemple français, t. III. 
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das resultantes da guerra, à elevação dos salários", escreve 
Eugène Schneider em 1931, "obrigou o desenvolvimento e o 
aperfeiçoamento dos equipamentos, substituindo a antiga 
mão-de-obra por eles, tanto para a fabricação quanto para a 
manutenção"; eleva-se o número de altos-fornos, de 73 em 
1921 para 154 em 1929; nesse setor, tanto com os Wendel 
quanto com os Schneider, a inserção de uma parte da mão-
de-obra em cidades ou povoados, onde tudo, da habitação ao 
cemitério, da loja à escola e ao dispensário, pertencem à fá
brica, já é uma tradição. 

Nas minas de carvão, o número de perfuradoras pneu-
máticas passa de 1400 em 1913 para 13 300 em 1925; paralela
mente, é introduzido o "sistema Bedeaux", que define uma 
norma de trabalho: o operário é penalizado se não a atinge e 
gratificado se a ultrapassa..., e de quando em quando as nor
mas são elevadas; também aí é seguida uma política de estabi-
lização-integração, apoiando-se no "orgulho de ser 
mineiro", a vila, com o alojamento, o jardim e a vizinhança, 
a escola, a igreja, as festas, o carvão gratuito e, no Norte, a 
língua local.5 2 Na indústria automobilística e nas outras in
dústrias mecânicas, é o trabalho em linha de montagem que 
serve de base aos progressos da produtividade; na Renault, o 
número de máquinas-ferramentas passa de 2250 em 1914 pa
ra 5210 em 1920, e na Citroen, de 3450 em 1919 para 12260 
em 1927; o número de jornadas de trabalho vivo contidas na 
fabricação de um automóvel cai de 563 em 1920 para 129 em 
1929 (160 na Renault onde os modelos são mais variados e a 
organização "mais maleável", mas 100 na Citroen).5 3 Na Pe-
chiney, antes da Segunda Guerra, cerca de dois trabalhadores 
sobre cinco moram em "habitações Pechiney", e amiúde em 
cidadezinhas onde tudo é controlado pela fábrica. 

Assim, os progressos de produtividade do período entre 

L. Lengrand, Mineur du Nord, Seuil, e D. Bertaux, Destinspersonnels et Structu-
re de classe. 
P. Fridenson, op. cit., e M. Freyssenet, LaDivision capitaliste du travail, pp. 45 e 
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as duas guerras resultam ao mesmo tempo da mecanização/ 
motorização/racionalização da produção e da intensificação 
do trabalho sob a pressão de métodos de organização e de re
muneração variados, com, muito freqüentemente, uma polí
tica paternalista de estabilização/integração dos trabalhado
res, seguida pelas grandes empresas. Mas as grandes empresas 
continuam uma ilha no capitalismo francês: os estabeleci
mentos com mais de quinhentos assalariados só representam 
um quinto dos operários em 1926 e 1936, enquanto os estabe
lecimentos com menos de dez assalariados empregavam ainda 
dois quintos deles; e nas pequenas empresas, são os métodos 
mais tradicionais de incitação ao sobretrabalho que se per
petuam. 

Essa fase de acumulação começa a encontrar, por volta 
de 1926, seus próprios limites: maior dificuldade de escoar as 
produções, resultante, de um lado, das divergências dos cres
cimentos setoriais, do outro, da fraqueza do poder de compra 
operário e camponês; ademais, endurece-se a concorrência no 
mercado mundial, que vai se tornar mais rude ainda com a 
estabilização financeira de 1926 e o atrelamento do franco ao 
ouro em 1928. Os preços de atacado começam a baixar em 
1926: sobre base 100 em 1913, eles caem para 94 materiais in
dustriais, de 793 em 1926 para 697 em 1928 e 579 em 1930, 
ano em que se presume que a "crise americana" começou a 
atingir a França; esta baixa atinge especialmente os minerais e 
os metais, os têxteis e os couros, os produtos químicos e a 
borracha. Paralelamente, o valor das exportações começa a 
retroceder: já em 1926 para os tecidos de lã e de seda, para a 
lingerie e as roupas, para os automóveis, as ferramentas e tra
balhos de metais; em 1927 para os tecidos de algodão e os fios 
de lã... Enfim, em 1926, a taxa de lucro para o conjunto dos 
setores sobe a um nível que nunca será atingido no decorrer 
dos catorze anos seguintes.54 

5 4 A. Sauvy, op. cit., t. I; "Croissance sectorielle et accumulation en longue pério-
de" , Statistiques et Études financières, n? 40; R. Boyer, La Crise actuelle: une 
ntise en perspective historique, Cepremap, mimeo. 
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Assim, uma crise já está realmente em andamento na 
economia francesa quando esta sofre as repercussões da crise 
americana. A obstinada política de manutenção da converti-
bilidade-ouro e de deflação contribuirá para fazê-la durar: o 
máximo do número de desempregados socorridos é atingido 
em 1935 e 1936 (mais de quatrocentos mil); baixa ligeira, po
rém constante, dos salários nominais até 1936; baixa dos pre
ços até 1935 (mais acentuada para os preços de atacado do 
que para os preços de varejo); estagnação durável da produ
ção industrial a um nível de 10 a 25% inferior ao de 1928; bai
xa das exportações, em volume até 1932, em valor até 1936." 
E o protecionismo, o malthusianismo, a arremetida da direi
ta, 1934... Depois, diante da ascensão do fascismo, a Frente 
Popular. 

O movimento operário francês se achou em posição de 
força em dois momentos desse período: logo após a guerra, 
quando a CGT recobra seus efetivos de 1913 (novecentos mil 
operários) e quando a classe operária dá prova de combativi-
dade (1919-1920); no momento da Frente Popular, com o 
grande movimento de 1936 e um surto sem precedente, na 
França, da sindicalização (oitocentos mil sindicalizados em 
1935, quatro milhões em 1937). Porém, já em 1919, existem 
sérias divergências no seio do movimento operário: alguns 
fazem greve sobretudo para a aplicação da jornada de oito 
horas, outros para uma mudança radical da sociedade; e de
senvolve-se uma outra divisão, entre aqueles que vêem na 
URSS a pátria do socialismo (a vitória do socialismo no mun
do sendo, por conseguinte, condicionada pelos sucessos so
viéticos)... e a variada gama dos outros: será a fratura da 
SFIO, depois da CGT; será um longo período de confrontos 
e de enfraquecimento. E na Frente Popular, por ocasião das 
dificuldades que ela encontra na aproximação da guerra, essa 
divisão continua a pesar. 

5 5 A. Sauvy, op. cit.t t. II; Cepremap, op. cit., t. IV. 
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Entretanto, no conjunto, a classe operária francesa, e 
mais amplamente o mundo dos assalariados, logra manter 
uma relação de forças que lhe permite, no período, benefi
ciar-se de uma parte dos ganhos de produtividade dos quais 
ela arca com os encargos; e isto sob duas formas: 

1) a redução da duração de trabalho; 
2) a defesa e a progressão do salário real. 
Em 1919 é votada a lei sobre a jornada de oito horas: 

sua aplicação acarreta uma nítida queda da duração do traba
lho em 1920 e 1921. O arrefecimento da atividade provoca, a 
partir de 1929, uma nova e sensível queda da duração anual 
do trabalho. Enfim, a semana de quarenta horas e as férias 
pagas, em 1936, traduzem-se por uma nova queda. Compara
da à lenta diminuição do período 1896-1913 e à parcimoniosa 
redução (após um nítido levantamento) nos anos 1960, a evo
lução é sensível. E imaginamos a satisfação que os trabalha
dores não-desempregados puderam sentir ao reconquistar 
"tempo para viver". 

Q U A D R O 12 

D U R A Ç Ã O A N U A L D O TRABALHO N A F R A N Ç A 
(EVOLUÇÃO LONGA) 

60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 

Fonte: Statistiques et Études financières, n? 40, 1979, p. 15. 

Quanto ao salário real, ele progrediu para cada traba
lhador em média de 2,2% por ano de 1920 a 1930, e de 1,5% 
Por ano de 1930 a 1937. Em 1930, o poder de compra de dife-
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rentes categorias de salários estava em progressão de 14% a 
15% em comparação a 1914; modifica-se a estrutura dos con
sumos alimentares das famílias operárias: diminui a porcen
tagem dos produtos à base de cereais (12% em 1930 contra 
19% em 1905), ao passo que progride aquela das aves, frios 
e lingüiças (10% contra 9%) e de frutas e legumes (16% con
tra 10%); continuam estáveis os itens ovos/laticínios/gor
duras (19%) e bebidas (13%). 5 6 Nas aglomerações urbanas in
dustriais, donas-de-casa da média burguesia ficam chocadas: 
imaginem, mulheres de operários agora estão comprando 
frangos! 

A lei de 1919, sobre as convenções coletivas, quase não 
foi aplicada. A de 1928 sobre a previdência social acarreta
rá um primeiro alargamento do salário indireto, cujo peso re
presentará um quarto da massa salarial em 1937. Em 1936, 
além dos aumentos de salários, as quarenta horas e as férias 
pagas, o direito sindical é ampliado e fortalecido, o sistema 
de convenções coletivas generalizado, e são criados os delega
dos de empresa... 

Assim, no conjunto do período, a classe operária logrou 
simultaneamente obter a institucionalização de "aquisições" 
importantes e beneficiar-se, sob a forma de redução da dura
ção do trabalho e de aumento do poder de compra, de uma 
parcela dos progressos da produção que ela suportava. Por 
seu lado, se o patronato foi levado a essas concessões, obteve, 
de uma parte, a intensificação do trabalho no âmbito do es
forço de modernização e de racionalização; e, de outra parte, 
mediante uma política paternalista, ele inseriu melhor, quan
do não integrou, frações da classe operária em muitas regiões 
e zonas industriais. Mesmo que à esquerda e à direita todos 
na França rejeitem, a social-democracia, as bases de um com
promisso social-democrata são realmente introduzidas na-

5 6 J. Lhomme, "Le pouvoir d'achat de l'ouvrier français. . .", Le Mouvement so
cial, abril-junho de 1968; A. Sauvy, op. cit., t. I e II; Cepremap, op. cit., t. III. 
Nas fases de deflação, é por meio de uma maior resistência à baixa dos salários 
nominais que aumenta o poder de compra dos assalariados. 
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quele país entre as duas guerras. O que a Alemanha, berço da 
social-democracia, não conseguiu nessa época. 

Deutschland über alies! 

Um imperialismo ferido em sua expansão e amputado. 
Um capitalismo mutilado e pesadamente punido em proveito 
de seus rivais. Certamente. 

Entretanto, aqui ainda mais nítido, tudo não pode ser 
reduzido ao capitalismo, a seus avatares e a seus sobressaltos. 
Há um exército derrotado, e a casta de militares. Há um povo 
humilhado, e o nacionalismo. Há os fermentos indomináveis 
do racismo, do chauvinismo e da xenofobia. E depois, houve 
o encontro de um demagogo fora do comum, desse povo ma
chucado, desses interesses ávidos e a fascinação deles através 
do rádio, da propaganda, a encenação monumental e a vio
lência da massa. Houve o peso da ideologia. Para o homem: 
"Arbeit macht frei" ("É o trabalho que te faz livre"... e co
mo negá-lo quando se conheceu o desemprego?); e para a 
mulher: "Kinder, Küche, Kirche" ("Crianças, cozinha, igre
ja". . . e, contra idéias tão sadias, que poderia replicar a Igre
ja?). Houve os atos violentos e ilegais, os lances audaciosos, 
o arbitrário do mais forte, a violência desenfreada ou amea
çadora, os campos. 

No outro lado, houve os erros de julgamento, os rosá
rios de covardia, os maus cálculos. Mas não houve também 
um ampla porção de cumplicidade do conjunto das classes di
rigentes? A partir do momento em que o mal era a URSS, o 
comunismo, o vermelho, a Alemanha nazista não poderia ser 
um útil guarda-fogo? Ela não iria achar úteis compensações 
numa nova arremetida para o Leste? Por uns tempos, o pacto 
germano-soviético destruiu esse sonho... E o incêndio infla
mou o mundo. 

O programa do Partido Nacional Socialista, em 1920, 
tem aspectos nitidamente anticapitalistas. Ele preconiza a na-
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cionalização das sociedades de ações, que se tornarão "bens 
da comunidade nacional". Otto Strasser, promotor dessa li
nha de pensamento, escreve: 

A indústria alemã, a economia alemã entre as mãos do capital 
financeiro internacional, é o fim de qualquer possibilidade de 
libertação social, é o fim de todos os sonhos de uma Alema
nha socialista (...). Nós, jovens alemães da guerra, nós, revo
lucionários nacionais-socialistas, nós iniciamos a luta contra 
o capitalismo e o imperialismo, cuja encarnação é a paz de 
Versalhes.57 

Os hinos nazistas conservam vestígios disso:" 

Nós somos o exército da cruz gamada; 
Agitai as bandeiras vermelhas; 
Para os trabalhadores alemães, queremos 
Aplainar os caminhos da liberdade.58 

E Hitler, em Mein Kampf (1925-1927): 

Enquanto socialistas nacionais, nós vemos em nossa bandeira 
nosso programa. No vermelho vemos a idéia social de nosso 
movimento; no branco a idéia nacionalista; na cruz gamada, 
a missão de combater para a vitória do homem ariano, que 
será também a vitória da idéia do trabalho criador, que por 
toda a eternidade foi anti-semita e será anti-semita por toda a 
eternidade.59 

• 

E Goebbels, em Révolution des Allemands: 

Qual é a meta do socialismo alemão? Ele quer que no porvir, 
na Alemanha, já não haja um proletário. Qual é a meta do 
nacionalismo alemão? Ele quer que, no porvir, a Alemanha 

5 7 Citado por N. Poulantzas, Fascisme et Dictature, p. 207. 
5 8 Citado por W. Reich, Psychologie de masse du fascisme, 1933, trad. francesa, La 

PenséeMoUe, 1970,1.1, p. 80. 
5 9 Ibidem. 
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não seja o proletário do Universo. O nacional-socialismo 
nada mais é do que a síntese dessas duas concepções.60 

À medida que o movimento nacional-socialista vai se 
implantando na média e pequena burguesia e na média e pe
quena bureoisie,61 e, sobretudo, que se aproxima do grande 
capital industrial e financeiro, o movimento nazista põe em 
surdina essa dimensão anticapitalista (1927), e os promotores 
dessa corrente são eliminados já na tomada do poder (1933-
1934). 

A partir de então é o misticismo da nação e da raça, do 
sangue e da força que prevalecem. Hitler: "Não é a inteligên
cia fazendo distinções muito sutis que tirou a Alemanha de 
seu infortúnio, mas sim nossa fé (...). A razão vos teria desa
conselhado de vir a mim e apenas a fé vos dirigiu". 6 2 E Goeb-
bels a Hitler: "Em nosso profundo desespero, nós encontra
mos em Vós aquele que mostra o caminho da fé (...). Vós fos-
tes para nós a realização de um misterioso desejo. Vós dirigis-
tes à nossa angústia palavras de libertação. Vós forjastes nos
sa confiança no milagre que virá". 6 3 E é a histeria inflamada 
pelas palavras: "Alemanha, acorda!" — "Deutschland über 
alies!" ("A Alemanha acima de tudo"). "Os povos que re
nunciam manter a pureza de sua raça renunciam ao mesmo 
tempo a unidade de sua alma". 6 4 "O papel do mais forte é o 
de dominar e não o de se fundir com o mais fraco." 6 5 

Idéias simples, frases de efeito, marteladas, repisadas 
pela propaganda. Hitler: "Eu estava sempre extraordinaria
mente interessado pela atividade da propaganda, arte que 
para os partidos burgueses continuava quase desconhecida". 

6 0 Citado por D. Guérin, Fascisme et Grand Capital, Gallimard (1? ed. , 1936), 
1945, p. 92; ver também N. Poulantzas, Fascisme et Dictature. 
Isto é, as camadas de funcionários, de empregados, de assalariados dos escritó
rios e das administrações públicas. 

e

2 Citado in Histoire générale des civilisations, t. VII, p. 93. 
Citado por D. Guérin, op. cit., p. 79. 
Citado por J. J. Chevalier, Les grandes Oeuvrespolitiques, op. cit., p. 369. 
Ibidem, p. 367. 
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E ainda: "A propaganda deve ser mantida ao nível da massa 
e só se pode medir seu valor pelos resultados obtidos". E 
Goebbels: "A propaganda só tem uma finalidade: a conquis
ta das massas. E todos os meios que sirvam para essa finali
dade são bons". E a violência, organizada, sistematizada, 
programada: os SA, os SS, os trotes, seguidos pelos ataques 
aos judeus, os ataques aos sindicalistas, aos (maus) verme
lhos, os SS eliminando os SA, o Estado SS... 

Por certo, houve a derrota, as amputações e as humilha
ções: houve as dívidas de guerra, a ocupação do Ruhr, a in
flação absoluta que destruiu a moeda, o peso das reparações, 
o esforço de austeridade... Há a crise dos Estados Unidos que 
vem atingir direta e plenamente um reerguimento econômico 
de uma extrema fragilidade, tanto no interior quanto no exte
rior: a reserva de ouro do Reichsbank que se esvai, a produ
ção industrial que, sobre base 100 em 1928, cai para 59 em 
agosto de 1932; o número de desempregados que sobe de 2,5 
milhões para 6 milhões em 1932. Há um movimento operário 
enfraquecido por seus fracassos do início dos anos 20 e pela 
divisão profunda que faz do PC alemão, estreitamente ligado 
à URSS, e da social-democracia dois irredutíveis adversários. 
Há uma classe dirigente, ela mesma dividida, em que o patro
nato industrial e financeiro se opõe aos proprietários rurais, 
as indústrias manufatureiras à indústria pesada, o patronato 
médio (desejoso em negociar um compromisso com a classe 
operária ao grande patronato (preocupado numa revanche 
sobre o movimento operário e em recobrar um poder absolu
to). Stinnes, magnata da indústria, anunciou esse momento, 
já em 1919: "Os grandes industriais, todos os chefes da vida 
econômica, recobrarão um dia sua influência e seu poder. 
Eles serão lembrados pelo povo desiludido, meio morto de 
fome, que terá necessidade de pão e não de frases". E Fritz 
Thyssen, em 1924: "A democracia, em nosso país, isso nada 
representa". Em 1929, agrupam-se em "frente nacional uni
da" o Partido Nacional Alemão e o Stahlhelm — Capacetes 
de Aço (movimentos promovidos por Hugenberg, presidente 
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do Conselho de Administração da Krupp e magnata da im
prensa), a liga pangermanista e o Partido Nacional Socialista. 

Há, enfim, as classes médias — empresários e negocian
tes individuais da pequena e média burguesia; funcionários e 
empregados da pequena e média bureoisie traumatizados e 
atingidos pela crise; o campesinato, cujo poder de compra é 
achatado; a classe operária, da qual, salienta Reich, algumas 
camadas "aburguesam-se" e na qual as mulheres continuam 
largamente submetidas à influência da Igreja. Os aderentes 
do partido nazista, em 1934, são: 24% de empregados assala
riados (12% da população), 13% de funcionários (5% da po
pulação), 20% de comerciantes e artesãos (9% da população); 
mas 11% "somente" de camponeses (23% da população) e 
32% da classe operária (45% da população). Em 1940, um 
terço dos oficiais e suboficiais SS vêm dos meios "intelec
tuais": professores primários e secundários, estudantes uni
versitários diplomados.6 6 

A base social da ascensão do nacional-socialismo foi, 
portanto, principalmente a pequena e média bureoisie; mas a 
aliança com o grande capital foi a condição necessária do aces
so ao poder. O movimento operário organizado foi rapida
mente quebrado pela violência e pelo envio daqueles que re
sistiam aos campos de concentração. Porém, após a tomada 
do poder, o poder de compra da classe operária parece se 
manter, e até mesmo aumenta para certas categorias — en
quanto recua para os funcionários, para os pequenos comer
ciantes e para os artesãos, muitos destes tendo de fechar o ne
gócio e tornar-se assalariado. O que faz a partir daí a grande 
força do poder hitleriano é o recuo do desemprego, o Estado 
totalitário e a perspectiva da afirmação de uma Grande Ale
manha. 

Cinco milhões e meio de desempregados em 1933, dois 
milhões em 1935, menos de um em 1937; algumas dezenas de 
milhares em 1939. A produção mais que dobrou entre 1933 e 

6 6 N. Poulantzas, op. cit., pp. 205, 283, 314 e 375. 
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TABELA 32 

E S T R U T U R A DE CLASSE E ESTRUTURA IDEOLÓGICA 
NA A L E M A N H A EM 1928-1930 S E G U N D O W. REICH* 

I D E O L O G I A 

E S T R U T U R A 

D E C L A S S E 

proletária 

(14 ,4) 

pequena-burguesia 

(20,1) 

burguesia 

(0,7) 

trabalhadores trabalho a domicí l io 0,1 

da indústria, empregados domésticos 1,3 

dos transpor pensionistas da pre

tes, do comér vidência social 1,7 
proletariado c io , etc. 11,8 e m p r e g a d o s subalter

(21 ,8 ) trabalhadores nos (menos de 250 

agrícolas 2,6 marcos por mês) 2,8 

funcionários subalter

nos e aposentados 1,4 

total 14,4 total 7,4 

camadas médias das ci

dades 6,2 

das quais: pequenos 

comerciantes (com 2 

empregados ou me

nos) 1,9 
pequenos comerciantes 
(com 3 empregados 

ou mais) 1,4 
classes empregados ou fun

cionários médios 1,8 
médias p r o f i s s õ e s l iberais 

e estudantes 0 ,4 

(12 ,8) pequenos proprietá

rios e rentistas 0 ,6 

camadas médias do 

campo 6,6 

das quais: pequenos 

agricultores e sitian

tes (até 5 ha) 2 ,4 

agricultores médios 

(5 a 50 ha) 4 ,2 

burguesia 
burguesia (inclusive grandes agri

(0 ,7) cultores e proprietários 

fundiários) 0,7 

* Em milhões. 
Fonte: Segundo W. Reich, op. cit., t. I, pp. lOe 11. 
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1939: nessa data, ela ultrapassa em 26% seu nível recorde de 
1929. Política de grandes obras — auto-estradas, linhas de 
ferrovias, aeroportos (obras em que não estão ausentes as 
preocupações estratégicas) — , mas também realizações de 
urbanismo — construções, prédios de prestígio para o regime. 
Armamento: já em 1935, as despesas alemãs de armamento 
ultrapassam em 50% as despesas francesas, e as fábrias da 
Krupp trabalham no limite de capacidade; entre 1935 e 1939, 
elas se multiplicaram por seis. Política de ersatz industriais, 
que estimula a química, a metalurgia, as indústrias têxteis e 
alimentares. Tudo realizado no âmbito de uma política rigo
rosa de controle de preços, de crédito e de neutralização do 
poder da compra em excedente; com uma estratégia do co
mércio externo, fundamentada em acordos bilaterais e em 
mecanismos de pagamento mediante compensação, que per
mite um fortalecimento das trocas, notadamente com países 
da América Latina e com países da Europa central e mediter
rânea. 

Mas esse novo impulso, essa política, esse dirigismo se 
apoiam em poderosos conjuntos industriais e bancários do ca
pitalismo alemão e os fortalecem. Mesmo os grupos estrangei
ros — General Motors (Opel), Ford, Unilever, Shell, Schroe-
der — foram respeitados: a única obrigação que lhes foi im
posta foi a de reinvestir na Alemanha todos os lucros. 

Participações que o Estado fora levado a ter nos bancos, 
nas empresas siderúrgicas, nos estaleiros navais são cedidas 
aos interesses privados, as companhias municipais de produ
ção elétrica são desencorajadas em benefício da indústria pri
vada; quanto aos Hermann Goering Reichswerke, se eles 
aliam capitais públicos e capitais privados, é que o aporte pú
blico é necessário para o desenvolvimento da produção pouco 
rentável, a partir de minérios de ferro de baixo teor. Mas, 
sobretudo, vai ser mais fortalecida a cartelização do capitalis
mo alemão: o número de cartéis havia passado de 1 500 em 
1923-1924 para 2 100 em 1930; a IG Farben domina a química 
desde 1926; desde 1926-1927, as Vereinigte Stahlwerke agru-
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pam os quatro maiores produtores de aço; desde a fusão, em 
1929, do Deutsche Bank e do Diskonto Gesellschaft, três 
bancos dominam o conjunto do sistema bancário. Uma lei de 
1933 sistemiza essa "organização" do capitalismo alemão ao 
obrigar as empresas a participarem do cartel de seu ramo: 
com a preocupação de racionalizar simultaneamente horizon
tal e verticalmente. E é no seio desses cartéis e desses konzerns 
que se organiza, se sistematiza o esforço industrial necessário 
ao Reich. 

Poderosamente sustentado e fortemente enquadrado 
pelo Estado, trata-se realmente do fortalecimento do capita
lismo alemão, decerto sob a forma mais exagerada que jamais 
tenha existido de capitalismo de Estado. 

Este desenvolvimento se faz no seio de uma sociedade 
encerrada numa rede múltipla tecida pelo Estado e pelo Parti
do. Goebbels o havia anunciado: "O Estado será a organiza
ção superior da vida pública e privada (...). Todas as forças 
da nação serão submetidas ao Estado, de tal modo que lhes 
será impossível exercer alguma atividade fora do Estado. O 
Estado realizará o princípio totalitário". Ponta de lança, 
órgão de vigilância, de controle, de repressão desse Estado — 
sua polícia: já em 1933, todas as polícias locais são unifica
das; em 1934, a Gestapo (polícia política) e as SS se fundiram 
sob a direção de Himmler; em 1936, todas as polícias são sub
metidas ao aparelho Gestapo-SS. De 1933 a 1938, mais de 
quatrocentos mil alemães são presos e muitos deles colocados 
em campos de concentração. Todos os aspectos da vida são 
encerrados em múltiplas redes. Os trabalhadores são organi
zados na Frente do Trabalho criada já em maio de 1933, na 
mesma época em que são dissolvidos os sindicatos. Para os 
lazeres, Kraft durch Freude (a Força pela Alegria). Para tudo, 
para todos, há organizações: para os jovens, os estudantes, 
os professores, os artistas, as mulheres, os pais... O rádio, a 
imprensa, o cinema, o ensino estão totalmente a serviço da 
ideologia e da propaganda nacional-socialista. 

Enfim, aos alemães humilhados, Hitler abriu a pers-
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QUADRO 13 
CLASSES SOCIAIS NA A L E M A N H A POR VOLTA DE 1930. 

B U R G U E S I A (0,7) 

G R A N D E P A T R O N A T O 
I N D U S T R I A L E 
F I N A N C E I R O 

M É D I O 
P A T R O N A T O 

P R O P R I E T Á R I O S 
F U N D I Á R I O S 

empregados 
médios 

( l , 2 ) e 

empregados 
subalternos 
(2 ,8) 

A P A R E L H O D O 
E S T A D O 

I 

< 
5 

i 
< 
Z 

o 

í£ aposentados e pensionistas (1 ,9) 

funcionários 
médios 
( 0 , 6 ) e 

funcionários 
subalternos 

0 , 2 ) e 

profissões liberais, 
estudantes (0,4) 

pequenos 
empresários 
(1,4) 

empresários 
individuais 
(1.9) 

< 
5 
•m 
2 
eu 
< 
z 

pequenos proprietários 
e rentistas (0 ,6 ) 

C L A S S E O P E R A R I A C A M P E S I N A T O 

trabalhadores assalariados 
T R A N S P O R T E S 
I N D Ú S T R I A 

(11.8) 

V 

assalariados 
agrícolas 
(2,6) 

agricultores 
— médios (4,2) 
— pequenos (2,4) 

(trabalhadores a 
domicilio [0,1]) D O N A S D E C A S A 

O 

ü 
p 

As cifras entre parênteses representam, em milhões, o número de ativos em 1928-
1930. 

Segundo W. Reich, Psychologie de masse du fascisme, op.cit., t. I, pp. 10 e 11. 

K estimativa; ( P j ) : esfera da produção material; : esfera da produção para o 
autoconsumo. 
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pectiva de uma Alemanha triunfante, já em Mein Kampf; t 
dos os homens "de um mesmo sangue devem pertencer a 
mesmo Reich". Uma vez reunido, que fazer de um "povo se 
espaço"? O movimento nacional-socialista deve "encontrar 
coragem de reunir nosso povo e seu poderio para lançá-lo a 
caminho que o tirará de seu estreito hábitat atual e o leva 
para novos territórios". Por certo, é mister aniquilar a Fran 
ça: "Nunca permitam que se formem na Europa duas potên
cias continentais. Em toda tentativa de organização, n-
fronteiras com a Alemanha, de uma segunda potência mili
tar, vejam um ataque contra a Alemanha". Porém, é na Eu
ropa, para o Leste, que o Reich deve se estender: "Cuidem 
para que a origem do poderio de nosso país não esteja nas co
lônias, mas sim na Europa, no solo da pátria (...). O Estado 
gigantesco do Leste está maduro para o desmoronamento". 
E, finalmente, por que se limitar à Europa? "Um Estado 
que, numa época de contaminação das raças, cuida ciosa
mente da conservação dos melhores elementos da sua, deve se 
tornar um dia o dono da terra. Que os adeptos de nosso mc 
vimento nunca o esqueçam". 

1935: restabelecimento do serviço militar na Alemanha; 
1936; reocupação da Renânia; 1938: Hitler comandante-em-
chefe da Reichswehr, ocupação da Áustria, ultimato a Praga, 
acordos de Munique. 1939: ocupação da Tchecoslováquia, 
tomada de Memel, aliança militar ítalo-alemã, pacto de não-
agressão germano-soviético, invasão e depois divisão da Po
lônia com a URSS, que ocupa a Finlândia. O fogo da Segunc 
Guerra Mundial já está aceso. A Alemanha domina a Euro
pa. Mas o ataque à URSS e a entrada dos Estados Unidos na 
guerra (1941) invertem a relação de forças. Serão precisos 
mais de três anos de uma guerra implacável, destruições er 
massa (prolongamento militar da produção em massa e do 
consumo em massa), cinqüenta milhões de mortos (seis veze 
mais que na "Grande Guerra") antes da capitulação alemã; 
o emprego da primeira bomba atômica antes da capitulaçã 
japonesa. 
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Duas grandes potências dominam doravante um mundo 
devastado: os Estados Unidos, agora líder predominante do 
campo capitalista; a URSS, no centro de um novo bloco que 
se proclama do socialismo. 



Conclusões da etapa 5 

No essencial, a crise dos anos 1920-1930 resulta das mes 
mas contradições cuja combinação levou à guerra de 1914-
1918: sufocamento das indústrias da primeira industrializa
ção; acirramento da competição entre os capitalismos na
cionais; surtos do movimento operário para obter uma divi
são menos desigual do valor produzido. E essas contradições 
intervém num mundo dividido: com a zona de influência 
americana, o Commonwealth britânico, o império francês 
(mas também os impérios holandês, belga) e — ao mesmo 
tempo fechada e voltada para si mesma — a URSS. 

Mas as indústrias da segunda geração se acham, então, 
em pleno desenvolvimento. E, notável retorno dialético, o 
reerguimento do poder de compra de frações da classe operá
ria, que aos olhos da maioria dos capitalistas devia arruinar 
o sistema, revela-se um elemento de dinamismo econômico e 
de integração social: no conjunto, reduz-se a duração do tra
balho e aumenta o salário real para os trabalhadores dos 
grandes países industriais; mas o desemprego pesa permanen
temente, e com peso enorme em periodo de crise. 

Através dos rendimentos dos investimentos no exterior, 
através da troca desigual, através da tesoura dos preços e da 
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melhora dos termos de troca 6 7 desenvolve-se uma considerá
vel transferência de valores das colônias — mas também dos 
países novos, produtores de minérios e de produtos agrícolas 
— para os grandes países capitalistas industrializados. Logo, 
a melhora relativa do poder de compra das classes operárias 
européias e americanas é em parte assegurada, ou compensa
da, do ponto de vista do capital, por uma retirada dos campe-
sinatos do mundo inteiro. 

No mesmo período, como vimos, acentua-se a concen
tração industrial sob formas múltiplas: grandes empresas, 
grupos, konzerns, cartéis. Os complexos industriais que utili
zam milhares de trabalhadores já não são raros; alguns atin
gem várias dezenas de milhares. O papel do Estado, notada-
mente por ocasião das guerras, mas também com as grandes 
obras e com o desenvolvimento do salário indireto, alarga-se e 
aprofunda-se.68 De uma maneira geral, as tarefas de direção, 
organização e administração se desenvolvem; ao lado do 
campesinato, da pequena e média burguesia, ao lado da clas
se operária, desenvolve-se uma nova classe: a tecno-bureoi-
sie; no essencial assalariada, como a classe operária, ela não 
se confronta diretamente com a produção material, como 
ocorrre com o campesinato e com a classe operária; e, por seu 
gênero de vida, çla, freqüentemente, está mais próxima da 
pequena e média burguesia.6 9 

Termos de troca da Europa industrial (conjunto de nove países: Grã-Bretanha, 
Alemanha, França, Itália, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Suécia, Suíça): a rela
ção entre os preços de exportação e de importação, sobre base 1913 = 100, eleva-
se de 96 em 1920 a 109 em 1929, 138 em 1933, e cai de novo a 124 em 1937 (C. P. 
Kindleberger, The Economic Journal, março de 1955, citado In M. Moret, 
L'Échang internaíional, Riviera, 1957, p. 119). 

Na França, a parcela das despesas públicas na produção interna bruta passou de 
11 % em 1872 a 33 % em 1920; ela cai de novo para 27% em 1932, mas subirá no
vamente para 42% em 1947 e 4 9 % em 1953. Cepremap, L'Évolution des dépenses 

publiques en France (1872-1971). 

Nos Estados Unidos, a parcela dos empregados na população ativa passa de 10% 
em 1910 a 14% em 1920 e 17% em 1940 (L. G. Reynolds, Labor Economics and 

Labor Relations, Prentice Hall, Nova Iorque, 1949, p. 27. 
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Essas evoluções se dão num mundo esfacelado. Esfac 
lado, em primeiro lugar, porque, cunha solidamente enfia 
no mercado mundial, desenvolve-se a partir de então, na 
URSS, o coletivismo de Estado.70 Esfacelado, também, por
que o imperialismo dominante de ontem, a Grã-Bretanha, j 
não tem capacidade de assegurar a regulação de um sistema 
de pagamento mundial e a primeira potência econômica, os 
Estados Unidos, não se encarregou de substituí-la. Esface
lado, ainda, porque cada grande potência se polarizou num 
objetivo nacional: a prosperidade americana, a libra, o fran
co, a restauração do poderio alemão. Esfacelado, enfim, por
que, nas dificuldades da crise, cada grande potência se fe
chou em seu casulo (a Commonwealth para a Grã-Bretanha, 
o império para a França) ou em seu projeto (o New Deal ame
ricano), ao passo que com Hitler a Alemanha se mobilizava 
para a grandeza nacional, para o rearmamento, para a con
quista, para o domínio da Europa e do mundo. 

Ver M. Beaud, Le Socialisme à l'épreuve de l'histoire, cap. 4, 5, 6 e 7. 



6. O grande boom do 
capitalismo (1945-1978) 

Apesar do que possam pensar aqueles que vêem em cada 
guerra, e em cada crise, em cada indício de crise, um novo 
agravamento da "crise geral do capitalismo", é principal
mente um novo boom do capitalismo que se realiza no perío
do atual. 

Realmente, numa grande parte do mundo, já não reina 
o capitalismo; um novo modo de acumulação e de industriali
zação, uma outra sociedade de classes, uma formidável con
densação do poder do Estado fazem reinar nela outras mo
dalidades de produção e de aplicação dos recursos. 

Mas a Segunda Guerra Mundial, a reconstrução e o pe
ríodo de prosperidade que a seguiu, a descolonização, a inter
nacionalização do capital e as novas industrializações do Ter
ceiro Mundo marcam um novo surto do capitalismo em esca
la mundial. E a crise dos anos 1970-1980 é, de certo modo, o 
operador através do qual se realizam esta nova expansão do 
capitalismo e as mutações que a acompanham. 
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Da guerra à crise 

Perante um bloco coletivista de Estado notavelmente 
ampliado e num contexto mundial marcado pelo movimento 
histórico da descolonização, os países capitalistas desenvolvi
dos conheceram, uma-vez recpnstruídas as ruínas da guerra, 
um excepcional período de prosperidade. Porém, nas pró
prias condições dessa prosperidade, já se desenvolviam os 
germes da crise atual. 

Os três mundos 

Logo após a primeira vitória de um país novo (os Esta
dos Unidos) sobre um velho país da Europa (a Espanha), em 
1898, Jaurès o prevê, "É um enorme peso que os Estados Uni
dos vão ter, cada vez mais, sobre os destinos do mundo (...). 
A riqueza e o poder dos Estados Unidos são um quarto da ri
queza e do poder do globo". Ao fim da Primeira Guerra 
Mundial, os Estados Unidos são a primeira potência do mun
do; mas é em seu território que eles desdobram sua expansão 
e sobre as Américas que eles estendem seu poder. Ao fim da 
Segunda Guerra, os Estados Unidos constituem uma enorme 
potência industrial, monetária e militar: em 1945, sua produ
ção industrial mais que dobrou em relação à de 1935-1939; 
produzem a metade do carvão do mundo, dois terços do pe
tróleo mundial, mais da metade da eletricidade; suas capaci
dades de produção atingem 95 milhões de toneladas quanto 
ao aço, um milhão de toneladas quanto ao alumínio e 1,2 
quanto à borracha sintética; elas são enormes quanto à cons
trução naval, à aeronáutica e veículos terrestres, quanto ao 
armamento, às máquinas-ferramentas, à química, etc. Os Es
tados Unidos detêm 80% das reservas de ouro. Dispõem de 
um exército poderoso e da bomba atômica. 

Diante da URSS, cujo poder também se fortaleceu e 
cuja influência territorial se estende, os Estados Unidos assu-
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mem a função de dirigente do campo capitalista. Já em 1943, 
eles estudam com os responsáveis britânicos a reconstituiçãp 
daquilo que tão cruelmente faltou entre as duas guerras: um 
sistema de pagamentos internacionais que permitisse conco-
mitantemente impor os equilíbrios necessários e tornar possí- ^ 
vel a expansão das trocas e dos pagamentos; em 1944, é intro
duzido em Bretton Woods um sistema fundamentado na de
finição de cada moeda em relação ao ouro e às paridades de 
câmbio fixo: esse sistema é chamado de "padrão de câmbio-
ouro" (Gold Exchange Standard); de fato, pelo menos duran
te os quinze primeiros anos, o dólar será a pedra angular des
se sistema de pagamento. Em 1945, Roosevelt e Churchill 
preparam o após-guerra negociando em Yalta com Stalin as 
respectivas zonas de influência; no mesmo ano as tropas ame
ricanas e russas fazem sua junção na Alemanha, e se enfren
tam na Coréia. 

Uma vez vencidos a Alemanha e o Japão, vão se desen
volver dois movimentos que dominam o imediato após-guer
ra e são determinantes para o conjunto do período: 

1) o fracionamento do mundo em dois blocos, um domi
nado pelos Estados Unidos, o outro dominado pela URSS; 

2) a descolonização. 
Através do esforço de industrialização prescrito por Sta-

t lin, antes e durante a guerra, a URSS se tornou uma grande 
potência industrial; os sacrifícios e as destruições da guerra 
foram enormes (talvez vinte milhões de mortos, uns 10% da 
população), mas em 1950, ao fim do IV Plano, o índice da 
produção industrial ultrapassa em 71% o de 1940 (em 60% 
para as máquinas e material de equipamento e em 80% para 
os produtos químicos); a produção de carvão atinge duzentos 
e cinqüenta milhões de toneladas, e a do aço, vinte e cinco 
milhões. O exército vermelho é numeroso, poderoso, bem 
equipado, e a primeira bomba atômica russa explode em 
1949. A URSS está presente, por intermédio de seu exército, 
no conjunto dos países da Europa central: e os Estados Uni
dos podem temer que sua influência se estenda à Turquia ou 
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aos países da Europa onde os partidos comunistas são pode
rosos (Grécia, Itália, França...)- Então, começa uma partida 
de jogo de Go em escala planetária, com cada uma das potên
cias colocando seus peões, reforçando as zonas onde domina, 
ameaçando aquelas onde o outro parece fraco; com excepcio
nais períodos de tensão que permitem medir até onde não se 
pode ir mais longe. Em 1947, é lançado o Plano Marshall, e 
constituído o Cominform; em 1948-1949, ao bloqueio soviéti
co de Berlim responde a "ponte aérea" organizada pelos 
americanos. A oeste, os comunistas são afastados dos gover
nos nos quais participavam, os partidos comunistas às vezes 
são proibidos, uma terrível guerra civil conduz ao esmaga-
mento dos guerrilheiros na Grécia; a leste, os comunistas 
assumem o controle absoluto dos aparelhos de Estado, e ge
nerais soviéticos são nomeados chefes de Estado-maior na 
Polônia, na Tchecoslováquia, na Hungria. A guerra da Co
réia marca tanto a vontade de cada um de obter um sucesso 
quanto a preocupação comum de evitar o ampliamento do 
conflito, com risco de uma nova guerra mundial. Os Estados 
Unidos institucionalizam suas alianças militares, nas Améri
cas (1947), no Atlântico Norte (1949), na Ásia do Sudoeste 
(1945); a URSS, por sua vez, estabeleceu, desde o fim dos 
anos 40, sólidos vínculos — políticos, econômicos, militares 
— com as democracias populares da Europa. Assim se orga
nizam — economia, moeda, defesa — dois mundos frente a 
frente: o mundo capitalista, ontem hegemônico, descobre 
hoje que a terra já não lhe pertence, que matérias-primas e 
mercados já não lhe são acessíveis, que existe um outro mun
do de acumulação e de industrialização, fundamentado sobre 
a apropriação coletiva dos meios de produção, sobre o plane
jamento, sobre a direção e a coação do Estado. 

Ao mesmo tempo, nasce um outro mundo: O Terceiro 
Mundo. Nasce principalmente através do poderoso movi
mento de descolonização engendrado através da guerra, pelo 
fortalecimento, aqui de novas burguesias, e ali da intelectua
lidade, pela conscientização do caráter insuportável e não 
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inelutável da dominação colonial, pela vontade de indepen
dência (o mais das vezes sob a forma de independência nacio
nal). O enfraquecimento das metrópoles européias, a ocupa
ção japonesa na Ásia, a participação de homens desses países 
nas batalhas das metrópoles européias, a influência das análi
ses marxistas e as perspectivas abertas pela revolução soviéti
ca, ou o fortalecimento, a partir de uma especificidade nacio
nal e religiosa, de um movimento de libertação causaram, sob 
formas diferentes e segundo processos múltiplos, o apareci
mento da existência de uma alternativa: que era possível se li
bertar da dominação colonial, da administração colonial, da 
exploração colonial, do paternalismo, do racismo, das humi
lhações ou da opressão... Independências: Síria, Líbano, Fili
pinas, índia, Paquistão, Birmânia; processo semeado de cila
das da independência indonésia; guerra da Indochina; motins 
e movimentos populares na África do Norte e na África ne
gra... Antes mesmo que acabe a descolonização política em 
todo o globo, novos Estados independentes procuram recon
quistar o domínio de suas riquezas naturais (nacionalização 
do petróleo iraniano em 1951) ou de seus trunfos econômicos 
(nacionalização do canal de Suez pelo Egito em 1956). Os 
chefes de Estados do Terceiro Mundo se encontram e procu
ram constituir uma força que pese nos destinos do planeta: e 
é, em 1955, a Conferência Afro-Asiática de Bandung; uns 
trinta países, mas que representam mais da metade da popu
lação da terra, e sobretudo que falam, com uma nova força, 
uma linguagem que a dominação ocidental até então abafara. 
C. P. Romulo: "Nós conhecemos, e alguns dentre nós conhe
cem ainda, o aviltamento de ser depreciado em seu próprio 
país, sistematicamente rebaixado a uma condição inferior, 
não somente politicamente, economicamente e militarmente, 
mas também racialmente (...). Para fortalecer seu poder, 
para justificá-lo a seus próprios olhos, o branco ocidental ti
nha por estabelecido que sua superioridade residia em seus 
próprios genes, na cor de sua pele". Sukarno: "Durante ge
rações, nossos povos não tinham voz no mundo (...). Nós fo-



Descolonização Bloco capitalista Relações Leste-Oeste Bloco coletivista 

1943 Independência da Coréia ga
rantida pelos Estados Uni
dos, Grã-Bretanha e China. 

Plano Keynes, Plano White. 
Desembarque aliado na Si-
cília e na Itália. 

Dissolução do Comintern. 

1944 Conferência de Brazzaville. 
Manifesto do Istiqlal. 

Desembarques aliados na 
França. Conferência de Bret-
ton Woods . 

Tropas russas na Bulgária e 
na Hungria. 

1945 Independência proclamada 
na Indonésia, no Laos, no 
Camboja e no Vietnã; inter
venções francesas. 
Sublevações em Constantina 
e em Sétif; repressão. Criação 
do novo Estado da Líbia. In
dependência da Síria e do 
Líbano. 
Criação da LIGA ÁRABE no 
Cairo. 

Progressão das tropas aliadas 
na Europa ocidental. 

CONFERÊNCIA DE 
Y A L T A 

Tropas russas na Coréia do 
Norte. Tropas americanas na 
Coréia do Sul. Junção das 
tropas russas e americanas na 
Alemanha. Bomba atômica 
americana em Hiroshima. 
Carta das Nações Unidas. 

Progressão das tropas russas 
na Europa ocidental. Procla-
mação da República na Iu
goslávia e na Bulgária. 

1946 

\ 

Tropas francesas em 
Tonquim. 
Tropas inglesas na Indonésia. 
Independência de Transjor-
dânia reconhec ida pela 
Grã-Bretanha. 
Independência das Filipinas. 
Fracasso das negociações 
franco-vietnamitas. 
Insurreição geral de Ton
quim. Acordos ho lando-

^ indonésios. 

Início da guerra civil na 
Grécia. 

Experiência atômica america
na em Bikini. 

República Popular da Al
bânia. 
Eleições favoráveis ao PC na 
Tchecoslováquia. 

J 



1947 Insurreição de Madagascar. P L A N O MARSHALL. Doutrina Truman. República Popular da Romê
Operações militares holande Comunistas já não estão no Recusa da URSS e da Tche- nia; dissolução do partido 
sas em Java. governo na Bélgica, na Fran coslováquia em participarem camponês. 
Independência da índia e do ça e na Áustria. no Plano Marshall. Proibição do partido agrário 
Paquistão; guerra de Ca PC proibido no estado de Fracasso da Conferência so na Bulgária. 
xemira. Nova Iorque, no Brasil e na bre a Coréia. Constituição do Cominform. 
Ofens iva francesa em Grécia. Fortalecimento dos laços eco
Tonquim. Lei US de ajuda à Grécia e à nômicos entre a U R S S e as 
Independência da Birmânia. Turquia. democracias populares. X 
Guerra da Indochina (con Leis antigreves nos E U A . D? 
tinuação). Pacto de Defesa Interameri- H 

O 
cano no Rio. 
Cisão da CGT e de FO. > 
Fracassos eleitorais dos co D 
munistas na Finlândia e na O 

Noruega. 

D
A

P
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A
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 1948 Trégua holando-indonésia. Cisão da CGT italiana. Início do bloqueio soviético Demissão dos ministros não-

D
A

P
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A
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Assassinato de Gandhi. Dissolução do PC no Chile. de Berlim. comunistas na Tchecoslo-
Ceilão recebe o estatuto de váquia. 2 

domínio. • « Conflito de Tito com o Co
1? guerra israelo-árabe. minform; a Iugoslávia é ex
Nova intervenção holandesa cluída do Cominform. 
na Indonésia. Motim de Berlim oriental; os 
Guerra da Indochina (conti tanques russos atiram na 
nuação). multidão. 

Prisão do cardeal Mindszenky 
na Hungria. 
Progressão dos comunistas 
na China. o 



Descolonização Bloco capitalista Relações Leste-Oeste Bloco coletivista 

1949 Evacuação de Jacarta pelos 
holandeses. 
Formação dos Estados da 
Jordânia e de Israel. 
Voto da ONU sobre a inde
pendência da Líbia. 
Guerra da Indochina (conti
nuação); acordos sobre a "in
dependência" do Laos e do 
Camboja; criação do "Esta
d o " do Vietnã (Bao Dal). 

Tratado do Atlântico Norte 
em Washington; O T A N . 
Constituição da Alemanha 
ocidental. 
Excomunhão dos católicos 
comunistas ou comunizantes. 
Luta contra as atividades co
munistas nos Estados Unidos. 
Nacionalistas chineses em 
Formosa. 

Fim do bloqueio de Berlim. 

Explosão atômica russa. 

Processo e condenação de 
Rajk na Hungria. 
República Popular da China. 
Um marechal russo chefe de 
Estado-Maior da Polônia. 
Criação do COMECOM. 

1950 Motins na Costa do Marfim. 
Guerra da Indochina (con
tinuação). 

Instituição da União Euro
péia de Pagamentos. 
Leis US sobre as atividades 
antiamericanas, início do 
macartismo. 
Fim da guerra civil na Grécia. 

Decisão americana de fabri
car a bomba H. 
Início da guerra da Coréia. 

Acordo RDA-Polônia sobre 
a fronteira Oder-Neisse. 
Generais russos chefes de 
Estado-Maior na Tchecoslo-
váquia e na Hungria. 

1951 Nacionalização do petróleo 
no Irã; ministério Mossadegh. 
Motins de Casablanca. 
Motins antiingleses na zona 
do canal de Suez; intervenção 
militar britânica. 
Independência da Líbia. 

Comunidade Européia do 
Carvão e do A ç o . 
Tratado de paz e aliança en
tre o Japão e os E U A . 
Convite à Grécia e à Turquia 
para aderirem à O T A N . 

Guerra da Coréia 
(continuação) 

t 

Prisão de Slansky em Praga. 
Intervenção chinesa no Tibet. 

\ 
Guerra da Indochina (con-

\ Unuação). .,„ . _ J 1 

1952 Motins e greves na Tunísia; 
repressão, prisão dos chefes 
neo-desturianos e comunistas. 
Sangrentos motins no Cairo. 
Neguib toma o poder. 
Estado de alerta contra os 
mau-mau no Quênia. 
Ruptura das relações diplo
máticas entre o Iraque e a 
Grã-Bretanha. 
Motim em Casablanca. 
Guerra da Indochina (con
tinuação). 

Acordo de Bonn entre os 
Aliados e a Alemanha oci
dental. 
Primeira bomba atômica 
britânica. 

Guerra da Coréia 
(continuação). 

1953 Deposição do sultão do Mar
rocos. 
Queda de Mossadegh; ajuda 
americana ao Irã. 
Grave atentado em Casa
blanca. 
Guerra da Indochina (conti
nuação). 

Primeiro obus atômico ame
ricano. 
Armistício na Coréia. 
A URSS declara possuir a 
bomba H. 
Recusa da O N U em admitir 
a China comunista. 

Morte de Stalin. 
Nagy substitui Rakosi na 
Hungria. 
Greves e manifestações na 
R D A . 

1954 Dien-Biem Phu; Conferên
cia de Genebra sobre a In
dochina. 
Nasser presidente do Conse
lho do Egito; destituição de 
Neguib. 
Princípio da autonomia inter
na da Tunísia. 

Acordos militares US com o 
Japão, Paquistão, China 
nacionalista; Conferência 
de Manila, instalação da 
OTASE. 
Fracasso da Comunidade Eu
ropéia de Defesa; adesão da 
RFA à O T A N . 

Primeira explosão de uma 
bomba H. 



Descolonização Bloco capitalista Relações Leste-Oeste Bloco coletivista 

Abolição da União Holan-
do-Indonésia. 
Insurreição no Aurès; início 
da guerra da Argélia. 
Revolta mau-mau no Quênia. 

1955 Atentado em Casablanca; 
volta do sultão ao Marrocos. 
Guerra da Argélia (con
tinuação). 
Conferência Afro-Asiática de 
Bandung. 

Conferênc ia dos Quatro 
Grandes em Genebra. 

1956 Independência do Marrocos, 
da Tunísia, do Sudão, da 
Malásia e de Gana. 
Nacionalização do canal de 
Suez; intervenção franco-
britânica. 
2? guerra israelo-árabe. 
Guerra da Argélia (conti
nuação). 

Pressão dos Estados Unidos 
sobre a França e a Grã-Bre
tanha para impor o cessar-
fogo. 

Relatório Kruchev; XX Con
gresso. 
Tanques russos atiram sobre 
a multidão na Polônia; volta 
de Gomulka. 
Reabilitação de Rajk; suble-
vação na Polônia; tanques 
russos em Budapeste. 
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mos aqueles a quem nenhuma atenção era concedida, aqueles 
cuja sorte era decidida por outros, segundo os interesses deles, 
que tinham primazia sobre os nossos e que nos faziam viver 
na pobreza e na humilhação". Ainda Sukarno: "Como po
deríamos dizer que o colonialismo está morto enquanto «hou
ver vastas regiões da Ásia e da África não libertadas...". E 
Nehru: "A Ásia quer ajudar a África". 

É nesse contexto mundial que se opera a reconstrução 
dos países capitalistas devastados pela guerra e desabrocha 
um excepcional período de prosperidade. 

Uma prosperidade excepcional 

Após a reconstrução, o elenco dos países capitalistas co
nhece um notável período de crescimento. Jamais o mundo 
conhecera um tamanho progresso simultâneo da produção 
industrial e do comércio mundial. 

Assim, por maior que tenha sido a amplitude das des-
truições da Segunda Guerra Mundial, o esforço de guerra, o 
ampliamento da mobilização dos trabalhadores com vista na 
produção, a sistematização dos métodos de organização do 
trabalho e os progressos de produtividade foram tais que, na 
década de 1938-1948, a taxa do crescimento industrial é da 
mesma ordem que a taxa mais elevada alcançada desde o 
meio do século XIX, nos anos 1900-1913. E sobre essa base já 
elevada, começa uma nova fase excepcional de crescimento, 
já que em cerca de um quarto de século as taxas de crescimen
to atingem 5,6% ao ano em média para a produção industrial 
e 7,3% para os intercâmbios comerciais. 

Nesse movimento geral, o peso do mundo capitalista de
senvolvido continua predominante: três quintos da produção 
industrial e dois terços do comércio mundial; e o dos Estados 
Unidos domina: um terço da produção industrial mundial. O 
que não impede que outro modo de acumulação e de indus
trialização esteja em andamento, com sua eficácia própria, 
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TABELA 33 

T A X A S A N U A I S MÉDIAS DE CRESCIMENTO DA INDÚSTRIA 
E DO COMÉRCIO MUNDIAIS 

-

Anos indústria mundial comércio mundial 

1860-1870 2,9 5,5 
1870-1900 3,7 3,2 
1900-1913 4,2 3,7 
1913-1929 2,7 0,7 
1929-1938 2,0 — 1,15 
1938-1948 4,1 0,0 
1948-1971 5,6 7,3 

Fonte: W. W. Rostow, op. cit., t. II-l e II-7, pp. 49 e 67. 

TABELA 34 

PESOS RESPECTIVOS DOS "TRÊS M U N D O S " NA P R O D U Ç Ã O 
INDUSTRIAL E NO COMÉRCIO M U N D I A I S * 

mundo capitalista mundo coletivista 
Terceiro 
Mundo 

total (parte USA) total (parte URSS) 

parte na produção 
industrial 
1936-1938 76 (32) 19 (19) 5 
1963 62 (32) 29 (19) 9 
1971 61 (33) 26 (16) 13 

parte no comércio 
mundial 
1938 64 (10) 1 (D 35 
1948 59 (16) 5 (2) 36 
1963 63 (11) 12 (5) 25 
1971 68 (13) 10 (5) 22 

* Em porcentagem. 
Fonte: W. W. Rostow, op. cit., t. II-2 e II-8, pp. 52-53 e 74. 
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região 
população 

1975* 

produto nacional bruto 

por habitante 

região 
população 

1975* taxas de 

crescimento 

1970-1975** 

valor em 

dólar US de 1974 

região 
população 

1975* taxas de 

crescimento 

1970-1975** 1950 1975 

Ásia do Sul 830 1,7 85 132 

África 384 2,4 170 308 

América Latina 304 2,6 495 944 

Ásia do Leste 312 3,9 130 341 
China (Rep. Popular) 820 4,2 113 320 
Oriente Médio 81 5,2 460 1660 
Países em curso de industria 

lização 1912 3,0 187 400 
Países capitalistas desenvol
vidos*** 654 3,2 2378 5238 

* Em milhões; ** Em porcentagem; *** Países da OCDE, exceto Espanha, Grécia, 
Portugal, Turquia. 

Fonte: D. Morawetz, Vingt-cinq années de développement économique, p. 13. 

nos países coletivistas. E se afirma uma tendência para a in
dustrialização nos países do Terceiro Mundo: em parte, efei
to da internacionalização dos grupos industriais dos países 
capitalistas desenvolvidos; em parte, resultado de iniciativas 
— privadas ou estatais — próprias a esses países. 

Enfim, nesse movimento geral de crescimento se acentua 
a desigualdade em escala mundial; mesmo quando as taxas de 
crescimento superiores indicam o início de um processo de 
alcançamento, alarga-se a diferença em valor absoluto entre 
o produto per capita nos países capitalistas desenvolvidos e 
no Terceiro Mundo. 

TABELA 35 

EVOLUÇÃO DO P R O D U T O NACIONAL BRUTO PER CAPITA 
CONFORME AS REGIÕES DO M U N D O 
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TABELA 36 

CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO, DO E M P R E G O , 
DA P R O D U T I V I D A D E E DO CAPITAL PER C A P I T A 

(TAXAS A N U A I S MÉDIAS 1950-1975") 

Estados 
Unidos* 

Grã-
Bretanha** 

França RFA Japão*** 

1 . p r o d u ç ã o i n t e r n a 
bruta (em volume) 3,3 2,5 4,9 5,5 8,6 

2. efetivos empregados 0,9 0,3 0,9 0,7 1,2 
3 . p r o d u t i v i d a d e d o 

trabalho 1,5 2,3 4,6 4,7 .8,6 
4. capital per capita 2,7 3,1 4,5 5,2 9,0 

a- Em porcentagem. 

* Para os Estados Unidos (linhas 2 a 4): 1952-1975; ** Para a Grã-Bretanha 
(linhas 2 a 4): 1949-1976; *** Para o Japão (linhas 2 a 4): 1955-1975. 
Fontes: "La spécificité du 'modele allemand'", Statistiqueset Étudesfinan-

cières, número fora de série, 1980, p. 30; J. H. Lorenzi, op. cit., pp. 104, 327, 
330, 332, 334; J. J. Carré et alii, op. cit., pp. 104, 115 e 221. 

O crescimento do após-guerra é o maior já conhecido 
pelo conjunto dos países capitalistas. Mais lento na Grã-Bre
tanha, apreciável nos Estados Unidos dado o elevado nível da 
produção no fim dos anos 1940, ele é particularmente consi
derável na França e na Alemanha, e mais ainda no Japão. Ele 
se baseia relativamente pouco no crescimento dos efetivos 
empregados; logo, ele se baseia principalmente na elevação 
da produtividade do trabalho, que, por sua vez, apóia-se no 
aumento dos meios de produção postos à disposição de cada 
trabalhador, e implicando uma intensificação do trabalho so
licitado a cada um. 

O aumento da produtividade foi obtido através dos dife
rentes modo de coação ao sobretrabalho, aperfeiçoados pelo 
capitalismo no decorrer de seu desenvolvimento: 
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— são as várias pressões exercidas através da submissão 
indireta ao capital sobre o conjunto dos agricultores, sobre 
transportadores "independentes" e sobre um número cres
cente de artesãos e de pequenos comerciantes; assim, os agri
cultores: "espremidos" entre os preços das compras que eles 
efetuam da indústria e daquele de suas vendas, ao que se 
acrescenta o peso do endividamento, eles são obrigados a 
produzir mais a cada ano; 

— são, quando a automatização não é muito possível, 
os velhos métodos de trabalho por tarefa, do trabalho a do
micílio, do sweating system; assim, na confecção onde são 
empregados mulheres, imigrantes recentes, até mesmo imi
grantes em situação irregular (mexicanos em Los Angeles, 
turcos em Paris); 

— é a subempreitada, que permite a uma grande empre
sa que preza a sua reputação exigir baixos preços de custo de 
um pequeno empresário, sendo este obrigado a exigir altos 
rendimentos de seus próprios trabalhadores... e daqueles que 
emprega temporariamente; 

— é a instalação de novos equipamentos, com maior ca
pacidade, maior velocidade, beneficiando-se dos progressos 
da automatização, modificando a natureza do trabalho (me
nos cansaço físico e confronto com o material; mais tensão 
nervosa, monotonia... e responsabilidade em caso de inciden
te); isso na metalurgia, na química, no têxtil; 

— em todos os lugares onde eram pouco desenvolvidos, 
notadamente na Europa e no Japão, e toda vez que o podem 
ser, são os procedimentos doravante "clássicos" de organiza
ção do trabalho que são introduzidos: taylorismo, fordismo, 
sistemas de trabalho que incitam à produção (na França, em 
1973, 6,5% dos operários trabalham em linha de montagem); 

— é também, para rentabilizar melhor os equipamen
tos, cada vez mais caros, o desenvolvimento do trabalho por 
turnos, trabalho em equipe que permite produzir catorze, de
zesseis ou vinte e quatro horas por dia; esse sistema, limitado 
na França, antes da guerra, às produções em que a tecnologia 
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0 exigia (fogo contínuo), desenvolve-se particularmente desde 
1957: a proporção de operários que trabalham em equipe pas
sa de 14% em 1957 para 31% em 1974; 

— enfim, é a intensificação do trabalho nos escritórios, 
nos bancos, e companhias de seguro, no correio, e tc ; os pro
gressos da mecanografia, depois a introdução da informática 
e do computador possibilitam, também aí, intensificar o tra
balho e desenvolver os ritmos. 

Portanto, é através de um processo diversificado de coa
ção ao sobretrabalho e com base num considerável esforço de 
acumulação que permite a instalação de materiais modernos 
que foi obtido o aumento da produtividade nos anos 1950-
1960. Em certos casos, trata-se do encompridamento da dura
ção de trabalho, com ou sem intensificação (agricultores, 
transportadores rodoviários, trabalhadores a domicílio); em 
outros casos, trata-se principalmente de intensificação do tra
balho (trabalho em linha de montagem, taylorismo, salários 
por rendimento); em outros casos, de não qualificação/inten
sificação do trabalho; em outros casos ainda, de degradação 
das condições de vida (trabalho à noite, trabalho por turnos, 
3 x 8 ou 4 x 8)... com todas as combinações possíveis. 

Durante duas décadas este esforço foi, no conjunto, 
aceito: foi na Europa e no Japão, por uma geração de traba
lhadores que haviam passado pela guerra e haviam conhecido 
as privações e as destruições dela resultantes, porque lhes era 
oferecido aceder, com um poder de compra em progressão, à 
"sociedade de consumo", ao "consumo em massa", conhe
cidos pelos Estados Unidos no período entre as duas guerras; 
e nos Estados Unidos, porque a escolha continuava a ser en
tre uma repressão sempre muito "enérgica" e o acesso (a cré
dito) a um consumo ainda melhor. 

Escutemos alguns operários americanos.1 

Phil Stallings, soldador na Ford: 

1 Extratos do livro de Studs Terkel, Working, Pantheon Books, 1972, trad. france
sa, Gagner sa croüte, Fayard, 1976, pp. 147 e 151. 
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Fico sempre no mesmo lugar, uma superfície de um metro, 
um metro e cinqüenta, a noite inteira. O único momento em 
que a gente pára é quando a correia pára. A gente faz umas 
trinta e duas operações por peça, por carro. Quarenta e oito 
peças por hora, oito horas por dia. Trinta e duas vezes qua
renta e oito vezes oito. Calculem. É isso que eu aperto o botão 
(...). O barulho, terrível. Vocês o abrem e arriscam ficar cheio 
de fagulhas dentro (ele mostra os braços). Isto aqui é uma 
queimadura; tudo isso são queimaduras. A gente não pode lu
tar contra o barulho. A gente grita e ao mesmo tempo empur
ra para trazer a máquina ao lugar dela (...). Você precisa sen
tir orgulho? Então você sente noutro lugar. O meu é a minha 
coleção de selos. 

Hobart Foote, reparador de avarias na Ford: 

Phil Stalling, ele chegou a detestar a empresa. Eu não. É a 
empresa que me põe o pão e a manteiga na mesa. Eu posso 
alimentar minha família e, com dois garotões, eu preciso mui
to. E a gente está pagando as prestações de dois carros. E eu 
recebo um pagamento de quarenta horas desde Deus sabe 
quando. E é por isso que eu trabalho (...). Mais treze anos na 
fábrica e completarei meus trinta. Quando estiver aposenta
do, vou ter um jardinzinho. Em algum lugar do Sul. Eu vou 
fazer umas pescarias, umas caçadas. Eu vou olhar o sol nas
cer, se pôr. Eu vou ter o espírito ocupado.2 

Gary Bryner, que exerce responsabilidades sindicais na 
General Motors: 

Meu pai era contramestre numa fábrica. Ele estava lá para fa
zer as pessoas produzirem. Ele saiu e foi trabalhar numa acia-
ria. Ele trabalhava por peças. Então, tudo o que ele sabia: 
quanto mais a gente trabalha, mais ganha dinheiro (...). Ele 
não era muito chegado ao sindicato. Era um operário, estava 
lá para ganhar (...). Eu fui contramestre durante seis, sete se-

2 Ibidem, pp. 153 e 155. 
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manas e depois decidi que aquilo não era para mim (...). Pas
sei para inspetor na reparação de avarias (...)• Era um traba
lho monótono, chato de doer. E eu, eu inspecionava, não 
apertava os parafusos. Um cara ficava lá oito horas e depois 
vinha um outro que fazia a mesma coisa sem parar, todo o 
dia, toda a semana, o ano inteiro. Anos e anos. Quando a 
gente pensava nisso, dizia a si mesmo que precisava fazer 
alguma coisa. Os homens são animais diferentes dos outros. 
Eles podem se adaptar.3 

E Mike Lefevre, operário em aciaria: 

Quebrar a cara de quem? Não se pode quebrar a cara de um 
sistema.4 

Sempre mais. Sempre mais depressa. Sem parar. O dia 
inteiro. A semana inteira. O ano inteiro. Por anos... O con
junto dos trabalhadores se beneficia de uma parte da produ
ção suplementar que eles são levados a fornecer durante esse 
período. O salário-hora per capita aumenta em 7,9% ao ano 
no Japão entre 1955 e 1975, em 6% na RFA nos anos 50 e em 
2,8% ao ano na Grã-Bretanha entre 1949 e 1971, enquanto o 
crescimento do salário-hora real era, nos Estados Unidos, de 
2,5% ao ano entre 1948 e 1970. Na França, o salário real se
manal aumenta em média 4% ao ano de 1949 a 1973, enquan
to nos períodos anteriores, os mais "faustosos" (entre 1870e 
1895 e entre 1920 e 1930) ele havia aumentado em média 2% 
ao ano.5 Por conseguinte, eleva-se o nível de consumo; modi
fica-se a estrutura de consumo; generaliza-se a compra de no
vos bens duráveis, símbolos da "sociedade de consumo". 

Este crescimento se traduz por um aumento da constru
ção de habitações e por um novo surto da urbanização; por 

• 

3 Ibidem, pp. 166, 164 e 165. 
4 Ibidem, p. de cobertura e p. 30. 
5 Cepremap, op. cit., t. III, pp. 106 e segs.; J. H. Lorenzi et alii, op. cit., p. 205; 

Économieprospective internationale, n? 2, abril de 1980; "La spécificité du mode
le allemand", Statistique et Études fmancières, 1980, p. 9. 
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TABELA 37 

N Ú M E R O DE AUTOMÓVEIS EM CIRCULAÇÃO 
NOS PRINCIPAIS PAÍSES CAPITALISTAS 

Estados 
Unidos 

Grã-
Bretanha 

França RFA Japão 

1. número total* 

1947 30,7 1,9 1,5 0,2 0,03 
1957 55,7 4,2 4,0 2,4 0,2 

1975 106,8 14,2 15,3 17,9 17,2 

2. Número de auto

móveis por 1000 

habitantes em 

1975 500 255 290 289 154 

* Em milhões. 
Fontes: W. W. Rostow, Les Étapes de la croissance, pp. 109-110 e 202-203, e 
INSEE, Annuaire statistique de la France, 1979. 

TABELA 38 

DIFUSÃO DOS BENS DURÁVEIS NAS FAMÍLIAS DE OPERÁRIOS 
E DE EMPREGADOS NA FRANÇA* 

operários empregados 

1954 1965 1975 1954 1965 1975 

automóvel 8,0** 47,0 73,6 18,0** 53,3 71,4 

televisão 0,8 45,9 86,8 1,3 46,6 84,9 
refrigerador 3,3 56,4 91,3 9,9 67,6 92,0 

lavadora 8,5 44,0 77,1 6,7 43,2 75,0 

* Em porcentagem das famílias da categoria; ** 1953. 
Fonte: Cepremap, Approches de 1'inflation: I'exemple français, t. III, p. 94. 
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um desenvolvimento das redes de estrada e de auto-estradas; 
pela extensão das saídas de fim de semana e dos grandes êxo
dos das férias anuais; por um ampliamento das despesas com 
a saúde; pela generalização do recurso ao crédito; não somen
te para o acesso à propriedade da habitação mas também 
para a compra de automóveis e de bens duráveis. Se o 
"mais", o aumento, é inegável, o "melhor", a melhoria, não 
é tão fácil de apreender: assim, o automóvel se torna uma ne
cessidade para os deslocamentos de trabalho, e amiúde uma 
carga e uma preocupação; e as despesas de lazer, de férias e 
de saúde também se tornam necessárias para um ritmo de vi
da e de trabalho mais tenso... 

Enquanto isso, mais uma vez, espalha-se a convicção de 
que afinal chegou a era da abundância.6 Os economistas labu-
tam para pôr o crescimento num modelo, seja na ótica keyne-
siana, procurando transpor em dinâmica o equilíbrio entre 
poupança e investimento,7 seja na ótica neoclássica, sistema
tizando as relações entre produto e fatores de produção.8 

Alguns estabelecem cronologias, ou extrapolações.9 E ao pas
so que alguns marxistas obstinados anunciam a cada afrouxa
mento da conjuntura o cumprimento da inexorável crise geral 
do capitalismo, o conjunto dos economistas debate numa 
tranqüilizadora euforia. Assim, P. Samuelson declara em 
1971: "A era pós-keynesiana deu-se nos meios de uma política 

6 As idéias de Colin Clark (The Conditions of economic Progress, 1940, 2f ed., 
1951, trad. francesa, 1960) foram vulgarizadas na França por J. Fourastié, Le 
Grand Espoir du XXe siécle, 1952; J. K. Galbraith, The affluent Society, 1959, 
trad. francesa, 1961; L. Erhard, Unepolitique de 1'abondance, 1962, trad. france
sa, 1963. 

7 R. F. Harrod havia aberto o caminho em 1939 em Economic Journal com "An 
essay in dynamic theory", depois, em 1948, Toward a dynamic Economy; W. Fell-
ner, Trends and Cycles in economic Activity, 1956; E. D. Domar, Essays in lhe 
Theory of economic Growth, 1957; N. Kaldor, "A model of economic growth", 
Economic Journal, dezembro de 1957. 

8 R. M. Solow, artigos do Quarterly Journal of Economic, 1957, e Growth Theory: 
an Exposition, 1970, trad. francesa, 1972; J. E. Meade, A neoclassical Theory of 
economic Growth, 1961. 

9 W. W. Rostow, The Process of economic Growth, 1953; W. A. Lewis, Theory of 
economic Growth, 1955, trad. francesa, 1962; publicações de F. Perroux e do 
ISEA dos anos 1950-1960. 
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de moeda e de imposto que lhe permite criar o poder de com
pra indispensável para evitar as grandes crises (...). Com nos
sos conhecimentos atuais, sabemos seguramente como evitar 
uma recessão crônica". 

Uma nova grande crise 

Anos 60: a crise parecia inconcebível. Anos 70: a crise 
chegou, com seu cortejo de conseqüências, incontrolável, in
domável. 

TABELA 39 

CRESCIMENTO, INFLAÇÃO E DESEMPREGO 

NOS PRINCIPAIS PAÍSES CAPITALISTAS 

Estados 
Unidos 

Grã-

Bretanha 
França RFA Japão 

taxa de crescimento 

anual do produto in

terno bruto* 

1960-1970 3,8 2,8 5,6 4,7 11,2 

1970-1973 4,7 4,3 5,6 3,9 8,1 
1973-1978 2,4 0,9 2,9 2,0 3,7 

índice dos preços ao 
consumidor** 

1973 114 128 120 119 124 

1977 156 249 183 146 204 

número de desem

pregados*** 
1968 2,8 0,6 0,3 0,3 0,6 

1973 4,3 0,6 0,4 0,3 0,7 
1977 6,8 1,5 1,1 1,0 1,1 
1979 6,2 1,3 1,2 0,8 1,1 

* PIB em volume; ** Base 1970 = 100; *** Em milhões. 
Fontes: Économie prospective internationale, n? 1, janeiro de 1980; INSEE, 
Annuaire statistique du travail, 1979. 
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Arrefecimento do crescimento, ascensão do desempre
go, acentuamento da inflação, baixa do poder de compra do~ 
trabalhadores; incerteza, inquietação, angústia latente; pro 
gresso da direita na Europa e nos Estados Unidos. Ameaça, 
temor, após a Primeira Guerra que seguiu a primeira "grande 
depressão" e a Segunda Guerra que foi engendrada pela se
gunda "grande crise mundial", de que esta terceira "grand 
crise" resulte numa Terceira Guerra Mundial. 

Como chegamos a esse ponto? 
A lógica do crescimento capitalista o implica: no pró 

prio movimento da acumulação se desenvolvem os obstáculos 
contra os quais este vai se chocar. Na prosperidade dos anos 
60 já estavam os germes da crise dos anos 70. 

Conforme os indicadores escolhidos e os métodos de 
cálculo, podem aparecer defasagens. Mas as taxas de lucro 
dos principais países capitalistas começam a decrescer no de
correr dos anos 60. Na Grã-Bretanha, ela baixa ao longo de 
todos os anos 60 e até em 1975;I0^-b>c na Alemanha, ela estagna 
com um ligeiro declínio a partir de 1960 e baixa a partir de 
1968-1969 até 1975;l(Va-b-c na França, ela declina a partir de 
1968-1969 e cai de 1973 a I975; u > a b - c e nos Estados Unidos, ela 
baixa a partir de 1965-1966, até I 9 7 4 . 1 0 a b c d Apenas no Japão 
ela progride no curso dos anos 60, com uma volta atrás, con
forme as fontes, em 1970, 1 0 b 19711°-c ou 1973. 1 0 a 

É que, de fato, corroem-se, do ponto de vista do capital, 
tanto as condições da produção do valor e da mais-valia, 
quanto as condições de sua realização. 

1 0 Fontes (e indicadores utilizados): 
a) Loiseau, Mazier, Winter, citados in R. Boyer e J. Mistral, Accumulation, In-
flation, Crises, p. 241 (excedente bruto de exploração/estoque de capital bruto no 
início de período); 
b) A. G. Frank, citado in J. H. Lorenzi et alii, op. cit., p. 193 (taxa de lucro 
bruto); 
c) Économie prospective internationale, n? 1, abril de 1980, pp. 78-79 (taxa de 
margem bruta do setor manufatureiro); 
d) Économie prospective internationale, n? 2, abril de 1980, pp. 74 e 76 (rentabili
dade antes do imposto do capital fixo; conjunto das sociedades não-financeiras); 
e) Cepremap, Approches de 1'inflation: 1'exemple français, t. III, pp. 364 e segs. 
(rentabilidade bruta econômica). 
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Do lado da produção, é inicialmente a arremetida do 
movimento operário para o reerguimento dos salários: ela 
possibilita ao longo de todo o período um nítido aumento do 
salário real do conjunto dos trabalhadores; e, de acordo com 
a profunda intuição tida por Ford algumas décadas mais ce
do, esta alta do poder de compra dos assalariados contribui 
para facilitar a venda de mercadorias dos bens de consumo e, 
portanto, para sustentar o crescimento; o que não impede 
que, para alguns setores ou para certas empresas, ele pese na 
distribuição do valor agregado e contribua para a diminuição 
da rentabilidade do capital. 

Na produção, é em seguida e sobretudo o aumento da 
recusa de uma certa forma de organização do trabalho: recu
sa do trabalho desqualificado, parcelizado, repetitivo; revol
tas contra as "cadências infernais", contra os ritmos da linha 
de montagem que desgastam os nervos e provocam as estafas 
ou acidentes. São as greves dos operários especializados que 
explodem principalmente na indústria automobilística (na 
França, na Renault); são também as greves dos colarinhos 
brancos, atingidos por sua vez pela automação, pela não-
qualificação e pelas cadências (nos correios, nos bancos, nas 
companhias de seguro). É, como na Itália, o movimento de 
controle das cadências auto-organizado nas fábricas. É tam
bém a recusa do trabalho: absenteísmo, cuja taxa passa, no 
conjunto das indústrias alemãs, de 4% para 11% entre 1966 
e 1972 e, nas indústrias de mineração e de metalurgia na 
França, de 6,5% para 9,5% entre 1964 e 1973; na Renault, na 
França, ele passa de 4% para 8,5% de 1961 a 1974, e na 
Chrysler, nos Estados Unidos, de 7,6% para 9,7% de 1970 a 
1975. Rotatividade da mão-de-obra (turnover) que ultrapassa 
100% na fundição da Fiat na Itália, 40% na Ford na Grã-
Bretanha e 25% na Ford nos Estados Unidos, e que passa en
tre 1966 e 1972 de 40 para 60% nas oito indústrias de trans
formação americanas. Desinteresse pelo trabalho, falta de 
cuidados, defeitos de fabricação: como o explica Gary Bry-
ner, sindicalista americano, a monotonia, o tédio, o cansaço 



324 MICHEL B E A U D 

ajudando, a um dado momento o trabalhador chega a ponto 
de se dizer: "Ah, merda, também é só uma banheira!" (...) e 
deixa passar um automóvel. Se alguma coisa não foi soldada, 
ou instalada, alguém arrumará isso — tomara". 1 1 

Enfim, o desenvolvimento da produção em massa acar
retou o agravamento da poluição; os primeiros atingidos — 
os agricultores, pescadores, amigos da natureza, habitantes 
— protestam, organizam-se e obtêm cada vez mais a instala
ção de dispositivos antipoluentes; às vezes, os trabalhadores, 
com medo de perder o emprego, são desconfiados ou hostis 
para com os ecologistas; em outros casos, eles se dão conta 
que são os primeiros a serem poluídos e obtêm no mesmo mo
vimento a melhoria da higiene e de suas condições de traba
lho. Em todos os casos, são encargos suplementares para as 
empresas. 

Ora, essas baixas de rendimento, esses aumentos de cus
to acontecem num momento em que a concorrência se torna 
mais acirrada, ainda mais porque o modelo de consumo dos 
anos 50-60 também está se corroendo. 

A grande onda de reconstrução, depois a da construção 
de novas habitações começam a amortecer; os equipamentos 
de moradias "não-providas" ficam saturados. Claro, depois 
da geladeira, há o congelador e depois do televisor preto e 
branco há o colorido. Porém, foi atingido um patamar. 

Ademais, os movimentos de consumidores denunciam 
os produtos que estragam muito depressa; são muitos os 
compradores atentos à qualidade e à vida útil do produto que 
compram. 

Nesse estágio, apenas um aumento maciço e durável do 
poder de compra das camadas mais desfavorecidas poderia 
dar novo alento ao consumo. Ora, a desigualdade aparece co
mo inerente às sociedades capitalistas. Nos Estados Unidos, 
segundo os próprios critérios da administração americana, 

1 1 Citado in S. Terkel, op. cit., p. 169. Ver também A. Gorz (ed.), Critique de la di-
vision du travail; B. Coriat, op. cit.; J. H. Lorenzi, et. alii, op. cit. 
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podia-se arrolar trinta e cinco milhões de pobres, ou seja, um 
quinto da população; na França, em 1970, dez milhões de 
pessoas fechadas no círculo vicioso da pobreza, ou seja, tam
bém um quinto da população. Nos Estados Unidos, em 1966,. 
os 10°7o mais ricos têm uma massa de rendas que representa 
vinte e nove vezes a dos 10% mais pobres; na França, no mes
mo ano, essa proporção é de dezoito vezes.12 Assim, o desen
volvimento capitalista da economia, que engendra e mantém 
essa desigualdade, tropeça mais uma vez nela. 

No total, a tendência de conjunto é, em cada grande 
país capitalista, ao aumento dos custos, à saturação dos 
mercados, à intensificação da competição, o que explica as 
tendências à baixa da rentabilidade que se observa desde os 
anos 60. 

Continuam, claro, os mercados externos. Para cada ca
pitalismo nacional, o esforço para a exportação parece que 
deve servir ao menos como paliativo à saturação progressiva 
dos mercados internos: de 1967 a 1971, as exportações progri-
dem a taxas anuais de 9% para os Estados Unidos, 12% para 
a Grã-Bretanha, 16% para a França e para a RFA, 23% para 
o Japão. Para as indústrias mecânicas e metalúrgicas, a parcela 
do montante de negócios realizados para a exportação passa, 
de 1960 a 1970, de 18% para 25% para a França, de 31 % para 
37% para RFA, de 41 % para 76% para a Itália. Na França, de 
1963 a 1973, a parcela da produção exportada passa de 16% 
para 23% para o conjunto da indústria e de 22% para 33% 
para as indústrias de bens de produção.1 3 Isto quer dizer que 
se intensifica a concorrência entre os produtores industriais 
de cada país com os produtores estrangeiros, aliás, tanto nos 
mercados estrangeiros quanto nos mercados nacionais. E são 
as queixas dos fabricantes franceses de eletrodomésticos con-

12 B. Rosier, Croissance et Crises capitalistes; J. M. Chevalier, La Pauvreté aux 
États-Unis; M. Parodi, L'Économie et la Société française de 1945 à 1970; Cre-
doc, Les Inégalités en France. 

1 3 C. A. Michalet, Le Capitalisme mondial; C. Palloix, L'Internationalisation du 
capital; Indicateurs du VII' Plan, abril de 1980. 
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tra os italianos, depois contra os japoneses..., a das monta
doras de automóveis americanos contra os europeus e contra 
os japoneses. Buy american! Achetez français! Os japoneses 
não precisam dizê-lo: os japoneses compram japonês. 

Para vender, aumenta cada vez mais a necessidade de 
estar presente no país; nele efetuar as montagens, até mesmo 
produções. Então, desenvolve-se o que continuará até aqui 
uma forma excepcional de internacionalização do capital: a 
implantação de filiais ou a tomada de controle de empresas 
no estrangeiro. De 1967 a 1971, o investimento no exterior 
aumenta em taxas anuais de 8% para a Grã-Bretanha, 10% 
para os Estados Unidos, 12% para a França, 24,5% para a 
RFA e 32% para o Japão. No mesmo período, o capital in
vestido no estrangeiro passa de 108 para 165 milhões de dóla
res. (Ver Tabela 40.) 

Vejamos bem, é principalmente nos outros países capi
talistas que os grupo americanos, alemães, suíços e japoneses 
investem; enquanto os "velhos capitalismos" francês e britâ
nico conservam uma porção superior de seus haveres no Ter
ceiro Mundo. Se nos limitarmos aos investimentos nos países 
dominados, a Grã-Bretanha está presente nas três grandes zo
nas de influência; mas os Estados Unidos, a Suíça e a RFA 
preferem a América Latina; e a França, a África, etc. 

Simultaneamente, os bancos americanos fortalecem sua 
presença no exterior, inicialmente na América Latina, mas 
também na Europa e na Ásia. (Ver Tabela 41.) 

Introdução de tecnologias de maiores desempenhos e de 
aparelhagens mais caras, acirramento da competição, pes
quisa e conquista de mercados externos, internacionalização 
da produção: o conjunto desses processos é acompanhado 
pelo fortalecimento da concentração. Nos Estados Unidos, 
depois daquela de 1897-1903 e da dos anos 1920, aparece uma 
terceira grande onda de concentração no decorrer dos anos 
50; no início dos anos 60, arrolam-se cerca de mil fusões por 
ano; as cem maiores sociedades controlavam, em 1929, 44% 
dos ativos das sociedades industriais; elas controlam 58% em 
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1962; e são enormes potências financeiras e industriais ameri
canas que dominam a produção e a comercialização do petró
leo (Standard Oil, Mobil, Texaco, Gulf), o automóvel (Gene-

TABELA 40 

CAPITAL INVESTIDO E FILIAIS NO EXTERIOR 

(POR PAÍS DE ORIGEM) 

países de origem dos capitais 
Estados 
Unidos 

Grã 
Bretanha 

França RFA Suíça Japão 

distribuição* por 

pais de origem, no 

valor total do capi

tal investido no ex

terior: 

1967 
1971 

55,0 
52,0 

16,2 
14,5 

5,5 
5,8 

2,8 
4,4 

3,9 

4,1 
1,3 
2,7 

número de filiais no 

exterior, em 1969, 

para cada pais de 

origem 9691 7116 2023 2916 1456 n.d. 

distribuição* dessas 

filiais segundo sua 

implantação: 

outros países ca
pitalistas 
Terceiro Mundo 

74,7 

25,3 

68,2 

31,6 

59,7 

40,3 
82,2 
17,8 

85,7 
14,4 

n.d. 
n.d. 

distribuição* para 

as filiais do Terceiro 

Mundo: 

África 
Ásia 
América Latina 

8,3 
18,8 
72,8 

40,0 
31,5 
28,5 

66,6 
9,2 

24,1 

21,8 
28,3 
49,9 

15,8 
23,9 
60,3 

* Em porcentagem. 

Fontes: C. A. Michalet, op. cit., p. 30; C. Palloix, in La France et le Tiers 
Monde, p. 92. ' 
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TABELA 41 

SUCURSAIS BANCÁRIAS AMERICANAS NO EXTERIOR 

1950 1960 1969 1975 

América Latina 49 55 235 419 
Território ultramarino US 12 22 38 — 
Europa 15 19 103 166 " 
Ásia 19 23 77 125 
Oriente Médio 0 4 6 17 
África 0 1 1 5 

95 124 460 732 

Fontes: H. Magdoff, op. cit., p. 72; C. Palloix, L'Économie mondialecapi-

taliste ( . . . ) , t. II, p. 126, e, para 1975, O. Pastré, La Stratégie internationale 

des groupes financiers américains, p. 280. 

Na França, eleva-se o número de fusões após 1960, espe
cialmente a partir de 1963; oitocentas e cinqüenta fusões entre 
1950 e 1960, mais de duas mil entre 1961 e 1971; e é no final 
dos anos 1970 que se dão os "casamentos" de Saint-Gobain e 
Pont-à-Mousson, Pechiney e Ugine Kuhlmann, Wendel e 
Marine Firminy, BSN e Gervais Danone, Empain e Schnei-
der, Mallet e Neuflize Schlumberger, bem como os fortaleci
mentos dos dois grandes grupos financeiros, Suez e Paribas. 1 4 

Na República Federal da Alemanha, a concentração propria
mente dita é dobrada "pela forte concentração dos poderes 
no centro dos conselhos de administração dos grandes bancos 
e das principais empresas (...); assim, em 1973, 35 represen-

1 4 J. M. Chevalier, op. cit.; P. Dockès, L'Internationale du capital; Allard, Beaud, 
Belon Lévy, Liénart, Dictionnaire des groupes industrieis et financiers en France; 
B. Bellon, Le Pouvoir financier et ITndustrie en France. 

ral Motors, Ford, Chrysler), a construção elétrica (General 
Electric, Western Electric), a informática (IBM); as teletrans-
missões (ITT), etc. 
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tantes dos três grandes bancos não detinham menos que 324 
mandatos de conselhos fiscais nas empresas alemãs". 1 5 

Por todo mundo, são principalmente poderosos grupos 
financeiros e industriais que se fiscalizam, coexistem, enfren
tam-se ou aliam-se. 

Crise do SMI e surto do Terceiro Mundo 

Nesse combate de titãs, os grupos americanos dispõem 
de uma vantagem que desequilibra consideravelmente o jogo: 
a moeda americana, o dólar, é na verdade a moeda do mun
do. Por certo, o que havia sido introduzido em Bretton 
Woods era em princípio um Gold Exchange Standard, um 
sistema de padrão de câmbio-ouro, com definição de cada 
moeda em relação ao ouro e paridades de câmbio fixas; mas 
o que funcionou de fato ao longo de todos os anos 50 era um 
sistema de pagamento fundamentado sobre o dólar e no qual 
todas as moedas se definiam em relação ao dólar, sendo ele 
mesmo convertível em ouro, e sobretudo "tão bom quanto o 
ouro", "as good as gold". 

Pois, no imediato após-guerra, bem como nos anos 50, 
o que domina as relações econômicas e monetárias dos países 
capitalista é a "penúria de dólares", a "fome" de dólares. 
De 1946 a 1955, o superávit da balança de pagamentos cor
rentes americana é de 38 bilhões de dólares (a totalidade do 
estoque de ouro mundial em 1951 é de 34 bilhões de dólares, 
dos quais 24 possuídos pelos Estados Unidos...). Por conse
guinte, o "auxílio americano" é necessário tanto para recons
truir e reativar as atividades dos parceiros dos Estados Uni
dos como para manter as exportações americanas; de 1945 a 
1952, ele atinge 38 bilhões de dólares (26,5 em doações e 11,5 
em empréstimos; 33,5 de auxílio econômico e 4,5 de auxílio 

5 "La spécificité du modele al lemand", Statistiques et Êtudes financières, 1980. 
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militar), dos quais 29 para a Europa e 7 para os países da Ásia 
e do Pacífico. 

Mas, à medida que vão se reconstituindo e se moderni
zando as economias dos principais países capitalistas, suas 
trocas se restabelecem, suas moedas se afirmam, suas contas 
melhoram, seus pesos relativos aumentam em relação aos 
Estados Unidos. A parte dos Estados Unidos no conjunto da 
produção do mundo capitalista cai dos sete décimos em 1950 
a menos de dois terços no início dos anos 1960 e a menos da 
metade do início dos anos 1970; ao mesmo tempo, sua parte 
nas trocas "ocidentais" cai da metade a um terço, depois a 
um quarto. No conjunto, a economia americana se beneficia 
no exterior de dois trunfos primordiais: 

— seu superávit comercial (mais de 70 bilhões de dólares 
para o período 1950-1970); 

— as rendas líquidas de seus haveres no exterior (cerca 
de 36 bilhões de dólares de 1950 a 1970).16 

Pode-se estabelecer a seguinte conta para o período de 1950-1970 (em milhões de 
dólares): 

total 

elementos 
afetando 
as contas 

externas dos 
Estados Unidos 

— investimentos americanos realizados no exte-
115 

(dos quais: 
• pagos com saída dc capitais dos 
Estados Unidos (42) ( - 4 2 ) 
• financiados com autofinancia-
mento ou empréstimos locais) (73) 

— rendas dos investimentos realizados no exterior 90 
(dos quais: 

• repatriados aos Estados Unidos . (63) ( + 63) 
• reinvestidos no local (27) 

15 ( + 1 5 ) 
renda líquida dos haveres no exterior ( + 36) 

M. Beaud, B. Bellon, P. François, Lire le capitalisme, p. 176; C. Goux, in Criti
que de 1'économie politique, n? 2, e Monde diplomatique, março de 1973. 
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Acresce-se a isso o fato de que o dólar é a moeda do 
mundo, o que permite a todo investidor americano, a todo 
comerciante americano, a todo especulador americano dispor 
de meios de comprar no mundo inteiro, sem outros freios se
não os impostos pelas autoridades monetárias e bancárias 
americanas. Jame Tobin reconhecia-o com muita simplicida
de perante uma comissão do Congresso em 1963: 

É agradável ter uma emissora de notas em seu próprio quin
tal, e o Gold Exchange Standard nos deu esse previlégio, não 
menos aliás que à África do Sul. Pudemos nos permitir défi-
cits em nosso balanço de pagamentos por dez anos porque 
nossos títulos de crédito são aceitos, de modo geral, como 
moeda.17 

E o secretário de Estado das Finanças, C. D. Dillon: 

Nós obtivemos um benefício muito real do fato de que pude
mos financiar nossos déficits aumentando os haveres externos 
em dólares. Se o dólar não fosse uma moeda de reserva, se 
não fôssemos o banqueiro do mundo, isto não teria ocorrido 
(...). No primeiro déficit, nós deveríamos ter equilibrado nos
sas contas de uma maneira ou de outra (...). Cumpria que 
alguém fosse o banqueiro do mundo e fornecesse essas liqui-
dezes suplementares. Foram os Estados Unidos, o que é jus
to, pois somos o país financeiro mais poderoso e temos a 
moeda mais poderosa.18 

Nos anos 60, de fato, os encargos americanos no exte
rior ficam mais pesados: despesas governamentais, despesas 
militares (notadamente com o encargo crescente da guerra do 
Vietnã, elas atingem uns 35 bilhões de dólares entre 1961 e 
1970), auxílio econômico e militar aos regimes que os Estados 
Unidos escolheram sustentar (56 bilhões de dólares de 1957 e 
1967). Ademais, reduz-se o superávit comercial no fim dos 
anos 60 (com o acentuamento da concorrência internacional), 

1 7 Citado in H. Magdoff, op. cit., pp. 100-101. 
1 8 H. Magdoff, op. cit., p. 101. 
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e aparecem déficits comerciais, pela primeira vez desde 1935: 
2,7 bilhões em 1971, 6,9 bilhões em 1972. Assim, incham-se 
os haveres em dólares no exterior, e certos governos preferem 
convertê-lo em ouro — alguns espetacularmente, como o go
verno do general de Gaulle. Assiste-se, então, a um duplo 
movimento que vai dar origem à crise do dólar: 

— o crescimento dos haveres em dólares dos parceiros 
dos Estados Unidos; 

— a queda do estoque de ouro americano. 

Estoques de ouro dos 

Estados Unidos19 

Haveres fora dos 

Estados Unidos^9 

1955 22 12 
1960 18 19 
1965 15 25 
1968 11 32 
1972 10 82 

Os haveres em dólares fora dos Estados Unidos ultra
passam o estoque de ouro americano já em 1960; eles lhes são 
três vezes superiores em 1968, oito vezes em 1972. Guardando 
dólares, os bancos europeus abrem créditos em dólares; essa 
massa de "eurodólares" chega perto de cem bilhões em fins 
de 1971. Os Estados Unidos suspendem a convertibilidade do 
dólar em 15 de agosto de 1971; eles o desvalorizam em 897o em 
relação ao ouro em dezembro de 1971, e o desvalorizam de 
novo em 1973: o que permite melhorar a situação dos indus
triais americanos em relação a seus concorrentes europeus e 
japoneses. Forte, o dólar era um meio de dominação; desva
lorizado, ele facilita a competição comercial. Tanto mais por
que os preços americanos que aumentavam muito pouco no 
início dos anos 60 (cerca de 2% ao ano até 1965) sobem mais 
depressa (cerca de 5%) desde essa data. 

Mas o petróleo, notadamente o petróleo do Oriente 

19 Em bilhões de dólares, segundo H. Magdoff, op. cit., p. 104; S. Amin, op. cit.,p. 
461; Beaud et alii, op. cit., p. 177. 
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Médio, é pago em dólares, a preços fixados em dólares. A de
preciação, depois a desvalorização do dólar cristalizam a in
quietação das oligarquias dos países produtores que vêem 
suas riquezas retiradas de seus subsolos, e seus haveres aumen
tarem numa moeda que repentinamente já não parece "tão 
boa como o ouro" . Mais profundamente, uma nova etapa 
parece poder ser transposta, na longa luta pelo controle dos 
recursos nacionais e para uma distribuição mais favorável do 
valor que eles encerram. Lembremo-nos de algumas datas: 

1938: nacionalização do petróleo mexicano; boicote pe
las sociedades americanas. 

1948: partilha 50/50 dos lucros pelo governo venezuela
no; este é derrubado por um golpe de Estado. 

1951: nacionalização do petróleo iraniano pelo governo 
Mossadegh; boicote do petróleo iraniano, depois queda do 
governo Mossadegh. 

Anos 1950: os países produtores obtêm progressivamen
te a partilha 50/50 dos lucros. 

1960: criação da OPEP (organização dos países produ
tores e exportadores de petróleo). 

Anos 1960: criação de companhias nacionais (Venezue
la, Kuwait, Arábia Saudita, Argélia — em 1963, logo após a 
independência — Iraque, Líbia). 

1970: a Síria, ao bloquear Tapline, impede a evacuação 
de uma parte do petróleo da Arábia Saudita; o Líbano reduz 
suas entregas e aumenta suas retiradas... 

Quando explode a quarta guerra entre israelenses e ára
bes, em outubro de 1973, a decisão de reduzir as entregas e de 
aumentar os preços do petróleo se inscreve nessa incessante 
pressão para reduzir as vantagens do imperialismo. E a eleva
ção do preço do petróleo de 1973 permite em larga parte com
pensar a baixa de seu preço relativo: no início dos anos 1970, 
o barril de petróleo não permitia importar senão dois terços 
daquilo que possibilitava importar em 1949.20 

2 0 M. Beaud, B. Bellon e P. François, op. cit.; J. M. Chevalier, LeNouvelEnjeupé-
trolier. Ver também S. Amin, L'Accumulation à 1'écheile mondiale; S. Amin, A. 
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Entretanto, paradoxalmente, há, nesse momento, con
vergência de interesses das sociedades americanas com os paí
ses produtores de petróleo. As sociedades de petróleo ameri
canas têm interesse na elevação dos preços do petróleo de um 
lado, porque elas são, cada vez mais, levadas a explorar jazi
das mais onerosas (jazidas marítimas, petróleo do Alasca, 
etc.) e, de outro lado, porque elas estão se transformando 
em sociedades energéticas e é preciso um nítido aumento do 
preço da energia para assegurar a rentabilidade das novas 
energias (notadamente a nuclear). Do mesmo modo, os in
dustriais americanos têm interesse nesse aumento: de fato, 
eles se abastecem, em 80%, em bruto americano, a três dóla
res por barril, ao passo que os europeus e os japoneses se 
abastecem, em 100°7o, em bruto comprado a dois dólares o 
barril; acrescentando-se à desvalorização do dólar, a elevação 
do preço do petróleo mundial contribui também para melho
rar a situação dos industriais americanos em relação a seus 
concorrentes da Europa e do Japão. 

Acessoriamente, portanto, o aumento do preço do pe
tróleo fortalece os Estados Unidos em relação a seus prin
cipais concorrentes capitalistas. Mas, principalmente, ele au
menta consideravelmente as receitas de exportação dos países 
produtores de petróleo. 

Os países capitalistas reagiram diferentemente, em fun
ção das relações de forças sociais e das situações políticas espe
cíficas. A RFA escolheu a repercussão brusca dos efeitos da 
alta do petróleo: o tratamento foi rude (rápida ascensão do 
desemprego, centenas de milhares de trabalhadores estrangei
ros mandados de volta a seus países, uma pressão enérgica so
bre o poder de compra); mas a alta dos preços ficou modera
da, o marco alemão continuou sólido e a balança comercial se 
tornou rapidamente positiva. Ao contrário, na França, na 
Itália, na Grã-Bretanha (que todavia se beneficiavam do de-

Faire, M. Hussein, G. Massiah, La Crise de 1'impérialisme; Y. Fitt, A. Fahri, J. 
P. Vigier, La Crise de l'impérialisme et la Troisième Guerre mondiale. 
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senvolvimento de seus próprios recursos de petróleo), as esco
lhas foram adiadas, e a pressão sobre o poder de compra dos 
trabalhadores foi exercida em larga parte através da inflação 
e do desemprego. 

Aqueles que pensavam "recuperar" a alta do petróleo 
mediante uma alta posterior dos preços dos produtos indus
triais ficaram completamente desiludidos: de 1974 a 1978, o 
preço do petróleo seguiu, grosso modo, os preços industriais 
e, em 1979-1980, ele teve um nítido e novo avanço. 2 1 Alta do 
preço do petróleo e do ouro; desarranjo do sistema monetá
rio internacional levando à adoção das taxas de câmbio flu
tuantes; enfraquecimento do dólar, cuja força principal resi
de no fato de que nenhuma moeda está capacitada para subs
tituí-lo na função de moeda internacional; aceleramento do 
processo da criação monetária, com cada grande banco es
tando em condições de conceder créditos em diferentes moe
das e, portanto, de contribuir para a criação dessas moedas 
em escala mundial;2 2 especulação internacional; inflações na
cionais e mundial; empresas ou setores pegos no turbilhão da 
crise; desemprego, inquietação, medo do futuro... 

Se nos ativermos ao essencial, o roteiro da crise poderá 
ser assim resumido: 

1) esgotamento dos esquemas de acumulação dos anos 
1950-1960 em cada país capitalista (saturamento dos merca
dos e resistência do mundo do trabalho), queda da rentabili
dade, no curso dos anos 1960; 

2) aumento da procura de mercados externos; desenvol
vimento das exportações e dos investimentos no exterior; 
acirramento da concorrência intercapitalista; 

3) acréscimo dos encargos do imperialismo americano; 

2 1 O preço do petróleo, em dólares por barril, passou de dois em 1973 para dez em 
1974, treze em fins de 1978 e trinta em 1980. 

2 2 Enquanto os dólares em circulação nos Estados Unidos (notas e depósitos bancá
rios) passaram de 220 bilhões em 1970 a 360 em 1979, os haveres em dólares nos 
bancos fora dos Estados Unidos passaram de 100 bilhões em 1970 para 660 em 
1979; ao que é preciso acrescentar mais de 200 bilhões de dólares, em marcos, 
francos suíços, e t c , depositados fora de seus países.. . 
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questionamento do dólar e do sistema monetário internacio
nal; crise do dólar que deve ser desatrelado do ouro (1971); 

4) réplica americana de encontro a seus concorrentes 
europeus e japoneses através da desvalorização do dólar 
(1971 e 1973) e elevação do preço do petróleo; 

5) na dinâmica aberta pelo processo de descolonização 
do após-guerra, tentativa bem-sucedida dos países produto
res de petróleo em obter uma melhor distribuição do valor 
produzido (1973); 

6) tentativa de recuperar os efeitos dessa alta, seja me
diante a reciclagem dos capitais dos países produtores de pe
tróleo, seja mediante a alta dos preços industriais; indexação 
moderada (1974-1978), depois forte alta dos derivados de pe
tróleo (1979-1980); 

7) solicitação dos outros países do Terceiro Mundo de 
uma "nova ordem econômica internacional"; e, principal
mente, vontade do Terceiro Mundo de se industrializar... o 
que se choca com os interesses de certos setores industriais 
dos países capitalistas desenvolvidos. 

Assim, a crise em andamento resulta ao mesmo tempo 
em: 

— contradições internas próprias ao processo capitalista 
de acumulação, com suas especificidades nos diferentes capi-
talismos nacionais;2 3 

— competição e rivalidades que deixam em oposição os 
principais países capitalistas desenvolvidos (2,3,4); 

— oposições de interesses, até mesmo antagonismos, 
entre o elenco dos países capitalistas desenvolvidos — e cada 
país de uma maneira específica de acordo com seus recursos e 
com sua história — e com o elenco dos países do Terceiro 
Mundo — e, de maneiras que lhes são próprias, com os países 
produtores de petróleo, com os países produtores de outras 
matérias-primas, com os países em curso de industrialização, 

Ver M. Beaud, Le Socialisme à 1'épreuve de 1'histoire. 
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com os países que apresentam um interesse estratégico... — 
(5,6,7). 

É do encadeamento dessas diferentes contradições e de 
sua incessante interação que resulta a gravidade particular da 
crise atual. 

A nova mutação do capitalismo 

Nada impede esperar que de uma crise do capitalismo 
nascerá o socialismo; para quem não reconhece, nos países 
com apropriação coletiva dos meios de produção e com pla
nejamento centralizado tais como se desenvolveram, o socia
lismo realizado, encarar essa perspectiva obriga retomar a 
fundo a reflexão sobre o socialismo.24 Uma taxa considerável 
de acumulação será compatível com a marcha para o socialis
mo? Quem decidirá a grandeza e a aplicação dela? Quem 
arcará com os ônus dela? Como fazer recuarem as atitudes, 
que vêm da noite dos tempos, de medo, de dependência, de 
submissão? Como evitar que se perpetue ou se reconstitua a 
dominação de uma classe sobre a outra? Tantos problemas 
que se apresentam de maneiras diferentes de acordo com a 
história, com a natureza, com a situação atual de cada forma
ção social nacional. 

Nada impede temer que essa crise não desemboque no 
pior: em tiranias absolutas modernas, em multiplicação dos 
conflitos, até numa Terceira Guerra Mundial, com o risco de 
destruição total de nosso planeta. 

O mais provável é que através dessa crise, como através 
de outras que ele já conheceu, o capitalismo realize profun
das mutações e novos avanços. Esse futuro já está aí: pode
mos nas evoluções atuais, apreender as linhas de forças, assim 
como as zonas de incerteza. 

Ver M. Beaud, Le Socialisme à 1'épreuve de Vhistoire. 
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O Leste e o Oeste 

Comecemos por uma certeza... que se abre sobre algu
mas importantes questões. 

O mundo tende cada vez mais a ser cortado em dois: o 
campo capitalista e o campo coletivista. Com duas superpo
tências, os Estados Unidos e a União Soviética; e dois grupos 
de potências intermediárias; e dois conjuntos de países pouco 
desenvolvidos e dominados. 

Desde o início dos anos 50, é o campo coletivista que 
está em expansão; se na Europa a fronteira parece estabiliza
da sobre a linha definida em Yalta, a URSS conta doravante 
com pontos de apoio sólidos na Ásia, no Oriente Médio, na 
África e até na América Latina; para estender sua influência, 
ela dispõe de três trunfos: 

— a vontade real, dos países dominados pelo imperialis
mo ocidental, de se libertar dessa dominação e a aspiração a 
independência nacional; 

— um modo de acumulação que mostrou sua capacida
de nos países pouco desenvolvidos: o coletivismo de Estado; 

— um modo de organização política (Estado, partido, 
organizações de massa) e de mobilização ideológica (larga 
utilização dos temas do socialismo) que, também ele, mos
trou suas capacidades. 

Perante essa progressão, os Estados Unidos se apoia
ram, no conjunto, notadamente na América Latina e na 
Ásia, em regimes ditatoriais dominados por estreitas oligar
quias com a sustentação do exército, regimes policiais recor
rendo mais ou menos ao terror policial, à tortura e ao assassí-
nio. Estados fortes, portanto, mas que podem repentinamen
te se revelar de uma extrema fragilidade, como o regime do 
xá no Irã ou a ditadura dos Somoza na Nicarágua. 

Além dessas observações, apresentam-se uma série de 
perguntas: na crise, o campo coletivista continuará a progre
dir? Ele, por sua vez, não vai se encontrar em dificuldades em 
certos países, com necessidade de uma intervenção militar di-
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reta, como no Afeganistão em 1980? Vão ser deflagradas no
vas guerras localizadas? Países, grupos de países conseguirão 
por muito tempo não pertencer a nenhum dos dois campos — 
e, se sim, quais os meios que eles teriam para evitar ficar à 
mercê de uma eventual "nova partilha do mundo"? Pois não 
chegará um momento em que a União Soviética e os Estados 
Unidos vão achar preferível um novo Yalta mundial — sendo 
realizado um equilíbrio "aceitável" por ambos — ao prosse
guimento de um incessante enfrentamento? 

Outras incertezas: entre os dois campos, vão se endu
recer as relações — com confrontos militares localizados — 
ou se distender — com um desenvolvimento dos intercâm
bios comerciais e tecnológicos? Num certo sentido, o campo 
coletivista, com suas imensas necessidades de equipamentos e 
de consumo, pode constituir um enorme mercado para os 
grandes grupos industriais ocidentais.25 Mas, com a tecnolo
gia que lhes foi emprestada e com uma classe operária relati
vamente subpaga, ele também pode ser um temível concor
rente, como começa a acontecer no mercado ocidental do 
automóvel. 

Assim, duas grandes questões continuam abertas, e deci
sivas: 

1) um campo vai se alargar em detrimento do outro? 
2) entre os dois campos, a tendência principal vai ser ao 

confronto ou ao desenvolvimento dos intercâmbios? 
Das respostas a essas questões dependerá o modo de 

articulação dos dois grandes sistemas produtivos capitalista 
e coletivista de Estado. Mas as respostas a essas questões de
pendem, por sua vez, daquilo que será a história das próxi
mas décadas e das relações que se estabelecerão entre esses 

2 5 Os países coletivistas de Estado só absorviam, em 1960, 3 % , em 1977, 4% das 
exportações de mercadorias do conjunto dos países capitalistas desenvolvidos; 
mas estes absorviam, em 1976, 14% das exportações de bens manufaturados dos 
países coletivistas de Estado (Banco Mundial, Rapport sur le développement dans 
le monde, 1979, pp . 163 e 165). E o endividamento do bloco coletivista para com 
os países capitalistas atinge 78 bilhões de dólares em 1980. 
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dois povos, essas duas nações, esses dois sistemas sociais, 
essas duas superpotências, a União Soviética e os Estados 
Unidos. 

Explosão do Terceiro Mundo 

Durante o período de prosperidade, o desenvolvimento 
nos países industrializados acarretara o "desenvolvimento do 
subdesenvolvimento" nos países dominados. 2 6 No decorrer 
da crise, as disparidades, as desigualdades se acentuaram mais 
na escala do mundo, mas também na do Terceiro Mundo. 

Antes de mais nada, cavou-se um fosso entre os países 
exportadores de petróleo de pouca população e o elenco dos 
outros países do Terceiro Mundo; através das "crises do pe
tróleo", esses países produtores de petróleo obtiveram uma 
nova distribuição do valor de sua mercadoria, hoje estratégi
ca, tornando-se, de certo modo, os "novos ricos" do plane
ta: a renda média por habitante desses países ultrapassa a dos 
países industrializados; fortunas fabulosas são manejadas ou 
amealhadas pelas oligarquias do poder; no conjunto, as po
pulações se beneficiam das sobras dessas riquezas e esses paí
ses utilizam trabalhadores imigrados vindos dos países vizi
nhos e da Europa. 

As desigualdades são enormes: os habitantes dos países 
capitalistas desenvolvidos e dos países produtores de petróleo 
(16,597o da população mundial) dispõem de dois terços da 
produção mundial, ao passo que os países do Terceiro Mun
do (mais da metade da população) têm apenas 1597o; e, entre 
eles, os países pobres da África e da Ásia (perto de 30% da 
população mundial) dispõem apenas de 2,4% do produto 
mundial: um "outro mundo", votado ao esmagamento, às 

A. G. Franc, Capitalisme et Sous-Développement en Amérique Latine, 1968, e L e 
Développement du sous-développement, 1970; S. Amin , L'Accumulation à 
1'échelle mondiale, 1970 
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TABELA 42 

CRESCIMENTO E P R O D U Ç Ã O : 
D E S I G U A L D A D E S ENTRE AS GRANDES Z O N A S DO M U N D O 

PIB 
taxa de 

crescimento 
anual 

(1960-76) 

PNB* por 
habitante 

(1976) 

parte do grupo de país no 
no mundo** 

(1976) 

população produto 
bruto 

exportações 
de bens e 
serviços 

países exporta
dores de petró
leo 9,5 6691 0,3 1,1 5,7 

outros países 
do Terceiro 
Mundo 5,7 538 52,2 15,3 22,6 

países capita
listas desenvol
vidos 4 , 3 ' * * 6414 16,2 64,6 63,9 

países coletivis
tas de Estado 5 ,0 '** 1061 31,3 19,0 7,8 

* Em dólares US; ** Em porcentagem; *** Período 1960-1977. 
Fonte: Banco Mundial, Rapport sur le développement dans le monde, 1979, 
pp. 4, 14, 16 e 144-145. 

misérias, à fome. Desigualdade mundial, já marcada quando 
se observa as médias, mas que é ainda mais ampliada e como 
que multiplicada pelas desigualdades nacionais. 

Entre os países mais ricos e os mais pobres aparecem, na 
Europa do Sul, na América Latina, na África e na Ásia, gru
pos de país ou de países onde se eleva a renda média. 

É que uma nova onda de industrialização está se for
mando e engrossando. 

No fim do século XIX e no início do século XX, a indus
trialização capitalista desenvolvia-se principalmente na Euro-
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pa e na América do Norte. Entre 1914 e 1945, ela aí se acen
tua, ao passo que na Rússia são inaugurados novos métodos 
do coletivismo de Estado; ela começa a se desenvolver na Eu-

TABELA 43 

CRESCIMENTO E P R O D U Ç Ã O 
DESIGUALDADES NO SEIO DO TERCEIRO M U N D O 

PIB 
taxa de 

crescimento 
anual 

1965 1974 
a a 

1974 1977 

PNB* por 
habitante 

(1976) 

parte do grupo de pais 
no mundo**" 

(1976) 

população produto 
bruto 

países expor
tadores de pe
tróleo 

países de pou
cas rendas 
da África 
da Ásia 

países de ren
das "interme
diárias" 
África 
sul-saariana 
América 
Latina e Anti-
lhas 
Ásia do 
Leste e Pací
fico 

Europa 
do Sul 
Oriente 
Médio e Áfri
ca do Norte 

(9,5)* 

4,1 
3,9 

2,4 
5,5 

5,9 1,6 

6,5 4,0 

8,3 

6,9 

8,0 

4,0 

7,0 7,5 

6691 

157 
158 

523 

1159 

671 

1948 

989 

0,3 

3,8 
25,5 

4,6 

7,8 

4,0 

3,0 

3,5 

1,1 

0,3 
2,1 

L5 

5,0 

1,4 

3,2 

1,8 

* Em dólares US; ** Em porcentagem; **• Período 1960-1976. 
Fonte: Segundo Banco Mundial, relatório citado, pp. 12 e 14. 



HISTÓRIA DO CAPITALISMO 343 

ropa mediterrânea, na Austrália, na América Latina. Desde 
1950, a industrialização progride através dos métodos do co-
letivismo de Estado na Europa do Leste e na China e, segun
do o modo capitalista de acumulação, na Europa do Sul e na 
América Latina. Desde o fim da colonização, capitalismo ou 
coletivismo, formam-se novas zonas de industrialização na 
Ásia do Leste e do Sudeste, em torno da bacia mediterrânea e 
em alguns países da África. E a industrialização desses países 
prossegue, até se acentua no período atual da crise. 

Pois, um aspecto da crise atual é também o remaneja-
mento das indústrias em escala mundial. 

De 1970 a 1977, as taxas médias de crescimento da in
dústria são particularmente elevadas nos países da Ásia do 
Leste e do Sudeste: Coréia do Sul (17%), Indonésia (13%), 
China nacionalista (12%), Tailândia (10%), Filipinas, Cinga-
pura e Malásia (9%), Hong Kong (7%). Por certo, as eleva
das taxas de crescimento devem ser trazidas a sua justa pro
porção quando a base de partida é pequena. Por outro lado, 

TABELA 44 
CRESCIMENTO DA P R O D U Ç Ã O E DO EMPREGO INDUSTRIAIS 

NO M U N D O * 

Mundo** 

URSS e 
países 
coleti

vistas da 
Europa 

Países 
capita

listas da 
Europa 

América 
do Norte 

América 
Latina 

Oriente 
Médio 

Ásia do 
Leste e do 

Sudeste 

produção industrial 

1960 52 42 60 62 54 51 
1977 142 174 122 129 151 170 

emprego industrial 

1960 79 
1977 112 

72 
112 

92 
97 

87 
102 

73 
139*** 

73 
138*** 

* índice base 100 = 1970; ** Não incluídos: Albânia, Mongólia, China, Vietnã 
e Coréia do Norte; *** Cifras de 1976. 
Fonte: Anuário Estatístico da ONU, 1978. 
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sabe-se que esses crescimentos são largamente determinados 
pelas implantações ou pelos comandos dos grandes grupos in
dustriais ocidentais... e japoneses. O que não impede que ha
ja formação de novas burguesias, de novas tecno-bureoisies 
nesses países, e com ela a formação de novas classes operá
rias; Estados autoritários e ditatoriais podem mandar nesses 
países: eles deverão levar em conta, também eles, que as rela
ções de forças e as relações de forças sociais nunca estão fixa
das de uma vez por todas. 

Durante o mesmo período (1970-1977) o crescimento in
dustrial também é elevado em diferentes países da América 
Latina: República Dominicana (14°7o), Equador (13°7JD), Bra
sil (11%), Paraguai (8°7o), Guatemala, Nicarágua e El Salva
dor (7%), México (6°7o). Zona oprimida pela dominação 
americana, países já ricos de revoluções, de lutas camponesas 
e operárias, de conquistas populares e de inesperados desen
volvimentos da democracia. Continente pleno de tantas pro
messas, porém particularmente machucado, esmagado, de
vastado nestes últimos tempos por sangrentas repressões. 
Países plenos de tantas esperanças e de tantos lutos. 

Também em 1970 e 1977 são assinaladas altas taxas de 
crescimento industrial em alguns países da África (Nigéria, 
10°7o; Costa do Marfim, 8%), na África do Norte (Tunísia, 
9°7o; Marrocos, 8%; Argélia, 6°7o), no Oriente Médio (Iraque, 
12°7o; Síria, 11 °7o) e na Europa mediterrânea (Iugoslávia e 
Turquia, 9°7o). A taxa de crescimento industrial que fora 
de 13% ao ano no Irã, de 1960 a 1970, caiu para 3% de 1970 
a 1977; do mesmo modo, essa taxa que fora de 9% na Gré
cia, Espanha e Portugal nos anos 1960, caiu para 5% após 
1970. 

Assim, do ponto de vista dos dirigentes do Ocidente ca
pitalista, não é, decerto, o ponto menos interessante da re
cente evolução — e a crise contribuiu para isto de várias for
mas — ter fissurado, talvez fraturado, o Terceiro Mundo. A 
partir daí há países "pendurados" por seu regime ao campo 
capitalista, países "pendurados" ao campo coletivista, e 
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aqueles que tentam — a expressão já envelheceu — continuar 
"não-alinhados". Há as diferenças culturais e religiosas que 
pesam mais do que quando o colonizador e a colonização 
constituíam um alvo evidente e permitiam cimentar a linha de 
combate. Do ponto de vista econômico há doravante: 

— os países produtores de petróleo; 
— os países produtores de minérios; 
— os países que constituem principalmente ilhas de aco

lhida para os grupos industriais ocidentais; 
— os países que iniciam uma segunda etapa de sua in

dustrialização deles; 
— os países que começam um processo de industriali

zação ; 
— os países agrícolas pobres da Ásia e da África. 

Ademais, há — e esta diversificação é transversal em 
relação à anterior — uma variedade muito grande nos regi
mes políticos e nas alianças de classes sobre as quais eles as
sentam: 

— dominação de uma oligarquia tradicional apoiada 
pelo exército; 

— ditadura militar (cujas relações podem ser mais ou 
menos boas com as várias frações das classes abastadas); 

— dominação de uma tecno-bureoisie de Estado apoia
da pelo exército; 

— aliança de uma tecno-bureoisie de Estado (com, por 
exemplo, a pequena burguesia, uma parte do campesinato e 
uma burguesia nascente); 

— regime populista (com tonalidade progressista, reli
giosa, e tc) . 

E, em cada caso, os tipos de relações que podem ser 
estabelecidas pelos países capitalistas, os pontos de apoio que 
podem ser encontrados são de uma extraordinária multiplici
dade... 
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Um centro multipolar? 

Na crise atual, a rivalidade entre os principais países ca
pitalistas teve seu quinhão: concorrência internacional se exa
cerbando com a progressiva saturação dos mercados nacio
nais; acentuamento das exportações e dos investimentos no 
exterior — em grande parte recíprocos; recusa da liderança 
absoluta que os Estados Unidos haviam assegurado após a 
guerra; questionamento de um sistema monetário internacio
nal fundamentado no dólar... 

Mas nenhum país é candidato a assumir o posto; e ne
nhum tem o poderio que lhe permitiria sê-lo. A Europa, sem
pre retalhada, não pode ser uma potência, e de certo nunca o 
será enquanto continuar cortada pela partilha decidida em 
Yalta. O Japão modera suas ambições, e se atém, por ora, 
principalmente à Ásia — um pouco como os Estados Unidos 
se atinham às Américas após 1918. A única rival dos Estados 
Unidos é a União Soviética; sua ambição, hoje, é de fazer re
cuar, de abocanhar aos poucos a esfera de influência ameri
cana. 

Assim, o campo capitalista vai continuar dominado pe
los Estados Unidos; mas estes terão de fazer concessões às 
outras potências capitalistas, passar compromissos: reconhe-
cendo-lhes "zonas de influência particulares" (embora não 
exclusivas) no mundo; aceitando (por realismo ou por fra
queza?) que cada uma disponha de uma autonomia mais am
pla na definição de suas posições, notadamente em relação à 
União Soviética; introduzindo pouco a pouco um sistema 
monetário no qual cada moeda forte possa ser mais bem reco
nhecida e ter mais peso. 

Em contrapartida, os Estados Unidos encontram nos 
países capitalistas industrializados pontos de apoio, interme
diários ou aliados. Assim, é através da IBM-France que a 
IBM está presente em inúmeros países da África e da América 
Latina; em 1975, os bancos americanos só possuíam direta
mente cinco filiais e sucursais na África, mas quinhentas atra-
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vés de suas próprias filiais européias. O grupo financeiro 
americano Morgan é ligado de várias maneiras ao grupo fi
nanceiro francês Suez; ora, sua filial britânica Morgan Gren-
feld e Suez criaram, juntos, filiais em Hong Kong e em Cin-
gapura.2 7 Assim é introduzido na área bancária e industrial 
um sistema hierarquizado, que já funciona, principalmente 
através das relações de Estado, na área política e militar. Tra
ta-se de uma hierarquia flexível, multiforme, movediça, da 
qual podemos distinguir quatro níveis principais: 

1) IMPERIALISMO DOMINANTE 
ESTADOS U N I D O S 

2) IMPERIALISMO INTERMEDIÁRIO 
G R Ã - B R E T A N H A 
FRANÇA 
REPÚBLICA FEDERAL DA A L E M A N H A 

JAPÃO 
OUTROS 

3) Países de apoio pri
vilegiado 

— para os Estados 

Unidos 

— para cada impe

rialismo interme

diário 

(cercanias do (no Oriente (na (na (na América 
Mediterrâneo) Próximo) África) Ásia) Latina) 

4) Outros países (cercanias do (no Oriente (na (na (na América 
Mediterrâneo) Próximo) África) Ásia) Latina) 

Pertencer ao "corpo" dos imperialismos intermediários 
implica não somente um poderio econômico suficiente (ao 
mesmo tempo bancário, industrial, comercial), mas também 
uma capacidade — de influenciar e de intervir — ao mesmo 
tempo política e militar; a influência ideológica ou cultural, o 
prestígio científico e técnico podem não ser negligenciáveis. 

Pertencer a esse "corpo" nunca é uma aquisição perma
nente. A influência exercida depende da relação de forças: e 
esta está incessantemente em jogo. Aí está, também, um fator 

2 7 Allard, Beaud, Bellon, Lévy, Liénart, op. cit.; O. Pastré, op. cit. 
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da crise. Cada um dos capitalismos desenvolvidos deve, se 
quiser continuar no grupo dominante, não se deixar distan
ciar no interior do conjunto, e, em certas áreas, tomar a dian
teira. Trata-se, portanto, para os responsáveis privados e pú
blicos de cada capitalismo nacional, de: 

— "gerenciar" a regressão das atividades julgadas não-
rentáveis, e não-necessárias; 

— manter e modernizar o potencial agrícola que consti
tuirá um elemento da relação de forças nas próximas décadas; 

— modernizar e adaptar a suas novas perspectivas (rit
mo normal de atividade nos países desenvolvidos, progresso 
considerável nos países em curso de industrialização) as in
dústrias da segunda geração, tanto de bens de consumo como 
de bens de produção; 

— iniciar em boas condições o desenvolvimento técnico 
e industrial das indústrias da terceira geração. Pois essas in
dústrias serão a base do novo modelo de acumulação que está 
sendo introduzido. 

Aos olhos das classes dirigentes dos países imperialistas, 
a condição para isto é a reestruturação das atividades produ
tivas para uma melhor competitividade e, logo, fechamento 
de empresas e a liquidação total ou parcial de setores produti
vos; é também um acréscimo de pressão sobre o mundo do 
trabalho para ajudar as empresas a renconstituírem sua renta
bilidade: a inflação, o desemprego podem ser um dos meios 
(eles não são, então, índice do fracasso da política executada, 
mas os próprios meios dessa política); também são meios 
para isso os múltiplos esforços para limitar as altas dos salá
rios e, de um modo mais geral, o questionamento ou a restri
ção às aquisições do mundo do trabalho: segurança social, 
serviços públicos, setor nacionalizado, direito de greve e di
reitos sindicais, especialmente na Inglaterra de Margareth 
Thatcher e na França do presidente Giscard d'Estaing; mais 
fundamentalmente ainda são os incessantes esforços patro
nais para fazer o mundo do trabalho explodir, quer com o de
senvolvimento de formas de emprego precarizados (contratos 
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Peso relativo dos "excedentes brutos de exploração" em % da massa das remune
rações dos assalariados. 

Estados 

Unidos 

Grã-

Bretanha 
França RFA Japão 

1960 37,0 36,2 71,0 66,9 100,3 
1965 40,0 33,2 61,2 53,6 79,5 
1972 30,2 30,6 56,9 43,8 73,0 
1978 28,2 24,8 41,3 40,5 49,9 

Fonte: Segundo Comptes nationaux des pays de l'OCDE (1950-1978), vol. 1, 
OCDE, 1980. 

Em 1979, dezessete grupos industriais e energéticos realizaram lucros declarados 
superiores a um bilhão de dólares: onde grupos de petróleo tendo à frente Royal 
Dutch Shell (6,7 bilhões) e Exxon (4,3); seis grupos industriais: ATT (5,7) teleco
municações; IBM (3,0) informática; General Motors (2,9) e Ford (1,2) automó
vel; General Electric (1,4) construção elétrica; Kodak (1,0) fotografia. Dos onze 
grupos de petróleo, sete são americanos; e os seis grupos industriais são america
nos (Le Monde, 19 de julho de 1980). 

de duração determinada, temporário, trabalho de tempo par
cial, trabalho interino, subempreitada a domicílio), quer 
questionando o que se pode considerar como "aquisições 
unificadoras" (salário mínimo, semana normal de quarenta 
horas, indenização de desemprego garantida, etc.)- Através 
desses meios, é freado progressivamente o recuo da parte das 
rendas de empresa no valor agregado nacional;2 8 são reconsti
tuídas as melhores condições de lucro para as empresas de 
maiores desempenhos,2 9 e, finalmente, é criado um contexto 
favorável à colocação em prática de um novo modelo de acu
mulação. 

Um novo modelo de acumulação 
• 

Já se pode perceber quais serão os principais componen
tes desse novo modelo de acumulação: 

— novas indústrias de sustentação; 
— novas mutações no processo de trabalho; 
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— uma grande reviravolta do modo de vida que reativa
rá um "novo consumo em massa"; 

— uma diversificação mais acrescida das formas de mo
bilização dos trabalhadores. 

TABELA 45 

PRODUÇÕES INDUSTRIAIS DAS 1?, 2? e 3? 
GERAÇÕES NA FRANÇA 

lf geração 

1950 
1965 
1978 

carvão produzido 

(milhões de t.) 

52,5 

54,0 

22,4 

aço bruto produzido 

(milhões de t.) 

8,6 

19,6 

22,8 

linhas de estrada 
de ferro em 

serviço 
(milhares de km) 

41,3 

3 7 , 8 a 

3 4 , 5 b 

algodão 

(milhares de t.) 

293 c 

267 c a 

2 5 0 d a 

161 d 

2? g e r a ç ã o 

1950 
1972 
1978 

alumínio 
produzido 

( m i l h a r e s de t . ) 

60 
504 
550 

eletricidade 
produzida 

( m i l h õ e s d e k w h ) 

33 000 
163 574 
202 555 

petróleo 
consumido 

( m i l h õ e s d e t . ) 

8,4 
9 9 , 3 

105,0 

automóveis 
fabricados 
(mi lhares ) 

358 
3 017 
3 507 

3? g e r a ç ã o 

1940 
1950 
1960 
1972 
1978 

construção 
elétrica e 
eletrônica 

(índice, base 

1949 = 100) 

55 

107 

310 

881 

1 260 

eletricidade 
de origem 

nuclear 
(milhões de kwh) 

130 

13 780 

17 051 

passageiros 
aéreos 

transportados6 

(milhões) 

0,1 

1.2 

3,9 

16,7 

23,3 

parque de 

computadores 

em 1 ? de janeiro 

(milhares) 

1964 0,8 

1968 3,4 

1978 23,8 

Fonte: Segundo B. Rosier, op. cit., p. 16, e 1NSEE, Annuaire statistique de la France, 
1979, 1968 e 1951. 

a: 1966; b: 1977; c: Algodão utilizado pela indústria; d: Produção de fios; e: Pelas com
panhias nacionais. 
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As novas indústrias de sustentação serão: 
— as novas energias (nuclear, solar, etc.) e as novas tec

nologias que permitam economizar a energia nos transportes, 
na produção, no hábitat; 

— as novas técnicas de fabricação dos materiais, das 
substâncias e dos elementos (bioquímica e bioindústria, no
vas sínteses, e tc) ; 

— e, sobretudo, as aplicações da eletrônica (informáti
ca, teletransmissão, ou, para empregar termos recentes: tele-
mática, tecnetrônica). 

A eletrônica vai, notadamente, provocar profundas mu
danças no processo de produção, na organização do traba
lho, na vida cotidiana e no modelo de consumo. De seu domí
nio vão depender largamente o nível da pesquisa, a eficiência 
da produção e, portanto, o lugar de cada país na "hierarquia 
internacional". 

Com essas novas tecnologias, especialmente as teletrans-
missões e a eletrônica, o processo direto de produção, o pro
cesso de trabalho vão ser profundamente transformados, na 
indústria, claro, mas também nos escritórios, nos correios e 
telefônicas e nos bancos, nos sistemas educativos e de saúde, 
na agricultura, e tc Com efeito, vão ser cada vez mais larga
mente possíveis: 

— o armazenamento das informações necessárias e o 
acesso às informações de que necessitamos; 

— a teletransmissão de informações, de pedidos, de 
ordens, de imagens; 

— o processamento de problemas complexos, envolven
do muitas informações, limitações e parceiros; 

— o comando de sistemas produtivos complexos e sua 
coordenação simultânea no espaço, entre si, e de acordo com 
as ordens dos clientes, de estoques, etc. 

E a França está nitidamente atrasada em relação aos 
Estados Unidos e ao Japão. Assim, há — contra quatro mil 
em 1975 — perto de dez mil robôs industriais no mundo em 
1979, dos quais três mil nos Estados Unidos, vários milhares 
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TABELA 46 

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS 
AUTOMATIZADOS NA FRANÇA DE 1978 A 1985 

aplicações 1978 1980 1985 

máquinas-ferramentas com 

comando digital 4 500 5 800 10 000 

robôs 150 3 000 

autômatos programáveis 700 10 a 20 000 

minicomputadores para 
grandes séries 

1 000 
(1977) 

5 a 10 000 

automatismos de 
processos 

2 500 
(parque de 

computadores 
de processo) 

automação 
quase total 

concepção assistida 
por computador 

cerca de 100 
3 a 400 

sistemas" 

leitura e processamento 
de documentos 

10 CIA 
23 centros de CCP 

54 CTA 

generalização 

telex 5 000 25 000 85 000 

máquinas de escrever 

com memória 10 000 18 000 70 000 

terminais 

dos quais: 

terminais "ponto de 
venda" 
terminais guichês 

80 000 

800 
9 000 

112 000 

1 150 
13 200 

239 000 

14 700 
26 000 

terminais conectados à 

rede PTT 

dos quais: 
banco e finanças 
serviços/escritórios 

47 400 
(cifras 76) 

21 100 
6 200 

106 000 

35 700 
23 400 

205 000 

55 900 
62 600 

a: Cifra para 1983. 
Fonte: J. H. Lorenzi et alii, op. cit., p. 377. 
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no Japão (a estimativa varia de acordo com a definição usa
da), e cento e cinqüenta na França.3 0 Esses engenhos são em
pregados há vários anos na indústria automobilística. Assim, 
na General Motors: 

Quando eles introduziram os unimates, a gente tirava [na li
nha de montagem] sessenta [automóveis] por hora. O tempo 
de se virar, estávamos em cem. Um unimate é um robô solda-
dor. Ele é parecido com um louva-a-deus. Vai passando de 
posto em posto, ele libera a máquina e volta à mesma posição 
para o carro seguinte. Ele pode passar de cento e dez por ho
ra. Não se cansa jamais, não reclama jamais, não falta nunca. 
É claro, ele não compra automóveis. A GM não está com cara 
de estar compreendendo esse argumento aí.31 

Com os robôs, todo trabalho repetitivo — tão denuncia
do pelas greves dos operários especializados dos anos 60 — e 
os sistemas de trabalho em linha de montagem podem ser 
substituídos no decorrer das duas próximas décadas. Eles o 
serão certamente onde o custo da força de trabalho ou a ati
tude dos trabalhadores os deixarem inadaptados e pouco 
rentáveis; mas nem por isso deixará de se desenvolver em ou
tras zonas do mundo o trabalho taylorizado e as cadeias de 
produção... Ademais, a robotização será, no mais das vezes, 
realizada numa fração do setor produtivo: acima e abaixo 
subsistirão, ou se desenvolverão, empregos não-qualificados. 

Com a informática, com a telecomunicação, com a 
automatização dos grandes setores produtivos, vai se desen
volver o trabalho em "equipes autônomas", em "locais de 
trabalho autônomos" — certas pessoas diriam "autogeren-
ciados". Lá onde os robôs forem inaptos ou caros demais, os 
trabalhadores de uma fábrica poderão se organizar de uma 
maneira autônoma, com a condição de que respeitem os obje
tivos, as normas, as limitações que lhes serão transmitidos pe-

3 0 M. P. Savy, tese de mestrado na UER de economia política da Universidade de 
Paris VIII. 

3 1 Gary Bryner, citado in S. Terkel, op. cit., p. 167. 
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lo computador; em certos casos eles poderão discutir, emitir 
objeções... mas é provável que a massa de informações dispo
níveis e a combinação de limitações deixem apenas uma pe
quena "margem de liberdade". 

Além do que — os psicossociólogos se debruçaram so
bre as novas perspectivas assim abertas — os indivíduos, as 
equipes serão postas em concorrência umas contras as outras. 

A organização autoritária fundamentada nas relações de su
perior a subordinado deve desaparecer (...). No novo modelo, 
nenhum indivíduo dependerá de um superior. Ele negociaria, 
em toda liberdade, sua adesão a uma estrutura continuamente 
movediça de ligações recíprocas perante aqueles com quem 
ele trocaria bens e serviços (...). Uma estrutura não-autori-
tária implica o exercício de uma concorrência interna (...). 
Cada indivíduo teria assim uma situação idêntica àquela de 
um proprietário administrando, ele mesmo, sua empresa.32 

No mesmo movimento vão se desenvolver novas formas 
de subempreitada (com teletransmissões das ordens e das in
formações técnicas fornecidas pelo computador do "cliente 
dominante"); novas formas também de oficinas de trabalho 
espalhadas, oficinas no campo e de trabalho a domicílio (já 
em andamento na França, para os empregados de informações 
telefônicas). Nos locais de trabalho agrupado, vai poder se 
desenvolver a escolha do horário de trabalho, com o compu
tador possibilitando a indicação das limitações (logo, a mais 
ou menos larga margem de escolha), a coordenação e a efe
tuação dos controles. 

Com essas novas tecnologias, com essa nova organiza
ção do trabalho, vão se desenvolver um novo modo de vida e 
novos consumos em massa. 

Vamos fazer uma caricatura... mas somente a partir do 
que já existe. Funcionamento de creches onde as crianças 
estão sob vigilância eletrônica (Japão): multiplicação de esco-

3 2 J. W. Forrester, professor no MIT, citado por D. Pignon e J. Querzola, in Criti
que de la division du travail, Seuil, 1973, p. 158. 
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Ias onde cada criança, em vez da mesa de madeira e da lousa, 
tem diante de si uma tela de visualização e um teclado para 
interrogar o computador (Japão e Estados Unidos); concep
ção e realização de uma casa eletrônica, que acorda (após ter 
esquentado o café e as torradas), controla o nível das provi
sões, pode fazer esquentar os pratos, responder ao telefone, 
gravar os programas de televisão de acordo com os pedidos; 
ela "vigia" também e dissuade os visitantes não esperados ou 
não desejados (Estados Unidos). Um sistema de programa
ção individual do "trajeto urbano ótimo" está sendo experi
mentado; ele permite ao motorista, que já indicou sua desti-
nação, mandar programar seu itinerário e guiar seu modo de 
agir — pegar a fila da direita, virar à direita, diminuir a velo
cidade — (Japão); logo mais, um "anjo da guarda eletrôni
co" aconselhará o motorista (atenção, dirigindo bruscamen
te, rápido demais, muita "energia voraz"). Firmas america-* 
nas pesquisam o sistema eletrônico e de tração que permitirá 
a cada veículo entrar individualmente na auto-estrada; lá, os 
veículos formariam "trens automóveis", com cada veículo 
não pondo seu motor em funcionamento a não ser na saída 
da auto-estrada... 

Os jogos eletrônicos se multiplicam e se diversificam. 
O primeiro jornal em vídeo acaba de ser experimentado nos 
Estados Unidos; eletrônica e teletransmissões vão transfor
mar profundamente os modos de acesso às diversas informa
ções: informações (telefônicas, sistema ferroviário, meteo
rológicas, turísticas, etc), notícias cotidianas (gerais ou espe
cializadas), dados científicos e técnicos, catálogos de vendas 
por correspondência, e até mesmo correspondência particular. 

Portanto, é uma profunda renovação do modo de vida 
que vai se operar, acarretando a difusão progressiva, depois 
maciça dos produtos eletrônicos: 

— renovação do estoque de bens tradicionais da segun
da geração (automóvel, telefone, televisores, aparelhos de 
som, e tc) ; 

— difusão de bens novos (sistemas de vigilância e de 
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F o r m a ç ã o social nac iona l ( com a esfera da p rodução mate r ia l : agr i 
cul tura e i ndús t r i a ) . P a r a n ã o sobreca r rega r a represen tação , as clas
ses sociais n ã o fo r am r e p r e s e n t a d a s ( repor ta r -se aos e squemas an te 
r iores) . 

A p a r e l h o de E s t a d o n a c i o n a l . 

Apa re lho d o cap i t a l f i n a n c e i r o . 

C D : classe d i r igen te . 

A p a r e l h o do cap i t a l i n d u s t r i a l . 

Apa re lho do cap i t a l i ndus t r i a l p r inc ipa lmen te d o m i n a d o pelos capi-

/ ^ tais es t range i ros . 

/ \ 

L 1 

\ \ _ Expor t ação de cap i t a i s , e m p r é s t i m o s , auxí l ios gove rnamen ta i s* . . . 

1 a C i rcu lação n a c i o n a l / m u n d i a l do valor p r o d u z i d o ( tanto a t ravés do 

% M comérc io de m e r c a d o r i a s e do comérc io dos invisíveis q u a n t o a t ravés 

^ p r dos r e p a t r i a m e n t o s dos l u c r o s , p a g a m e n t o s d e bonificações e d iv iden-

^ d o s , e tc . )* 

* P a r a esses do i s f luxos , só f o r a m d a d a s as indicações de pa r t i da e de 
chegada ; a r ede , inextr icável e densa , nâo p o d e ser r ep resen tada nes te 
e squema . 
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controles remotos, terminais individuais com telas de visuali
zação, computadores individuais, e tc ) . 

Novas tecnologias, nova organização do trabalho, no
vos consumos e novos modos de vida. Pode-se imaginar que 
isto poderia acarretar a introdução de um controle permanen
te de cada trabalhador, cuja formação, trabalho, lazer seriam 
sistematicamente analisados e programados. O mais provável 
nos parece consistir numa extrema fragmentação dos modos 
de mobilização dos trabalhadores, com: 

— a um pólo, camadas e categorias perfeitamente inte
gradas, totalmente à vontade no universo dos programas, dos 
teclados, dos vídeos, das vozes sintéticas e dos robôs; 

— ao outro pólo, grupos e camadas, que recusam, rejei
tam esse mundo, marginalizam-se totalmente; 

— entre os dois, subsistiriam, para o essencial, articula
dos com o pólo dominante, os modos tradicionais de mobili
zação do trabalho: trabalho a domicílio, artesanato e peque
nas empresas individuais dependentes, pequenas empresas de 
subempreitada, novas formas de trabalho por tarefa, traba
lho interino, temporário, contratual. 

Se imaginarmos que, através dos grupos industriais e fi
nanceiros internacionais, esse sistema funcionará nos cinco 
continentes, nos quatro níveis da hierarquia imperialista e em 
mais de cem países (cada um deles com legislações próprias, 
tradições, relações de força diferentes), nós perceberemos 
que haverá todo um esbatimento de situações, diversificadas 
ainda mais pela gama das especificidades nacionais, culturais 
e religiosas: capitalismo múltiplo e único, disforme33 e coe
rente, fracionado e estruturado... 

Um sistema multinacional diversificado e hierarquizado 

J. F. Kennedy, 1962: "O auxílio ao estrangeiro é um mé
todo através do qual os Estados Unidos mantêm uma posição 

K. Vergopoulos, Le Capitalisme difforme, 1974. 
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de influência e de controle sobre o mundo inteiro e sustentam 
um grande número de países que desmoronariam definitiva
mente ou então passariam ao bloco comunista". 3 4 O essencial 
está dito. Auxílio econômico e militar, socorros alimentares, 
empréstimos, doações, investimentos industriais ou comer
ciais, trocas de mercadorias, presença cultural e militar: tan
tos laços que se atam, e reforçam a dependência. E aos laços 
diretamente estabelecidos, acrescentam-se aqueles que pas
sam pelos países imperialistas secundários e pelos pontos de 
apoio continentais, ou que partem deles. 

TABELA 47 

ENDIVIDAMENTO E ENCARGO DA DÍVIDA DOS PAÍSES 
DOMINADOS 

conjunto 
países de "pouca 

renda" 

países de 
"renda 

intermediária" 

Montante da dívida a 

longo e a médio prazo* 

1965 a 38 a 11 a 27 a 

1970 68 17 51 

1977 260 49 211 

(prev. 1985) (740) (124) (616) 

Proporção do serviço da 
dívida em % das expor
tações de bens e serviços 

1970 
1977 
(prev. 1985) 

11,8 

(18,1) 

13*' 
9 , 6 b 13,5C 

( l l , 6 ) b (17,0) c 

10,2 
11,8 

(18,3) 

* Em bilhões de dólares; ** Estimativa. 

a: Cifras de 1965 não são obtidas das mesmas séries que as dos ouuu» anos, 
mas as ordens de grandeza continuam significativas; b: Países da África; c: 
Países da Ásia. 
Fontes: Fitt, Fahri e Vigier, op. cit., p. 83; Banco Mundial, Rapport sur le 

développement dans le monde, 1979, pp. 11 e 34. 

Citado in H. Magdoff, op. cit., p. 110. 
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O sistema permite, antes de tudo, evitar que muitos paí
ses pendam para o campo coletivista. Ele também constitui 
um formidável sistema de recolhimento do valor produzido 
em escala mundial. 

Esse recolhimento se efetua de uma maneira perceptível 
e mensurável através dos rendimentos dos investimentos rea
lizados no exterior. Assim, de 1970 a 1976, os grupos indus
triais e financeiros americanos realizaram uns 67 bilhões de 
dólares de investimentos no exterior, dos quais 27 bilhões 
saíram dos Estados Unidos; durante o mesmo tempo, eles se 
beneficiaram com 99 bilhões de rendimentos desses investi
mentos (dos quais 42 foram reutilizados fora dos Estados 
Unidos e 57 repatriados aos Estados Unidos): o que represen
ta um superávit líquido de 32 bilhões para esses grupos, e 
para as contas externas americanas uma entrada líquida de 30 
bilhões.3 5 

Esse recolhimento se efetua em primeiro lugar através 
do pagamento dos juros e dos encargos da dívida externa. O 
endividamento dos países dominados se tornou realmente 
maciço no curso do período recente e constitui um novo 
"acorrentamento", uma nova forma de dependência. Os 
montantes da dívida dos países em desenvolvimento passa
ram de 40 bilhões em 1965 para 70 bilhões em 1970 e 260 bi
lhões em 1977; está previsto que atingirão 740 bilhões de dó
lares em 1985. 

O endividamento representa quatro ou cinco vezes as 
reservas cambiais dos países de "pouca renda"; duas a duas 
vezes e meia a dos países de rendas intermediárias. O serviço 
da dívida representa em média um décimo das receitas de ex
portação; em 1977, a proporção atingia para certos países de 
níveis elevados: mais de 20% para a Bolívia, Mauritânia e 
Egito, 28% para o Uruguai, 30% para o Peru, 32% para o 
Chile, 43% para a Guiné e 48% para o México; até um terço, 

35 Cifras do Survey of Current Business, in S. Latouche, Critique de 1'impérialisme, 
p. 209. 
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ou mesmo a metade, das receitas de exportação destinadas a 
assegurar o serviço da dívida... 

O recolhimento do valor se efetua também através dos 
intercâmbios internacionais de serviços e de mercadorias. Um 
aspecto primordial do capitalismo diversificado em escala 
mundial, do "capitalismo disforme", é a extrema disparida
de dos custos da força de trabalho: entre o custo da força de 
trabalho de um operário americano ou europeu que inclui — 
levando em conta a urbanização, o assalariamento generali
zado e a ruptura com o mundo rural — uma habitação equi
pada, o automóvel, as despesas de saúde, de lazer, de forma
ção dos filhos, e tc , e o de um operário da Ásia do Sudeste 
que vive no limite do mínimo biológico ou de um trabalhador 
do Terceiro Mundo ainda largamente vinculado a uma comu
nidade rural (e da qual uma larga parte da produção/repro
dução da força de trabalho é assegurada por produções não-
mercantis e pelo autoconsumo), as diferenças são muito gran
des. As diferenças de salários podem servir de indicadores 
(ver Tabela 48). 

O leque vai de 1 a 9 para o terceiro indicador (custo da 
hora de trabalho para um grupo, em 1979, os encargos indire
tos inclusive), de 1 a 16 para o primeiro indicador; para o se
gundo indicador, a diferença ultrapassa freqüentemente 1 a 
10 e atinge uma vez 1 a 17. Como se trata de médias, esses 
índices são suficientes, e sabemos que a diferença é enorme se 
tomarmos um técnico bem pago de um país imperialista e um 
operário qualificado da África ou da Ásia — ou uma criança 
desses continentes (pois, atualmente, cerca de cem milhões de 
crianças trabalham no mundo em condições comparáveis 
àquelas da Europa do século XIX durante a industrialização, 
ou talvez mesmo piores).3 6 

O sistema capitalista mundial atual é, numa escala ja-

3 6 Rapport du BIT, Genebra, 1979. Um recente relatório do grupo de trabalho da 
ONU sobre a escravidão denunciou notadamente o comércio de crianças na Tai
lândia, e a exploração de quinhentas mil crianças na Itália (Le Monde, 12 e 13 de 
agosto de 1980). 
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TABELA 48 

DISPARIDADES DE REMUNERAÇÃO DA FORÇA DE 

TRABALHO NO M U N D O 

países 

imperialistas 

países 

"pontos de 

a p o i o " 

países 

dominados 

salário mensal* E U A México Coréia do Sul 

1972 500 1972 157 1972 50 

RFA Brasil Gana 

1972 400 1970 87 1971 39 

índia Filipinas 

1970 30 1971 38 

taxa horária média* 

nas produções 

comparáveis 
produto eletrônico 

de consumo E U A 3,13 Hong Kong 0,27 

E U A 2,3 a 2,6 México 0,53 Formosa 0,14 

fabricação de 

material de escritório E U A 3,67 Formosa 0,38 

E U A 2,9 a 3 México 0,48 Hong Kong 0,30 

semicondutores E U A 3,36 Cingapura 0,29 

E U A 3,32 Coréia 0,33 

E U A 2,23 Jamaica 0,30 

indústria têxtil E U A 2,49 Trinidad 0,40 

E U A 2,28 México 0,53 Honduras 0,45 

E U A 2,11 Costa Rica 0,34 
Honduras 

britânica 0,28 

índice dos custos ho RFA 144 Austrália 97 Coréia do 

rários do operário Bélgica 143 Áustria 95 Sul 21 

para o grupo multi Suécia 142 Itália 93 Hong Kong 19 

nacional Philips em Holanda 139 Finlândia 87 Cingapura 16 

1979*** Dinamarca 136 Espanha 79 Formosa 15 

Suíça 129 Irlanda 67 

Noruega 127 Grécia 42 

E U A 118 Brasil 40 

Canadá 110 México 33 

Japão 103 Portugal 26 

França 100 

Grã-Bret. 74 

* Em dólares. 

** Base 100 = França. 

Fonte: C. A. Michalet, op. cit., p. 144; Fitt, Fahri e Vigier, op. cit., p. 215; 

VExpansion, 4 de julho de 1980. 
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mais atingida até aqui, ao mesmo tempo único (mercado 
mundial, multinacionalização da produção) e díspar (dis
paridade de custos da força de trabalho, amplo leque dos 
"valores nacionais" de uma mesma mercadoria). Pouco im
porta, portanto, que raciocinemos em termos de valor médio 
mundial e de "lucros extras" ou de valores desiguais; o fenô
meno fundamental é este: da mesma forma que o petróleo do 
Terceiro Mundo vendido a preço baixo nos países capitalistas 
industrializados lhes permitia se beneficiar de uma parte da 
renda do petróleo, igualmente a força de trabalho do Tercei
ro Mundo, comprada a preço baixo e aproveitada nos seg
mentos produtivos integrados num processo produtivo multi
nacional dominado pelos grupos industriais e financeiros, 
lhes permite se beneficiar de uma parte do valor produzido no 
Terceiro Mundo; isto pode suceder, seja através dos grupos 
multinacionais e de seus preços de transferência, seja através 
do mercado mundial e do sistema de preço mundial (a varia
ção dos termos da troca não passando de um indicador da 
melhoria ou do deterioramento da partilha). 

Ora, o fenômeno não é marginal ou limitado. É maciço. 
Havia de trinta e cinco a quarenta milhões de operários no 
mundo nas vésperas da Primeira Guerra Mundial; hoje há 
mais de cento e sessenta milhões no mundo capitalista: cerca 
de cento e dez nos países imperialistas e capitalistas desenvol
vidos e cinqüenta nos países do Terceiro Mundo. 3 7 E várias 

37 Segundo S. Amin, Classe et Nation, p. 158; S. Rubak (La Classe ouvrière est en 
expansion permanente, Spartacus, 1972, pp. 73, 79 e 89) havia estabelecido ava
liações concordantes para o conjunto do mundo (em milhões de operários): 

cerca de 1950 cerca de 1960 

Europa (sem a URSS) 54,2 69,5 
América do Norte 23,1 24,2 
América do Sul 10,5 12,3 
África 2,0 2,0 
Ásia 29,6 47,0 
URSS 30,6 32,0 

Total 150,0 187,0 
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centenas de milhões de camponeses estão se proletarizando: 
expulsos de suas terras, de suas cidadezinhas, e obrigados a 
venderem sua força de trabalho para viver — favelas da Amé
rica Latina, cortiços de todo o Terceiro Mundo, amontoa-
mentos urbanos na Ásia são os lugares onde se reúnem os 
"trabalhadores livres" disponíveis, sem condições para no
vas industrializações. 

E o sistema imperialista deve ser apreendido, compreen
dido, cumpre insistir, como ao mesmo tempo único (domina
ção principal dos Estados Unidos, tendo o dólar como moeda 
mundial; mercado mundial, preços mundiais dos produtos 
básicos e dos grandes produtos fabricados) e diversificado 
(grande variedade de situações nos cinco continentes; extre
ma diversidade das situações nacionais e locais; coexistência 
de modos muito diferentes de utilização da mão-de-obra, 
visto que ela mesma se reproduz em condições díspares). É 
um sistema hierarquizado: com os Estados Unidos, imperia
lismo dominante sobre o conjunto dos setores econômico, 
monetário, técnico, militar, mas também político, ideológi
co, e em matéria de gênero de vida e de difusão da informa
ção; com os imperialismos intermediários, antigas potências 
coloniais (Grã-Bretanha e França) ou potências mais recentes 
(RFA e Japão), cada um com suas especificidades, seus trun
fos, suas fraquezas, sua zona de influência particular — po
tências ameaçadas para as quais está em jogo, na crise, o lu
gar na hierarquia das nações do século XXI: afirmações, ma
nutenção ou declínio —; também com "países pontos de 
apoio", que não são imperialismos, mesmo que possam vir a 
ser um dia, mas que por sua situação geopolítica, seu peso 
(demográfico, econômico, militar, ideológico, político) e sua 
capacidade de influência e de intervenção, constituem ele-
mentos-chaves numa região do mundo — dentre eles, os paí
ses produtores de petróleo ocupam, por mais algumas déca
das ainda, um lugar particular —; com, enfim, os "países do
minados", os mais numerosos, díspares tanto pelo peso 
quanto pelas potencialidades, e cuja importância pode de-
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pender das riquezas minerais que contêm, de uma situação 
estratégica ou política particular, da população — tendo, 
entre eles, os mais espoliados e os mais desamparados. 

Hierarquizado, esse sistema o é com uma extrema flexi
bilidade, o que o torna vulnerável e adaptável ao mesmo tem
po. Além da disparidade dos povos, das culturas, das línguas, 
das religiões, das maneiras de viver e de morrer, o que faz sua 
unidade é uma rede múltipla de laços: laços econômicos (in
tercâmbios comerciais, empréstimos, doações, "auxílios" ou 
"assistências" variados...), mas também alianças de classes 
em escala mundial — as classes dirigentes dos países imperia-
listas se apoiando sobre classes ou forças organizadas (exérci
to, polícia) dos países pontos de apoio e dos países domina
dos (daí a importância da ajuda militar, da assistência poli
cial, da presença e da intervenção dos serviços secretos, etc) . 
A rigor, países podem ser criados aleatoriamente, regimes 
sustentados artificialmente, camadas ou grupos dirigentes 
"fabricados" pelas intervenções dos grupos industriais e fi
nanceiros, dos Estados e dos serviços especiais dos países do
minantes.38 

E essa rede unificadora de laços cria novas desigualda
des, novas disparidades: a retirada do valor a partir da pro
dução realizada nos países pontos de apoio e dominados vai 
acrescer a potência dos grupos industriais e financeiros e o 
enriquecimento das classes dominantes dos países imperialis-
tas; ao mesmo tempo ela aumenta a pobreza dos mais pobres 
nas nações mais pobres. A sustentação dada a classes dirigen
tes do Terceiro Mundo permitiu fabulosos enriquecimentos,39 

mas também o desenvolvimento de novas camadas, ligadas 
ao aparelho de Estado ou ao aparelho do capital multinacio
nal, desenvolvendo-se novas desigualdades que são acrescen-

Cf. a noção de "protonações" elaborada por Jean Ziegler, in Main basse sur 
VAfrique. 
Sem falar da riqueza dós emires ou dos príncipes do petróleo, podemos lembrar 
as fortunas acumuladas pelo ex-xá do Irã e sua família e por clãs ou famílias no 
poder na América do Sul. 
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tadas às antigas. Assim, a "fatia de 10°7o" mais rica da popu
lação dispõe, nos países capitalistas desenvolvidos, de 25 a 
30% da renda nacional; nos países do Terceiro Mundo, essa 
porcentagem se eleva de 35% (índia, Venezuela, México, 
Argentina) a 50% (Brasil, Honduras). 4 0 

E essas disparidades criam novas "solidariedades": as 
famílias dirigentes do Terceiro Mundo aplicam suas riquezas 
nos países "seguros" da esfera imperialista (Estados Unidos, 
Suíça,41 paraísos fiscais, etc); elas assumem participações nos 
grupos industriais ou bancários dos países dominantes; elas 
consomem seus produtos altamente sofisticados e de luxo de
les. As indústrias de numerosos países dominados não têm ne
nhuma autonomia, integradas que estão nos processos "produ
tivos introduzidos e coordenados por poderosos grupos in
dustriais. E a transformação das estruturas produtivas nacio
nais deve, a partir de então, ser analisada em suas relações 
com o sistema imperialista mundial. É o que ocorre com o de
senvolvimento dos "terciários" nos Estados Unidos:4 2 por 
um lado, ele corresponde aos ganhos de produtividade na 
agricultura e na indústria, e ao acentuamento das divisão do 
trabalho (tarefas de direção, previsão, planejamento, infor
mação, coordenação, pesquisa, ensino, controle, fiscaliza
ção, etc.) sobre a qual se baseiam, em parte, esses ganhos de 
produtividade; porém, também por um lado, ele corresponde 
ao fato de que a produção material se desenvolve atualmente 
mais nos países pontos de apoio e dominados — ao que cor
responde o desenvolvimento de suas classes operárias. 

Enfim, essa unidade do sistema imperialista é sustentada 
por conflitos, rivalidades, relações de forças. Não se trata so-

40 Banco Mundial, Rapport sur le développement dans le monde, 1979, p. 188. 
41 Cf. Jean Ziegler, Une Suisse au-dessus de tout soupçon. 
4 2 Segundo L. Gérardin, nos Estados Unidos, a parte da população empregada na 

agricultura caiu de 45% em 1870 para 2% em 1980; a empregada na indústria 
propriamente dita passou de 17% em 1860 para cerca de 35-40% de 1914 a 1950, 
para cair de novo para 23% em 1980; a empregada nos "serviços materiais" pro
grediu irregularmente de 17% em 1860 para 28% em 1980; a empregada nas pro
fissões da informação progrediu de 5% em 1870 para 47% em 1980 (Le Monde, 
6 de junho de 1979). 
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TABELA 49 

ESTRUTURA DA P O P U L A Ç Ã O ATIVA* NOS D I F E R E N T E S PAÍSES DO SISTEMA IMPERIALISTA 

imper. dom. imper. intermediário países "pontos de a p o i o " países dominados 

EUA França RFA Japão Brasil Egito índia Bolívia Tailândia Camarões 

1978 1975 1978 1978 1970 1977 1971 1976 1976 1976 

pes. das prof. cient. 16 17 4 18 19 7 8 20 10 11 
tec. liberais, etc. 14,3 15,5 12,8 7,2 6,4 7,7 2,8 5,7 2,6 2,4 

diretores e executivos 
adm. sup. 10,1 3,3 3,1 3,7 1,1 1,4 0,9 0,6 1,1 0,1 

pes. admin. e 
assimelhados 17,3 14,0 18,9 15,7 4,7 6,6 2,9 4,0 1,6 1,9 

pes. comercial, 
comerciantes, 
vendedores 6,1 7,3 8,5 14,3 7,5 7,4 4,2 6,1 10,4 3,2 

trabalhadores de 
serviços 13,5 8,0 10,8 8,8 7,7 8,9 3,3 8,6 2,9 2,0 

agricultores, 
criadores; trab. de 
florestas, pesca, caça 2,8 9,6 5,7 11,3 43,7 41,9 72,1 46,4 62,1 73,7 

operários, operários 
desqualificados, 
condutores de 
máquinas de transp. 33,0 36,0 35,3 36,6 19,4 21,7 13,4 24,7 18,7 11,3 

outros 2 , 1 a 

1,1 a 

35,3 

1,5 

fora de classificação 0,8 5 , 2 b 4 , 9 b 2 , 4 b 8,0 4,4 0,4 3,9 0,6 5,4 

total (em milhões) 102,5 21,8 27,0 55,3 29,6 9,5 180,5 1,5 13,9 2,8 

* Em porcentagem; a: Membros das forças armadas; b: Dentre eles desempregados. 
Fonte: BIT, Annuaire des statistiques du travait, 1979. 

TABELA 50 

INDICADORES SÓCIO-ECONÔMICOS PARA DIFERENTES PAÍSES DA 
HIERARQUIA IMPERIALISTA 

imper. dom. imper. intermediário países "pontos de a p o i o " países dominados 

EUA França RFA Japão Brasil Egito índia Bolívia Tailândia Camarões 

população em 1977* 220 53 61 113 116 38 632 5 44 8 
PNB** por habitante 
em 1977 8 520 7 290 8 160 5 670 1 360 320 150 630 420 340 

consumo de ener
gia*** por habitante 
em 1976 11 554 4 380 5 922 3 679 731 473 218 318 308 98 

% da renda recebida 
pela fatia dos 10% 
mais ricos 26 ,6 a 3 0 , 4 b 30,3 C 2 7 , 2 d 50 ,6 a nd 35 ,2 e nd nd nd 

% da renda recebida 
pela fatia dos 20% 
mais pobres 4 , 5 a 4 , 3 b 6,5 C 7 ,9 d 2 , 0 a nd 6 ,7 e nd nd nd 

taxa de alfabetização 
dos adultos em 1975 99 99 99 99 76 44 36 63 82 nd 

número de habitan
tes para um médico 
em 1976 600 680 500 920 3600 1190 3140 2120 8460 13980 

esperança de vida aos 
nascidos em 1977 73 73 72 76 62 54 51 52 61 46 

* Em milhões de habitantes; ** Em dólares; *** Em quilos de equivalente-carvão; a: 1972; b: 1970; c: 1973; d: 1969; e: 1964-1965; 
nd: não disponível. 
Fonte: Banco Mundial , Rapport sur le développement dans le monde, 1979. 
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TABELA 51 

DESPESAS MILITARES DO TERCEIRO M U N D O 

parte* nas 

taxa anual importações de 

de crescimento armas do 
Terceiro Mundo 

1968-1973 1973-1978 1950-1978 

Oriente Médio + 25 + 4 43 

Extremo Oriente** + 8 + 8 22 

A s i a do Sul + 5 + 4 10 

América Central + 2 + 4 2 

América do Sul + 8 + 3 9 

África do Norte ~ U 8 + 15 
6 
8 

África sul-saariana / 
+ 15 

6 
8 

* Em porcentagem; ** Não incluindo China, Laos, Camboja, Vietnã. 
Fonte: P. Fabre, in UÉconomiste du Tiérs Monde, dezembro de 1979. 

mente de intervenções dos exércitos, das polícias, dos serviços 
secretos, das milícias privadas ou de mercenários dos países 
dominantes. Trata-se também de novas rivalidades, novos 
ódios, novos expansionismos: nacionais, mas também reli
giosos, étnicos ou de clãs; puderam ser inventariadas, desde 
1945, cento e trinta guerras civis ou regionais, nas quais parti
ciparam oitenta e um países, pertencentes quase todos ao Ter
ceiro Mundo; em termos reais, os orçamentos militares do 
Terceiro Mundo quadruplicaram nos últimos vinte anos. 

E países do Terceiro Mundo (índia, Paquistão, Filipi
nas, Brasil, Argentina, etc.) já estão se dotando de uma in
dústria de armamento. 

E, finalmente, a unidade do imperialismo é largamente 
fundamentada sobre o enfrentamento, a rivalidade, a tensão 
perante o bloco coletivista de Estado dominado pela União 
Soviética. Mais de quatrocentos bilhões de dólares gastos em 



HISTÓRIA DO CAPITALISMO 371 

armamentos, no mundo, em 1978; perto de quinhentos bi
lhões em 1980: cerca de 6% do produto mundial bruto 4 3 — 
enquanto o modesto objetivo do " 1 % " do PNB dos países 
ricos atribuído à ajuda aos países pobre não é atingido na 
maior parte das vezes. Em 1968 e 1978, as despesas militares 
mundiais eram assim distribuídas: 

OTAN 
Pacto de 

Varsóvia 
China 

Terceiro 

Mundo 
Outros 

1968 56 25 9 6 4 
1978 43 29 10 14 4 

Em 1978, as exportações mundiais de armas eram asse
guradas em 47% pelos Estados Unidos, em 27% pela URSS, 
em 11% pela França e depois pela Itália (4%), pela Grã-Bre
tanha (4%) e pela República Federal" da Alemanha (2%). 4 4 

40% da pesquisa mundial é organizada na ótica da "defesa 
nacional" e da guerra; quatrocentos mil cientistas de alto ga
barito nela trabalham, ou seja, dois quintos do total de pes
quisadores do mundo; desde 1950, "o poder destrutivo total 
nos arsenais mundiais se multiplicam por vários milhões (...). 
O aumento atual das despesas militares sobrevém num mo
mento em que um bilhão e meio de indivíduos não têm acesso 
a serviços médicos adequados, em que 570 milhões dentre eles 
estão gravemente subalimentados, em que três bilhões de ho
mens não contam com água salubre...". 4 5 

Assim, aí está o mundo preso numa espiral de terror e de 
devastação: de um lado, acumulam-se os meios de destruição, 
que permitiriam destruir várias vezes nosso planeta; do outro, 

4 3 Em 1978, a República Federal da Alemanha, a França e a Suécia consagravam 
cerca de 3 ,3% de seu PNB às despesas militares, a Grã-Bretanha 4 ,7%, os Esta
dos Unidos , 5%, a China 10%, a URSS 11 a 14%, a Arábia Saudita 15%.. . (J. 
Isnard e M. Tatu, Le Monde, 19 de fevereiro de 1980, e P. Lefournier, L 'Expan-
sion, 21 de março de 1980). 

4 4 P. Fabre, in fÉconomiste du Tiers Monde, dezembro de 1979, e P. Lefournier, 
in L'Expansion, 21 de março de 1980. 

4 5 Relatório de M. K. Tolba, citado in Le Monde, 8 e 9 de junho de 1980. 
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quinhentos milhões de humanos estão ameaçados de morrer 
de fome no curso dos anos 1980;46 uma crise econômica que, 
por causa do enorme endividamento internacional, dos fato
res nacionais em jogo e da especulação, é indominável, e 
novos progressos tecnológicos que vêm reforçar ainda mais o 
poder dos poderosos e o esmagamento dos fracos... 

E como não se dizer que o pior é possível: que a Grande 
Depressão do fim do século XIX desembocou na Primeira 
Guerra Mundial, que as crises dos anos 1920-1930 conduzi
ram a uma outra guerra mundial, e que esta terceira grande 
crise está longe ser superada? Mesmo que simultaneamente se 
desenvolvam tantos meios que poderiam ser fatores de pro
gresso. 

4 6 Relatório do Conselho Mundial da Alimentação apresentado ao Conselho Eco
nômico e Social das Nações Unidas (Le Monde, 18 de julho de 1980). 



Conclusões da etapa 6 

E eu pensei naquele momento que toda essa vio
lência inorganizada era como um cego armado 
com uma pistola. 

Chester Himes 

Manufatura de algodãozinho dos séculos XVI-XVIII; 
grandes empresas metalúrgicas, depois siderúrgicas do século 
XIX; empresas de automóvel ou de eletricidade, depois gru
pos de informática ou de teletransmissões — através delas, a 
mesma lógica está sempre em andamento: coação ao sobre-
trabalho, realização do valor produzido e da mais-valia, am-
pliamento do capital levando a produzir mais; mais mercado
rias e mais mais-valia. Logo, lógica de crescimento, mas tam
bém lógica de crise: pois o acréscimo da produção conduz, de 
uma maneira ou de outra, à saturação, tendo em conta o po
der de compra distribuído, ao endurecimento da competição, 
ao declínio da rentabilidade. Crise, capitais disponíveis, re
serva de mão-de-obra mais numerosa: isto também significa 
pesquisa de novos mercados, de novos processos, de novas 
produções. 

Como negar a fascinante criatividade desse sistema que, 
em alguns séculos, fez os teares mecânicos movidos pela água 
ou a vapor passarem aos robôs industriais capazes de realiza
rem uma seqüência de operações complexas, da impressão à 
teletransmissão, da descoberta da América à exploração do 
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espaço? E como não ficar assombrado com a capacidade des
trutiva dessa dinâmica em andamento (amiúde em osmose 
com outras: cupidez, fé religiosa, sentimento nacional, "mis
são civilizadora", racismo, etc): massacre dos índios das 
Américas e pilhagem de seus tesouros; destruição do modo de 
vida rural tradicional e proletarização dos camponeses po
bres, primeiramente na Inglaterra; utilização desperdiçada de 
recursos não-renováveis, carvão, petróleo, minérios; degra
dação do meio-ambiente e dos ciclos biológicos terrestres, no-
tadamente através da poluição do ar e da água; riscos de da
nos pela energia nuclear que pesarão por gerações; utilização 
sem freios da força de trabalho — muscular e nervosa —, 
esgotamento, desgaste precoce dos homens, acidentes... 

Criações e destruições de recursos, de homens, de paisa
gens. E criação/destruição, também, das sociedades. Há al
guns séculos, sociedades rurais dominadas por estreitas aris
tocracias e pelo poder absoluto dos príncipes: em seu seio for-
mam-se os embriões das burguesias e das classes operárias 
que se desenvolverão com a industrialização. Hoje, nos Esta
dos Unidos, uma estreita oligarquia que domina poderosos 
grupos industriais e financeiros, que está ligada a uma gama 
diversificada da grande, média e pequena burguesia (indus
triais, homens de negócios, profissões liberais, empresários 
individuais, e tc ) , mas também, às camadas superiores da 
tecno-bureoisie assalariada (diretores e altos técnicos do apa
relho do capital ou da administração pública, "patrões" da 
pesquisa, do ensino, da saúde, etc) ; uma urbanização e um 
assalariamento largamente realizados, uma classe operária e 
uma "pequena bureoisie" amplamente integradas no ciclo do 
consumo a crédito. E essa oligarquia americana é ligada às 
classes dirigentes dos outros países capitalistas, quer através 
das instâncias internacionais onde os governos fazem acor
dos, quer através das alianças ou dos controles estabelecidos 
entre os grupos industriais e financeiros, quer ainda através 
de instâncias como a "Conferência Trilateral" onde se en
contram e entram em acordo os altos dirigentes privados ou 
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públicos; ela teceu ou deixou se estabelecerem, a partir dos 
Estados Unidos, múltiplos laços com as classes e as camadas 
dirigentes, com as forças armadas, com as polícias, com os 
serviços especiais que dirigem os países pontos de apoio e os 
países dominados. 

Diante dessa lógica, a indignação perante a injustiça, a 
generosidade, a obstinação de esperar haviam feito nascer no 
século XIX a idéia do socialismo: realização na terra das 
idéias de solidariedade, de fraternidade, de eqüidade, ou de 
igualdade, de justiça social, de segurança, de democracia. 
Todas as primeiras rupturas com o capitalismo são feitas em 
nome do socialismo. 

Hoje , frente à lógica capitalista, frente ao imperialismo, 
existe e funciona um outro modo de produção e de acumula
ção: o coletivismo de Estado. Pois nos países onde foi realiza
da uma revolução que podíamos crer socialista, as coações 
econômicas e sociais, a necessidade da industrialização — 
logo, de retirar um excedente, logo, de impor uma coação ao 
sobretrabalho e de transformar em operários os antigos rurais 
— foram determinantes: é pela tomada do aparelho de Esta
do que se impôs o núcleo da nova classe dirigente; é utilizan
do a coação de Estado que ela impôs simultaneamente disci
plina do trabalho e disciplina social às classes produtoras . 

E, do mesmo modo que o capitalismo, o coletivismo de 
Estado encontra a realidade nacional e se combina com ela: a 
potência russa, exaltada pela ideologia do socialismo e encon
trando apoios no vigor das lutas antiimperialistas, pode atra
vés do coletivismo de Estado se dotar do aparelho econômico 
e militar que faz dela a segunda do mundo . E países do Ter
ceiro M u n d o , onde uma aliança de classes permitiu a derru
bada das antigas oligarquias e a libertação em relação ao im
perialismo, encontram no coletivismo de Estado um meio de 
desenvolver o equipamento e a indústria. 4 7 

47 Ver M. Beaud, Le Socialisme à 1'épreuve de 1'histoire (1800-1981). 
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Em cada época, o capitalismo funcionou ao mesmo tem
po em escala nacional/regional/local e em escala mundial; 
particularmente hoje, com o sistema imperialista hierarquiza-
do que cobre os cinco continentes, o mercado mundial, os 
grupos multinacionais, o endividamento internacional. 

Em cada época, o capitalismo foi ao mesmo tempo fator 
de unificação, até de uniformização, e fator de acentuamento 
das diferenças, das disparidades e das desigualdades; particu
larmente hoje, com o fortalecimento colossal dos meios de 
transporte, de troca, de comunicação, de informação: prole-
tarização, assalariamento, urbanização, unificação dos obje
tos de consumo, dos processos produtivos, dos- modos de 
vida; mas também, por estratos, sobrepõem-se, século após 
século, os modos mais variados de mobilização da mão-de-
obra e de incitamento ao sobretrabalho, e estes operam em 
contextos sociais de uma infinita variedade. 

Em cada época, o capitalismo foi ao mesmo tempo cria
dor e destruidor; mas hoje, é a própria existência do planeta e 
da humanidade que está em jogo. 

Nos países imperialistas, os movimentos operários con
seguiram se organizar e, em parte devido às vantagens que as 
classes dirigentes tiraram do imperialismo, obtiveram impor
tantes concessões, atenuações do rigor da lógica capitalista, 
possibilidades efetivas de pesar sobre decisões, uma distribui
ção mais favorável das riquezas produzidas. Por conseguinte 
— e deve-se dizê-lo e medir todas as implicações —, as classes 
operárias e, mais amplamente, o mundo do trabalho dos paí
ses dominantes são ao mesmo tempo: 

— solidários com os povos e com os países do Terceiro 
Mundo, pois submetidos como eles à lógica da produção para 
o lucro; 

— dependentes, para o emprego, para o nível de vida e 
para a própria vida, da produção de "seu" capitalismo nacio
nal, tendo aí um interesse comum com "sua" burguesia capi
talista. 

Caso se libertassem de "sua" burguesia capitalista, o 
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mais provável, tendo em conta os precedentes e as forças de 
atração, seria a passagem a uma nova sociedade de classe, do
minada por uma "nova classe dirigente" (constituída a partir 
da alta tccno-bureoisie e dos quadros dos aparelhos de parti
dos e de sindicatos), com a introdução de um sistema combi
nando coletivismo de Estado e economia de mercado. Não 
que o avanço para o socialismo seja impossível; mas ele é 
mais complexo do que os grandes visionários do século XIX 
imaginavam; ele implica, notadamente, não somente a socia
lização dos meios de produção, mas também a libertação em 
relação ao multimilenar hábito de dependência e de submis
são: de positivo, a invenção de relações e de encaminhamen
tos que permitirão o domínio coletivo das grandes decisões. 

E aí a democracia é uma aquisição fundamental. Con
quista contra a burguesia na medida em que esta teria preferi
do que a democracia continuasse sendo assunto de uma es
treita minoria de proprietários e de competentes, ela é — a 
história hã um século nos ensinou — a condição fundamental 
de qualquer avanço para o socialismo. Democracia, liberda
des individuais, direitos do homem são aquisições essenciais 
que temos a responsabilidade de salvaguardar e, se possível, 
de ampliar, de fortalecer, de aprofundar. 

Nos países do Terceiro Mundo, nos países dominados, 
tudo está por fazer. Combater ao mesmo tempo as domina
ções imbricadas do imperialismo, das antigas classes explora
doras e das novas — burguesias nascentes e tecno-bureoisie 
— e combater o efeito do esmagamento milenar ao qual se 
acresce a pilhagem moderna: pequenas produções, má ali
mentação, má saúde, mortalidade, analfabetismo. A recon
quista de uma independência nacional ou "continental" — 
parece necessária; e não se trata de se libertar de uma domi
nação para cair noutra: a construção de um amplo elenco de 
países não-alinhados é fundamental para isto. 

Nesse quadro, os métodos de coletivismo de Estado po
dem se revelar, para desenvolver algumas produções ou algu
mas realizações, eficientes. Talvez sejam inventadas novas 
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formas de produção que permitam tanto desenvolver as for
ças produtivas quanto transformar as relações sociais no sen
tido do socialismo; e aí devemos formular a esperança de 
que, em suas tradições de comunidade interiorana ou de soli
dariedade popular, em sua sabedoria de vida, em suas tradi
ções filosóficas e religiosas, alguns dos povos hoje esmagados 
saibam inventar uma nova arte de produzir, de viver, de tra
balhar, de decidir que fará explodir aquilo que os jovens de 
tantos países haviam pressentido em 1968: o absurdo e visco-
so inchaço da sociedade capitalista moderna. 



7. No âmago da mutação 

O texto da primeira edição deste livro — constituído pe
los seis capítulos anteriores — foi escrito em 1979-1980; há 
seis-sete anos: uma gota d'água em comparação aos cinco sé
culos durante os quais se formou, e se desenvolveu, em escala 

E se escrevemos este capítulo, não é somente pela preo
cupação de atualizar esta obra; é porque temos o sentimento 
de que nos sete ou oito anos que se passaram está o âmago 
de uma mutação essencial: mais do que o fim da hegemonia 
americana, o fim daquela do Ocidente; o fim, também, de 
um período em que a vida econômica podia ser analisada 
através dos dois grandes campos do "nacional" e do "interna
cional; ou, se preferirmos, o fim de um período em que o âm
bito nacional era adequado e suficiente para analisar a conjun
tura, definir uma política econômica, estabelecer um plano; o 
fim também do período dominado pelo capitalismo industrial, 
tal como ele se constituíra no século XIX e se desenvolvera no 
século XX sobre a base do taylorismo, com, notadamente nos 
Estados Unidos, o "compromisso fordista", e, em vários 
países da Europa, o "compromisso social-democrata". 

mundial, o capitalismo. 
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Finalmente, pensamos que este sétimo capítulo deveria, 
realmente, ser a introdução de uma "Terceira Parte" da qual 
será possível, dentro de um ou dois séculos, encontrar o título 
e escrever o conteúdo. Hoje, quase só é possível indicar alguns 
aspectos: a ascensão de novas potências, o Brasil, a índia, a 
China, além de outras, principalmente na Ásia, de menor pe
so; o acentuamento das interdependências, com a atenuação 
relativa da importância do fato "nacional", vinculado ao 
fortalecimento relativo de outros níveis: o inter e o multina
cional, mas também o local, o regional, o plurinacional; en
fim, o poderoso desenvolvimento das produções imateriais 
das mercadorias imateriais, com dois pólos principais: os ser
viços diretamente ligados à manutenção e aos cuidados do ser 
humano, as atividades referentes à informação, ao informa-
cional, ao cultural. 

A mundialização das nações e do inundo 

Há que se tomar partido: também no campo da econo
mia as realidades ficam mais complexas. Os mercantilistas de
certo percebiam o essencial das realidades do tempo deles, 
analisando de um lado as atividades produtivas nacionais e 
do outro lado o comércio exterior do país; do mesmo modo, 
os economistas, dos primeiros clássicos até os keynesianos, 
desenvolvendo dois campos de análises: um sobre a economia 
nacional, outro sobre a economia internacional. 

Essa visão simples, hoje, já não é satisfatória. Prova isso 
a enorme literatura que se desenvolve complementarmen-
te: sobre as firmas multinacionais (ou transnacionais) e a 
multinacionalização; sobre a economia mundial, o capitalis
mo mundial, a economia-mundo; sobre a dependência, a 
coação externa, a desconexão. Este espocar de análises e de 
discursos nos parece resultar de uma transformação profun
da e de uma complexificação das realidades econômicas. 

Para poder expor, fomos levados a construir o conceito 
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de "sistema nacional/mundial hierarquizado":1 ele possibili
ta levar em conta em suas inter-relações as quatro dimensões-
chaves do capitalismo contemporâneo: o nacional, o interna
cional, o multinacional e o mundial. Mais precisamente: são, 
em cada época, os capitalismos nacionais dominantes que, 
através de suas relações econômicas internacionais (intercâm
bios exteriores, exportações de capitais, crédito, etc.) e da 
criação de espaços econômicos multinacionais por suas prin
cipais firmas e bancos, estruturam o que se pode chamar de 
sistema de economia mundial; e dessa estruturação vão depen
der largamente as possibilidades, as margens de manobra, as 
especializações, os modos de desenvolvimento das economias 
nacionais dominadas. No total, um sistema hierarquizado, 
tendo em um pólo os capitalismos nacionais dominantes e no 
outro as formações sociais dominadas: o que implica distin
guir especializações dominantes e especializações dominadas, 
desenvolvimento dominante e desenvolvimento dependente. 
Mas é também um sistema diversificado, tendo, entre os pó
los, um conjunto heterogêneo, múltiplo, movente de forma
ções nacionais intermediárias... 

Nos anos 1980, esse sistema nacional/mundial hierar
quizado capitalista — com o qual coexiste um sistema pluri-
nacional estatal dominado pela União Soviética — está niti
damente estruturado ao redor de três pólos: os Estados Uni
dos, o Japão e a Europa. Dois pólos correspondem a Estados 
nacionais: o primeiro, os Estados Unidos, é uma grande po
tência econômica há perto de um século; foi a potência hege
mônica durante o quarto de século que seguiu a Segunda 
Guerra Mundial e assume hoje sua qualidade de potência do
minante em todos os setores: econômico, financeiro, monetá
rio, mas também tecnológico, científico, informacional e ain
da político, estratégico. O segundo, o Japão, afirmou-se com 
determinação no decorrer das últimas décadas, principalmen-

1 Michel Beaud, Le SNMH. L 'économie mondiale comme système national/mon-

dial hiérarchisé, La Découverte, 1987. 
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te nos setores industrial, comercial, tecnológico; ele está se 
afirmando em novos setores: bancário, monetário e financei
ro, e se prepara para pesar mais nos setores militares e estraté
gicos. 

Quanto à Europa, ela ainda tem múltiplos trunfos her
dados de sua história e outros resultantes de seus esforços re
centes. Mas ela sofre principalmente por não ter sabido man
ter sua unidade, o que a prejudica, a enfraquece em quase to
dos os setores. 

TABELA 52 

PESO DOS TRÊS " P Ó L O S " CAPITALISTAS* 

Em porcentagem de: 
Estados 
Unidos 

Japão 

Europa 
ocidental 
(inclusive 

intra-
européia) 

1. população mundial 1984 5,0 2,6 9,2 (s.o.) 
2. renda mundial 1984 27,7 9,4 21,8 (s.o.) 
3. importações mundiais 1983 14,2 6,4 40,7 (26) 
4. investimento direto no exterior 

1981 41 9 42 (22) 

* Em porcentagem; 
s .o.: sem objeto. 

Fontes: Referentes a 1, 2, e 3: estatísticas CEPII-CHELEM, 1985; referente a 
4:U.S. Dept of Commerce, Business America, de 6 de agosto de 1984, citado 
por B. Bellon e J. Niosi, versão provisória de um livro a ser publicado sobre a 
indústria americana. 

Pesos no comércio exterior, os fluxos de capitais, o cré
dito: através desses fluxos internacionais se criam ao mesmo 
tempo relações estruturantes, dependências, interdependên
cias. Se nos restringirmos aos fluxos comerciais, os Estados 
Unidos têm uma posição predominante: com relações impor
tantes com os outros dois pólos (Europa e Japão) simultanea
mente, com suas zonas de influência privilegiada (Canadá e 
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Q U A D R O 16 

EIXOS ESTRUTURANTES DOS INTERCÂMBIOS COMERCIAIS EM 1983 

(Importações e exportações entre zonas — não incluído o 

1 I 

* Anzas: Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. 
Fonte: CETII-CHELEM, 1985. 
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América Latina) e com a grande zona ascendente do mundo 
(Ásia). O Japão tem relações privilegiadas na Ásia; a Europa, 
na África, nos países do Golfo e nos países do Leste. 

Mas a estruturação da economia mundial não se opera 
somente através das relações econômicas internacionais: ela 
também opera, cada vez mais, através do desenvolvimento de 
firmas e de bancos multinacionais. As duzentas maiores fir
mas privadas mundiais realizavam, em 1984, cerca de 3 000 
bilhões de dólares de vendas, ou seja, 26% do produto bruto 
mundial (países do Leste excluídos); essa cifra era apenas de 
17% em 1960.2 Segundo uma avaliação mais antiga realizada 
pela CNUCED, 3 as firmas multinacionais realizariam a meta
de do comércio mundial: e 30% desse comércio seria um co
mércio intrafirma, isto é, interno no espaço das firmas multi
nacionais, não constituindo, portanto, uma verdadeira troca 
internacional entre parceiros distintos. 

Nas duzentas firmas recenseadas em 1984, predominam 
os três pólos: os Estados Unidos representam 52,6%, o Japão 
22,7%, a Europa 11,4%. Alguns outros países estão repre
sentados por uma firma pelo menos nessa lista: Canadá, 
África do Sul e Israel, mas também Coréia e Brasil. As firmas 
multinacionais têm uma estratégia que ao mesmo tempo leva 
em conta a dimensão mundial, atuam nas diferenças entre 
países, e têm em conta realidades locais;5 elas desempenham 
um papel determinante na introdução de uma divisão interna
cional do trabalho na qual se articulam especializações domi
nantes e especializações dependentes. 

A antiga divisão do trabalho (produtos básicos para os 

2 F. Clairmonte e J. Cavanagh, "Le club des deux cents", Monde diplomatique, de
zembro de 1985. U m a outra avaliação totalmente convergente dá, em 1980, 22,6% 
para os 200 maiores e 31 ,1% para os 500 maiores (R. Trajtenberg, citado por W. 
Andreff, Cahier du Gemdev n? 6, março de 1986, p. 181. 

3 Citado por B. Madeuf, Cahier du Gemdev n? 5, novembro de 1985, p. 51. 
4 Em % do total das vendas dessas 200 firmas. F. Clairmonte e J. Cavanagh, op. cií. 
5 Kenichi Ohmae, La tríade. Emergence d' une stratégie mondiale de 1'entreprise, 

1985, trad. francesa, Flammarion, 1985. 
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Q U A D R O 17 

PESOS DOS TRÊS PÓLOS (ESTADOS U N I D O S , E U R O P A , JAPÃO) — 
A TRÍADE — NA P R O D U Ç Ã O E NO CONSUMO M U N D I A I S 

EM DIFERENTES SETORES 

P a n e da Tríade no c o n s u m o mundial 

100% 

80% - -

60% -

40% -

20% -

20% 40% 60% 80% 100% 
Parte da Tríade na produção mundia l 

1. Fibras de a lgodão 

2. Receptores de rádio 

3 . Acetato 

4. Ác ido sulfúrice 

5. Adubos fosfatados 

6. A lumín io 

7. Motores Diesel 

8. Siderurgia 

9. Televisores 

10. Papel e pasta de papel (Canadá inclusive) 

11. Pneus 

12. A u t o m ó v e l 

3 
O 

Produtos farmacêut icos 

Fibras de nái lon 

Copiadoras 

Equipamentos de c o m a n d o digital 

Aeronáutica 

C o m p u t a d o r e s 

Tecnologia de ponta 

(valor agregado médio 32 %) 

Tecnologia média 

(valor agregado médio 27 %) 

Tecnologia baixa 

(valor agregado m é d i o 19 °/o) 

Fonte: Kenichi Ohmae, La Tríade, Flammarion, p.42. 
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países do Sul, produtos industriais para os países do Norte) 
está sendo substituída por uma nova divisão do trabalho: 

— produtos básicos (mineiros ou agrícolas) para certos 
países dominados e países intermediários ou dominantes que 
se beneficiam de dotações favoráveis; 

— produtos industriais de industrialização anterior 
e/ou exigindo uma grande proporção de trabalho: países in
termediários em curso de industrialização, novos países in
dustriais;6 

— produtos industriais e serviços com alto conteúdo 
tecnológico, serviços financeiros e bancários: países domi
nantes. 

Isto quer dizer que o recuo de algumas atividades indus
triais de industrialização precedente nos países dominantes 
não deve ser forçosamente interpretado como um declínio: 
pode ser também um aspecto da introdução de uma nova 
especialização dominante do próximo século. 

Enfim, elemento-chave dessas polarizações estruturan-
tes da economia mundial: o poderio bancário e financeiro 
que assinala a dimensão mundial de certas moedas nacionais. 
E em primeiro lugar, e de longe, o dólar; desde os anos 60, a 
parcela das transações em dólares nas transações bancárias 
internacionais "praticamente nunca desceu abaixo de 70%. 
A porcentagem dos haveres em dólares de dezesseis bancos 
centrais, que detêm mais de dois terços das reservas mundiais 
de câmbio, continua superior a 75% desde 1974. O dólar é, 
com efeito, a única verdadeira moeda internacional". 7 Em 
seguida vem o iene, que se beneficia do dinamismo da econo
mia e dos bancos japoneses; a libra esterlina principalmente 
carregada pela praça de Londres, o marco alemão cuja saúde 
exprime a solidez da economia alemã ocidental, o franco 
suíço... 

6 F. Frõbel, J. Heinrichs, O. Kreye, Umbruch in der Weltwirtschqft, Rowohlt, 
Hamburgo, 1986. 

7 C. Goldfinger, La géofinance. Pour comprendre la mutation financiére, Seuil, 
1986. 
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Laços internacionais e espaços multinacionais; relações 
comerciais, financeiras, tecnológicas, informacionais, mone
tárias; assim se estrutura, de uma maneira cada vez mais den
sa e cerrada, o espaço da economia mundial. 

A pressão das interdependências 

Nenhuma economia é completamente sobordinada e de
pendente. E nenhuma é independente. O peso, o poder, a 
estratégia, o lugar no sistema mundial, segundo o caso, alar
gam ou restringem as margens de manobra. Daí a importân
cia das discussões sobre a dependência, sobre a coação exter
na, sobre a desconexão. 

Mesmo a economia americana se internacionaliza cada 
vez mais: a parte das importações e das exportações no pro
duto nacional bruto aumentou consideravelmente nos anos 
1970 (de 7-8% para 18-21); ela recuou em seguida nas expor
tações e se estabilizou em torno de 20% nas importações. Os 
ativos guardados por estrangeiros nos Estados Unidos dobra
ram de 1980 a 1985 (de 500 para 1000 bilhões de dólares); os 
ativos guardados por americanos fora dos Estados Unidos 
cresceram mais devagar (de 600 para 950 bilhões de dólares 
nas mesmas datas); a parte dos capitais estrangeiros no inves
timento realizado nos Estados Unidos, que era desprezível em 
1982, aproxima 14% em 1985.8 O investimento de firmas es
trangeiras nos Estados Unidos foi de 160 bilhões de dólares 
em 1984; ao passo que o investimento de firmas americanas 
no exterior era de 233 bilhões.9 

E em relação a todas as economias nacionais, somos 
obrigados a considerar o peso relativo das trocas externas, o 
grau de penetração pelas firmas multinacionais, o endivida
mento externo. Dessa situação decorre um extraordinário 

8 J. L. Hervey, "The internacionalization of Uncle Sam", Economic perspective 
(Federal Reserve Bank of Chicago), maio-junho de 1986, pp. 3 e segs. 

9 R. Vernon, "Multinationals are mushrooming", Challenge, maio-junho de 1986, 
p. 33. 
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grau de interdependência que se traduz com força, por vezes 
com brutalidade, nos últimos anos. 

Na falta de uma análise apurada, impossível aqui, tenta
remos dar, em grandes traços, um apanhado dessa situação. 
A política de "saneamento" econômico (desinflação, redução 
da proteção social, limitação ou amputação do poder aquisi
tivo) empreendida no início da primeira presidência de Rea-
gan, e feita em outros países ocidentais, notadamente na Grã-
Bretanha de Margareth Thatcher e na Alemanha ocidental, 
teve um efeito sensível sobre a economia mundial. As utiliza
ções domésticas globais (consumo, despesas governamentais 
e investimento) diminuíram nos Estados Unidos em 1980 e 
1982 e na Comunidade Européia em 1982 e 1983 e no Japão 
1980, 1981 e 1983.10 Assim, realizou-se em "contraconjuntu-
ra" a tentativa de reativação keynesiana e social da economia 
levada a efeito pelo governo de esquerda na França em maio-
junho de 1981: o que em parte contribuiu para seu fracasso." 

Os efeitos sobre os "países em desenvolvimento" foram 
mais brutais: as exportações desses países para o elenco dos 
países capitalistas haviam aumentado em média 21,5% ao 
ano de 1975 a 1980; elas abaixam 7,4% em 1981, 14,5% em 
1982, 6,7% em 1983.12 Esta redução das receitas de exporta
ção vai ser um dos fatores da crise da dívida externa; ela tam
bém vai pesar nas conjunturas dos países do Terceiro Mundo: 
o produto interno bruto do conjunto dos países da América 
Latina e o Caribe havia aumentado em 5,4% ao ano de 1973 
a 1980, mas ele abaixa três anos em seguida em 1981, 1982 e 
1983; do mesmo modo, o dos países da África sul-saariana 
havia aumentado de 1973 a 1980 em 3,6% ao ano, mas ele 
abaixa igualmente três anos em 1982, 1983 e 1984.13 

1 0 U N C T A D , Trade and development report 1986, Nova Iorque, 1986, p. 33. 
11 Ver Michel Breaud, La politique économique de la gaúche, 2 vols. , Syros, 1983 e 

1985. 
1 2 U N C T A D , op. cil., p. 155. 
13 Banco Mundial, Rapport sur le développement dans le monde 1986. Washington, 

1986, p. 173. 
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Há mais. Seguindo apenas de um modo muito parcial o 
programa econômico do candidato que havia sido; o presi
dente Reagan, mesmo reduzindo algumas despesas sociais ou 
coletivas, mantém um alto grau de despesas de pesquisa e mi
litares: trata-se tanto de manter a supremacia estratégica 
quanto de "puxar" os setores de ponta científicos, tecnológi
cos e industriais; as despesas militares passam de 134 bilhões 
de dólares em 1980 para 227 1984 (ou seja, respectivamente 
22,6% e 26,7% do orçamento federal); o déficit do orçamen
to federal se aprofunda: passa de 74 bilhões de dólares em 
1980 para 185 em 1984.14 Isto aumenta a necessidade de em
préstimo do governo americano e leva a repentinas elevações 
das taxas de juros: assim, as taxas de juros reais, que haviam 
sido negativas nos Estados Unidos em 1979 e 1980, tornam-se 
positivas em 1981 e continuam num nível elevado de 1982 a 
1985.15 Os outros países ocidentais são obrigados a "seguir", 
o que também aí vai pesar sobre as conjunturas nacionais, 
principalmente sobre a tentativa francesa de reativação eco
nômica. 

Mas o efeito é particularmente dramático para os países 
endividados do Terceiro Mundo. Os montantes da dívida ex
terna dos países em desenvolvimento atingiram 481 bilhões de 
dólares em 1980, 552 em 1982, 711 em 1985, ou seja, respecti
vamente 90%, 116% e 136% das exportações desses países;16 

a elevação das taxas de juros tornou bruscamente pesado o 
serviço da dívida: este, que representava em média 10% das 
receitas de exportações em 1977, atinge 16% em 1980 e é da 
ordem de 20% desde 1982; esse total é muito largamente 
ultrapassado por países muito endividados, como por exem
plo o Chile (55%), o México (49%), o Brasil (35%) e muitos 
outros países da América Latina; a Birmânia (37%), o Egito 
(34%), a Argélia (34%), assim como inúmeros países da Áfri-

14 Economic report of the President 1985, Washington, 1985, pp. 316-318, citado 
por B. Bellon e J. Niosi, op. cit. 

1 5 C. Goldfinger, op. cit., p. 396. 
1 6 Banco Mundial, op. cit., p. 39. Ver supra, p. 326. 
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ca sul-saariana.1 7 Compreende-se que o período tenha co
nhecido numerosos debates sobre a dívida, sobre a carga in
suportável que ela constitui para economias subitamente 
freadas ou bloqueadas em seu crescimento, sobre os riscos 
para os bancos emprestadores e através deles sobre a situação 
do conjunto da economia capitalista: não se esqueceu a gran
de crise dos anos 30. Ao mesmo tempo ocorrem inumeráveis 
negociações com, em muitos casos, a pressão dos peritos do 
FMI no sentido de uma política de "saneamento"da econo
mia:1 8 o salário real médio baixou em 15% no Chile de 1981 a 
1985, em 36% no México de 1982 a 1985, em 40% no Peru de 
1980 a 1985, em 9% no Brasil de 1982 a 1983. O desemprego 
medido foi multiplicado por mais de quatro em Cingapura 
entre 1980 e 1983 e na Tailândia entre 1980 e 1982; ele tam
bém aumentou sensivelmente na Birmânia e na Indonésia de 
1980 a 1982 e na índia de 1980 a 1984.19 

Situações insustentáveis; situações explosivas em países 
divididos há décadas entre o processo de modernização/in
dustrialização/urbanização e o "in-desenvolvimento", a mi
séria, o subemprego, a subnutrição de largas camadas da po
pulação. E não é uma coincidência se, nessa fase crítica, re
gimes militares dão lugar a regimes civis, e ditaduras a gover
nos que reivindicam a democracia ou se mostram preocupa
dos em restabelecê-la. 

Simultaneamente, um outro elemento havia agravado 
mais as situações dos países em dificuldade: a subida do dó
lar. Devedores levados a reembolsar suas dívidas, especula
dores, operadores preocupados em aumentar sua liquidez 
em dólares, famílias ricas — até mesmo de países endividados 
do Terceiro Mundo —, empresas e outros agentes preocupa
dos em dispor de dólares para investir ou efetuar aplicações 

17 Idem, pp. 230-231. 
18 Ver M. F. Lheriteau, Le Fonds monétaire international et les pays du Tiers Mon

de, P U F , 1986; P. Jacquemot e M. Raffinot, Accumulation et développement, 
l'Harmattan, 1985, cap. 9. 

1 9 U N C T A D , op. cit., pp. 162-163. 
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nos Estados Unidos, procuraram no período adquirir dóla
res. De 1980 a 1984, as taxas de câmbio do dólar em relação 
às principais moedas dos países industrializados aumentaram 
em 58%. 2 0 

Isto encareceu os preços de importações para todos os 
produtos e equipamentos cujo comércio é efetuado ou especi
ficado em dólares; isto também contribuiu para aumentar o 
peso das dívidas em dólares e de seus serviços. Mas isto tam
bém levou a tornar mais difíceis as exportações para os indus
triais que produzem nos Estados Unidos e a favorecer as im
portações de produtos estrangeiros nos Estados Unidos. Daí 
o déficit da balança comercial e do balanço de pagamentos 
correntes dos Estados Unidos; este último, com superávit em 
1981, tem um déficit de 41 bilhões de dólares em 1983, 102 em 
1984 e 113 em 1985.21 Desde então, é o endividamento externo 
dos Estados Unidos que se incha: de 130 bilhões de dólares 
em 1980, ele passa para 300 bilhões em fins de 1983.22 

Mas a situação se torna cada vez menos aceitável, tanto 
para os produtores e exportadores americanos quanto para os 
principais parceiros dos Estados Unidos. Ademais, uma vez 
atingidas taxas manifestamente excessivas, especuladores e 
operadores preocupados numa boa administração procura
ram se desfazer de uma parte de seus dólares. O risco era o de 
uma derrocada. Os presidentes dos bancos centrais consegui
ram, desde o inverno de 1985, acompanhar uma "aterrissa
gem cautelosa" do dólar — com a dificuldade particular de 
que ninguém sabia a que nível se situava o terreno de aterrissa
gem.2 3 Dentro desse quadro, os Estados Unidos procuraram, 

20 Economic report of the Presidem 1985, op. cit., p. 351. 
2 1 Banco Mundial, op. cit., p.19. 
2 2 M. Dehove e J. Mathis, "Les grands traits de 1'évolution du SMI de 1974 à 1984" 

Études de I'IRES, janeiro de 1986. 
2 3 Mas nesse fascinante jogo de ioiô mundial, toda perspectiva se derruba. Assim, 

essa baixa do dólar significa, entre outras coisas, uma valorização do iene em re
lação a ele: as empresas japonesas ganham menos ou perdem.. . e desenvolvem 
seus investimentos no exterior. Artigo de Claire Blandin, Le Monde, 30 de outu
bro de 1986 
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com o plano Baker anunciado no outono de 1985, colocar um 
pouco de bálsamo nas feridas em carne viva dos países endi
vidados do Terceiro Mundo, principalmente da América La
tina. 

Ora, a queda do dólar é acompanhada por uma baixa do 
preço em dólar do petróleo: a OPEP perdeu sua preeminên-
cia de 1973; a partir de 1981, sua produção é ultrapassada 
pela de outros países; além do mais, ela está dividida, e a Ará
bia Saudita, preocupada em reconquistar porções do merca
do e deixar menos rentáveis ou não-rentáveis as explorações 
caras, influencia a baixa. As cotações caem de 28 dólares por 
barril em dezembro de 1985 para 15,10, e finalmente para7 dó
lares por barril em fins de julho de 1986, para subir de novo 
para 15 dólares no outono do mesmo ano. 2 4 No conjunto, 
esta baixa é um ganho inesperado para os países consumido
res de petróleo (Japão, países consumidores da Europa e do 
Terceiro Mundo). Ela apresenta sérios problemas para os paí
ses produtores de petróleo (países da Europa do Norte e paí
ses do Golfo); e deixa numa situação que corre o risco de fi
car dramática os países de muita população, cuja economia é 
muito dependente do petróleo: notadamente México, Nigé
ria, Argélia e Egito. 

Há mais: em preço real, o petróleo caiu a suas cotações 
de antes de 1973. Mais amplamente, o conjunto dos preços 
das matérias-primas tiveram uma grande queda: em preço 
real, as cotações das matérias-primas são as mais baixas de 
todo um século: a um nível comparável àquele atingido em 
1932-1933.25 Assim, o ônus da fase atual da crise — que é, 
nos países industrializados, arcado pelos desempregados (8 a 
12% das populações ativas) e, em primeiro lugar, pelas gera
ções ascendentes (submetidas ao desemprego, à precarização 
e amiúde à desregulamentação) — é, em sua maior parte, 
arcado pelos produtores dos países do Terceiro Mundo: agri-

2 4 Artigo de Véronique Maurus, Le Monde, 7 de outubro de 1986. 
2 5 Artigo de Eric Fottorino, Le Monde, 6 de maio de 1986. 
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cultores e assalariados, e, além deles, pelos trabalhadores dos 
setores informais, os sem emprego, os desarraigados do Sul: 
em resumo, os mais pobres dos países pobres. 

Situações dramáticas, explosivas num sistema mundial 
instável. Nada permite pensar, neste fim de 1986, que tenha
mos chegado ao pior desta crise, que despontou por volta de 
1965 e começou em 1971-1973. 

O fim do capitalismo industrial? 

Aqui, a miséria, esmagadora, por vezes degradante, tal
vez pior (mas será possível comparar as misérias?) do que 
aquela por que passaram as classes operárias européias por 
ocasião da industrialização capitalista do século XIX. Lá, o 
conforto, o bem-estar, ainda que ronde uma inquietação so
bre o futuro, que se transforma freqüentemente em angústia. 

E por todo o mundo, nos estados-maiores das multina
cionais, nas equipes de grande desempenho das pequenas e 
médias empresas de ponta, nas tecnocracias modernistas dos 
Estados, surge o século XXI. 

Nesta classificação, os Estados Unidos são citados vinte 
e três vezes como estando em primeiro lugar, o Japão, onze 
vezes, a Europa, três vezes: o que está de acordo com muitas 
outras análises. Este resultado deve ser aproximado a um 
outro: em quase todos esses setores, e em muitos outros da in
dústria tradicional em curso de mutação, multiplicam-se os 
acordos, aproximações, alianças entre grupos americanos e 
japoneses.26 Logo, pode-se adiantar que, neste fim do século, 
a indústria e a tecnologia mundiais vão ficar submetidas a um 
condomínio nipo-americano. 

Para se defenderem desse condomínio, algumas empresas 
da Europa vão procurar constituir conjuntos autônomos; 
outras vão procurar se atrelar a ele; outras, enfim, vão ficar 

Kenichi Ohmae, op. cit., pp. 197 e segs. 
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TABELA 53 

NÍVEL C O M P A R A D O DAS TÉCNICAS A V A N Ç A D A S NO J A P Ã O , 

NOS ESTADOS UNIDOS E NA EUROPA 
• 

Tecnologias 

Nível 

Tecnologias 

Japão E U A Europa 

Informática Supercomputadores A A C 

Microcomputadores PC B A C 

Softwanes de aplicações c A B 

Telecomuni

cações Comunicações ópticas A B B 

Serviços com valor agregado B A B 

Videotexto A B B . 

Redes de cabos B A B 

Satélites B A B 

Equipamentos em telecomuni

cações A A B 

Semicondutores Circuitos integrados A A B 

Fabricação de semicondutores A A B 

Mecatrônica Robôs industriais A B B 

Comando digital A A A 

C A O c A C 

Medicina R & D (produtos farmacêuticos) C A B 

Computadores (uso médico) B A B 

Coração artificial A A B 

Biotecnologia Síntese de D N A B A B 

Fusão de células A A A 

Cultura de células animais B A B 

Aplicação aos vegetais B A B 

Materiais novos Cerâmicas finas A B B 

Metais amorfos B A B 

Plásticos para moldar B A B 

Energia Eletricidade fotovoltaica B A B 

Liquefação do carvão B A B 

Reatores de nêutrons rápidos B B A 

Pilhas de combustíveis B A C 

Fonte: Banco Industrial do Japão, setembro de 1985, citado in Faire gagner 

la France, Hachette, 1986, p. 26. 

espremidas entre ele e novas firmas de novos países do Tercei
ro Mundo (Brasil, Coréia, índia, e t c ) . 

O futuro, são também as novas atividades terciárias, 
os novos serviços, ligados à informação, e no mais das vezes 
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indissociáveis de produtos industriais de alta tecnologia. Os 
intercâmbios internacionais de serviços que estão em plena 
expansão teriam atingido, em 1983, setecentos bilhões de dó
lares; nos primeiros lugares os exportadores dos Estados Uni
dos (132 bilhões), seguidos pelos da França (59), da Grã-Bre
tanha (48), da Alemanha Federal (47), do Japão (38) e de 
outros países da Europa. 2 7 E, cada vez mais, são grupos mul
tinacionais que dominam esse setor e sua expansão interna
cional.2 8 

A parte da população ativa empregada nos "serviços" 
em sentido amplo — o que constitui um agrupamento hetero
gêneo de atividades — pôde ser estimada, em 1983, em 68,5% 
para os Estados Unidos, 65% para a Suécia, 64% para o Rei
no Unido, 58% para a França, 56% para o Japão, 52% para 
a Alemanha e para a Itália.2 9 Assim entramos naquilo que 
certas pessoas chamaram de uma sociedade "pós-industrial", 
e que nós consideramos como um capitalismo ampliado à es
fera das mercadorias imateriais: o que nem Marx nem a quase 
totalidade dos marxistas até agora não achavam possível. 

O futuro, enfim, é o que sempre constituiu o "sistema 
nervoso" do capitalismo: as finanças, os bancos, o crédito, a 
moeda, a bolsa. O dólar, com o sistema financeiro america
no, vai continuar por muito tempo determinante; o iene, com 
o fortalecimento da economia e do setor bancário japonês, 
vai seguramente assumir importância; o futuro do escudo de
pende estreitamente do da Europa. Com a libra ou com o dó
lar, com uma ou com várias moedas internacionais, a praça 
de Londres vai por muito tempo desempenhar uma função 
fundamental.3 0 

2 7 Artigo de Michel Boyer, Le Monde, 2 de julho de 1985. 
2 8 Estudo da U N C T A D , citado por Isabelle Vichniac, Le Monde, 19 de outubro de 

1984. É o que acontece, por exemplo, com os grupos multimídias: ver Note et étu-
des documentaires, n? 4763, 2? ed. , setembro de 1985, p. 155. É o que também 
acontece com os serviços de informações eletrônicas nos Estados Unidos: ver Fu-
turibles, outubro de 1986, pp. 35 e segs. 

2 9 OCDE, Perspective de l' emploi, setembro de 1984. 
3 0 C. Goldfinger, op. cit. 
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O que nos parece essencial salientar, neste fim de intro
dução a uma terceira parte que jamais escreveremos, é a im-
bricação, também aqui, do nacional, do internacional, do 
multinacional e do mundial: são moedas nacionais que per
mitem ao Sistema Monetário Internacional assumir — relati
vamente — suas funções; essas moedas nacionais, guardadas 
no exterior, lançam ramificações a partir dos bancos de outros 
paises e se desenvolvem com larga autonomia (como toda 
moeda através do crédito) sob a forma de xenomoedas; e as 
moedas estrangeiras ocupam um lugar cada vez maior nas 
economias intermediárias e dominadas: na Grã-Bretanha as 
divisas dos residentes representam, em 1984, perto de um 
quarto da massa monetária nacional;31 na Argentina, os have-
res dos residentes em dólares apresentam uma massa monetá
ria superior que à da moeda nacional;32 e funcionam em para
lelo, como em muitos países da América Latina, contas em 
dólar e contas em moeda nacional. 

Internacionalização, multinacionalização, mundializa-
ção, do mundo e das nações, através da dinâmica dos capita-
lismos nacionais dominantes... 

• I i • > • f - ' < . 1 < ' ' • ' ' 

1 'V , , » , , , , , | ' , »' 1, I * ' ' , • < _ 

3 1 M, Dehove e J. Mathis, op. cit., p. 11. 
32 Alberto Sanchez, L' État, les groupes financiers et le système fmancier en Argen-

tine 1976-83, tese de 3? ciclo, Universidade de Paris VIII, outubro de 1986. 
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