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1 – Refletindo sobre a organização do capitalismo contemporâneo 

 Este trabalho é fruto de nossa pesquisa de doutorado que objetiva compreender 

como os espaços da reprodução da família, do cotidiano e da mercadoria constróem o 

espaço da indústria de moda íntima do município de Nova Friburgo, no Estado do Rio de 

Janeiro. O Município destaca-se por representar, junto com o seu entorno, 25% do total da 

produção da indústria de moda íntima, sendo considerado o maior produtor nacional. As 

idéias desenvolvidas são preliminares, carecendo de reflexão mais elaborada, o que de 

antemão, ampara os equívocos apresentados. 

As últimas décadas do capitalismo contemporâneo demonstraram a capacidade 

ilimitada que tem o capital em expandir-se. Estrutura totalizante, cada vez mais controla a 

reprodução social e da sociedade, tornando-as integrantes do sistema metabólico do 

capital, pois,”... em qualquer circunstância, as condições da reprodução social só podem ser 

garantidas pela mediação necessária da atividade produtiva, que – não somente em nossa 

própria era, mas enquanto a humanidade sobreviver – é inseparável da atividade produtiva 

industrial altamente organizada” ( Mészàros, 2002,179). 

Os homens para atenderem as exigências materiais e culturais de sua sobrevivência 

estabeleceram, segundo Mészàros(2002,212), relações entre si e a natureza, funções vitais 

da mediação primária entrelaçadas com as condições materiais, culturais, intelectuais e 

morais acumuladas historicamente, baseadas em duas determinações ontológicas 

fundamentais: 

1) os seres humanos são uma parte da natureza que deve satisfazer suas 

necessidades elementares por meio de um constante intercâmbio com a natureza - 

e... 

2) eles são constituídos de tal maneira que não podem sobreviver como indivíduos 

da espécie a que pertencem ( a única espécie “intervencionista” do mundo natural) 

num intercâmbio não-mediado com a natureza - como fazem os animais – regulado 

pelo comportamento instintivo diretamente determinado pela natureza, por mais 

complexo que seja esse comportamento instintivo dos animais. 
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Para Mészàros (idem:213) isso significa que será sempre preciso que sejam 

estabelecidas as condições que assegurem as formas vitais da mediação primária ou de 1ª 

ordem: 

. a regulação da atividade reprodutora biológica, mais ou menos espontânea e 

imprescindível, e o tamanho da população sustentável, em conjunto com os recursos 

disponíveis; 

. a regulação do processo de trabalho, pelo qual o indispensável intercâmbio da 

comunidade com a natureza produz os bens necessários para gratificação do ser 

humano, além dos instrumentos de trabalho, empresas produtoras e conhecimentos 

pelos quais se pode manter e aperfeiçoar esse processo de reprodução; 

. o estabelecimento de relações adequadas de troca, sob as quais as necessidades 

historicamente mutáveis dos seres humanos podem ser associadas para otimizar os 

recursos naturais e produtivos (inclusive os culturalmente produtivos); 

. a organização, a coordenação e o controle das múltiplas atividades pelas quais se 

asseguram e se preservam os requisitos materiais e culturais para a realização de 

um processo bem-sucedido de reprodução sociometabólica das comunidades 

humanas cada vez mais complexas; 

. a alocação racional dos recursos humanos e materiais disponíveis, combatendo a 

tirania da escassez pela utilização econômica (no sentido de economizadora) dos 

meios e formas de reprodução da sociedade, tão viável quanto possível com base 

no nível de produtividade atingido e dentro dos limites das estruturas 

socioeconômicas estabelecidas; e 

. a promulgação e administração das normas e regulamentos do conjunto da 

sociedade, aliadas às outras funções e determinações da mediação primária. 

As antigas formas de controle sociometabólico eram caracterizadas por um elevado 

grau de auto-suficiência no que toca à produção material e ao seu controle, não 

configurando estruturas hierárquicas de dominação e subordinação. Sua progressiva 

dissolução amplia cada vez mais as condições reprodutivas, desenhando o avanço do 

controle do capital sobre a produção de valores de uso. O capital como produtor potencial 

de valor historicamente específico só pode ser consumado e “realizado” se penetrar no 

domínio da circulação, o que irá redefinir, radicalmente, a relação produção e consumo. 

Portanto, a liberação da subjetividade e objetividade da auto-suficiência, isto é, produção e 

consumo direto de valores de uso, é condição básica para a dinâmica de expansão e 

acumulação do capital. 
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Mészàros (2002:180) considera a constituição do sistema do capital está ligada 

organicamente à emergência de uma segunda ordem de mediações pois a exigência de 

sua expansão subordina todas as funções de reprodução social, ou seja, torna em 

mercadorias todas as necessidades humanas, convertendo toda a reprodução societal em 

valor de troca, o que impõe o estabelecimento de condições para instaurar uma estrutura 

hierárquica do trabalho que permita uma contínua, sistemática e crescente ampliação de 

valores de troca: 

. a família nuclear, articulada como o “microcosmo” da sociedade que, além do papel 

de reproduzir a espécie, participa de todas as relações reprodutivas do 

“macrocosmo” social, inclusive da necessária mediação das leis do Estado para 

todos os indivíduos e, dessa forma, vital também para a reprodução do próprio 

Estado; 

. os meios alienados de produção e suas “personificações”, pelos quais o capital 

adquire rigorosa “vontade férrea” e consciência inflexível para impor rigidamente a 

todos submissão às desumanizadoras exigências objetivas da ordem 

sociometabólica existente; 

. o dinheiro, com suas inúmeras formas enganadoras e cada vez mais dominantes 

ao longo do desenvolvimento histórico – desde a adoração ao bezerro de ouro na 

época de Moisés e das tendas dos cambistas no templo de Jerusalém na época de 

Jesus (práticas muito reais, apesar de figurativamente descritas, castigadas com 

fúria pelo código moral da tradição judeu-cristã – embora, considerando a evidência 

histórica, totalmente em vão), passando pelo baú do usurário e pelos 

empreendimentos necessariamente limitados do antigo capital mercantilista, até 

chegar à força opressora global do sistema monetário dos dias de hoje; 

. os objetivos fetichistas da produção, submetendo de alguma forma a satisfação das 

necessidades humanas (e a atribuição conveniente dos valores de uso) aos cegos 

imperativos da expansão e acumulação do capital; 

. o trabalho, estruturalmente separado da possibilidade de controle, tanto nas 

sociedades capitalistas, onde tem de funcionar como trabalho assalariado coagido e 

explorado pela compulsão econômica, como sob o capital pós-capitalista, onde 

assume a forma de força de trabalho politicamente dominada; 

. as variedades de formação do capital no cenário global, onde se enfrentam (às 

vezes com os meios mais violentos, levando a humanidade à beira da 

autodestrutição) como Estados nacionais autônomos... 

e 
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. ... o incontrolável mercado mundial, em cuja estrutura, protegidos por seus 

respectivos Estados nacionais no grau permitido pelas relações de poder 

prevalecentes, os participantes devem se adaptar às precárias condições de 

coexistência econômica e ao mesmo tempo esforçar-se por obter para si as maiores 

vantagens possíveis, eliminando rivais e propagando assim as sementes de conflitos 

cada vez mais destruidores.” 

O capital é um modo de controle sociometabólico que tem seu primado sobre o 

pessoal por meio do qual seu corpo jurídico se manifesta em diferentes momentos 

históricos. Para poder funcionar como modo totalizador de controle sociometabólico, deve 

ter sua estrutura de comando voltada para a realização dos objetivos metabólicos adotados 

aos quais qual toda a sociedade deve se sujeitar. 

Esse processo de sujeição assume a forma da divisão da sociedade em classes 

sociais irremediavelmente opostas entre si e a forma de um controle político. Essa 

contradição tem como um de seus principais pilares de sustentação a divisão hierárquica do 

trabalho já que as funções de produção e de controle do processo de trabalho devem estar 

separadas uma da outra e realizadas por diferentes classes sociais. Além de mediar as 

relações de poder no interior do processo de trabalho tem, também, um importante papel 

ideológico de “naturalizar” a hierarquia e subordinação estruturalmente desigual do sistema 

do capital. 

O capital, portanto, é uma estrutura totalizadora de controle societal orientada para a 

expansão e acumulação que para atingir a sua forma plenamente desenvolvida tem de se 

constituir em um sistema global. Sendo modo e meio dinâmico de mediação produtiva 

articulado com estruturas e práticas sociais historicamente construídas, agrega um sistema 

de mediações que subordina todas as funções de reprodução social – das relações de 

gênero e família até a produção material e a de criação de obras de arte – às exigências de 

sua constante expansão, construindo funções vitais, as mediações de segunda ordem, para 

a sua permanente acumulação. Seu imperativo de expansão manifesta, por sua vez, 

paradoxalmente, um perda de controle, uma incontrolabilidade total diante dos problemas e 

contradições que lhes são constitutivos, chamados por Mészàros (1996:105), de defeitos 

estruturais: 

 ”Primeiro, a produção e seu controle estão radicalmente isolados entre si e 

diametralmente opostos. 

.Segundo, no mesmo espírito e surgindo das mesmas determinações, a produção e 

o consumo adquirem uma independência e uma existência separada extremamente 

problemáticas, de modo que, no final, o “excesso de consumo” mais absurdamente 

manipulado e desperdiçador, concentrado em poucos locais, encontre seu corolário 
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macabro na mais desumana negação das necessidades elementares de incontáveis 

milhões de pessoas. 

.E, terceiro, os novos microcosmos do sistema do capital combinam-se em alguma 

espécie de conjunto administrável, de maneira que o capital social total seja capaz 

de penetrar – porque tem de penetrar – no domínio da circulação global (ou, para 

ser mais preciso, de modo que seja capaz de criar a circulação como 

empreendimentro global de suas próprias unidades internamente fragmentadas), na 

tentativa de superar a contradição entre produção e circulação. Dessa forma, a 

necessidade de dominação e subordinação prevalece, não apenas no interior de 

microcosmos particulares – por meio de atuação de cada uma das “personificações 

do capital” – mas também fora de seus limites, transcendendo não somente todas as 

barreiras regionais, mas também todas as fronteiras nacionais. É assim que a força 

de trabalho total da humanidade se sujeita – com as maiores iniquidades 

imagináveis, em conformidade com as relações de poder historicamente dominantes 

em qualquer momento particular – aos imperativos alienantes do sistema global”. 

A falta de controle do capital decorre, portanto, da ausência de unidade das 

estruturas que o constitui que, fragmentadas, assumem a forma de antagonismos sociais, 

conflitos de interesses hegemônicos alternativos. Portanto, ao tornar a reprodução societal 

uma “viabilidade produtiva”, paga um preço diante de um comando de múltiplas 

hegemonias: a perda do controle sobre os processos de decisão, seja ao nível da produção 

como do consumo e circulação, tanto para o trabalho (sempre) como para o próprio capital. 

A formação do Estado moderno constitui uma ação corretiva dos antagonismos, dos 

“defeitos” da estrutura do capital. Sua estrutura legal é uma necessidade para administrar a 

separação entre produção e controle, isto é, sancionar e proteger os meios de produção e 

suas personificações e mediar os conflitos entre capital e trabalho. O desenvolvimento do 

Estado moderno sendo, ao mesmo tempo, o do capital, tem o poder de exercer um controle 

sobre a reprodução profundamente desigual da sociedade. 

A ruptura entre produção e consumo, a perda da predominância do valor de uso, 

não estabelece limites para a expansão do capital. A grande maioria da sociedade é 

excluída do controle dos processos de reprodução e do consumo porém é legalmente 

protegida pela forma alienante de consumidor individual onde o verdadeiro produtor da 

riqueza, o sujeito, desaparece. O Estado, portanto, tem o papel de regular e reforçar o 

domínio do capital diante dessas contraditórias desigualdade, além de assumir as funções 

de comprador, consumidor e provedor de necessidades sociais básicas. 

As estruturas e o comando político do sistema do capital se articulam como Estados 

nacionais, portanto, confinados a limites territoriais. Entretanto, sua permanente 
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necessidade de expansão faz com que a esfera da circulação se constitua em elo 

articulador global das estruturas fragmentadas, entre produção e circulação dos Estados 

nacionais. O Estado possui um importante papel na administração dessa importante 

orgânica contradição ao instituir, segundo Mészàros (1996:94/115), um sistema de “duplo 

padrão”: os países centrais do sistema global do capital e os da “periferia subdesenvolvida” 

constituindo um sistema internacional de dominação e subordinação, uma hierarquia de 

Estados nacionais, submetida à lei do desenvolvimento desigual. O Estado rege esses 

antagonismos ao comportar-se diferentemente quanto aos interesses internos e externos: 

internamente, protege o capital nacional, administrando sua gênese 

concentradora/centralizadora enquanto que externamente, apoia os interesses 

monopolistas do seu capital nacional. 

Sem a constituição do Estado moderno, ainda segundo Mészàros, o controle 

metabólico do capital não poderia estabelecer um sistema constituído por microcosmos 

socioeconômicos (unidades reprodutivas socioeconômicas do capital) , produtores e 

extratores de trabalho excedente, devidamente integrado. Na qualidade de comando 

político do capital, o Estado é pré-requisito da transformação das unidades fragmentadas 

em um sistema viável e o quadro geral para a articulação em um sistema global, tornando-

se, portanto, parte integrante da base material do capital. 

Tornam-se claras, portanto, as razões do crítico quadro que apresentam, a partir de 

1970, os países centrais, particularmente os Estados Unidos, quando expressam os 

antagonismos das instâncias constitutivas de seus metabolismos que, diante da falta de 

unidade, tornam-se “incontroláveis”, gerando sua forma fenômenica conhecida como crise 

do fordismo/keinesiano. 

Para alguns autores, (Gatto,1989; Harvey, 1989;Benko e Lipietz, 1994; Benko, 1996; 

Chesnais, 1996;Kumar, 1997, dentre outros) as transformações ocorridas no metabolismo 

do capitalismo possibilitaram o surgimento de um novo padrão produtivo organizacional e 

de técnicas de gestão informacionais, que permitiram o desenvolvimento de uma estrutura 

mais “flexível”, também através de processos de externalização de etapas do processo 

produtivo e de deslocamento de unidades para espaços com vantagens locacionais mais 

“competitivas”. Por outro lado, a presença do trabalho polivalente, qualificado, multifuncional 

combinado com uma estrutura produtiva mais horizontalizada possibilitaram uma quebra da 

rígida estrutura verticalizada taylorisra/fordista, do trabalho rotinizado, massificado. Para 

Tomaney (1996:157/8 apud Antunes 2000:48/9) 

“as mudanças que têm afetado o “chão da fábrica” são consequências de fatores 

históricos e geográficos e não, apenas, de novos métodos organizacionais e 

tecnologias já que as mudanças ocorridas não eliminaram elementos fundamentais 
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de continuidade com o padrão produtivo anterior, como um maior controle na gestão 

e nos fluxos produtivos, assim como os elementos de descontinuidade asseguram 

os pilares fundamentais e o caráter essencialmente capitalista do sistema 

metabólico”. 

A recomposição do sistema metabólico global do capital, a expansão dos capitais 

produtivos e financeiros, é acompanhada por uma lógica destrutiva acelerada, isto é , 

desmontagem e desestruturação de áreas, regiões ou países que, subordinados, são 

penalizados pela desigual competição intercapitalista que, ao mesmo tempo em que atinge 

profundamente as forças produtivas locais, as reorganiza precariamente em novos espaços 

produtivos. È um movimento integrado de mudanças técnicas e organizacionais que 

promovem uma re-divisão global do trabalho assim como de mercados, através do 

fechamento e/ou enxugamento de unidades produtivas, gerando um processo de liofilização 

organizativa, de acordo com Castillo (1996:68 e 1996a apud Antunes, 2000:50). 

Desse complexo processo de mudanças interessa-nos aprofundar não só aquelas 

referentes à organização do processo produtivo mas, fundamentalmente, as suas 

repercussões no chamado “mundo do trabalho”, uma vez que antigas formas como o 

trabalho doméstico, familiar e o trabalho informal, travestidos, passam a fazer cada vez 

mais parte do mundo societal do capital. É claro que a pequena produção doméstica e 

familiar esteve sempre presente ao longo da construção de nossa estrutura produtiva, não 

sendo reconhecido o seu importante papel de gerador de trabalho e de renda em um país 

de desenvolvimento precário, com profundas desigualdades em sua distribuição de renda. 

O desprezo recebido ao longo da nossa história não impediu, entretanto, o crescimento da 

pequena produção, do pequeno negócio que têm possibilitado arranjos produtivos bastante 

convenientes para a acumulação do capital, seja como “produtor independente” 

informatizado, seja trabalhando “por tarefa” ou ganhando “por peça”. 

A acumulação mais “flexível” se apóia na “flexibilidade” dos processos e mercados 

de trabalho, de produtos e padrões de consumo. No lugar das corporações com milhares de 

operários, produzindo desde a matéria-prima até os produtos finais, verticalmente 

estruturadas, vem ocorrendo a descentralização do processo produtivo, permitindo a 

ampliação dos processos de subcontratação e terceirização, forjando como novas, antigas 

formas de trabalho. Essa fase de “racionalização da produção” evidencia um “novo quadro” 

de estruturação do mercado de trabalho em que o declínio da parte do trabalho produtivo no 

emprego total criado não é contraditório com o crescimento da produção industrial total pois 

a redução do emprego regular é acompanhada pelo crescente uso do trabalho em tempo 

parcial, temporário, incrementando o chamado novo proletariado fabril e de serviços, de 

acordo com Antunes (2000). 
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Concordamos também com Antunes (2000,2000a) quando afirma que a 

contemporaneidade do mundo do trabalho contém uma múltipla e contraditória 

processualidade: a desproletarização do trabalho industrial particularmente nos países 

centrais seja em função do quadro recessivo permanente, isto é, da agudização dos 

antagonismos estruturais, seja decorrente do processo de automação/tecnificação que 

aumenta a taxa de desemprego estrutural; a forte expansão do assalariamento decorrente 

do crescimento do setor de serviços agora íntimamente vinculado ao setor produtivo ; a 

crescente feminização do mercado de trabalho principalmente em ocupações temporárias, 

de baixa remuneração e intensivos, assim como, também, substituindo o trabalho masculino 

nos postos de maior qualificação, porém, com remuneração diferenciada e a intensificação 

da subproletarização expressa nas formas de trabalho precário, parcial, temporário, 

subcontrato, terceirizado, frequentemente vinculados à informalização. 

No bojo dessas transformações, interessa-nos, particularmente, o processo de 

subproletarização materializado através do trabalho doméstico, a domicílio, cada vez mais 

frequentes nas relações de subcontratação e terceirização. A terceirização não é algo 

totalmente novo como afirmam alguns analistas da chamada acumulação flexível, 

entretanto, a novidade reside no fato de que hoje, essas relações geram uma forte 

presença de pequenas empresas e do trabalho informal que têm configurado espaços 

produtivos inteiramente articulados à atual lógica da acumulação. 

2 – Refletindo o espaço 

A lógica acumulativa do sistema do capital é , por natureza, expansiva e destrutiva, 

isto é, para realizar-se, mundializa-se, destrói ou submete tudo aquilo que possa impedir o 

seu desenvolvimento histórico. Esse movimento de desconstrução/reconstrução é, também, 

desconstrução/reconstrução do espaço porque a reprodução do seu metabolismo se dá 

sobre o espaço, utiliza o espaço, produz espaço, tornando-o, também, um elemento 

estruturador de sua reprodução, não apenas das relações de produção mas da reprodução 

das relações sociais, a reprodução da totalidade social. 

O que é o espaço? Qual é o seu estatuto teórico ? A forma pura, intelegível, excluída 

de ideologia, de interpretação, de conteúdo prático, sensível, vivido? Uma representação a 

priori , uma condição necessária para fundamentar todas os fenômenos externos, uma 

intuição e não um conceito, ou uma representação topológica ou matricial? Cremos que tais 

racionalidades ao tornarem o espaço funcional e instrumental, a partir de dados “puros”, 

verificáveis, passíveis de previsões verdadeiras e absolutas, formulam um constructo 

"vazio” de historicidade, portanto, impossível de captar a dimensão de um “vivido” das 

relações sociais que não caminham na direção da certeza . 
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Por outro lado, o espaço pode ser concebido como resultado descritivo das 

diferentes dimensões que compõem o seu processo histórico que, para ser reconhecido 

como conceito, precisa ser comprovado teoricamente. A descrição, sempre subjetiva, é 

reducionista pois fragmenta a totalidade, a partir de um instrumental mental que também 

pressupõe verdades e certezas, levando-nos a ter as mesmas precauções anteriormente 

colocadas, isto é, a busca de uma certeza a partir de um corpo sem alma, de um vivido sem 

corpo, sem sentidos. 

O espaço também pode também ser interpretado como um meio de regulação, de 

estratégias formuladas para o exercício do poder. Quando analisado como um dos 

instrumentos de organização do capital, isto é, da reprodução dos meios de produção e da 

qual faz parte a força de trabalho, constitui importante papel de catalizador dos 

antagonismos sociais, estabelecendo uma coesão forjada. Entretanto, a complexidade do 

capitalismo contemporâneo não se inscreve, à esfera da reprodução dos meios de 

produção mas, sim, à reprodução das relações sociais de produção, tornando-se, portanto, 

insuficiente a compreensão do espaço como instrumento de mediação contido à esfera das 

relações de produção pois a coesão forjada pelos mecanismos regulatórios ( contratuais ou 

jurídicos) não se restringe, apenas, aos meios de produção e à força de trabalho mas a toda 

reprodução da sociedade. 

Lefebvre (1986) afirma que o espaço é produto, é instrumento tanto para o 

conhecimento como para a ação, é abstrato e real, é objetivação: por ser tudo isso o 

espaço (social) é um produto (social). O espaço é histórico e social porque a sociedade 

para reproduzir-se, no mais amplo sentido, reproduz o espaço. Os homens para se 

reproduzirem biologicamente e socialmente, reproduzem o espaço: da produção, do culto, 

dos encontros, dos monumentos... entretanto, dependendo do momento histórico o fazem 

de modo diferenciado, de acordo com o estágio de desenvolvimento das forças produtivas. 

Marx (1988,II:145) nos ensina que uma sociedade não pode deixar de produzir suas 

condições biológicas e sociais, as condições de produção que, na verdade, são condições 

de reprodução já que (des)envolver é expandir, reproduzir. Nesse sentido, reproduzir as 

condições de produção é se apropriar do espaço, produzir necessidades específicas, 

valores de uso que, (1988,I:50), “encerra determinada atividade produtiva adequada a um 

fim, a um trabalho útil”... onde “...o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um 

processo em que o homem, por sua própria ação, media regula e controla seu metabolismo 

com a Natureza” (idem:142). Para Lefebvre (1986) o valor de uso, de uso do espaço é a 

reprodução da vida em sua dimensão biológica e social, o lugar do vivido, do espontâneo, 

do costume, da humanização do homem. 
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O capitalismo subverte as condições de produção/reprodução societária através da 

apropriação privada do espaço, distanciando o homem da natureza, transfigurando-o em 

mercadorias, cada vez mais valores de troca, subordinando a reprodução biológica- a da 

família -; a reprodução da força de trabalho –a dos trabalhadores- e a reprodução das 

relações de produção –constitutivas do metabolismo da sociedade- à lógica racionalista da 

acumulação. O movimento do capital impõe ao uso do espaço uma lógica racional 

dominada pela técnica que acentua as contradições anteriormente existentes (mas 

controladas pelo cotidiano), criando novos conflitos. 

Para Lefebvre (1986) o espaço contém múltiplas formas de produção e de 

reprodução organicamente contraditórias mas coesas, no possível, através das 

representações. Para ele, as representações são produto de um determinado processo 

social, de uma história, de uma correlação de forças de uma estrutura constituída por 

classes ou grupos que se “representam”, se projetam não só a si como a toda sociedade. É 

um espelho, reflexo, portanto? Não, são mediações que alinhavam a vida, o cotidiano, o 

poder que são representados por coisas, sentimentos, idéias que fazem com que os 

indivíduos pensem ser verdadeiro, “real”, tudo aquilo que pensam e vivem. 

As práticas sociais construíram o passado, são o presente e constróem o devir. 

Somos essa história de ontem e fazemos a de hoje através da herança deixada pelo 

passado que está em todos os lugares e em todas as pessoas porque somos ou 

reproduzimos um conjunto de imagens e objetos criados, representações para fazermos 

viver em sociedade, em “harmonia”. Representar a sociedade é constituir as condições para 

que seja possível a convivência dos conflitos e para isso é preciso que eles sejam 

banalizados, cotidianizados, como se, necessariamente, fizessem parte da vida. As 

representações têm o papel de mediar tanto os conflitos , “naturalizando-os”, como agudizá-

los, aliás, os conflitos são representações. Para Lefebvre (1981:60)...”Os dominados (sexo, 

idade, grupo, classe, país) não tem mais remédio do que aceitar as imagens impostas pelos 

dominantes e reproduzi-las interiorizando-as, não sem desvia-las segundo a força do 

protesto e endereça-las contra quem as produzem”. 

Se a sociedade se reproduz, reproduzindo o seu espaço, portanto, reproduzir 

espaços é reproduzir representações. Em uma sociedade de classes, o espaço é marcado 

pelas correlação de forças do momento de sua construção, mostrando-se tanto abrigo dos 

símbolos dos dominantes como da sua apropriação pelos dominados. São as práticas 

sociais que constróem o espaço, portanto, um espaço que representa toda a sociedade 

mas, se a sociedade é segmentada em classes, como pode representa-la? O espaço 

parece responder à questão pois é visivelmente segmentado, claramente produto das 

diferenças, percebido pelos seus contrastes mas, também, frequentemente, ocultado pelo 

vivido. 
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O espaço representa, ao mesmo tempo, todos os interesses, desejos, que podemos 

chamar de condições de reprodução da vida que é uma totalidade social historicamente 

determinada. Neste sentido, reproduzir a vida e o seu espaço é reproduzir as condições do 

capitalismo, a sua contemporaneidade. A sua natureza expansiva implica em permanente 

construção espacial que contém todas as dimensões necessárias para a sua reprodução, 

isto é, para o capital, para a força de trabalho, para o Estado, para os desejos, para as 

idéias... o que quer dizer que a construção do espaço é, na verdade, a construção de 

múltiplos espaços que representam essas múltiplas dimensões, íntimamente intergilados, 

sobrepostos, como afirma Lefebvre (1986:104): 

“Os espaços sociais se interprenetram e/ou se superpõe. Eles são coisas, limitadas 

umas pelas outras, chocando-se pelos seus contornos ou pelos resultados das 

inércias. Certos termos, como “camada” ou “estrato”, não são desprovidos de 

inconvenientes. Metáforas mais que conceitos, eles aproximam o espaço das coisas 

e por contra-efeitos revêem o conceito à abstração. As fronteiras visíveis, elas (por 

exemplo, os muros, as cercas em geral) fazem nascer a aparência de uma 

separação entre os espaços por sua vez em ambiguidade e em continuidade”. 

Isso quer dizer que ao mesmo tempo que temos uma construção espacial concebida 

para a reprodução do capital, nela também está contida a reprodução da sociedade que 

possui formas diferenciadas de realização não somente porque seja organicamente 

desigual mas porque diferentes são as expressões e manifestações do vivido. O espaço, 

portanto, é muito mais que produto, objeto, conjunto de objetos, instrumento, natureza 

construída, representada, é condição de realização da sociedade, das relações de 

produção: reprodução do Estado, da produção, do trabalho, da cotidianidade, das prisões, 

do lazer, dos pares dialéticos abstrato-concreto, ordenado-desarticulado , unido-

fragmentado, que constituem a totalidade social. 

Para Lefebvre (1986:112) “...O espaço é a morfologia social; é então o “vivido” o que 

é para o organismo vivo sua própria forma, intimamente ligada às funções e estruturas”. 

Teórica e metodologicamente, para o autor, o espaço, o espaço social revela, portanto, três 

conceitos: forma, função e estrutura. Uma mutilação da realidade? Um estruturalismo? Não. 

As três noções devem devem ser utilizadas, igualmente, ao mesmo tempo, para analisar o 

real pois ao mesmo tempo que se interligam, se distinguem. Os pares dialéticos que 

constituem a totalidade social expressam o movimento contraditório da unidade, onde a 

forma que expressa o conteúdo, que não se configura sem as práticas que o constitui, 

conforme a estrutura que, por sua vez, tem uma função, múltiplas funções na construção 

social, confirmando serem forma, função e estrutura uma tríade de unicidade e conflitos. 
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Lefebvre resgata de Marx (1981) a concepção de que o devir não é gradual, 

acumulativo, de equilíbrio, porque a “crise”, “o novo”, “o futuro” ocorrem no presente, 

emergindo das contradições estruturais do momento, do contemporâneo e o “devir” é a 

construção e (des)construção, simultaneamente, do vivido. Esse é o papel das 

representações que fazem-nos crer viver somente o presente pois não percebemos que são 

sempre mutantes, construindo, ao mesmo tempo, o “futuro”. O papel mediador das 

representações, estruturante em busca de um “equilíbrio”, esfumaça-se ao mesmo tempo 

que se estrutura, ou melhor, se (re)estrutura. É no interior dos equilíbrios, no coração das 

estruturas, que se configuram as forças de sua própria dissolução, de sua desestruturação. 

(idem, 1981). 

Cremos convergirem Mészàros (2002) e Lefebvre (1986) quando analisam a 

contraditória estrutura do sistema metabólico do capital que propicia permanentes “crises”, 

isto é, (re)estruturações permanentes diante de sua natureza expansiva e destruidora, 

próprias do seu movimento dialético. 

  A palavra reestruturação, derivada da palavra estrutura, é frequentemente 

relacionada à noção de sistema, uma totalidade fechada constituída por um conjunto de 

elementos que mantém relações entre si, o que supõe ser esta totalidade resultante da 

soma dessas partes. Tal perspectiva, ao separar o todo das partes, embora dele façam 

parte, não contempla o movimento, a totalidade porque a ação está presente em todas as 

partes. Para darmos conta de uma totalidade em constante movimento, a palavra 

reestruturação tem de traduzir, necessariamente, as noções de forma, estrutura e função 

que, conforme observado acima, desempenham uma dialética dinâmica: provisória, 

renovada, estruturante. (Lefebvre,1981) 

É nesse sentido que interpretamos a crise vivida pelo capitalismo a partir dos anos 

de 1970. Os famosos “gargalos” vivenciados, representados, naquele momento, pelo 

chamado modelo fordista-keynesiano são, em sua grande maioria, interpretados por 

análises funcionalistas que não nos permitem perceber, conforme analisam Mészàros e 

Lefebvre, que a “performace” do sistema metabólico é a sua desconstrução, na medida em 

que as mediações de 2ª ordem, isto é, o domínio do capital sobre a reprodução de toda a 

sociedade carecem, absolutamente, de controle, diante de sua natureza 

expansiva/estruturante/destruidora/reestruturante. Para Mészàros (2000:188), 

“A constituição do sistema do capital é idêntica à emergência de sua segunda ordem 

de mediações. O capital em si não passa de um modo e um meio dinâmico de 

mediação reprodutiva, devorador e dominador, articulado como um conjunto 

historicamente específico de estruturas e suas práticas sociais institucionalmente 

incrustadas e protegidas. É um sistema claramente identificável de mediações que, 
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na forma adequadamente desenvolvida, sibordina rigorosamente todas as funções 

de reprodução social – das relações de gênero e família até a produção material e a 

criação de obras de arte – à exigência absoluta de sua própria expansão, ou seja: de 

sua própria expansão constante e de sua própria expansão como sistema de 

mediação sociometabólico”. 

  O processo de reestruturação é, de fato, um momento “limite” das representações, 

mediações reguladoras e reprodutoras tanto do capital como da sociedade, passando 

novas formas-conteúdo a fazerem parte do movimento metabólico da reprodução social. 

Essas formas fluidas resultam de forças dominantes globais, já que o metabolismo é 

totalidade em movimento, mas adquire ao mesmo tempo, um conteúdo particular. 

Novas formas-conteúdo são constituídas para estruturar o sistema metabólico do 

capital como: as novas tecnologias e formas de gestão; relações intra e inter empresas; 

redução da participação do Estado e profundas mudanças no mundo do trabalho com a 

diminuição do chamado trabalho produtivo que participa diretamente do processo de 

valorização do capital (sendo o proletariado industrial o seu núcleo principal) e, a 

concomitante intensificação do trabalho improdutivo que, para Marx, é consumido como 

valor de uso e não como trabalho que cria valor. É diante dessas complexas mudanças que 

Antunes (2000) propõe uma contemporaneidade do conceito marxiano de classe 

trabalhadora, demonstrando sua atual forma de ser através da expressão classe-que-vive-

do-trabalho que incorpora todos aqueles que trabalham, refutando, dessa maneira, a 

afirmação de alguns autores, do fim do trabalho como categoria central no processo de 

acumulação. 

O trabalho improdutivo na contemporaneidade, incorpora, cada vez mais, uma gama 

de atividades crescentemente integradas ao setor produtivo como as tecnologias de 

informação e comunicação que eliminam alguns serviços que passam a ser realizados pelo 

trabalhador produtivo dentro das fábricas assim como a crescente dependência que têm 

alguns tipos de serviços dessas tecnologias, como o bancário, que além de eliminar 

múltiplos postos de trabalho tornam os trabalhadores verdadeiros operadores de máquinas. 

Portanto, a classe-que-vive-do-trabalho ou a noção ampliada de classe trabalhadora 

incorpora tanto o proletariado industrial e rural, o trabalhador da terceirização e 

subcontratação precarizadas (novo subproletariado, segundo Antunes, 2000:101/117), os 

desempregados expulsos do processo produtivo e do mercado de trabalho que aumentam 

mais ainda o exército industrial de reserva e todos aqueles que vendem a sua força de 

trabalho no setor informal, conforma interpreta o autor (2000:103): 

“Penso aqui basicamente nos trabalhadores assalariados sem carteira de trabalho, 

em enorme expansão no capitalismo contemporâneo, e também nos trabalhadores 
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individuais por conta própria, que prestam serviços de reparação, limpeza etc., 

excluindo-se entretanto os proprietários de microempresas etc. Novamente, a chave 

analítica para a definição de classe trabalhadora é dada pelo assalariamento e pela 

venda da sua própria força de trabalho. Por isso a denominamos classe-que-vive-do-

trabalho, uma expressão que procura captar e englobar a totalidade dos 

assalariados que vivem da venda de sua força de trabalho”. 

É pois, a partir da compreensão do processo de reestrutração ocorrido ao longo dos 

anos de 1970, que novas formas-conteúdo estruturantes passam a fazer parte do processo 

de acumulação, dentre as quais a incorporação da dimensão espacial e a de antigas formas 

de produção, como o trabalho doméstico, familiar, informal que constituem, agora, 

mediações de 2ª ordem. 

3 – Costurando espaços 

O espaço da indústria de moda íntima da cidade de Nova Friburgo é relativamente 

recente, por volta da década de 1980, e surgiu como formas de sobrevivência de grande 

parte do operariado dispensado das indústrias locais como a FILÓ, IPÚ, dentre outras, que 

não resistiram às transformações que a crise impunha ao movimento de acumulação. 

O espaço da indústria de moda íntima surge, portanto, como uso, reprodução da 

família que passa a ter na produção dessa mercadoria as condições para essa reprodução 

já que, como ex-operários de fábricas voltadas para a produção de confecção (malharia), 

rendas e acessórios em couro, passam a ser detentores de algumas máquinas utilizadas 

como forma de pagamento dos compromissos trabalhistas, utilizando-as para produzirem , 

agora, como “autônomos”. 

O espaço de moda íntima do bairro de Olaria é constituído por uma população de 

baixa renda que parece ocupar-se produtivamente no próprio local, seja como costureira de 

loja de confecção seja como trabalho a domicílio. É constituído por uma grande maioria de 

lojas que tem a sua “fábrica” no andar superior, ao mesmo tempo, em que, andando pelas 

rua, principalmente em sua parte mais elevada – Alto Olaria -, observamos algumas 

confecções domésticas, localizadas no fundo das casas assim como a produção doméstica 

subcontratada ou terceirizada. 

O crescimento do espaço da moda íntima modificou a lógica reprodutiva local na 

medida em que, a tradição fabril era constituída de tempos forjados pela lógica 

taylorista/fordista, portanto, mais longos e repetitivos nos quais se inseria a produção de 

peças íntimas para uso específico, valores de uso tornados mercadorias para compor a 

reprodução societal. Seu crescimento, portanto, além de ser resultado dos antagonismos 

estruturais vividos pelo capital em um momento de “crise”, decorreu, de fato, de sua própria 
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lógica expansionista que em busca do aumento da produção, altera o padrão de consumo e 

a relação do tempo de uso social. 

  A partir do momento em que os meios de produção são convertidos em capital, o 

seu desenvolvimento não é mais para atender as necessidades humanas mas para 

reconverter-se de novo em capital, em um ciclo de auto-reprodução ampliada, onde os 

ganhos de produtividade sempre alteram o padrão de consumo, assim como a maneira pela 

qual são utilizados tanto os bens a serem consumidos como os instrumentos com os quais 

são produzidos. Esse movimento modifica o tempo de uso das mercadorias, ou seja, a taxa 

decrescente de utilização dos bens e serviços socialmente produzidos, alterando a 

proporção variável da atividade produtiva entre os bens consumidos mais imediatos, 

aqueles com um ciclo de vida mais duradouro assim como dos equipamentos empregados. 

A chamada acumulação flexível, isto é, a expansão e (des)(re)construção do capital, 

acelera a taxa decrescente de uso pois as mudanças no interior e entre as empresas, a 

expansão de relações terceirizadas, subcontratadas e o uso de tecnologias informacionais 

proporcionam uma maior diversidade de produtos e serviços em tempos cada vez mais 

reduzidos e de menor custo do trabalho. Formas não tão modernas mas bastante precárias, 

como o trabalho doméstico, familiar, informal também fazem parte dessa racionalidade e 

são essas relações de produção que constituem o espaço de moda íntima do bairro de 

Olaria. 

O trabalho é essencialmente feminino. São mulheres que viveram a experiência do 

trabalho fabril e tornaram-se agentes reprodutores do vivido além do que, as práticas 

sociais também estão marcadas pela historicidade local, impregnada de valores, símbolos, 

saberes dos imigrantes, particularmente, suíços e alemães, que fundaram a Cidade. 

Há um crescente aumento da participação do trabalho feminino no mundo do 

trabalho, chegando mesmo a superar o contingente masculino como aponta Antunes 

(2000:61/99) mas, esse aumento incide em setores onde predominam formas 

desregulamentadas e com remunerações menores que aquelas obtidas pelo trabalho 

masculino. Na divisão sexual do trabalho (seja no mercado de trabalho seja no interior da 

família) sempre coube à mulher as tarefas de menor qualificação, mais rotinizadas, 

intensivas e precárias que cada vez mais se acentuam ao longo das transformações do 

movimento do capital em busca de maior “flexibilização”, conforme analisa Hirata (apud 

Antunes, 2000:106/107): 

“...as teses de alcance universal como a da especialização flexível ou aquela da 

emergência de um novo paradigma produtivo alternativo ao modelo fordista de 

produção são fortemente questionáveis à luz de pesquisas empíricas que levam em 

consideração as diferenças Norte-Sul ou as diferenças relacionadas ao gênero. (...) 
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A especialização flexível ou a organização do trabalho em pequenas ilhas ou 

módulos não se realiza de maneira indiferenciada quando se trata de ramo com 

mão-de-obra feminina ou masculina, de países altamente industrializados ou ditos 

“subdesenvolvidos””. 

O crescimento do trabalho feminino tem ocorrido, sobretudo, em relações marcadas 

pela precarização de suas condições como o trabalho parcial, informal, onde ficam mais 

acentuadas as diferenças de remuneração por gênero. Além disso, há mulheres que 

acumulam duas jornadas de trabalho: uma no interior da casa, reproduzindo o espaço da 

família, da força de trabalho e outra no espaço do capital porém, há outras mulheres que 

sobrepõem essa dupla jornada no interior de sua própria casa: um momento é o espaço da 

reprodução familiar e em um outro é o da mercadoria, usos diferentes, porém, 

organicamente integrados. 

O espaço da moda íntima de Olaria, além de ser constituído por uma infinidade de 

micros e pequenas lojas de confecções, um espaço racionalizado da mercadoria, contém 

inúmeras atividades produtivas no interior dos lares, nos fundos das casas, envolvendo a 

família, produzindo um duplo espaço: a reprodução do uso e da mercadoria mas esse 

universo não é homogêneo pois há diferentes formas de apropriação do trabalho doméstico. 

Assim, o espaço da indústria de moda íntima é reproduzido pelas relações de 

trabalho dominantemente feminino, bastante intensivo não só através do prolongamento da 

jornada como, também, da participação de membros da família e com remuneração muito 

baixa, condições que restringem a sua participação ao circuito inferior da produção e da 

circulação. É uma multiplicidade de espaços, ora das representações racionais do 

percebido muito mais do que o concebido, ora do oculto, envolvido pelo vivido. 
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