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Armando Correa da Silva**

Vivemos numa epoca que 0 Professor Milton Santos,da asp,
caracteriza como um periodo tecnico-cientifico no qual a tec

nologia tern papel destacavel. No Brasil, desde a decada de 50,

no governo Juscelino vern se desenvolvendo um novo perfil da so

ciedade brasileira, fruto da modernizaQao que comeQou naquela

epoca e foi acentuada no periodo de ditadura e que continua

atualmente, apesar das mUdanQas de regime ocorrida neste perlo

do.

Desde 0 governo de Juscelino, urn governo democratico, de

pois de urn governo de ditadura ate a atualidade que Francisco

Wefort chama de governo democratico mas nao de urn regime demo

cratico de Estado, durante todo esse perlodo a tecnologia se

desenvolveu e continua se desenvolvendo. Acabei de receber in

formaQoes de que os japoneses criaram agora a televisao com

cristal llquido que substitui 0 "tubo de imagens" de tal manei-
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ra que em vez de urn grande aparelho de T.V. com tela como es

tamos acostumados aver, produzem agora urn aparelho com tela

pequena que pode ser pendurado na parede, pois possui pequena

espessura. Cito esse exemplo para mostrar que a revolu9aO tec

nologica nao terminou ainda e nao sei quando vai terminar, e urn

componente contemporaneode nossa vida. Nease aspecto, em qual
quer sentido que se pense a sociedade hoje, e impossivel pres

cindir da tecnologia, pois ela abre a perspectiva do futuro.

No Brasil, em certos setores estamos chegando com muito

atraso a essa tecnologia enquanto que em outros setores esta

mos muito avan9ados. A influencia desaa tecnologia e tao gran

de que me atrevo a caracterizar 0 Brasil como urn pals centralda

periferia. Dizer que '0 Brasile sub-desenvolvido significa pou
co, dizer que 0 Brasile,industrialLzad9tambem significa pou
co. Chegamos a urn estagio em que inclusive falar em Terceiro

Mundo contem urn certo elemento de chantagem. 0 Brasil, 0 Mexi

co, a Argentina, a tndia, 0 Paquistao e alguns outros paises
estao chegando a urn estagio de internacionaliza9ao da economia,

andea tecnica tern urn papel crucial. Pessoas de todas as cama

das sociais pobres, pessoas de classe media, pessoas ricas es
tao interessadas nessa'tecnologia. Entao, a tecnicase abre pa
ra 0 futuro. Porem acho importante caracterizar que a tecnolo

gia que se abre para o futuro ea mesma que se tornou na prin~

cipal fonte de,aliena9aO da sociedade contemporanea ou seja a
tecnologia produz uma cultura tecnica que torna as pessoas' com
petentes e bern preparadas para desempenhar determinadas fun90es

especializadas, mas ao mesmotempo, da maneir~ como ela foi in
troduzida no Brasil, acaba criando 0 que Lucian Goldman chama
de elite bern preparada e analfabeta. Bern preparada no sentido
em que se abre para 0 futuro e analfabeta no sentido de estar

despreparada para'a critica do conhecimento, para a crltica do

que faz, para a critiea da utiliza9ao da teenologia e da eien
cia.

Essa caracteriza9ao fica urn poueo a nivel moral e seria

interessante tentar traduzir esta afirma9ao para 0 plano eien
tifieo. Tenho pesquisado esse problema da tecnica e principal
mente 0 fato de que a teeniea e a eiencia sao manipuladas prin
cipalmente pelas eamadas medias da sociedade no mundo tod~Che-
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guei a uma conceituaqao geo-economica da tecnologia que faz com

que se mude 0 pensamento do passado que nos considerava pas-

soas improdutivas, na direqao de uma revalorizayao do nosso
trabalho. A nIvel do capital, escrevi urn texto em que teorizo

a respeito do surgimento de urn capital deserviyos. Nao exis

tiria so 0 capital industrial, 0 capitalbancario, 0 capital

financeiro, a renda da terra, etc, como foram caracterizados Fe

10 marxismo, mas existiria hoje tambem, uma esfera propria do

capital no setor de servi90s que no passado era considerado~

nas custo necessario a produ9aO. A principal forma de expres~

sao desse capital de serviyos, a partir do surgimento da infor

matica, e ° que chamo de capital tecnico. Quem tern 0 controle

desse capital sao principalmente aqueles ligados a revolu9ao

recnologica de ponta, da qulmica fina, da eletrolise renovada,

da informatica, etc.

o capital tecnico, ao contrario'do operario que vende sua

forya de trabalho e do capitalista que detem os meios de produ

9ao e compra a for9a de trabalho para realizar seu empreendi
mento, reune em si mesmo aspectos do trabalho e do capital, no

sentido de que 0 conhecimento se torna valor na sociedade atual.

Na Universidade, ja faz algum tempo que as ideias deixaram

de ser valor neutro e tornaram-se urn valor economico. No plano
da empresa, isso tambem ja acontece a algum tempo como por

exemplo 0 roubo das ideias e a pirataria industrial. A tecno

logia e guardada como segredo por cada empresa. Na Universida

de, principalmente na Universidade publica quando 0 ambiente e

democratico, ha uma certa socializacao das ideias. 0 capital

tecnico nao esta no centro da natureza do conhecimento cienti

fico-tecno16gico do presente. Vou entrar em urn pequeno detalhe

que me ocorreu, apenas detalhe, ja que a palestra nao visa urna
discussao especifica do assunto. Em Marx tern se 0 trabalho cri

ando valor, e a maqua na transferindo valor, a perspectiva e his

torica. !-larx fala em mais valia absoluta e mais valia relativa, criada
segundo a ro<;ao de tenp:J sociallrente neceasarLo para a pzoducjio ,

Pensando na sociedade atual e pensando em Geografia, no

espayo e na importancia do espayohoje, julgo identificar no

processo produtivo uma relayao entre trabalho e rnaquina.
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No passado a figura expressiva dessa rela~aa era 0 enge

nheiro da linha de produ9aoque relacionava 0 operario com a

maquina, era 0 cronometrista que trabalhava e que controlava 0

processo produtivo. Hoje e 0 pessoal da informatica que esta

controlandQ a linha de produ9ao. Nas empresas supermodernas,au

tomatizadas, 0 operario da linha de prodU9aO, 0 engenheiro de ,
linha de produ9ao, 0 cronometrista, etc ... ou nao existem mais,

ou perderam 0 controledo processo produtivo como tinham no

passado. Hoje eles foram substitU1dos pelo digitador, pelo pro

gramador, pelo analista que dirigem a linha de montagem, por

tras de quem esta oescritorio de projetos industriais, os eco

nomistas, os rela90es hurnanas, os especialistas em Marketing is
to e, ha todo urn oonjunto de pessoasnovas ro perfil social da socie

dade que estao dirigindo o.processo. Esse processo produtivo,se

baseia na produyao do conhecimento e a produ9ao do conhecimen

to esta situada principalmente na Universidade. 0 conjunto do
ponto de vista do valor desse trabalho e 0 que eu chama de ca
pital tecnico. Na linguagem de Marketing poderia-se dizer que 0

capital constante e composto pelas maquinas, equipamentos, etc,

do qual 0 terminal do computador 13 urn s1mbolo, do ponto de vis
ta do capital variavel, esse pessoal que trabalha com essas ma
quinas seria a expressao do capital.

Entao, capital tecnico e a expressao do capital de servi

90, que e uma forma nova de capital ao lade do industrial, do
bancario, do comercial, do financeiro, etc •.• que surge na so

ciedade atual. Uma coisa importante para nos que trabalhamos aam

tecnologia e ciencia e que surge uma forma nova de mais-valia

que nao e nem aquela absoluta que e obtida pelo prolongamento

da jornada de trabalho, nem a relativa que e produzida pela in

tradu9ao da maquina no processo produtivo e que reduz 0 tempo

de trabalho e aumenta a margem de lucro. Chamo mais-valias his

toricas. ~ uma mais valia que chama de relacional ou composta e
que se da em rela9ao a distancia socialmente' necessaria ao es

payo socialmente necessario para a produ9ao.

Entao essa e ,mais ou menos a natureza do conhecimento ci

entifico e tecnologico e que tern como importancia principal pa

ra nos, que estamos produzindo nao so conhecimento, mas conhe

cimento como valor. Esse valor e aproveitado de varias formas.
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Natureza da Crise da Sociedade Contemporanea

Nao yOU me referir ao passadomuito longInquo, mas you to

mar a decada de 60 como um momento de ruptura principalmente

tendo como referencia 0 ano de 68 na Fran<ra e que se reproduziu

no mundo todo, com antecedentes em paIses socialistas e capita~

listas, atraves de rebelioes, revoltas, movimentos de massa etc

e que culminaram nessa decada.

No Brasil, a decada de 60 e no momento em que se toma~

ciencia desse novo perfil social da sociedade que inclui nao so

as classes de camadas sociais tradicionais - camponeses, opera

rios, latifundiarios, industriais, comerciantes, etc - mas tam

bem 0 aparecimento de novas expressoes sociais. Ha teericos que

falam em nova classe media, nova classe operaria, nova burgue

sia e assim por diante. Surge a tecnoburocracia, constante no

perfil do Estado. Isto esta relacionado com a moderniza<rao e

com a contradi<rao de classes. Ha urna nova sociedade, uma socie

dade tecnolegica, que tern recebido muitos nomes - sociedade

pes-industrial, sociedade de massa, sociedade de consumo, etc.

Isso esta influenciando a histeria de uma maneira decisiva, no

sentido ate de que categorias no passado, como a palavra impe

rialismo, perde a sua for<ra explicativa e a sua for9a de mobi~

liza<rao de pessoas, hoje em dia.

Na decada de 50, falava-se em capital nacional, capital

estrangeiro. Como you fazer essa distin<rao hoje, se na minha

casa possuo, por exemplo, um aparelho Gradiente, uma calculado

ra HP, urn gravador Nacional, uma televisao Phillips e nao pos

so prescindir dessas coisas? Como e que fica 0 nacional e 0 e.s

trangeiro? Como e que fica a questao da internacionaliza<rao?Co

mo explicar por exemplo - tomando um pouco 0 caso de Floriano

polis - que um Argentino de Buenos Aires, Rosario ou Cordoba

tenha uma casa de veraneio em Jurere, a urna distancia imensa,

se nao se explicar atraves de novas rela<roes mundiais e de no

vos circuitos de circula<rao do capital, que estao na base des

sa mundializa<rao da economia e da moderniza<rao? A problematica

aqui vai aparecer no seguinte sentido - como devemos entender a

sociedade brasileira hoje - atraves da contradi<rao de classes

quando se fa lava em exploradores e oprimidos ou atraves da mo

derniza<rao e atraso?
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A contradi~ao de classes parece muitoclara, nosentido de

que uns sao explorados e outros sao dominadores, exploradores.

Mas a questao da modernizayao e atrasoe muito complexa. Na

Constituinte agora, por exemplo, podemos ver em urn certo mo-
mento, Delfim Neto, Robertao, Lula, Fernando Henrique Cardoso,

votando ao mesmo tempo, favora-veis ao mesmo projeto, embora por

razoes diferentes.

Entao, a modernizayao, que e desejada e tomada como meta

do pals, se contraporia ao atraso, ao naomoderno, ao tradicio

nal. Entao, de urn lade a questao do capital tecnico como nucleo

da acurnulayao contemporanea e de o~tro lade a questao de como
avaliar o Brasil hoje, e como propor soluyoes para os problemas
a partir de nossas especializayoes, como tecnicos e cientistas
produtores do conhecimento.

A questao da produ~a.o do conhecUaento - a conseq6encia

principal desse novo tipo de trabalho e desse novo perfil so
cial me parece importante no sentido de que 0 nosso trabalho,

que antes era considerado apenascusto necessario a produyao,se

tornou urn trabalhoprodutivo. Para Marx, 0 trabalho produtivo
e aquele que gera mais-valia diretamente para 0 capital. 0 tra
balho produtivo hoje passa nao'so por essa nOyao econdmica, mas

por uma nOyao subjetiva tambem, quer dizer nao so 0 valor eco
nomico, mas 0 valor social polItico, 0 valor cultural, 0 valor
psicologico, principalmente. Quando escrevo urn trabalho cient!

fico com criatividade, estou produzindo valor. A forma de valor
que estou produzindo e que e apropriada por outros e 0 que cha
mamos de mais-valia relacional ou composta e a forma de acumu
layao desse capital, que e diferente da reproduyao criada cha
mada simples por Lojkine, na epoca de Lenin, daI porque nao se

pode, falar mais em imperialismo, mas em transnacionais, mul
tinacionais, etc.

A internacionalizayao leva urn pals, como 0 Brasil, a pro

blemas do seguinte tipo - Participei da campanha do "Petroleo
e Nosso", dentro de uma perspectiva nacionalista. Hoje a Petro
bras e uma multinaclonal, fol internacionallzada e partlclpa de
atlvidades em varios paises do mundo. Urn dado importante tam
bern, e que a modernizayao faz com que a multinacional esteja
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presente em todo perfil da sociedade, ou seja atraves do com

putador que e acessivel a poucas pessoas. Entao, uma coisa im

portante, fundamental e que pelo menos uma parte da classeme

dia, das camadas medias que lidam com a ciehcia e tecncilogia,

tornou-se hoje fundamental noprocesso produtivo. Isso tem re

percussoes para a sociedade epara a polItica, isto e abrange

indivIduos e grupos com pbsi90es muito diferentes. A tecnolo

gia, ja havia dito, abre para 0 futuro, e 0 progresso. As pes

soas pobres, da classe m~diaou da classe rica querem a tecno

logia por que ela abre para 0 futuro, para 0 consumo, para 0

acesso aos bens de vida material, para a solU9ao de seus pro

blemas. Ao mesmo tempo, ela abrepara a aliena9ao total do ho

mem dos nossos dias no sentido de que, atraves dos setores de

domina9ao da sociedade, exfgem que essa elite bern preparada nao

tenha 0 pensamento crItico.

Termino, falando de trabalho e liberdade, de conscien

cia e sujeito em relacao a essa questao que foi colocada.

Eu diferenciaria 0 trabalho do nao trabalho, do ocio e

do nao fazer. Uma coisa importante que a tecnologia atual esta

criando e e diflcil de definir e 0 tempo livre, e 0 nao traba

lho. Pierre George, urn geografo frances em urn livro escrito ja

alguns anos atras, falando da Franca dizia: Desponta no

horizonte urn nao trabalho ••• ". Os palses tecnologicamente

avan9ados, capitalistas e inclusive social!stas estao se de

frontando com esse problema. Assim a tecnologia passa a ter urn

papel nao so economico e social, mas tambem urn papel ao nlvel

da estetica, do lazer, do humor e de todas as atividades ludi

cas. 0 conceito de liberdade come9a a passar nao so pela satis

fa9ao das necessidades economicas, necessidades primarias, mas

ja cqme9a a passar .tambem pelo - 0 que fazer com 0 tempo livre?

Finalmentea revolu9dO tecnologica esta criando um novo tipo

de consciencia. Estamos a 12 anos de distancia do ana 2000. Nos

sos filhos e netos vao viver ate ao ana 2050, 2060, 2080 enos

nao chegamos a pensar nisso, pois estamos muito preocupadosain

da com 0 fim do seculo, entao isso abre uma perspectiva para a

consciencia, por que e diflcil imaginar qual seja. A distancia

entre as gera90es aumenta. Mas, 0 mais importante e que essa

gera9do nova esta aprendendo a viver atraves de toda essa tec

nologia. Certa vez me deram a informa9ao de que cerca de 80%
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das secretarias dos Estados Unidos. ja trabalham com computador.

Imaginem entao a crian~a que nasce hoje e ja se defronta com
eomputador, raio laser, toca-a-diseo a laser, super condutores,
qulmiea fina, eletrolise renovada, etc. Que linguagem eles
terao no futuro, que sintaxee que pedagogia estao sendo gera

das al? Tudo isso eolocao problema da liberdade em termos no
vos, e a questao do sujeito - urn problema que se liga com a

questao da elite bern preparada e analfabeta - e que e possIvel

que grande parte do conhecimento que nos estamos produzindo ho

je se refira a urn homem objeto e nao a urn homem sujeito. Eu
tenho me preocupado recentemente, principalmente com a questao

da eonseieneia do sUjeit~, da liberdadee daeriatividade. Acho

que poderia terminar assa exposi9ao com uma frase que eoloquei
no meu eurs.o de excenaao "Ser livre e ter a si proprio como Sll

jeito", isto implica em que cada urn de: nos tern urn espa90 de
liberdade. 0 grande impasse contemporaneo sao as rela<;oes entre
as pessoas e mais do que iSSOi se torna necessario 0 estudo do
que e urna relayao em si mesma: A propria Filosofia tern dificul
dade em resolver esse problema.

Quando viaj.o de urn lugar para outro,quando estou no meio

do caminho nao estou nem no lugar de saida nem, ainda, no lugar
de chegada·.Estou na rela<;ao. 0 mesmo ocorre com 0 pessoal que
trabalha a bordo de urn aviao, no momento do VDO. Vive-se na re
lacionalidade do espa~o. Entao 0 problema e a rela<;ao, mas e
incrlvel como a pratica humana resolve os mais complicados pro
blemas de filosofia quando aria 0 circuito integrado por exem
plo, e que essa rela<;ao da qual estou falando.esta ali presente
e que se passa no nosso cerebro tambem.

Entao, ha uma serie de coisas novas, de assuntos novos de
problemas novos relacionados a sociedade atual que diz direta
mente a nossa funyao social, ao nosso papel social independen
temente da especializayao.
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