
É O CAPITALISMO UMA SOCIEDADE DE MERCADO? 
 
È de censo comum hoje em dia que o facto da troca está no centro da sociedade do capital e que muitos 
dos processos sociais podem ser explicados na base de relações de troca. Deste ponto de vista a estratégia 
atual de “privatização” e “neoliberalismo” torna-se mais plausível – para ambos os seguidores e críticos 
destas estratégias. Esta noção tem pouco a ver com a acumulação global de capital, mas é socialmente 
confirmado no dia-a-dia, o que por si só é um pouco dos lados da falta de lutas abertas, e novas relações 
coletivas que se gerem de dentro delas. Para o individuo isolado, o processo social atualmente parece ser a 
transação, ou mais precisamente, racionamento da experiencia de “nada poder fazer”, porque a essência 
da troca é só a suposição de independência e autonomia de sujeitos individualizados. Ao perceber as 
relações sociais como atos de troca – relações sociais, que são essencialmente baseadas na violência 
institualizada e organizada, exploração e opressão – a ideia de “liberdade” e “autonomia” do individuo ou 
de certos grupos sociais é usada. Para o individuo a perceção das relações sociais tem sido baseada na 
troca, que é mais do que imaginação. É uma experiencia real, dado que a reprodução diária é ditada por 
mercados e atos de troca. Esta forma de mediação parece confirmar a nossa liberdade individual- e de 
certa maneira confirma isso (Ver em baixo: “The Political Ambivalence of the Market”) 
 
Qual é a relevância contemporânea desta questão? 
 
Uma questão que é tudo menos nova no debate teórico sobre capitalismo. Primeiro, é relevante porque 
nos nossos próprios debates tendemos a reproduzir estes “mitos da sociedade de mercado”. Obviamente, 
se abertamente confrontado com a questão se o capitalismo é uma sociedade de mercado devemos 
responder corretamente: não, não é, é uma sociedade de classes. Isto por si não diz muito e não nos 
impede de repetir o mito do mercado atras das nossas costas. Segundo, este mito corre através do “Neo-
Marxismo” contemporâneo alemão – onde os seus discípulos declaram que a comodidade é a “forma 
básica de sociedade” (Robert Kurz). A conclusão lógica desta interpretação de Marx é que os conflitos de 
classe em si é um sub-conflito insignificante do mercado e troca. Não é certamente consequência que um 
maior interesse na “crítica do comodismo de Marx” emergiu simultaneamente com a geral- e sem saída- 
orientação politica na direção da “liberdade de mercados”. È por isto que não podemos ignorar o “Neo 
marxismo”. Terceiro, a noção da forma determinante nas formas do mercado, o debate sobre a esquerda 
politica que se preocupa com as sequências do “neoliberalismo” resulta da retirada do estado e a violência 
das forças de mercado, um reformista pede intervenção do estado, e regulamentar é sistematicamente 
inserido no debate. Isto torna-se uma fonte ideológica poderosa para a renovação da legitimidade do 
estado ( como pode ser exemplificado pela referencia ao debate sobre a “Endsendegesetz” (lei da 
imigração laboral) ou a necessidade de leis dentro das fronteiras da GATT). Menos contemporâneo, mas 
mesmo assim parte do debate dentro da corrente revolucionária (Autonomia/NF, materialien fur einen 
neuen Antiimperialismus) é a oposição á “economia moral”, como se disse ter existido durante as fases 
iniciais do proletariado, com o puro, significado “ economia não moral”, que domina hoje. Esta lista 
incompleta de referências deve demonstrar que iremos só avançar o debate nas suas várias junções se 
examinarmos criticamente a relevância do mercado e troca no capitalismo. Alguns esforços analíticos têm 
sido realmente realizados, por exemplo o artigo “Piano, capitale e democracia. I termini di una 
discussione”. De Riccardo Bellofiore (mIlano 1992), que foi traduzido para alemão na Wildcat-Zirkular nº 1 
(http://www.wildcat-www.de/zirkular/01/z01bello.htm), ou a observação de Immanuel Wallerstein, que 
foi apresentada na Zirkular nº 20 (http://www.wildcat-www.de/zirkular/20/z20walle.htm).   
 
NEGÓCIOS DE CLASSES? 
 
Vamos começar por nós mesmos. O artigo “Bau-Boom-Basta!” no Wildcat 64/65 explica o fato de até o 
final de 1980 não houve quase nenhuma greve no setor da construção devido a um “negócio nacional” 
entre a classe trabalhadora e o capital. No “(Geschelchter Deal in Russland” na Wilcat- Zirkular nº21 
podemos ler: “Relações entre homens e mulher deve primeiramente parecer um acordo…” O texto “Alles 
Toyota- order was” no Zinkular nº 11 fala do “cancelamento do compromisso de classes, que era 
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predominante nos centros capitalistas depois da guerra…” e o fato que gerações de trabalhadores mais 
novos acordarem flexibilidade em troca de mais tempo de lazer, que “é algo como um acordo”. 
Igualmente, um relatório sobre o trabalho numa empresa de limpezas na Zirkular nº 23 descreve uma 
forma de “algo como um acordo” “entre patrões e trabalhadores”. “Língua de mercado” também mina 
conversas e discussões diárias. “Valor-beneficio- considerações” são mencionadas em relação ás atividades 
politicas, as pessoas pedem “fair trade” no mercado politico. Falar de “acordos” não é  novo na estortura 
no debate da Wildcat, é parte dela. A relativização linguística como “parece um/a”, “algo como”, “um tipo 
de” ou chegar a um “acordo” com conotação invertida indica um carater questionável do termo como uma 
explicação. Dado o corrente domínio da ideologia de mercado é necessário voltar a analisar estes termos 
criticamente. Mais, a noção “acordo” entre a classe trabalhadora e o capital uma herança tardia da 
formação teórica “Operaist”- que é uma parte particularmente relevante dentro do circulo Wildcat. 
 
Na língua alemã a palavra inglesa “acordo” é utilizada no lugar da palavra alemã como “Tausch” (troca) ou 
“Handel” (negócio) se tencionamos descrever uma troca particular, como um acordo politico. Para a 
esquerda, é um “acordo” se a classe trabalhadora vender a sua revolução por algum melhoramento no 
“bem-estar”; ou se “amor”- por definição ser oposto a mercado e comodidade- torna-se um objeto de 
relações de troca. No capitalismo tudo parece um acordo ou uma relação de trocas ou pode ser carimbada 
como tal. Esta impressão é depois projetada de volta para a história e mesmo a ciência natural volta a 
analisar todos os tipos de relação de acordo com a “prestativa de troca”. Desta maneira conceptualizar 
relações é de enorme importância para o capitalismo; Todo o espetro de noção de justiça e formas de 
legitimação desta sociedade é baseada nisso. Para concetualizar relações desta maneira faz as atuais inter-
relações invisíveis. A classe trabalhadora e o capital são incapazes de viver independentemente um do 
outro como homens e mulheres o são (que, como trabalhador e capitalista, leva só a uma ralação histórica 
de produção- a produção de trabalhadores. É obviamente absurdo pensar que eles só se encontraram no 
mercado (neste caso num mercado politico ou sexual) e vão depois decidir se ou como vão fazer certas 
trocas ou moderar comportamentos. Como um impressão espontânea, esta noção persistente de 
“existência” é entendida num sentido burguês como um material legal existente, e assumem em todas as 
relações (sociais e naturais). “O individuo e caçadores eremitas e pescadores, estão entre os conceitos 
inimagináveis do séc. XVIII(…) Nesta sociedade de livre competição, um individuo aparece separado dos 
laços naturais etc. que no inicio dos períodos históricos fez deles um acessório de um aglomerado humano 
limitado e definitivo. (…) o ser humano é no mais sentido literal um zoon politikon (um animal politico) não 
só um animal gregoriano, mas um animal onde cada individuo exsite por si só nas sombras da sociedade”. 
(Karl Marx, Grundrisse, London: Pequim 1973, pag. 83-84). È uma forma social histórica especifica que 
torna possível para os humanos individualizarem-se dentro da sociedade e pensarem ser independentes 
uns dos outros. Isto também significa que independência é uma especificidade histórica   de 
independência. No conceito de auto gestão e autonomia do individuo esta independência é assumida 
como absoluta, declarada ser do carater humano e elevada a um valor moral. Enquanto na história real, 
liberdade só existe como liberdade de certas formas de forças ou necessidade, no pensamento burguês 
liberdade torna-se uma liberdade para e de si própria  e como razão para inúmeras discussões filosóficas 
sobre a essência de liberdade. Desde a revolução francesa a esquerda politica essencialmente sempre 
partilhou esta noção abstrata de liberdade com o campo burguês. Este entendimento de liberdade 
considera a troca a forma de interligação entre indivíduos singulares, porque parece o oposto de coerção, 
violência e força. Na troca ambos os indivíduos preenchem os seus respétivos prepósitos e age de acordo 
com a sua vontade. 
 
A CLASSE TRABALHADORA COMO UM INDEVIDUO BURGUÊS? 
 
Agora torna-se claro que a noção, que retrata a relação entre classes ou géneros como um “acordo”, serve 
o bem-intencionado, mais mistificado prepósito, de garantir o “sujeito”, pelo menos teoricamente, a sua 
independência e interesse individual. Esta prespetiva consequentemente aceita a existência de “como 
mulher” como um ponto de partida natural-um ponto de partida que é questionado, no discurso feminista 
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sobre “construção social do feminismo”. O “Acordo” entre géneros pode consequentemente ser só uma 
legitimação da realidade construída.   
 
Problemas semelhantes surgiram da noção “acordos entre classes”. No acordo a classe trabalhadora 
continua um sujeito independente e decide por si o que quer trocar com o capital e a que preço. Pelo 
menos dentro da nossa discussão vejo que a aplicação de um ponto de vista de “relações de troca” para 
atrair conceitos, combinados com a noção objetiva de noção de classe trabalhadora, como 
desenvolvimento histórico no conceito de “movimento laboral”. Este ponto de vista vira as intenções 
políticas do Operaismo para o seu oposto, dado o fato que o Operaismo desenvolveu-se como uma crítica 
explícita do “movimento laboral”. 
No debate Operaista o termo “autonomia dos trabalhadores” foi introduzida com um significado 
específico: como uma expressão de um antagonismo numa situação histórica específica. Mais tarde na 
noção “autonomia dos trabalhadores” foi tornada numa forma termo de compasso histórico para a 
explicação de toda a história da classe trabalhadora, que depois levou á ideia que este termo devia ser 
também interpretado para descrever os aspetos não antagonistas da relação de classes. O termo 
“autonomia” serve um termo completamente diferente, que não se refere especialmente a uma 
autonomia antagonista, mas sim a noção de autonomia numa forma de troca, como forma parte de uma 
conceção reformista ou unionista/troca. A esta altura quero deixar esta questão aberta, mas uma questão 
que precisa de ser clarificada: nomeadamente, até que ponto as terminologias escolhidas pelo Operaismo, 
que utilizava “autonomia” como sinónimo param “antagonismo”, implica ou contem esta inversão de 
significado (de autonomia como analise de um antagonismo histórico especifico a uma explicação histórica 
final)? 
 
DA AUTONOMIA DOS TRABALHADORES PARA A AUTONOMIA DE REGATEAR COLETIVAMENTE? 
 
Num texto “What is workers power? Material for cadre formation”, publicado no jornal “Potere Operaio” 
em 1971, “ autonomia dos trabalhadores” è definida como uma recusa a caminho do reformismo. 
“… Tornou-se crucial encontrar o ponto fraco dos novos objetivos do plano de estado capitalista, da nova 
era de coordenação capitalista a um nível internacional, da máquina, que parece reluzir a perfeição e sem 
pontos fracos. O ponto fraco foi o fato que o plano reformista- como outro qualquer plano reformista- 
tinha de se basear no consenso da classe trabalhadora. Este era o ponto fraco, foi aqui que a batalha 
aconteceu, tornava-se crucial que os trabalhadores recusassem o consensos e a aprovação do reformismo, 
Companheiros, isto foi a descoberta da autonomia.” Depois desta passagem, “autonomia dos 
trabalhadores” em termos gerais era definido pelo fato “que em toda a história do capital, de toda a 
sociedade capitalista é atualmente a história da classe trabalhadora.” Está claro no texto que “autonomia” 
descrita acima refere-se sempre a uma dimensão antagonista: “ A história da sociedade capitalista é a 
história de domínio e prisão, que foi construída á volta de trabalho vivo, força de trabalho, à volta dos 
trabalhadores, para se poder espremer trabalho da sociedade.” No texto, o termo “autonomia dos 
trabalhadores” é persistentemente utilizada para caracterizar lutas específicas: “ Confrontados com o 
reformismo de estado e desenvolvimento, temos de recusar o consensos, as regras do plano, a mediação 
de sindicatos, temos de quebrar o programa de uma relação sensível entre dinâmica de pagamento e 
produtividade. Vemos aqui o potencial para se descobrir a autonomia, luta de ordenados, um potencial 
para uma luta económica na linha da frente que atrapalha este novo estado reformista, planeamento e 
desenvolvimento.” Ou: “Luta contra co-manutenção, contra a tentativa de envolver os trabalhadores na 
responsabilidade na exploração, luta contra o ritmo laboral, contra a mistificação capitalista de valores 
diferentes de trabalho (que por si serve para dividir politicamente os trabalhadores) ”. Neste ponto, o texto 
fala sobre “conteúdo maravilhosamente revolucionário”, mas na altura, a política no texto era explicar a 
necessidade de transição de autonomia para organização revolucionária. Refere-se á transição da luta 
sobre procura económica para uma luta aberta ao nível do poder, para a insurreição. Contrariamente a 
generalizações tardias e longe da noção comum de “autonomia”, a “Autonomia dos trabalhadores” assim 
descrita é claramente definida por dois lados: è uma expressão do antagonismo da classe trabalhadora- 
que continua no nível da luta económica- para certas formas de mediação mercantil como sindicatos ou a 
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integração da necessidade económica numa dinâmica de acumulação do planeamento estatal, a classe 
trabalhadora: “ junta capital a crise, força a paragem do desenvolvimento e portanto forçará patrões e 
estado a revelarem-se eles próprios como forças abertamente violentas opostas aos trabalhadores. Neste 
sentido, autonomia dos trabalhadores cria uma situação revolucionária clássica- de acordo com Lenin, o 
partido revolucionário tem de começar. A este ponto não quero debater a conclusão Leninista, mas 
demonstrar que “autonomia dos trabalhadores” refere-se a algo muito específico, que é contrário á noção 
de “acordos” entre classe trabalhadora e capital. 
 
A interpretação da US- América e Alemanha Ocidental de Operaismo mais tarde transformou esta 
conceção de um assunto independente, de que a noção de “autonomia” tem conexões e apresenta 
semelhanças com a independência da burguesia numa sociedade de mercado, ao tentar explicar certas 
relações entre classes em termos de acordos. Numa situação de política intensificada “Potere Operaio” 
com ato de antecipação dirige-se á classe operária como um coletivo independente na história, mas pelo 
qual essencialmente pode só emergir do ato da Auto-abolição como classe trabalhadora- só por uma vez a 
classe trabalhadora pôs-se de fora da sua classe e das relações com o capital, dentro da qual a sua 
autonomia pode ser sempre limitada. Ou como Marx disse: só por uma vez as pessoas não só fizeram 
história, mas fez história como quis- em contraste com toda a história do passado. Esta ambígua definição 
do Potere Operaio’s do termo “autonomia” indica que fora de um momento revolucionário a classe 
trabalhadora não pode existir como um sujeito autónomo, só pode ser conceptualizada como um marco na 
unidade contraditória da classe com a relação do capital.  
 
A palavra “acordo” ignora esta inter-relação e substitui-a com o mito de duas forças independentes, um 
mito semelhante àquele que é cultivado no usual comércio unionista e interpretações reformistas da 
história. Esta ideologia de união comercial e a sua base material é a atual descrição técnica da palavra 
acordo”, as ideias da mística “relação de forças” inevitavelmente entra no jogo; ideias, que são cultivadas 
na história tradicional do movimento dos trabalhadores que descreve a luta de classes como sendo entre 
dois indivíduos. Como na ciência natural a palavra vazia “força” é usada sempre que uma relação não pode 
ser encontrada e forçada. O uso do termo “equilíbrio de forças” é particularmente fatal- todo e nada pode 
ser explicado com as palavras “equilíbrio de forças”, quando são iguais deixam de ser algo determinado. È 
fatal porque confirma a impressão superficial da harmoniosa relação entre classes: “ o “impacto social” 
emergiu do balanço de forças entre capital e classes. O caminho para fora deste bloqueio duplo foi 
encontrado na “alta produtividade para aumento de ordenados”, um tipo de acordo: por um lado 
concessões sociais asseguradas por repressão, na outra mão renunciam às reivindicações revolucionárias 
pede e voa para a recusa individual em massa a trabalhar.” (Wildcat No. 64/65) 
 
Esta prestativa abandona a análise crítica de relações de classes. Como o ordenado aparece como 
pagamento do trabalho, a divisão de produtos sociais entre diferentes classes em forma de ordenados, 
lucro, interesses e entrada de rendimentos aparecem como um conflito, que podia ser resolvido com um 
acordo justo e coexistência harmoniosa dos respetivos partidos. “ para renda de terra, interesse capital, 
ordenados, por exemplo, as diferentes formas de valor-volume e a configuração da produção capitalista 
não se confrontam como formas alienadas, mas como formas independentes e heterogéneas, meramente 
diferentes uma da outra mas não antagónicas. As diferentes formas e respostas derivam de muitas fontes 
diferentes, uma da terra, outra do capital e outra ainda do trabalho. Portanto, eles não assumem uma 
conexão hostil entre uns e outros porque não tem nenhum tipo de conexão comum. Se trabalham juntos 
na produção, então é uma ação harmoniosa, uma expressão de harmonia, como, por exemplo, o 
camponês, a terra na agricultura, no verdadeiro processo laboral, trabalham harmoniosamente apesar das 
suas diferenças. Até agora se existe alguma contradição entre eles, levanta-se meramente da competição, 
onde os agentes devem ganhar mais valores daquele que criaram juntos. Mesmo que esta ocasionalmente 
aja conflitos que rebentam, o ganho desta competição entre terra, capital e trabalho finalmente mostra, 
que apesar de haver escaramuças entre eles sobre a divisão, a sua rivalidade tende a aumentar o valor do 
produto a tal extensão que cada um recebe uma parte maior, para que a sua competição, seja meramente 
a sua expressão de harmonia.” (Karl Marx, Theories of Surplus value) 



 
A terminologia de “O acordo” atribui, a esta manifestação de conflito de classes como uma competição 
entre várias fontes de retornos. O fato de não só retornar, mas também concessões sociais, tempo de 
trabalho ou, como nos mais recentes acordos, trabalho como forma de negócio, não muda o assunto 
fundamental. “Acordos” só podem ser realizados entre sujeitos que dispõem de alguma autonomia formal. 
Como reconhece a legalidade, o assunto existe na forma de sindicatos, que pode negociar contratos com 
outros assuntos legais. A autonomia específica, que garante a independente e voluntária natureza das 
negociações, é chamada de mendigar coletivamente. Se falarmos sobre um “acordo” entre classe 
trabalhadora e capital inevitavelmente acabamos com a impressão que sindicatos e associações patronais 
são os pilares da história dos sindicatos e capital. Se ficarmos na análise crítica de Marx não podemos 
deixar de ver os sindicatos como uma determinada forma de organização de um certo tipo de retorno, o 
ordenado. Visto por aqui, a relação entre classe trabalhadora e capital- relações de classes, significa a 
desapropriação dos meios de produção, exploração e subjugação ao comando capitalista- aparece como 
oposição, diferente, existência igualitária sem inter-relação. Sublimemente a noção de “equivale” a classe 
trabalhadora e sindicatos, que obstrui uma crítica fundamental aos sindicatos- subsequentemente, apoiar 
com a questão dos sindicatos na esquerda politica regularmente é desviada para uma indignação sobre a 
“traição”, “burocracia”, Colaboram com o capital e lutam como D. Quixote contra estes moinhos, armados 
com os seus ideais dos “verdadeiros objetivos” dos sindicatos. A noção de “acordo” confirma a visão 
daqueles que se referem á manifestação destorcida do conflito de classes como uma competição entre 
diferentes fontes de retornos e declarar isso para relacionar o potencial revolucionário da luta de classes é 
absurdo.  
 
 
Fetish: Luta de classes? 
 
Esta é exatamente a linha de argumentação do grupo Krisis, que lhes permite categorizar e politicamente 
descartar o conflito de classes como um conflito, que continua dentro da relação  de capital. O elemento 
importante da sua argumentação, que merece ser levada a sério, é o fato de les teorizarem- no Marxismo 
termos com o objetivo de acabar com o capitalismo- a reserva legitima e espalhada de sistemas-criticos 
ativistas através das lutas atuais semelhante a Moishe Postone, ver referencia na Wildcat-ircular no 18. 
 
Na sua critica (ver: Robert Kurz and Ernst Lohoff, “ Der Klassenkamp-Fetisch, no: Marx-istische Kritik 7/89) 
Krisis refere-se à noção de luta de classes no Marxismo tradicional e escolhe como linha de partida a 
definição tradicional Marxista de “interesse da classe” como categoria central. (Uma escolha inteligente, 
dado que nesta linha o criticismo já ganhou: na categoria do “interesse”, “necessidade” já esta concedida 
como socialmente determinada, “ que pode ser conseguido só dentro das condições ditadas pela 
sociedade e com os meios providos pela sociedade”, como Marx escreveu no Grunddrisse sobre interesses 
privados, que significava: a necessidade de comida já está socialmente determinada como vender o seu 
poder laboral para obter ordenados maiores.) Em vez de criticar a ideologia no marxismo tradicional e as 
suas noções de “interesse de classe” e provar a integração de interesses em qualquer condição social 
dada- e pensam que por criticar a ideologia de Marx disseram algo sobre a realidade. 
 
Dado isso, de acordo com o criticismo, só há uma direção, que é a circulação de capital, “os interesses do 
trabalhador e a troca de comodidades laborais de fato tem algumas particularidades fundamentais- mas 
no final eles examinam estas particularidades só através do lado do capital, que significa, características do 
poder laboral como valor, a expedição de trabalho vivo, a habilidade de produzir mais valor do que o seu 
próprio valor. Isto negligencia outra particularidade da comodidade do poder laboral, que é fielmente 
concedido pela forma de valor, e pelo qual está também ligado ao ordenado. Em 1835, um negociante de 
seda de Manchester descreveu esta particularidade na sua visão, demonstrando o absurdo da perceção de 
igualdade entre trabalho e capital: “ Capital, posso fazer unicamente acumulando o produto do trabalho… 
Trabalho está sempre ligado ao mercado por aqueles que nada tem para vender ou acumular… Trabalho 
que eu… posso fazer esta semana, se eu, ao imitar o capitalista, recusar… porque um preço inadequado 
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foi-me oferecido... posso engarrafar? Posso conservar em sal?... Estas duas distinções entre a natureza do 
trabalho e capital, (que o trabalho está sempre vendido pelos pobres, e é sempre comprado pelos ricos, e 
que o trabalho não pode ser em nenhuma hipótese ser armazenado e o capital nunca pode em justiça ser 
sujeito ás mesmas leis…” (E.P. Thompson, The Making of the English working Class, Pequim 1979.) Esta 
impossibilidade de preservar o poder laboral em sal não parou Kurz/Lohoff de conceber a forma de 
comodidade de poder de trabalho em forma de trabalho. De acordo com a Krisis, esta é a razão pela qual 
os trabalhadores, na procura dos seus interesses, “necessariamente ficam aprisionados dentro da forma da 
comodidade, significando dentro da relação do capital. “Dentro da forma de comodidade a o interesse de 
classe do proletariado é completamente um interesse competitivo, que forma uma oposição a ouro 
interesse em competição, mas como tal não é de nenhuma maneira uma “oposição irreconciliável”. È de 
anotar que a sua formulação é quase literalmente uma transcrição do texto de Marx acima, onde ele foca a 
manifestação destorcida e invertida de antagonismos de classes. Ao contrário da Krisis, Marx falava sobre 
manifestações, que extinguiria o fato da exploração e a relação de classes na sua aparência, e que tem de 
ser examinada criticamente (para Marx isso significava compreender formas mais difíceis como lucro, 
interesse, ordenado, etc. em vez de meramente lidar com o valor). Krisis, por outro lado, pensa que no seu 
caminho entraram na verdadeira essência da matéria (lidar com ciência burguesa Marx criticou 
constantemente este método ao usar abstrações para dar nome à realidade- a realidade da qual derivamos 
estas abstrações ao não ligar concretas determinações; ver Grundrisse, p. 248-50). 
 
 
 Se Krisis quisesse criticar a mistificação e petrificação da luta de classes numa noção comum do 
“movimento laboral”, eles teriam algumas observações válidas- em particular olhando todos aqueles que 
querem-se basear numa classe trabalhadora puramente antagonista correspondendo ás suas esperanças 
revolucionárias, para o poder fazer, ignora ou nega manifestações contrárias, como associações 
comerciais, ou o fato de que o seu caracter contradiz a noção de classe. Mas ao não distinguir aparência e 
essência, o criticismo Krisis falha o ponto, que indica que eles não entenderam o verdadeiro drama da 
mistificação e o fettish- isenção do capitalismo. 
 
Uma má interpretação engraçada da sua parte mostra como difícil é encontrar a realidade no seu esquema 
de derivações. Na sua análise, atribuem o fenómeno da violência na luta de classes no último século ao 
fato de que na altura, a forma de comodidade do poder de trabalho ainda não era predominante. Dizem 
que a luta de classes, da qual o marxismo tradicional formou a sua noção de classe, estavam na verdade 
quase a reforçar a forma cómoda de poder do trabalho. “ Esta ilusão só pode existir enquanto a “classe 
trabalhadora” não foi reconhecida dentro da sociedade burguesa como um assunto oficial de competição, 
enquanto a classe trabalhadora não reclamou e reforçou a sua “liberdade de associação”, “os seus 
direitos” como um assunto social na forma de comodidade contra o estado semi-feudal foi uma parte 
importante na formação do movimento socialista trabalhista- especialmente na Alemanha- é incontestável 
dentro da ciência histórica. A liberdade de associação foi recusada exatamente porque violava a 
comodidade da forma do poder de trabalho. Economistas neo-clássicos e liberais nunca se cansam de 
denunciar esta monopolização da comodidade do poder de trabalho, que contradiz com as regras de 
mercado. Também é historicamente óbvio que o poder laboral, desde a Segunda Guerra pelo menos, não 
se comporta como uma comodidade comum, portanto o preço do seu desenvolvimento não está sujeito à 
relação de oferta e procura, mas aparece a “ Rigidez salarial” que causa problemas aos capitalistas. A 
impressão de harmonia dentro da competição era precisamente não para reforçar a carater de 
comodidade do poder de trabalho, mas sim os limites das comodidades pelo estado. Marx criticava esta 
ideia principalmente olhando para a consciência burguesa, que também foi um fator importante entre a 
classe trabalhadora. A razão pela qual o mercado de trabalho é um mercado como outro qualquer 
continua- uma ideia que a inteligente critica do Krisis é imediatamente aproveitada- assenta no fato que o 
estado tem a certeza em todo o detalhe que todos os intervenientes e legisladores mantem aforma de 
mercado: a segurança social é organizada sob forma de seguros, regulamentação do mercado está 
delegada ao comportamento coletivo do mercado na forma de associações comerciais.  
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Para o grupo Krisis a forma de comodidade- elaborada como no princípio do primeiro volume do Capital de 
Marx- constitui a forma elementar fundamental da sociedade capitalista. Este tipo de interpretação do 
Capital não é diferente doutras e é bem conhecida da “Academic Marxism” de 1970. O seu erro essencial 
foi não ter notado o ponto de transição e inversões na análise da comodidade, na qual Marx só é 
verdadeiramente definido no final do 2º ou3º volume do Capital. Eles assumem que no capítulo 1 foi dito 
tudo o que era necessário sobre comodidades. A interpretação do Krisis reproduz a perspetiva neo clássica 
e reforça a ideia comum de uma “sociedade de mercado”. 
 
Um crítico intelectual como Detlef Hartmann, que tenta perceber o desenvolvimento histórico atual e luta 
contra o capitalismo, está furioso; “ Claro que podemos descrever exploração economicamente como uma 
expressão de troca (baseada na forma de comodidade) entre capital e poder do trabalho e como uma 
expropriação da força de trabalho excedendo a necessidade de trabalho- mas isto seria trivial e superficial. 
Razões e dinâmica para exploração são fundamentadas em violência social, o que reforça as condições 
para a utilização de trabalho vivo, que constantemente afunda estas condições e as leva a novas 
dimensões sociais. Desde então o início da chamada “segunda” revolução social a meio do seculo passado, 
a ilusão de que a violência de mercado, onde se encontram capital e trabalho, revelou-se como um 
esquema ideológico”. Rassismus im Umbruch, Materialien fur einen neuen Antiimperialismus no 4). Na 
análise do grupo Krisis o elemento indiscutível de deliberadamente planear atos de violência na história do 
capitalismo desparece por detrás de uma forma confortável de fettish, e as leis de comodidade de 
produção que opera “nas nossas costas” revelam-se numa segunda sombra como a “mão invisível” de 
Adam Smith. A diferença sendo que enquanto a tardia organicamente oferece a melhor forma possível de 
riqueza para todos, a outra leva-nos para a crise do capitalismo- a fórmula é a mesma. Historicamente 
Hartmann esta absolutamente certo. Na sua raiva crítica contra o Mercado-Marxista ele descarta 
duramente como “trivial” o drama da desmitificação, que se liga a si própria ao mercado e formas de troca 
de relações sociais. Deste ponto de vista, para a moral a nossa hostilidade contra o capitalismo, todas as 
formas de mercado e trocas justas e harmonia do mercado tem de ser eliminadas. Mas para a teoria 
revolucionária é uma parte importante para agarrar formas de legitimação destas relações de poder 
opressivas, para encontrar o ponto fraco e poder ataca-los- -assenta na mistificação de formas de 
mercado. 
 
A inversão que converte as Leis de Propriedade de Comodidade de Produção em Leis de Apropriação 
Capitalista 
 
Até agora temo-nos preocupado com a questão de que maneiras falam sobre o “acordo” define o conflito 
de classes de maneira errada como um processo de troca baseado na forma de mercado. Bem, podemos 
dizer, mas se considerar-mos a comodidade de produção que o capitalismo é muito uma “sociedade de 
mercado”. Mais uma vez, voltamos á sequência da análise de Marx: Ele deixa rapidamente a esfera de 
simples análise da comodidade e demonstra que a relação de classe e capital precede a generalização da 
comodidade, tanto histórica como logica. Desta perspetiva o significado de comodidade sob a forma de 
ordenado- o ordenado fonte da qual Krisis pensa ser capaz de derivar tudo que há para saber sobre o 
significado da luta de classes. O debate sobre as seguintes questões políticas foi, entre outras coisas, 
responsável por uma separação dentro da Krisis- o grupo continua a argumentar a um nível histórico, mas 
examina a “crítica á política económica” com um pouco mais correta. 
 
No capítulo 24 do volume do Capital de Marx ele olha para a “transformação de valor no capital”, o que 
significa a fundação geral de qualquer processo de acumulação. Ele descobriu a inversão completa das leis 
de propriedade.  Na simples produção de comodidades, a sua propriedade é baseada no próprio trabalho. 
O vendedor de sapatos vende o sapato que fez para ele/a próprio. Se olharmos para a troca entre 
capitalista e trabalhador, na qual capital é em forma de dinheiro é trocada pelo poder de comodidade 
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laboral. Se assumirmos uma origem imaginária então o capital é também baseada no seu próprio trabalho. 
Testemunhamos uma troca entre iguais. Mesmo valor a mais- que o capitalista se apropria devido ao 
produto contendo mais trabalho vivo que ele/a pagou ao trabalhador em forma de ordenado- não resulta 
numa mudança essencial na dinâmica social, enquanto o capitalista meramente consumir o que “sobra”. 
Com o próximo ato de troca ambos se encontrarão novamente como proprietários de comodidades, que 
detêm devido ao seu trabalho. Quando a acumulação toma lugar, as coisas mudam fundamentalmente. O 
trabalho de alguém que é apropriado no processo de produção e avançado como novo capital, para se 
poder apropriar de mais trabalho de alguém novamente. “O dono do trabalho não pago do passado é a 
condição para a apropriação de trabalho vivo numa escala sempre crescente.” Capital, Pequim). Aqui 
lidamos com aquilo a que Marx chama a “inversão que converte a lei de propriedade de produção de 
comodidades em leis de apropriação capitalista.” Isto não é sobre transição histórica, dado que a 
sociedade de produção de comodidade simples nunca existiu e que “a comodidade” só se torna uma forma 
elementar de riqueza quando a produção já teve lugar como produção capitalista. Marx refere-se a uma 
transição lógica olhando a aparência da “sociedade de mercado” de acordo que toda a propriedade deriva 
do seu trabalho. “ a troca de equivalentes, a operação original pela qual começamos, foi agora revirada de 
uma maneira que só há uma parente troca, desde, primeiro, o capital que foi trocado por poder de 
trabalho é em si meramente uma porção do produto do trabalho de outros que foi apropriado sem um 
equivalente; e, segundo, este capital não só deve ser substituído pelo seu produtor, o trabalhador, mas 
substituído juntamente com um acrescento de valor. A relação aparente de troca entre capitalistas e 
trabalhadores torna-se uma mera sombra pertencente só ao processo de circulação, torna-se uma mera 
forma, na qual é alien para o conteúdo da transição, e meramente a mistifica. A constante venda e procura 
de poder de trabalho é a forma: o conteúdo é a constante apropriação pelo capitalista, sem equivalência, 
de uma porção do trabalho de outros que já foi acordado, e a sua repetida troca do trabalho por uma 
maior quantidade de trabalho vivo de outros. (Capital, pág. 729-30). 
 
Aqui temos de enfatizar dois pontos, um que se preocupa coma metodologia, outra com o conteúdo. 
 

a) Todo o ato de troca individual tomado pelo próprio ainda se dirige ás leis de troca justa de valores 
iguais. A contínua apropriação do trabalho de alguém através dos métodos de apropriação prévia 
do trabalho, torna-se só visível numa análise dinâmica, na examinação da relação do capital como 
processo. Esta afirmação pode parecer trivial, porque é obvio que forma parte do carater do capital 
para ser processado, acumular permanentemente, expandir—mas nem os economistas neo 
clássicos nem a comodidade critica avança apara esta analise dinâmica. È por isto que eles 
continuam a dar significado ao mercado e á forma de comodidades, que eles só poderiam obter 
numa situação estática ou fictícia. O significado da economia de Joseph Schumpeter assenta no fato 
que ele enfatiza a análise dinâmica na sua perceção de categorias sociais não como coisas, objetos 
fixos ou estorturas, mas como um processo e eventos históricos. Não é coincidência que quem está 
preocupado com as tendências históricas atuais do capitalismo refere Schumpeter, de Wallerstein a 
Hartmann a Bellofiore. Em muitos aspetos, Schumpeter, que esta no outro lado do espectro 
politico, compreendeu Marx melhor que toas as escolas de “Marxismo”: “ O ponto essencial é que 
lidar com o capitalismo estamos a lidar com um processo evolucionário. Pode parecer estranho que 
alguém possa falhar ver o obvio um fato que no entanto é há muito enfatizado por Marx. Esta 
analise fragmentária que foca o cerne das nossas proposições sobre a funcionalidade do 
capitalismo moderno persistentemente negligencia.”. Este processo evolucionário não é só sobre 
um aumento quantitativo, resultado do capitalismo, como é entendido por grande parte das 
discussões esquerda sobre acumulação. “Capitalismo, então, é por natureza uma forma ou método 
de mudanças económicas e não só não é, como nuca pode ser, estacionária. Este carater 
evolucionário do capitalismo não é meramente devido ao fato que a vida económica continua num 
ambiente social e natural que muda e pelas suas mudanças altera os dados da ação económica (…) 
nem este carater o carater evolucionário devido a quasi automático aumento da população e 
capital ou ás vagas do sistema monetário (…) O impulso fundamental que marca e guarda o motor 
capitalista em andamento vem dos novos bens de consumo, os novos métodos de produção ou 
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transporte, novos mercados, novas formas de organização industrial que o capitalismo construi-
o(…) a abertura de novos mercados, dentro ou fora de fronteiras, e a organização para o 
desenvolvimento da pequena loja e fábrica.(…)isso revoluciona a estortura económica de dentro, 
destruindo a antiga, estando sempre a criar outra nova. Este processo de Destruição Criativa é o 
fato essencial sobre capitalismo. È o que consiste o capitalismo e que preocupa todo o capitalista e 
que com isso tem de viver”. (Joseph A. Schumpeter, capitalismo, Socialism and Democracy, 1976. 

 
O criticismo de uma perceção refinada da voz do capital por Jonh Holloway pretende uma direção similar, 
no entanto com uma intenção revolucionária. Enquanto a analise de Schumpeter chega a ser pessimista 
para o futuro do capitalismo, Holloway quer demonstrar que ao manter a perceção refinada do capital 
pomos obstáculos no nosso caminho de atividade politica-revolucionária.  “Se, no entanto, queremos 
entender não o domínio ou reprodução de capital, mas a vulneralidade e rutura do capital, se, por outras 
palavras, queremos entender não como funciona o capitalismo, mas como pode ser destruído, então 
precisamos abrir o pensamento do capital, para o quebrar, quebrar a ilusão/realidade de o capital é, o 
capital mexe, o capital regula, é assim que são as coisas”. È por isto que Marx devotou tanto tempo da sua 
vida a mostrar que o capital não é nada mais que uma relação social, uma relação que existe na forma de 
fetich de uma coisa” (Capital Moves, Capital and Class, jonh holloway). Schumpeter enfatiza a permanente 
criação destrutiva do capital, Holloway interpreta este processo como um eterno voo do capital da 
desconfiança dos produtores de valor do qual o capital depende. 
 
Só baseado numa análise histórica dinâmica somos capazes de examinar o que chamamos “classe 
trabalhadora”- em vez de meramente assumir a sua existência dogmaticamente. A classe trabalhadora não 
pode ser marcada como uma coisa ou objeto fixo, que faz isto ou aquilo, algumas luta, algumas entra em 
acordos. A classe trabalhadora é o outro lado, a contradição interior da dinâmica, que se chama capital. A 
classe trabalhadora atualmente não existe nas relações de derivação entre diferentes categorias ou como 
um objeto estático e social. 
“ Sociólogos que tem parado a máquina do tempo, com bons conceitos, foram á casa das máquinas para 
ver, para nos dizer que em nenhum lado encontraram e classificado classes. Eles só podem encontrar uma 
multiplicidade de pessoas com diferentes ocupações, ganhos, hierarquias, e por ai fora. Claro que estão 
certos, dado que classe não isto ou aquela parte da maquina, mas a maneira pela qual as máquinas 
trabalham depois de ser posta a trabalhar—não este ou aquele interesse, mas a fricção de interesses—o 
movimento por si, o calor, o barulho. Classe é uma formação social e cultural que não pode ser descrita 
abstratamente, ou isolada, mas só em termos de relação com outra classe, e, por ultimo, a definição pode 
ser feita num tempo médio—isto é, ação e reação, mudança e conflito. Quando falamos de classe estamos 
a pensar numa linha bem definida de pessoas que partilham mesmos interesses, tradições e sistemas de 
valor, que tem uma disposição para se comportar como uma classe, para se definirem nas suas ações e na 
sua consciência em relação a outro grupo de pessoas no caminho de classes. Mas a classe por si não é uma 
coisa, é um acontecimento.” (E.P. Thompson, The Making of the English Working Class) 
 
A natureza explosiva da proposta politica feita por Karl Heinz Roth no seu livro “Die Wiederkehr der 
Proletaritat) assenta no fato que ele tem uma aproximação de relações de classes num sentido dinâmico—
mesmo que não o diga especificamente ou mesmo escondendo por detrás de uma certa capa de palavras 
(não familiares). O violento debate á volta a sua suposição de uma perceção estática e objetica da classe 
trabalhadora, enquanto Karl Heinz Roth aponta na unificação de tendências dentro de uma dinâmica- 
dentro do processo, que ele próprio chama de classe. 
 

b) O segundo ponto desta transição de leis de propriedade de produção de comodidades para leis de 
apropriação do trabalho de alguém em relação entre produção e mercado, entre planeamento e 
competição. Marx disse que a troca é só um esquema-- o processo essencial, que é concedido 
através do ato de produção do excesso de valor. No inicio da sua analise no Capital, Marx assumiu, 
da analise de comodidades e analisa que o trabalho determina valor—que as comodidades são 
trocadas em relação á quantidade de trabalho contido. As comodidades produzidas sob o modo de 
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produção capitalista, onde é primeiro de tudo sobre a mais-valia que contem, são trocadas numa 
relação completamente diferente, nomeadamente em relação a necessidade de produção do 
capital. “ Toda a dificuldade aparece do fato que as comodidades não são trocadas como simples 
comodidades, mas como produtos dos capitalistas, que reclama parte no total.” A análise do 
desenvolvimento de uma média de lucro cristaliza como a competição, como a aparente 
hostilidade entre capitalistas no mercado, só acentua o carater social da produção. Paradoxalmente 
o capital torna-se “a consciência de si próprio como um poder social” exatamente através desta 
“competividade”, compensando o movimento em relação á média de lucro. O ponto de partida não 
é mais a forma de comodidade ou o mercado, mas o poder social exortado na mais-valia dos 
produtores no processo de produção, que só é mediado através da forma de comodidade. 

 
Nós não podemos entender a dinâmica, o historial do desenvolvimento do capitalismo ao examinar a 
esfera do mercado. A teoria neoclássica e a sua repetição na forma da “ crítica da comodidade de Marx” 
toma o mercado e a forma de comodidade dos produtos como o regulador e o ponto de partida 
determinado. De acordo com eles é a produção que ajusta os mercados; produção é produção para um 
pedido dado; e tudo é tornado em comodidades, etc. As teorias de “especialização flexível” por 
Piore/Sabel ou o enfase na “orientação do cliente” em conceitos de trabalho de equipa fortifica estas 
perceções—e provam como é necessário  criticar este conceito. 
 
 
 O foco no mercado falha o ponto decisivo: a dinâmica do capital dentro da mais-valia produzida cria 
completamente novas coisas e novos métodos de produção, e revoluciona-se daí a organização de 
produção de relações sociais. A organização de produção de mais-valias determina como, e a que 
extensão, mercados e atos de troca jogam um papel na mediação de relações sociais, ou como e em que 
extensão eles são dados como atos de troca—organizam a produção de mais valias incluindo tudo, desde o 
comando do capital dentro da produção ao exercício do seu poder social na forma de estado ou nação 
estado. Uma recente publicação, que desconstrói o “mito de mercado económico” através de um 
cometimento com a toda a história teórica da economia, enfatiza a significância do ponto de partida 
escolhido por Marx: “no entanto fora de Marx, não houve outro economista na história da economia que 
tenha feito chave mestre para relações de manutenção de trabalho— nomeadamente, mudança 
tecnológicas que poupam esforços e o problema do esforço laboral suplementar— central a uma 
microeconomia teórica de produção e distribuição. Ao analisar a economia capitalista, Marx foi pioneiro na 
análise histórica da dinâmica de interação da organização e tecnologia que chamou de relações e forças de 
produção—como o motor de crescimento económico”. (William Lazonick, Business organization and the 
Myth of the Market Economy, 1991) Lazonick, um economista e historiador da escola radical, leva Marx a 
sério como historiador, que desenvolveu a sua crítica do capitalismo não através de processo dialético 
mental, mas através de uma análise dos desenvolvimentos atuais históricos. Ao descobrir falhas históricas 
em Marx, depois da sua própria análise histórica, ele diz que Marx enfatiza-se na organização da 
exploração, em vez de nos eventos de mercado, foi a chave decisiva para entender a História. 
 
Mercado e planeamento de (Estado) 
 
Dado o domínio avassalador da ideologia de mercado e as correntes conversações sobre “neo-liberalismo” 
o ataque ao “mito da economia de mercado”- como a demostrada por Lazonick e Bellofiore- como 
prioridade. Durante os anos 60 e 70 a esquerda política enfrentou o problema oposto. Confrontada com o 
fato que na altura em que o capitalismo usou mais e mais instrumentos sociais e económicos de 
planeamento e também proclamou abertamente isso, a esquerda encontrou-se num dramático dilema. Na 
2ª e 3ª internacional a noção de socialismo, o planeamento foi sempre a oposição da esquerda ao mercado 
da direita. Agora o capitalismo parece planear o desenvolvimento, que significa, parece realizar a 
substancia do ideal socialista- para poder assegurar a exploração! A esquerda criticou o capitalismo devido 
à sua anarquia no mercado, operações cegas das leis da economia da natureza dentro do mercado de 
competição e aparece na forma de crise. A capacidade de planeamento do capitalismo por sua vez tem de 
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atirar teóricos como Paul Mattick num pessimismo profundo, porque agora estado e trabalhadores podem 
prevenir crises económicas e portanto a emergência de situações revolucionárias. Ao equacionar 
socialismo com planeamento e capitalismo com mercado, a esquerda encontra-se num dilema, que 
deprime os radicais e permite aos partidos comunistas uma transição teórica plausível para uma 
colaboração reformista com os estados de negócio. Este foi um ponto de partida importante para a crítica 
Operaist no início dos anos 60. “ Desde que generalizamos o planeamento, o capital estende a forma 
mística fundamental da lei do valor de mais-valia da fábrica para toda a sociedade, todos os rastos do 
processo capitalista, origens e raízes parecem agora deperecer. A indústria reintegra-se no capital 
financeiro, então os projetos ao nível social a forma especialmente assumida pela exortação de mais-valias. 
A ciência burguesa chama a esta proteção o desenvolvimento neutral das forças produtivas, planeamento, 
racionalização e planeamento. (Raniero Panzieri: Surplus value and planning, 1964. 
Eles poem a neutralidade e racionalidade da máquina capitalista, organização e planeamento em questão 
(Despotismo e racionalidade). Mudaram o foco da anarquia de mercado para o planeado e organizado 
processo de extração de trabalho vivo na fábrica como escanda-lo atual e a essência irracional do 
capitalismo. Desta prespetiva, a expansão do planeamento de toda a sociedade (sociedade fábrica) não 
forma uma contradição á sociedade de mercado, mas um futuro desenvolvimento da tendência histórica 
do capitalismo- que Marx já compreendeu na emergência do sistema de crédito e capital de ações. Ao 
ignorar este fato e ao continuar a equacionar socialismo com planeamento. Para se atacar o papel do 
“partido de Marx” nesta fase histórica, Panzieri teve de desenvolver o seu argumento numa relação muito 
próxima com os textos de Marx—mas não só por razões táticas. Em contraste com Lenin, ao analisar Marx 
na sua observação sobre processos imediatos de produção, o papel da concentração de capital no 
processo de acumulação e finalmente o desenvolvimento do sistema de crédito como ponto de partida 
para o planeamento capitalista na produção social, Panzieri demonstra, que existe uma “ relação próxima 
entre a esfera da produção direta e circulação, enquanto esta relação é obscurecida se atendermos só ao 
elo entre produção direta e competição. Tal preceptiva permite-nos ver conexões não estabelecidas no 
Capital e relega muitas das suas leis “gerais” para uma fase de desenvolvimento capitalista. No entanto, 
valida a metodologia fundamental do Capital: o modo de produção domina o processo de circulação”. 
 
O criticismo do Marxismo tradicional e o seu focos na “anarquia de mercado” é de significância central   
para o ponto de reviravolta iniciado o discurso Operaist. A relação dentro da processo de produção 
imediata volta a ser o focos e torna-se central para iniciativas politicas: “ No sistema fabril, o aspeto 
anarquista da produção capitalista centra-se unicamente na cedência da classe trabalhadora, na sua 
rejeição da “racionalidade despótica”, (Panzieri). Dada a corrente predominância da ideologia de mercado, 
dada a apropriação da palavra “neoliberalismo” e a classificação da greve Francesa de 1995 como uma 
“revolta contra os mercados Europeus”, etc. o texto de Panzieri ganha um significado contemporâneo. O 
texto pode salvar-nos de reagira á quimera neoliberal com um marxismo e os seus conceitos de 
planeamento de Estado. O texto também mostra a importância da análise detalhada das políticas 
capitalistas de organização, como na forma de sistemas de créditos internacionais.  
 
Panzieri usa Marx contra o “partido de Marx” ao demonstrar que em Marx não existe nenhum esquema 
fechado de “ anarquia de mercado vs. Produção planeada”- mas Panzieri é confidente o suficiente para 
indicar a ambiguidade peculiar em Marx. Por um lado Marx enfatiza o carater profundamente despótico do 
planeamento, por outro lado o seu “enfase na anarquia social como a característica de todo o processo de 
reprodução capitalista tende a ganhar de volta o plano em si como um valor essencial do socialismo no 
confronto com o sistema capitalista”. Panzieri sublinha que temos de estar atentos a esta ambiguidade e 
que portanto a “prespetiva de socialismo” não pode ser claramente deduzida de Marx. Considerando as 
suposições teóricas, Panzieri repete a classificação enganosa histórica do capitalismo do tempo da análise 
de Marx como uma “época de competição” e uma certa etapa no desenvolvimento, como podemos 
encontrar no Marxismo Tradicional- mas Panzieri inverte a suposição do marxismo tradicional: enquanto 
um precede de uma organização e monopolístico capitalismo, que só entra na história depois de Marx, 
como um desvio do puro e completamente desenvolvido capitalismo e portanto entende-lo como o estado 
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final de um capital “podre”, Panzieri por outro lado vê o aumento da organização capitalista num futuro 
desenvolvimento e reforça a racionalidade despótica da extração da mais-valia.  
 
A noção de uma “ época de competividade capitalista” tem de ser questionada do ponto de vista 
histórico—que também ´da uma luz nos problemas teóricos.  Como Polanyi mostrou, historicamente não 
existiu e não existe uma tendência expansiva, que seja intrínseca aos mercados- a expansão dos mercados 
só foi conseguida através de intervenções violentas e concertadas. Porque a ideologia liberalista tem a 
extensão de mercado como “o crescimento natural de uma lei de progresso…a verdadeira natureza e 
origem do comércio, mercado, e dinheiro, a vida e os estados nacionais foram destorcidos alem de 
reconhecimento”. (Polanyi, The Great Transformation, Boston) este elemento violento de expansão pode 
ainda ser classificado como um problema da imposição do capitalismo no seu “estado infantil”, como tem 
sido terminado em várias passagens de Marx. Mas também um capitalismo “maduro” que emergiu em 
frente de Marx, liberalismo Inglês, não era uma “economia de mercado”. O fato que o capitalismo optou 
pela livre competição tem de ser entendido por outro lado, que significa que deriva da posição histórica 
especifica do Império Britânico e da estrutura de produção dentro do sistema Inglês. No geral temos de 
elaborar que os mercados pressupõem a existência de forças de regras do estado, que podem ser mais ou 
menos interligadas com o capital organizado. Neste sentido o mundo do mercado não +e uma força 
independente, que pode estar acima dos estados nacionais e forcar que as coisas sejam pelo mercado, 
como é mostrado no atual debate sobre “Globalização”. No decurso do desenvolvimento do mercado 
mundial uma tendência geral aparece, que é só o lado económico capturado na isoladamente da seu lado 
politico, que existe na forma do sistema internacional de estado. Como Wallerstein mostra, o processo do 
capital é um direito global e o seu início coincide com o desenvolvimento do sistema de estado. 
 
O mito histórico do capitalismo laissez-faire 
 
O termo “neoliberalismo” é utilizado normalmente (pelo menos no sentido critico da EZNL, que é ignorada 
facilmente demais: “ O crime histórico de privilégios, riqueza e direito a cometer atrocidades com 
impunidade renomeou-se de “neoliberalismo…”. A noção de “neoliberalismo  segue a mesma assunção  do 
capitalismo histórico Laissez-faire. Na introdução ao Myth of the Market economy, Lazonick destaca as 
fundações históricas da ideia de Adam Smith da “mão invisível”. 
 Dado que este credo no liberalismo não só forma as bases de todas as noções clássicas de equidade e 
equilibrium mas também é intrínseco á conceção para o Vulgar Marxismo de “movimentos a acontecer nas 
tuas costas” ou “ o silêncio determina forças das relações económicas”, quero a citar a desconstrução de 
Lazonick deste mito em mais detalhe de seguida. Esta transcrição convida-nos a escrutinar as suposições 
teóricas do “neoliberalismo” dentro do debate da esquerda sobre “Globalização” e “a questão da raça” 
mais de perto. 
 
“Smith enclausura a sua teoria de desenvolvimento económico no seguinte, “ Divisão de trabalho é 
limitada pelo excedente do mercado. Quais maior a procura que uma firma, industria, ou economia 
nacional enfrenta, mais extensiva a divisão de trabalho especializado metem em jogo. E para Smith, quanto 
mais especializada a divisão de trabalho, maior a produtividade do poder de trabalho. 
Smith não argumentou que esta especialização do trabalho em si tinha de ser coordenada pelo mercado. E 
fato, no famoso exemplo de Smith sobre divisão de trabalho, o empregador capitalista, não o mercado, 
coordena a especialização da divisão de trabalho. Pelo contrário Smith argumenta para o laisse faire tinha 
a ver com erradicar barreiras legislativas á mobilidade do capital naqueles usos no qual os seus donos 
decidem qual o mais lucrativo empregar— isto é, naqueles que oferecem mais apoio para  a especialização 
da divisão do trabalho. Se as barreiras para entrar na atividade produtiva e mercado de produtos fossem 
quebradas, Smith dizia, a mão invisível guiará o capital par aqueles na qual a divisão de trabalho pudesse 
ser o mais avançada possível. 
Ao ter estes argumentos, Smith estava a propor mudanças institucionais. No contexto Britânico dos anos 
70, o propósito político da “Wealth of Nations, 1976) era atacar as instituições mercantis que a economia 
britânica tinha construído sobre os últimos 200 anos. No entanto na proposta de mudança institucional, 
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Smith falhou na análise da dinâmica da história. Neste assalto a estas instituições, Smith talvez deve-se ter 
perguntado porque o excedente do mercando mundial disponível na Inglaterra no final dos anos 80 estava 
muito mal para o controlo Britânico. Se Smith tivesse perguntado esta “grande questão”, talvez fosse 
forçado a garantir credita para extensão da Inglaterra no mercado mundial as mesmas instituições 
mercantis que atacava. 
Em particular, Smith pode ter reconhecido a importância do comércio “corporativista” de empresas como 
a East India Company e a Royal Africa Company. 
 
Smith pode ter mencionado o uso do poder da política Britânica para abafar o crescimento da indústria 
têxtil de Portugal e Irlanda no seculo XIX, levando a ampliar do mercado destes bens comerciáveis aos 
fornecedores dos fabricantes Britânicos. Ele pode também ter enfatizado com a vitória na guerra contra a 
Espanha no sec XVI, os Alemães no sec XVII, e os Franceses no sec. XVIII ajudou a assegurar que os barcos 
britânicos seriam livres onde e quando quisessem. Smith pode ter concedido que, desde o final do sec. 
XVII, o crescimento Britânico no mercado dependia do seu poder nacional, exercido tanto militarmente 
como diplomaticamente, para impor e reforçar as Leis da Navegação. Smith pode ter reconhecido a 
relação integral entre economia e poder politico no crescimento do poder internacional Britânico. 
Focado na divisão do trabalho como fonte de desenvolvimento económico, Smith também super 
simplificou as transformações que inibiu a industria britânica de fornecer a extensão do mercado. A 
história mostra que a resposta britânica não foi simplesmente uma maior especialização da divisão do 
trabalho. Mais profundamente, esta resposta mostra uma organização dos caminhos no qual o trabalho 
produtivo era imposto tanto na agricultura como na indústria. 
Na agricultura, o aparecimento das oportunidades de mercado para vender lã e grão – oportunidades que 
eram abertas por investidas mercantis apoiadas pelo poder do estado—Criar iniciativas para recolocar a 
utilização de terra com colheitas tradicionais sustentáveis á produção desta comodidades negociáveis. A 
reorganização da terra agrícola, que foi levada na Grã-Bretanha desde o sec XVIII sob o que veio a ser 
conhecido como o movimento enclausurado, inevitavelmente diminuindo a agricultura tradicional 
camponesa. Enquanto o movimento enclausurado permitia a agricultura britânica tomar a vantagem nas 
novas oportunidades para o comércio agrícola, também criou uma força laboral de ex camponeses com 
pouca ligação á terra. Para ganhar avida, muitos destes camponeses viraram-se para a “industria 
doméstica”—a produção de bens no sua quinta. As principais marcas da industria doméstica foram 
têxteis—começou pelas lãs, utilizando material crescido em casa, mas com o crescimento no sec XVIII, o 
algodão, utilizando materiais importados para a Grã Bretanha na terceira perna do triângulo comercial com 
Africa e as Américas.   
Foi na expansão do sec. XVIII da indústria doméstica, com a afluência do capital aos trabalhadores no 
campo da Grã Bretanha, que ditou as bases da revolução industrial britânica. A emergência de tecnologia 
mecânica no final do sec. XVIII transformou o potencial produtivo da indústria têxtil. As tecnologias levam 
ás fábricas caseiras, mas durante a revolução industrial a industria doméstica baseada no trabalho manual 
expandiu-se ao serviço do sistema de fábrica baseado em maquinaria. Por último, com o avanço do sec. XIX 
e o aumento da indústria têxtil para a exportação, maquinaria em vez de trabalho manual, e a fábrica 
substituiu a casa familiar como sítio predominante de produção.   
O crescimento da fábrica como representante de uma mudança social dramática onde os trabalhadores lutam 
para ganhar a vida. Foi a emergência desta estorturas altamente individualistas da organização industrial no sec. 
XIX que deu credibilidade á ideia da corrida da economia pela “Mão invisível”. Dadas as vantagens competitivas na 
competição internacional a indústria britânica ganhou como resultado da Revolução Industrial, os interesses de 
produção britânicos também encaixou o argumento que as forças de mercado devem operar na economia 
internacional como um todo. O sec. XIX defendia o Laisse Faire porque, dado o desenvolvimento económico 
avançado que as suas indústrias já conseguiam, eles pensavam que as suas firmas podiam competir abertamente 
com as estrangeiras. O objetivo ideológico britânico era convencer a outras nações que elas estariam melhor se 
abrissem o seu mercado aos bens britânicos. “ (Lazonick() 
 
A analise de Lazonick não só critica a ideia de um puro “capitalismo competitivo”, ele também demonstra 
como a particular noção— partilhada tanto por Marx como por Smith—sobre a importância da livre 
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competição que deriva da estortura histórica especifica da divisão social do trabalho—que era sobre a 
radical mudança com o triunfo das corporações americanas e Alemãs. 
 
Mercados e Monopólios – A política de mercado 
 
Normalmente capitalismo é definido como “sociedade de mercado” não só para marcar a diferença do 
socialismo, mas também par distinguir historicamente capitalismo de feudalismo. Immanuel Wallerstein 
discute os encontros históricos de Fernand Braudel em dois artigos, que vira este debate “de cabeça para 
baixo”. No seu estudo Civilization & Capitalism, 15Th- 18th Century, Braudel pinta o quadro no qual 
aponta a esfera de pequenos retornos e o ganho baseado no “próprio trabalho” com o Contra – mercado, 
a esfera do comércio externo, de monopólios, a esfera das trocas violentamente impostas, que ele refere 
como “capitalismo”. Na última existem bons retornos, concentração e acumulação e ai ele localiza a 
origem das corporações modernas. Nesta esfera o jogo de procura e oferta não tem papel, o fator 
decisivo são o monopólio de status e poder militar para reforçar a sua posição. A posse violenta na “troca 
desigual” tem um papel importante na análise de Wallerstein do “sistema capitalista universal”. De 
acordo com ele a particularidade do capitalismo é que pode conciliar esta posse por detrás de uma ténue 
separação numa arena politica e económica. Igualmente, Braudel, marca a diferença entre economia de 
mercado como um mundo de “realidades “transparentes visíveis” e o mundo do capitalismo como uma 
“sombra” numa esfera opaca, na qual grupos privilegiados fecham as suas atividades por detrás de contas 
e transações, que contínua incompreensível para o cidadão comum. Sobre a esfera de mercado Braudel 
diz, referindo-se ao final do período medieval: “ O mercado soletra liberalização, abertura, a cesso a 
outros mundos. Significa oxigénio”, quando lhe perguntámos para não falar sobre o mercado em geral, 
mas examinar mais precisamente cada estortura concreta com que lidamos. “Temos de nos livrar da 
imagem simplista que o “mercado” é um local onde o produtor inicial e o consumidor final se encontram 
(…) no capitalismo histórico, tal local de mercado de transações tem constituído uma pequena 
percentagem do todo. A maioria das transações envolveu trocas entre dois produtores intermediários 
localizados numa longa corrente de comodidade”. Estes mercados são dominados por diferentes leis, por 
diferentes influências de monopólios ou poder de estado. Sem duvida, este mercado simples de pessoas 
comuns, esta perceção simplista—que se pode basear nas experiencias diárias no “ comportamento-
troca- presente-tempo-Natal” para relações dentro de espaços partilhados—é uma importante fonte de 
legitimação  para todo mercantismo capitalista de exploração que pode ser retratado como troca de 
relações. 
 
Ajuda-nos teoricamente retratar, como Braudel, a incongruência do auto-retrato liberalista do 
capitalismo. Na analise de Marx, muitas vezes assume este “pequeno mercado” e o seu “negócio justo” 
para poder mostrar quanta desigualdade e exploração existe por detrás desta forma de mercado—mas os 
monopólios tem um mais central, e mais fundamental nesta teoria. A condição foi inicialmente criada 
pelo enclausuramento, escravatura, etc depois, mais silenciosamente, consolidada na forma real forma 
material no aparatos de produção: a fábrica, as máquinas como meio de produção, que só podem ser 
operadas coletivamente, mas onde os trabalhadores enfrentam uma força criada de vendedores das suas 
comodidades (poder de trabalho). Esta força criada é mantida pela organização de produção, que é 
exemplificada pela forma fixa da maquinaria, a separação do conhecimento (produção), formas 
sofisticadas de comando do capitalismo, e pela organização de formas arquitetónicas de condições de 
vida, desenho urbano, sistema médico, escolas e a jurisdição de todas as relações. Desta curta indicação 
podemos adivinhar quanto estado (força) é necessário para poderem assegurar a existência permanente 
deste monopólio fundamental. Claro que os liberais não pararão de tentar de nos convencer do oposto, 
especialmente viajantes quando se fala na criação de mais emprego e portanto reclamar a possibilidade 
de todos em serem capitalistas, donos dos meios de produção. 
 
 
Wallerstein pergunta-se sobre a conclusão politica que podem desenhadas ao inverter a nossa prestativa 
sobre o mercado da maneira que Braudel faria. De acordo com Wallerstein, a noção de mercado de 
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Braudel, não é uma “hidden Poujamish” (movimento eleitoral reacionário, nacionalista em França nos 
anos 50, que se formou em volta do pequeno mercado). “Para ser a favor de um mercado “Braudelian” 
parece-me estar no fim de ser a representação de igualdade no mundo. Isto é dizer, lutar pelas liberdades 
humanas. E portanto para a eternidade (dado que a lógica de tal luta não permite a existência de sub-
humanos).”(O mercado de Braudel é, entre outras coisas, o mercado da “economia moral”—o fato de 
que Wallerstein mostra esperança nesta perspetiva é semelhante á perspetiva politica notada em alguns 
textos no Materialien fur einen neuen antiimperialismus.)  
Wallerstein assume que esta perspetiva pode provocar um novo aparecimento de movimentos anti-
semitas. Ele está fascinado pela maneira como Braudel, ao analisar a histórias, dissolve e inverte a 
tradicional e errada juxtaposition do mercado de capital e o estado de controlo feudal ou capitalista. 
Wallerstein tem reservas ao desenhar qualquer conclusão prática, que Braudel também não desenha, e 
formula questões em vez de respostas positivas. O aviso do “Paujadism” mostra que ele sabe dos perigos 
de uma conclusão otimista.  
 
 
Todas as iniciativas criticas sobre o sistema que querem implementar uma forma de transição aqui e 
agora ou que procura possibilidades de emancipação geral, repetidamente viram-se para a relação de 
troca—sendo por um lado a confirmação da autonomia individual, por outro lado a mais poderosa 
legitimidade para explorar e adquirir poder.  No debate sobre “ordenados para trabalho doméstico”, os 
anti-capitalista criticaram que a dependência de ordenado não pode ser um processo de libertação. Para 
uma mulher individual a habilidade para vender o seu poder de trabalho como uma comodidade em si, 
como forma de quebrar a dependência pessoal da relação de trabalho doméstico, foi uma experiencia 
prática de emancipação—mesmo ao nível da sociedade como um todo isto foi na corrente de relações de 
trabalho pago precário de baixos ordenados. Mesmo nas críticas sobre comodidades neo-Marxistas não 
conseguem evitar a ideia de relações de mercado em pequena escala e são mais uma vez forçados a 
formular propostas para o período depois do inevitável “colapso” do capitalismo, portanto relacionando 
ideias do movimento “alternativo” e conceitos anarquistas. 
 
Para termos a certeza, Marx no seu tempo criticava “os imbecis dos socialistas (…) que demonstram que a 
troca e valor de troca etc são originalmente (no tempo) ou essencialmente (na sua forma adequada) um 
sistema de liberdade universal e equidade, mas eles tem sido perpetuados pelo dinheiro, capital, etc (…) é 
uma estupides desejar que valor de troca não se desenvolverá em capital, nem em trabalho que produz 
valor de troca em ordenado. O que divide estes senhores do apologismo burguês é (…) a sua sensibilidade 
às contradições incluídas no sistema.” (Marx, Grundrisse). Para Marx a relação de trocas na forma como 
existe é a base para as noções de liberdade e equidade—estas noções sendo só reflecções da sociedade 
burguesa no mundo das ideias. De acordo com Marx, não é sobre confrontar a má realidade social com a 
sua auto-conceção espiritual, mas sim sobre tomar a sociedade incluindo as suas expressões idealizadas. 
O modelo de um mercado não capitalista continua politicamente atrativo, porque oferece uma 
alternativa democrática e descentralizada ao estado plano de estado/ ou domínio capitalista. Bellofiore 
conclui a sua pesquisa ao dizer que “A noção de Marx de comunismo (…)—por favor permitam-me este 
paradoxo—é muito mais perto do liberalismo de Hayek que da doutrina comum Marxista-Leninista, dado 
que estamos em coerência com as ideias de Marx, podemos entender comunismo só como uma 
dispersão de poder.” Bellofiore vai mais longe,--  
Um passo que faltava em Braudel e Wallerstein, porque as suas análises de diferentes estorturas de 
mercado falha na análise de relação entre mercado e as suas correspondentes formas de mercado. “ Para 
se referir a isto Marx significa lutar contra a primícia da economia” e propor uma crítica que “não só 
quebre com a tradição tradicional centralista do movimento laboral, mas também com as suas tradições 
industriais.” (Bellofiore, “Piano, capitale e democrazia) 
 
 
O esforço para juntar os objetivos de liberdade (liberalismo) e equidade material (socialismo) leva-nos á 
conclusão que temos de enfatizar por um longo tempo: a abolição do trabalho. Enquanto o individuo 
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depender do trabalho, propriedade privada e troca continuarão a ser a única possibilidade de liberdade na 
relação entre indivíduos. Mas é por acaso que por contrário, propostas políticas muito criticas 
apresentadas por Wallerstein e também Karl Heinz Roth excluem esta questão. Panzieri sublinha que na 
crítica de Marx não é meramente sobre a forma capitalista de aplicação de maquinaria, tecnologia e 
ciência, mas sobre o fato que a forma material da tecnologia em si é capitalista no todo, que toda a 
racionalidade em si é despótica. Ao fazer isto Panzieri também destrói qualquer esperança ingénua que a 
existente força de produção pode ser usada como base para uma sociedade livre de trabalho. Os auto 
proclamados “eco forças produtivas”, que a esquerda deixou para as correntes burguesas, mais á frente 
desacreditou as “forças produtivas”. Não existem respostas fáceis para este problema, mas não podemos 
evitar a questão—se não toda a conversa sobre revolução e abolição de trabalho continuará uma 
esperança, que em paralelo tem a tendência de entender a luta contra o trabalho como uma forma 
universal antropológica constante de “preguiça”. 
 
Capitalismo histórico como método critico 
 
Finalmente quero salientar um ponto metódico importante referente á olhar sobre “capitalismo histórico” 
de Wallerstein, sem discutir a sua tese em detalhe. O seu olhar é importante porque resulta numa 
conceção do capitalismo fundamentalmente diferente da analise tradicional, pondo luz no debate atual 
sobre globalização. Na sua antologia Unthinking Social Science, Wallerstein reconsidera a diferença entre 
método “Nomothec” e “Ideographic” e chama á sua própria aproximação numa parte diferente do texto 
“heuristic” – relacionado ao debate clássico no método na Alemanha social no sec XIX. Quero clarificar o 
problema—indo atras deste debate académico—ao referir uma certa leitura do Capital de Marx 
provocou—Marx tenta familiarizar a audiência Alemã  com um livro que exclusivamente lida com a 
situação na Inglaterra. Para explicar a razão porque a sua história é supostamente interessante para uma 
audiência não Inglesa ele refere-se ao carater geral da situação inglesa e consagra o seu ponto ao 
comparar a sua analise com a indiscutível “Ciência messias” do seu tempo, a ciência natural (uma tática 
infelizmente utilizada por Wallerstein na sua alusão á Teoria do Caos!) : “ O físico ou observa processos 
naturais onde eles podem ocorrer na sua forma mais significante, e são pelo menos afetadas por 
distúrbios, ou, sempre que possível, faz experiencias sobre condições que asseguram que o processo irá 
ocorrer no seu estado puro. O que tenho observado neste trabalho é o modo de produção do capitalismo, 
e as relações de produção e formas de inter- correspondência que lhe corresponde. Até agora. O seu foco 
tem sido a Inglaterra. Esta é a razão porque a Inglaterra é utilizada como a melhor ilustração do 
desenvolvimento teórico que faço.” (Capital) 
 
Podemos ver como o fascínio por um método e a ciência natural levou a melhor sobre o Marx histórico, 
que o leva a criar a pré – condição para a futura reconciliação da sua crítica de relações sociais existentes 
com ciência burguesa e trona-la num “Marxismo apologetical” (Panzieri). Marx propôs um “tipo ideal” de 
capitalismo que pode já ser discernido na Inglaterra. Ele pede à audiência alemã para ser paciente, pois a 
forma pura chegará à Alemanha. Desta maneira a verdadeira história do capitalismo torna-se uma mara 
“ilustração” de leis gerais. Em muitas passagens do seu trabalho Marx polemicised contra tal exposição da 
realidade, mas aqui ele é ambíguo e parece confirmar as leis naturais do Marxismo vulgar e os jogos 
académicos de derivação.  
 
O carater problemático da sua aproximação é óbvio: se é suposto ignorar-mos todos os “fatores 
perturbantes” na procura de um “processo puro”, como estabelecemos o que é “puro” e o que é 
“perturbante”? Podemos repetir a experiencia (a forma cientifica de produção industrial) quantas vezes 
quisermos determinando o “fator perturbante” na relação com um resultado desejado. Mas na história 
não existem repetições ou resultados desejados (a não ser que assumamos um plano divino ou uma 
teologia secreta). A conceção de um tipo ideal de capitalismo é enganador, só existe um capitalismo real 
“numa realidade única e concreta” (Wallerstein). Ainda falta a possibilidade de comparar sociedades em 
muitos países diferentes para encontrar um “capitalismo médio” ou uma forma de capitalismo onde todas 
as sociedades se desenvolve para ele. O segundo argumento central de Wallterstien desafia esta suposição 
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ao inserir a questão da “unidade das análises”. Quando comparamos capitalismo em diferentes países 
assumimos as fronteiras dos países como naturais, que obviamente não o são. Na análise do capitalismo 
territorial e estados nacionais não podem ser só assumidos como dadas “unidades de investigação”, eles 
próprios formam parte do problema. Historicamente Wallerstein quer demonstrar que o modo dominante 
de produção, que é capitalista, não pode emergir independentemente num só espaço do globo, mas sim, 
desde o princípio, emergiu nos pilares do sistema de estado e tem um “Mercado Global”. O impulso 
histórico para a formação e acumulação do capital emergiu da divisão de trabalho e correntes de 
comodidade, que passa por cima dos estados individuais. A investigação separada de sociedades 
capitalistas nacionais e a sequente análise das “relações externas” vai-nos levar a lado nenhum. Em relação 
às preocupações de segmentos em “interno” e “externo” é enganadora, dado que desde o princípio uma 
das características essenciais do capitalismo era utilizar a relação de “fora” e “dentro” como um simples 
significado para a sua própria função. Não faz sentido falar sobre diferentes capitalismos no espaço e 
tempo, só existe um, O capitalismo histórico. 
 
REFERENCIAS: 
Footnotes: 
[1] Historically, this conception of individual freedom required a violent (!) enforcement of a certain  
non-violence in society; or to be more exact, in the sphere which only becomes ‘society’ in and through  
his process of enforcement (see: The Great Transformation, 10 th chapter, on “Political Economy and  
he Discovery of Society”). The permanent presence of violence can only be disguised by violence be- 
coming the complete ‘other’ to society, by becoming the state. Due to this separation being fictitious, it  
can only be organised as an ideal vanishing point, as the ideal of state monopoly on the use of violence.  
The actual social relation and its stability have always been based on social force and authority in social  
contexts like family, community or workplace and could not be maintained by the state alone. In the  
contribution “Monopoly on Violence for Sale” in Wildcat-Zirkular no. 20 the myth of the state’s mo- 
nopoly on violence is taken at face value and the introduction of private security services etc. is inter- 
preted as an abandoning of the monopoly of violence. Whereas in reality we probably deal with a form  
of commercialisation of inner-social violence, which does not function ‘spontaneously’ anymore. Given  
hat the erosion of inner-social disciplining functions and spaces is less obvious and cannot easily be  
detected from state measures, the emergence of new supervisory bodies appears as a new form of  
power, as a “fragmented exertion of force” (same article), which is supposed to secure the “neoliberal  
crisis strategy”. Once we compare these new forms with the increasingly ineffective forms of frag- 
mented exertions of force such as the family, church, military or labour they appear as a miserably  
powerless substitute. The ideology and practice of ‘pacifism’, conveyed by the new anti-fascism and the  
phobia of media violence (see book-review “Die Scharfmacher” in Wildcat-Zirkular no. 20), is of equal 
importance. The debate on violence and monopoly of violence should not ignore the historically spe- 
cific separation between the ‘peaceful society of exchange’ and the violent state.  
 
[2] This quote merely summarises the results of a protracted analysis of the manifestations of the vari- 
ous forms of income in capitalist society, it does not explain them in any way. Marx’s analysis itself is  
to be debated and has to be verified historically, it is not supposed to be assumed as ‘true’ here. 
 
[3] A further politically fatal consequence of this flawed perception is that by assuming ‘national deals’  
we presuppose that by ‘working class’ we mean national working classes. It has been noted several  
times in debates within Wildcat how problematic it is to talk about ‘global class struggle’ in general,  
without specifications or reference to context—given that, as it is claimed by some, the working class as  
a concrete political factor can only be traced on a national level since at least 1918. See, for example,  
the paper “Integration and class struggle”, debated during the preparatory phase of the (international)  
Wandlitz-Meeting (short version in Wandlitz-documentation III, p. 20-2), re-referred to by the author of  
the text “The American Way of Antifa” in Zirkular no. 17. Here the problem arises of how we under- 
stand ‘nation’. In my opinion, from a historical perspective it can be shown that the emergence of na- 
tional states (in contrast to territorial states) can only be explained in the context of specific class con- 



flicts becoming virulent. By reducing the class notion to the expressions of national working classes,  
like they form subsequently, would retrospectively disable us from explaining the emergence of na- 
tional statehood. Or to put it differently: only if we start from a global notion of class we will be able to  
understand the existence of national classes and only starting from that level will we be able to make  
out an antagonism. But in the context of the current stage of our debate I think the remark (on national  
working classes) is justified and extremely productive, given that we permanently speak, without fur- 
ther reflection, of national working classes (national deals, working class in Germany etc.). This results  
in factually abandoning the notion of class and only being able to adhere to it formally. It becomes a  
source of dogmatism, once we continue postulating an antagonism even though our own conception  
actually excludes it. Here the involvement with Wallerstein might be helpful, because he indicates the  
implications of the very choice of the ‘subject of analysis’ (for example the national framework). 
 
[4] These short remarks on Krisis and Hartmann neither state that a critical involvement with them is 
over and done with nor that an involvement is not worth the effort—on the contrary. The debate on  
Marx and the critique of the ‘commodity producing system’ started by Krisis and, in the meantime, by a  
number of its splinter groups, has revived the discussion on the significance and scope of an historical  
end of this system (when referring to Krisis here I don’t refer to the proposals in ‘real politics’ Robert  
Kurz has now extracted from his popularity!). Their debate has reposed the question of the most ab- 
stract manifestations of capitalist society—which therefore are the most likely to appear as natural— 
such as commodity or money. In this way they do what, for example, the Situationists had done before  
them—although the latter did it in a rather more refreshing manner. It is equally important to take into  
account research into the real history of capitalist exploitation, such as the works of Detlef Hartmann, 
even though we would have to critically debate the underlying concepts of the research. 
[5] In their December 1995 issue, the magazine ILA (Informationsstelle Lateinamerika, Bonn, www.ila- 
web.de) opened a debate under the title “A global economy—To make capitalism criticisable again”.  
The contribution “Resistance: By whom?” in ILA no. 191, 1995, very clearly argues that we are wit- 
nessing a global harmonisation of living conditions in the sense of the layering of classes. Furthermore  
we have been asked to participate in this debate ...  
 
[6] It is right to say that the theoreticians of flexible specialisation in particular refer to Schumpeter, in  
order to focus on the innovation in production and products. In this way they can be categorised as 
‘neo-Schumpeterian’, like presented in the article “Klassenkampf-Krise-Kommunismus" in Wildcat  
Zirkular no.1. But these theoreticians only do this in the hope that through innovation a renewed and  
harmonious market model will emerge. They claim that the production of flexible specialisation is more  
capable in adjusting to market demands and individual needs of customers. They thereby remake the  
old tale of the ‘sovereignty of the customer’, which always served to legitimise ‘market society’: by  
demanding, the customers determine what is produced and where. The ‘sovereignty of the producer’,  
which, according to Schumpeter, determines the course of events (see Bellofiore), is seen as a negative  
side effect of mass production, which only needs some corrections. Unavailingly they thereby try to  
escape from Schumpeter’s pessimistic view on capitalism and to rescue the picture of the ‘market soci- 
ety’ (theoretically refuted by Schumpeter) as a future vision. Within the empirical debate on flexible  
specialisation the assumptions about the new role of small enterprises and the focusing of production  
towards diversified markets have largely been disproved.  
 
[7] Brick/Postone similarly engage with the pessimism of critical theory in reference to Friederich Pol- 
lock by insisting that in Marx’s theory the relations of production have a primary status regarding the  
relations of distribution. Their critique remains on the level of ‘academic Marxism’ and they draw dif- 
ferent political conclusions from Panzieri (Barbara Brick and Moishe Postone, “Critical Pessimism and  
the Limits of Traditional Marxism”, Theory and Society, Vol. 11, No. 5, Sep. 1982, pp. 617-658,  
http://www.revalvaatio.org/wp/wp-content/uploads/postone-critical-pessimism-and-the-limits-of- 
traditional-marxism.pdf). 
 



[8] Bellofiore confronts exactly the same questions nearly thirty years later and demonstrates that the  
opposition of market and planning is seemingly incorrect. Apart from the short footnote no.8, Bellofiore 
does not refer to the thorough analysis of Panzieri at all. In the footnote he refutes Quaderni Rossi’s 
concerns regarding the planning capability of capitalism, which is not such a difficult task having just  
experienced two decades of capitalist crisis. The reason likely being that Panzieri was engaged in a  
tactical involvement with a party ideology influenced by Marx and Lenin, whereas Bellofiore is en- 
gaged in a tactical involvement with academic economical science where Marx or Marxism no longer  
plays a role.   
 
 [9] This question already came up in the second part of “Klassenkampf-Krise-Kommunismus” i 
cat Zirkular no.2. As a preliminary answer it was proposed to relate the notion of ‘productive 
more to knowledge, skills and the cooperation of people, rather than to the ‘hardware’. Surely 
the first criticism of the notion of ‘productive forces’ conveyed by traditional Marxism in its m 
ingly  technologically deterministic understanding—but this criticism does not solve the p 
Knowledge and abilities can be changed very rapidly once the necessary material preconditi 
given. But the element which forms a cohesion within history (not necessarily a progress, like  
stein rightly emphasises!) is the fact that each generation finds material conditions created by p 
generations (or so-called natural forces)—whereby ‘created’ could well mean ‘destroyed’. An 
conditions cannot be changed voluntarily from one day to the other. In Europe, for example,  
cludes conditions which nowadays we only rarely perceive as having been created, like e.g. th 
age of swamp lands, the clearing of forests, the increased production of humans after the witch 
the separation of rural and urban etc. Knowledge and skills in contrast are rather ephemeral th 
we can currently observe when looking at the short half-life period of computer programs o 
know from history in the form of thousands of years of amnesia concerning already made inv 
and discoveries. I think the question of ‘productive forces’ has to be radicalised in a differe 
namely by dissolving the wrong separation between the productive forces (of labour) and the 
forces—like Marx indicates in his introductory notes of his critique of the Gothaer Manifesto. 
quently we would also have to question the common perspective which opposes social and natu 
ence—an opposition which Wallerstein uncritically maintains by comparing his approach to t 
tendencies in natural science. Nowadays the perception of an unhistorical nature and an unnatur 
ety is taken for granted—this perception would have to be criticised to the same extent as the sep 
of politics and economy. 
 
[10] His criticism of imposed ‘subjects of analysis’ (e.g. by the very fact that available statis 
documents often refer to national frameworks) might also be helpful in a different sense. For e 
the analysis of class movements is often limited to the analytical framework of nation states, see 
due to pragmatic reasons: “The class struggle in France”, “The Polish working class” etc. Ther 
easily ignore to what extent the choice of the analytical subject already presupposes certain a 
tions. Do we consider the movements of workers ‘in Poland’ (where in this case the borders are 
cally very precarious anyway) or the ‘Polish’ workers? – which would inevitably lead us also  
many, France or the US. In this field the purely comparative historiography of the labour movem 
migration studies largely co-exist without exploring further interrelations and cross references. 
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