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Circuite de prouducție și reproducție 

 Circuitul de producție: Procesul de producție presupune că suma de bani (B) este folosită de 

angajator pentru a cumpăra forță de muncă (FM) și mijloace de producție (MP), pe care le utilizează 

în procesul de producție (P) pentru a produce o marfă nouă (M’) pe care o vinde pentru o sumă de 

bani (B’), preferabil mai mare decât suma avansată inițial. Diferența dintre cele două sume de bani 

B’-B se numește capital. Scopul este să se reia procesul de producție astfel încât să se crească suma 

de bani pusă în circulație, de aceea în schema apare reprezentat și un al doilea ciclu de producție. 

Acest proces de expansiune a sumei de bani se numește acumulare de capital.  

 

B – Bani; FM – forță de muncă;  MP – mijloace de producție; P – producție; M –marfă; MS – 

mijloace de subzistență; 

 Circuitul de reproducție: La acest proces de producție este cuplat un proces de reproducție, în care 

forța de muncă (FM) folosind banii (B) primiți sub formă de salariu își va cumpăra mărfurile necesare 

pentru propria subsidență (MS) și a celor dependenți (familia). Cumpărarea MS nu este, însă, 

suficientă pentru ca FM obosită în urma trecerii printr-un circuit de producție să devină FM’ – forța 

de muncă regenerată și înglobabilă într-un nou circuit de producere de plus-valoare.  

o Pentru ca această transformare să aibă loc, este nevoie de o etapă similară cu procesul de 

producție, adică este nevoie de munca vie care să realizeze sarcini banale precum gătit, 

spălat, curățenie, îngrijirea și trimiterea la școală a copiilor, muncă emoțională.  

o Este nevoie de forță de muncă proaspătă, în sensul de noi generații de forță de muncă. 

 Muncă reproductivă rămâne neremunerată și este atribuită sferei non-productive (care este adesea 

sinonimă cu non-politică, sau non-politizabilă) făcând astfel invizibil faptul că este la fel de vitală 

producerii de plus-valoare ca și munca în fabrică. 

 

Viața personală si Anii 20 si 30 

 Industrialism / Fordismm/ Independeță individuală / Clasa muncitoare și formele colectiviste 

 Iubire / mulțime / intimitate / familie. 

 Psihoanaliza: viața pulsională, impulsuri inconstiente, dorinte, negociere cu un superego 

 Psihoanaliza: etica autocunoașterii și renunțarii la sine. 

 Pshoanaliza: centrarea pe subiect ca rezultat al relațiilor intime, de grup si sociale. 

 Refuzul narcisismului prin renuntarea la starea primara de fuziune/imersiune cu mama. 
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Narcisism și Anii 50 și 60 

 Renutare și cautarea celuilalt vs. afirmare si statuarea sineului 

 Critica artistica ca o modalitate de afirmare a relaționalității producției sineului, acceptara 

narcisismului ca relație primară oceanica cu mama si etica autenticitatii ca afirmare de sine. 

 Identitate și critica colonialismului, rasismului și a sexualitatii. 

 Feminism și critica injustetii sociale a diviziunii sexuale a muncii, critica familiei, și a tipurilor de 

aranjamente care o transformă pe mamă în persoana față de care se produc atașamentele primare 

și sentimentele oceanice. Critica imaginii tatălui ca salvator și sursă a separării din uniunea primară 

cu mama și necesitatea transformării diviziunii sexuale a îngrijirii copilului. 

 

Revoluția relațională din 1970 

 Argumentul mare: Sinele se dezvoltă in relatii profund relationale, viața intrapishică este produsul 

relațiilor primare cu cei care oferă resursele de atașament. 

 Pulsiunile nu sunt aspecte înnăscute (pulsiunile erotice și cele spre moarte), ci sunt produse sociale 

care apar din relațiile cu persoanele apropiate. 

 Capitalismul captează treptat cirticiile artistice si ingnorarea criticii injustetii sociale. 

 Spiritului capitalismului (adică: formele de motivație și narațiuni care solicită implicarea emoțională 

și prin practici a fiecărei persoane în procesul de producție, distributie și consum al mărfurilor) si 

capitalismul în rețea (sistem bazat pe acumularea continuă de capital prin separerea mijloacelor de 

producție de forța de muncă, dar care organizează producția prin organizații orizontale, flexibile, 

bazate pe grupuri relativ autonome și în legătură cu alte grupuri similare) folosește aspectele 

relationale ale criticii artistice pentru a statua un nou muncitor ideal: cel empatic, capabil să intre 

în relații afective cu ceilalți, atent  la imaginea sa, a firmei și la cultura organizațională care îl pune 

în relație cu colegii săi. 

 Captarea mișcarilor feministe prin captarea criticilor ce arătau că socialul este construit pe o ordine 

publică masculină neutralizată de aspectelor emotionale; orientarea tot  mai puternică a 

capitalismului spre o un subiect empatic; captarea criticii legate de poziția subordonată a femeii în 

interiorul familiei patriarhale, deschiderea forței de muncă spre femei si efectele de dublarea a 

fortei de munca existente conducând astfel la ieftinirea globală și locală a muncii. 


