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Introdução
Giuseppe Cocco'

Os quatro primeiros capítulos apresentados neste livro
correspondem a artigos escritos por Maurizio Lazzarato em
períodos diferentes e quase todos publicados na revista francesa
Futur Antérieur. 1 O primeiro e mais importante desses ("Trabalho
imaterial e subjetividade'') foi escrito com Antonio Negri em 1991.
Trata-se de um verdadeiro programa de trabalho teórico e empírico
que se desenvolve e desdobra, inclusive, nos outros capítulos de
Maurizio Lazzarato propostos neste livro.
A maioria destes artigos foi escrita no âmbito de debate francês
sobre reestruturação produtiva, crise do fordismo e transformações
do trabalho. O quinto capítulo foi escrito por Lazzarato em ocasião
da publicação de uma coletânea destinada ao público italiano
(LAzZARATO, 1997). Neste, porum lado, Lazzarato reivindica a linha
teórica ao longo da qual se desenvolveram as pesquisas que levaram
à tona a noção de trabalho imaterial. Por outro, dialoga com outros
autores italianos que, pertencendo a esta mesma linha, avançaram

contribuições originais ao projeto teórico e político lançado pelo
artigo sobre trabalho imaterial. Por um lado, pois, Lazzarato coloca
. Esta introdução foi escrita com o aporte de Mônica Jesus.
1

Dirigida por Antonio Negri e Jean Marie Vincent e publicada pela editora
L'Harmattan de Paris, a revista francesa existiu desde o meado da década de
1980 até o final da década de 1990. Logo depois da volta de Negri para
Itália, uma parte dos editores de Pu/ur Antén"eur (entre os quais o próprio
Maurizio Lazzarato) se reuniu para criar uma outra revista, Multi/ude, cujos
primeiros quatro números foram lançados em 2000 pela editora Éxils
(paris).
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a elaboração da noção de trabalho imaterial dentro da corrente
neomarxista italiana da década de 1960 conhecida como
operaismo. 2 Por outro, tenta avançar no debate sobre as novas
figuras do trabalho discutindo com as contribuições empíricas e
teóricas de Sergio Bologna sobre "trabalho autônomo" (FUMAGAI.ll
& BOLOGNA, 1997; BOLOGNA, 1998), de Christian Marazzi sobre a
"guinada lingüística" do trabalho (MARAZZI, 1994) e, enfim, de Paolo
Vimo sobre a noção marxiana de General Intellecte, mais em geral,
as relações entre trabalho e ação (VIRNO, 1994).
Inicialmente limitada a círculos políticos e acadêmicos restritos,
a abordagem em termos de trabalho imaterial acabou
desbordando-os e se tornou, na virada desta década, um referencial
obrigatório. Encontramos o marco da força da proposta de Negri
e Lazzarato no espaço que lhe foi dedicado em um recente livro
de André Gorz (Miséres du présent. Richesse du possible)' bem como
no afresco monumental que Luc Boltanslci e Eve Chiappello
dedicaram à analise do "novo espírito do capitalismo" (1999).
Na medida em que a noção de trabalho imaterial encontrava sua
legitimidade de importante contribuição crítica ao novo regime
de acumulação capitalista, esta literatura de origem operaista
começou a chegar no Brasil.
Na realidade, a integração destas contribuiçôes teóricas ao debate
brasileiro sobre reestruturação produtiva e globalização se faz no
marco geral de uma crítica do trabalho bastante estanque e,
paradoxalmente, "conservadora". As causas destas resistências,
no Brasil, à inovação das ferramentas teóricas da crítica do trabalho
são múltiplas. Boa parte delas são de origem ideológica. Outras,
, Vide nota 5, capo 2 (p. 53).
3

Ed. Galilée, Paris 1997. Os artigos de Futur Antén'eur, de Negri, Lazzarato,
Virno, Bologna são largamente citados ao longo de todo o capítulo 2
(Demiers avafars du travai~ e são destrinçados no parágrafo 4 (Autonomie et
vente de sal) que lhe é inteiramente dedicado (p. 70-77).

9

bem mais importantes, estão inscritas nas específicas dimensões
estruturais do mercado do trabalho e da relação salarial no Brasil.
No plano ideológico, há diferentes tipos de "resistências", mas
podemos facilmente atribuí-las (sem com isso querer reduzi-las a
essa) à hegemonia de uma visão teórica, herdada de um certo
marxismo ortodoxo e uma certa tradição do "movimento operário
organizado", que vê a emergência da classe (e de suas organizações)
como uma conseqüência da relação de capital: identificando os
destinos dos trabalhadores aos da relação salarial, hipoteca a
vitalidade das lutas ao andamento da curva do emprego (formal e
preferivelmente de tipo industrialQ. De maneira paradoxal e grotesca,
um batalhão de críticos ferrenhos do capital acaba postulando que
o horizonte das lutas precisa e depende da submissão à "maldição"
do trabalho assalariado. Se este é o pano de fundo geral, que
obscurece qualquer possibilidade de pensar a constituição do
trabalho (e portanto de sua crítica) "fora" da relação de capital (que
tornaria a "maldição" do trabalho assalariado "dispensável"),
há também outros ângulos ideológicos que fazem do trabalho
material um valor em si. Estes recusam o conceito de trabalho
imaterial pelo simples fato de que continuam repetindo o enredo
de um "desenvolvimento das forças produtivas (que) possibilitou a
ruptura com as antigas concepções religiosas" (LESSA, 2000, p. 43) e
de uma noção de trabalho que, embora reivindicando-se do método
marxiano (a centralidade ontológica do trabalho), o submete à
instrumentalidade da dinárnica da técnica (e de sua "transformação
da natureza").4 De maneira menos conservadora, outros autores

4

Sergio Lessa, ibid., p. 52. Nestas mesmas páginas, Sergio Lessa conclui,
na mais tradicional das posturas, que o trabalho ligado à reprodução da
vida e das relações sociais não é produtivo. O curioso está no fato que este
artigo foi escrito Ce publicado) para um público de assistentes sociais de
maneira a eles apreenderem que "( ... ) o Serviço Social não realiza a
transformação da natureza nos bens materiais necessários à reprodução
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tentam ir além destas posturas. Mas, muitas vezes se trata de uma
abertura bem superficial, pois o imaterial é integrado só para
reduzi-lo ao material (ANTUNES, 2000). É a operação que faz
Ricardo Antunes: a apresentação das teses sobre desmaterialização
do trabalho é finalizada à manutenção das duplas tradicionais que
opõem "trabalho e interação, (... ), práxis laborativa e práxis interativa
ou intersubjetiva" (ANTUNES, 1999, P. 134); e, por final, destinada a
poder afirmar que o "estranhamento (... ) do trabalho encontra-se,
em sua essência, preservado".6 No fundo, estes autores nos dizem
que, na medida em que "a Internet só é virtual até a venda das
mercadorias, cuja produção e entrega seguem se dando no campo
da "velha economia" podemos continuar confiando nas "leis básicas
do sistema capitalista" (FlORI, 2000)7
social.", E mais: "a práxis dos assistentes sociais (é) incompatível com a
centralidade ontológica do trabalho (... )". Grifas nossos.
5 Antunes dedica o capítulo VII ("Mundo do trabalho e teoria do valor")
à apropriação desta literatura (com citações de Lazzarato, Ncgri e l\1ichael
Hardt). Permito-me anotar que o autor atribui a Francisco de Oliveira
(na nota 55) "a bela síntese (das) interações existentes entre a potência
constituinte de que se reveste o trabalho vivo e a potência constitutiva do
trabalho morto". Não atribuindo o crédito ao verdadeiro autor desta síntese
(eu mesmo, candidato a uma vaga de professor titular frente a uma banca
composta pelo próprio Antunes, Francisco de Oliveira e outros), Antunes
comete o grosseiro erro de uma oposição tautológica: constituinte versus
constitutivo. Na minha conferência, eu usava Negri para opor a "potência
constituinte do trabalho vivo (ao) poder constituído do trabalho morto".
Vide Giuseppe Cocco, Trabalho e cidadania. São Paulo: Cortez, 1999, p. 54.
6 Ibid., p. 222. Grifas nossos.
7

No mesmo registro, vide M. Pochmann, "Mitos e realidades da 'nova
economia"'. Pnmapagina, 27 de setembro de 2000, onde podemos ler que
"a expansão da riqueza nos EUA, entre 1984 e 1994, foi sustentada pela
força da 'velha economia'''. Note-se que estes comentários que descobrem
a força da velha economia norte-americana, na década de 1980 e no começo
dos anos de 1990 ficavam, quase todos, empolgados com a decadência da
economia dos EUA e o deslocamento de centro do mundo para o Japão e
seu modelo toyotista de regime de crescimento neo-industrial. Pouco
importa que este modelo, entretanto, tenha ido por água abaixo!
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No plano mais estrutural, o desenvolvimento "constrangido"
(ou periférico) da relação salarial de tipo canônico' fez com que, no
Brasil, o mercado do trabalho formal sempre convivesse com
importantes bolsões de miséria e com um trabalho informal que
lhe era (e ainda é) profundamente correlato. Ao mesmo tempo,
a explosão da informalidade e de toda forma de precarização do
trabalho (e da vida) acontece em uma situação de ausência de um
verdadeiro sistema de Welfare e, pois, dos diversos dispositivos de
cobertura social dos quais os trabalhadores precários podem dispor
na Europa ocidental (e também, embora em menor medida, nos
EUA). Com efeito, a mistura de antigas e novas formas de
informalidade e flexibilidade impõe, no caso brasileiro, oportunas
traduções das contribuições teóricas baseadas nas transformações
materiais das economias centrais. 9 Mas estas restrições soam de
maneira ainda mais problemáticas para os defensores de uma
centralidade do trabalho fundamentalmente ligada a seus moldes
fabris: por um lado, pelo fato de que a relação salarial de tipo fabril
sÓ envolve porções restritas da população brasileira; por outro, pelo
fato de que, menos no caso (importantíssimo mas restrito) do pólo
automobilístico do grande ABC paulista, ter acesso à relação salarial
de tipo fabril não foi garantia de acesso material aos direitos, ou
seja, de uma verdadeira inserção cidadã dos "trabalhadores".lll
Enfim, a modernização dos processos de trabalho (acelerada de
8

Ou seja, formal e, justamente no caso do Brasil, com carteira assinada.

') A "corrosão do caráter" é uma antiga realidade e não apenas uma produção
recente. Vide R. Sennet, The Corrosion o/ Character. Nova York: W. W
111

Norron, 1998.
Mesmo que pareça inútil, é preciso lembrar que a "carteira de trabalho"
funciona (ainda) como um instrumento de controle (de identidade
"caracterizada": "sou trabalhador") de populações marginalizadas dos
direitos básicos, inclusive, às vezes, o de andar na rua. Sem citar a volumosa
produção antropológica e sociológica a este propósito, vide o romance
antropológico de Paulo Lins, Cidade de Deus. São Paulo: Companhia das
Letras, 1997.
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maneira irreversível pela abertura econômica do País ao longo da
década de 1990) já aponta de maneira dramaticamente clara a
divergência entre dinâmica industrial e dinâmica do emprego
industrial (CARDOSO, 2001).
O desafio é, pois, ultrapassar estas limitações ideológicas elou
estruturais, alcançar um novo patamar na reflexão critica sobre as
transformações do trabalho e enfrentar, da maneira mais aberta
possível, o debate sobre a força de fragmentação social que o novo
regime de acumulação acarreta. Isto significa abandonar, ao mesmo
tempo, todo saudosismo pelas grandes homogeneidades da época
taylorista e todo determinismo implícito nas análises que apontam,
na emergência dos paradigmas produtivos do pós-fordismo, apenas
os determinantes da reorganização, especializada e flexível do capital
e de suas firmas. A reestruturação industrial, a emergência de um
regime de acumulação globalizado, baseado na produção de
conhecimentos e num trabalho vivo (cada vez mais intelectualizado
e comunicativo), podem (e devem) ser pensadas como processos
contraditórios, onde a contradição não é a que as opõem ao passado
das homogeneidades fabris, mas a que se encontra no presente das
novas formas de exploração e da composição técnica do trabalho,
nas novas lutas do proletariado e, em particular, do proletariado
urbano. Isto passa, justamente, pela recuperação das dimensões
constitutivas, e por isso revolucionárias, do trabalho vivo.
1. Os novos termidorianos e a nova centralidade do trabalho

Em 1989, nos décors de uma Paris espetacularizada pelas obras
faraônicas do período mitterandiano, as grandes celebrações da
Revolução Francesa acabaram pondo em cena a hegemonia ideológica
renovada dos termidorianos nas roupagens do "revisionismo"

histórico. Em seu Echos da Marselhesa (1996), o grande historiador
E. Hobsbawm propõe um virulentoj'accusecontra os revisionistas
contemporâneos e, sobretudo, apreende a dimensão nova, inclusive
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com relação a revisionistas como George Taylor e Alfred Cobban
(1964), da obra de François Furet e dos furetianos (FURET & OZOUF,
1988). Hobsbawm explica como o desenho revisionista ultrapassa
as críticas conservadoras contemporâneas à Revolução. Ou seja, os
furetianos tentam negar, ao mesmo tempo, a utilidade e a
importância da ruptura revolucionária. Os revisionistas colocam-se
na fase atual de reação ideológica, política e militar negando a
idéia mesma de que se possa reinventar a história segundo um
desenho ou uma vontade, afirma Hobsbawm. O que significa
que o revisionismo, tentando "criminalizar" a idéia de Revolução,

tenta afirmar o capitalismo como horizonte totalizador da
racionalidade humana.
Mas, podemos perguntar, Hobsbawm abre ou não o horizonte
a uma alternativa? De maneira mais geral, quais são as contradições
que ele aponta? Com efeito, por trás da riqueza da abordagem do
historiador britânico, encontramos alguns limites importantes. Por
um lado, de maneira eficaz, Hobsbawm consegue demolir o
negacionismo da revisão. Ele mostra que é impossível negar o papel
e o impacto da Revolução, qualquer que seja o ponto de vista que
adotemos, à direita ou à esquerda, avec les j!jrondins ou avec les montagnarc&
A erudição do historiador lhe permite mostrar como os próprios
conservadores contemporâneos à Revolução, na França bem como
na Inglaterra, confirmaram, nas críticas aos "novos bárbaros",
a incontornável importância do evento revolucionário, da "maior

revolução de massa da história do século XVIII". Por outro lado,
ainda que de maneira involuntária, Hobsbawm acaba reforçando
a hipótese furetiana e particularmente sua dimensão
termidoriana: a de acabar com a Revolução. Com efeito,
Hobsbawm atribui a força do furetismo ao "recuo geral do
marxismo, este tornando-se tão anacrônico quanto a idéia de

revolução". Ainda mais grave é o fato de que, sempre segundo
Hobsbawm, o enfraquecimento do marxismo teria começado na

""I
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"diáspora de 1956". Isto é, o florescimento marxista do segundo
pós-guerra teria desenvolvido idéias confusas, influenciadas pelo
"pico de prosperidade" econômica que teria causado "a eliminação
da perspectiva revolucionária": ''A Revolução Francesa, como parte
da linguagem marxista, foi evidente vítima deste processo". Eis que
Hobsbawm acaba acatando a dimensão objetiva (a prosperidade)
do recuo da hipótese (subjetiva) revolucionária. Na realidade, sua
noção de Revolução é algo de objetivo e pouco tem de subjetivo.
A crise é uma condição ex-antes da revolução e não sua determinação.
Desta maneira, a crítica do revisionismo é obrigada a aceitar
seu terreno, o da historiografia, para mostrar o caráter incontornável
do fato revolucionário. A vitória, sempre parcial, é possível apenas
do ponto de vista analítico: demonstrar a dimensão incontornável e
irreversível da Revolução de 1789. No final das contas, ele também
está convencido de que a Revolução acabou. Sua retomada não
teria outro espaço que o de uma transcendental reafirmação, tanto
moral quanto ineficaz, de seu princípio abstrato.
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temporalidade enquanto abertura irresolúvel de uma crise entre, de
um lado, o tempo da propriedade, consolidado e fechado e, do
outro, O tempo do trabalho que se libera, indeterminado e
aberto. A Revolução como crise permite apreender as dimensões
antagõnicas do tempo - entre o tempo reacionário, fechado, da
inércia do passado e o tempo revolucionário que constitui o
futuro porque produz nova riqueza e nova humanidade.
N a dimensão central da temporalidade das massas encontramos,
portanto, a centralidade do trabalho. Nesta centralidade do
trabalho e na temporalidade das massas que ela produz hoje em dia
encontraremos, para além a crise das ideologias, a vacuidade do
revisionismo, a atualidade da critica,11 mas também a urgência
da "crítica da crítica". As origens operaistas das abordagens em
termos de "trabalho imaterial" se situam exatamente nesta
perspectiva: a de um "assalto à história" e ao determinismo do
capital, ou seja de uma grande operação de apropriação - do ponto
de vista do trabalho vivo - da dinâmica do desenvolvimento.

Ao contrário, só podemos encontrar a vitalidade da
Revolução Francesa na impossibilidade de sua terrnidorização.
Esta impossibilidade não está inscrita na "historiografia organizada"
que classifica os fatos positivos e os negativos da revolução, mas na
extrema atualidade da história das massas como produtoras
das bifurcações do tempo (do intempestivo), enquanto capazes
de "constituir", digamos, eticamente o tempo. Aqui está a
impossibilidade de "terminar a revolução" e portanto sua vitalíssima
atualidade. A Revolução produz o tempo e, em face desta sua
dimensão, determina-se o conflito paradoxal: terminar ou continuar
a Revolução. Um debate nunca resolvido. A renovação termidoriana
no revisionismo contemporâneo não é uma demonstração do
enfraquecimento da Revolução, mas, ao contrário, o é da atualidade
deste paradoxo. Um paradoxo, como já colocamos, irresolúvel,
pois ele está diariamente inscrito na atual impossibilidade de fechar
o tempo. As massas, a multidão, afirmam a centralidade da

2. Do operário-massa ao operário-social:
as origens da noção de Trabalho Imaterial
no operaismo" italiano dos anos de 1970

Acabamos de ver como a questão central é a do trabalho e de
suas dimensões constituintes. Aqui queremos reconstituir um outro
11

12

l

Esta problematização dos tempos e da constituição do trabalho é largamente
inspirada em A. Negri, JI potere costituente. Milão: Sugar&Co, 1990. Tradução
portuguesa O poder constituinte, de Adriano Pilatti. Rio de Janeiro: DP&A,
2001. Para uma problematização da nova centralidade do trabalho, permitome sugerir a lcitura de meu "Neoliberalismo, socicdade civil e nova
centralidade do trabalho", Praia Vermelha n. 2, revista da PPG-ESS, UFRJ.
Para uma discussão mais aprofundada da centralidade do trabalho, vide
A. Ncgri e M. Hardt, The Work o/ Dyonisius. Minncapolis: Minnesota
Press, 1990.
Usamos o termo italiano operaisfl/o por não gucrcnnos confundi-lo com outras
experiências tais como, por exemplo, as do ouvrien·sme francês. Por operaismo
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fragmento deste debate por meio de um apanhado das discussões
que atravessavam o operaismo italiano na segunda metade dos anos
de 1970, em pleno período de reestruturação, sobre a metamorfose
do operário massa em operário social.
O conceito de "operário massa" tinha sido, desde o final dos
anos de 1950, o resultado de um importante esforço teórico, militante,
entendemos os trabalhos teóricos intimamente ligados ao neomarxismo
italiano do final da década de 1950 e primeira metade da década de 1970,
cuja expressão foram as revistas Quaderni Rossi e Classe Operaia. O operaismo
não se limita a uma escola de pensamento, uma vez que sempre contou
com um importante envolvimento social e político dos operais/as nos
movimentos das décadas de 1960 e 1970 na Itália. Após mais de dez anos
de contribuições teóricas inovadoras - crítica à tradição do movimento
operário "oficial", às noções gramscianas de "bloco histórico" e de
"intelectual orgânico" - e de con-ncerca, isto é, de pesquisas diretamente
envolvidas com a construção das instâncias organizacionais dos novos
sujeitos operários mas si ficados pelo taylorismo, os militantes e os
intelectuais operaistas, ao limiar da década de 1970, dividiram-se quanto à
questão da "nova organização" de classe. Um grupo, do qual faziam parte,
entre outros, A. Asor Rosa, M. Tronti, M. Cacciari, A. Accornero, resolveu
o problema com a definição de uma clivagem que separaria a "autonomia
da classe" da "autonomia do político". Em sua visão, as dinâmicas da
composição de classe não coincidiriam com as do "político". O outro
grupo, constituído por A. Negri, S. Bologna, F. Gambino, R. Alquati,
L. Ferrari-Bravo, recusando a volta, pela "autonomia do político", das
problemáticas da representação, aos poucos abre a questão da organização,
por um lado, às transformações da própria composição de classe e, por
outro, à definição de formas de organização de classe não-representativas.
Enquanto os primeiros, entrando no Partido Comunista Italiano, vão
construir o operaismo do sindicato, os segundos definirão, ao longo da
década de 1970, uma experiência político-organizacional original, conhecida
como autonomia operária. Para uma apresentação mais aprofundada do
operaismo italiano ver Yann Moulier-Boutang, L'opéraisme italien: organisation,
représentation el idéologie, ou la composition de classe revisitée, In: Marie-Blanche
Tahon e André Cohen (org.); L'Italie: le philosophe et le gendarme, Actes du
colloque de Montréal, Montreal: Vlb éditeur, 1986; Sérgio Bologna, Qu'est-ce
que 1'0PéraiSme aujourd'hui? In: Marie-Blanche Tahon e André Cohen (org.)
op. cit.; Napolitano, Tronti, Accornero, Cacciari (a cura di) Operaismo e centralità
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dos "primeiros" operaistas (Raniero Panzieri, Mario Tronti e Antonio
Negri). Em face da crise das organizações do movimento operário
que a aplicação sistemática dos métodos tayloristas tinha determinado,
os operais/as abriram o caminho para a teoria critica se ancorar, mais
uma vez, na análise da composição de classe: de suas características
técnicas - enquanto determinação da relação de capital- e de suas
condições de recomposição política - enquanto possível constituição
fora e contra dai a relação salarial. Os operaistas aplicaram, no calor da
batalha político-social, os mesmos princípios metodológicos
enunciados pela nova historiografia operária e, em particular, por
E. P. Thompsom - a classe não é nem uma forma abstrata, nem
uma categoria da relação salarial. Para entendê-la, é preciso opor
à tradição do nJing (da sua necessária e objetiva emergência) o presente
constitutivo do making (da sua constituição subjetiva). A classe operária
não emerge e não luta porque existe. Ao contrário, existe porque
luta, se forma nos concretos acontecimentos nos quais ela se nega

como força de trabalho e afirma sua autonomia.
Em termos mais operaistas, isto significa que a formação da classe
operária é o fato da recomposição política enquanto negação de
sua composição técnica. Os modos e os termos desta recomposição
subjetiva não se qualificam em função de nenhum papel histórico,
de nenhum finalismo político, mas como processos de subjetivação
coletiva correlatos, ainda que negativamente, às bases materiais da
composição técnica. É portanto inútil continuar a "medir" os ruveis
de organização operária e as formas de luta em função de critérios
políticos e morais externos aos modos de recomposição e fixos no
tempo. Ou seja, em face das mudanças radicais da composição
técnica das forças de trabalho, era preciso investir na co-inchiesta
operaia, Roma: Riuniti, 1978; Nanni Balestrini, Primo Moroni, L'orda d'oro.
:Milão: Sugar&co, 1988, p. 71-86 em particular. Para uma apresentação mais
em perspectiva, ver também Nick Withford, ''Autonomist Marxism and
Information Society". In: CaPital & Class n. 52 e Paolo Virno and Michael
Hardt (ed.) Radical Thought in Itafy. :M.inneapoLis: Minnesota Press, 1996.
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(na pesquisa militante) para descobrir os caminhos dos novos
processos de subjetivação. A problemática militante era completamente
revertida. A urgência não era mais a de submeter as novas figuras
operárias às diretivas político-sindicais para conscientizá-las. Muito
pelo contrário, tratava-se de subordinar os dispositivos político-sindicais
às novas configurações da subjetividade operária. O operariado, suas
dimensões técnicas e políticas, era afirmado como cerne da análise.
A análise era operária ou não. Eis o operaismo.
Entre os primeiros resultados desta abordagem está a definição
do conceito de "operário massa" como figura emblemática do

taylorismo. Um trabalhador massificado não apenas pelos níveis de
mobilização das forças de trabalho aos quais chegava a produção
em série, mas pelo nivelamento de suas qualidades: o taylorismo
mobilizava enormes massas de camponeses e os tornava operários

desqualificados adequados a uma divisão técnica do trabalho que
lhes reservava tarefas cada vez mais simples e repetitivas. O operário
taylorista era, portanto, duplamente massificado: pelos contigentes
de forças de trabalho concentrados nas grandes fábricas e pela
tendencial indistinção, do ponto de vista da divisão técnica do
trabalho, de suas características pessoais, subjetivas. Ou seja, sua
subjetividade era evacuada pela organização capitalista da produção
ao mesmo tempo em que as organizações da esquerda (e do chamado
"Movimento Operário Oficial'') execravam sua falta de "consciência
política". Demarcando-se das críticas dominantes nas organizações
da esquerda e nos sindicatos, os operaistas conseguiram estabelecer o
nexusentre a composição técnica do "operário massa" e as dinâmicas
possíveis de sua recomposição política. Reatualizando o método
marxiano, eles anteciparam a radicalidade renovada das contradições
que o aprofundamento do paradoxo entre "eficácia" do conjunto
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No nível da periodização, esta antecipação consistiu na previsão
de um ciclo de lutas de classe que, começando em 1962,13 explodirá
em 1969. 14 Mas é no nivel da dimensão qualitativa que a antecipação
operaista foi ainda mais vigorosa, apontando para as novas
dimensões políticas das lutas, até então definidas como
"econômicas". É a partir da análise da composição técnica das

forças de trabalho que os operaistas conseguiram ver, por um lado,
as possibilidades de recomposição de um operariado "sem
qualidade" e, portanto, suas capacidades políticas de tipo novo de
interferir na determinação das proporções salariais e, pois, nas
bases para os grandes equilIbrios "macroeconômicos" articulados

pelo planejamento estatal de tipo keynesiano (TRONTI, 1970; NEGRl,
1980). As massas de camponeses meridionais sem cultura e tradição
de luta, mobilizadas nas grandes concentrações industriais de Milão
e Turim, constituiram-se, em pouco mais de uma década e fora
dos tradicionais marcos politico-sindicais, numa das mais

combativas frações de classe do ocidente industrializado. A grande
ofensiva operária contra o taylorismo consagrou a "autonomia"
operária.

Em meados da década de 1970, duas grandes tendências
profundas eram observáveis. Por um lado, a "autonomia operária"

tinha sido estruturada no sindicato de tipo novo (completamente
atravessado pelo operaismo) e sobretudo institucionalizada por um
aparelho de garantias juridicas (em particular, pelo StalUto dei lavoraton)
que reconhecia e, poderiamos dizer, "pagava" seu poder. Por outro
lado, começavam os investimentos intensivos em tecnologias de

automação, bem como os primeiros elementos dos processos de
externalização e descentralização produtivas. Rapidamente, as
análises sociológicas da "dualização" afirmaram-se, suscitando uma

e "competência" do individuo iria determinar. Uma radicalidade

renovada, mas deslocada em formas e conteúdos diferentes,
que não necessariamente coincidiam com as formas abstratas
codificadas na ideologia do movimento operário.

I.'l

Com a revolta dos operários da FIAT de Turim, conhecida como a revolta

de
14

Piav::.a S/a/ufo.

Com o au/unno caldo.
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grande unanimidade. Elas apontavam a emergência de "duas
sociedades" do trabalho: uma constituída pelos trabalhadores das
seções centrais da produção (das grandes fábricas); a outra, pelos
trabalhadores envolvidos nos diferentes gironi da descentralização,
da externalização e das formas emergentes de trabalho precário
destinadas às novas gerações produzidas pela escolarização massiva
- a primeira seção continuando a ser HgarancidaH , ou seja, protegida
pela legislação trabalhista e pelos dispositivos de welfare e a segunda
sendo, ao contrário, destinada a um regime cada vez mais
competitivo, excluída das seguranças do Welfare. Mais uma vez,
as análises em termos de "composição de classe" eram mobilizadas
a fim de interpretar o deslocamento e ultrapassar as interpretações
em termos de dualização social. Fenornenologicamente corretas,
pela apreensão das contradições internas às forças de trabalho, estas
últimas apareciam completamente ineficazes para a determinação
das contradições entre trabalhadores e o novo regime de acumulação.
Estas são apontadas na emergência de uma nova composição técnica
das forças de trabalho, a do "operário social" (NEGR!, 1976; 1978).
Em face dos "adeuses" gorzianos ao proletariado, sinalizavase a sua centralidade. Com esta nova noção - Hoperário social"-,
claramente inspirada nas pesquisas e nos trabalhos teóricos do
neomarxismo operaista dos anos 1950-1960, os teóricos do
movimento antagonista e, em particular, da "autonomia operária",
tentam dar conta das transformações do regime de acumulação do
ponto de vista das mudanças que caracterizam os conflitos de classe
a partir de 1973-74. À relativa pacificação negociada nas grandes
fábricas tayloristas (quebrada, cá e lá, apenas por episódios isolados
de reestruturação) contrapunha-se uma dinâmica rampante de
lutas sociais de tipo nOVO,15 acionadas por figuras de tipo novo:

1$
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por um lado, havia a mobilização de estudantes universitários e
secundaristas Gá inseridos nos circuitos do trabalho terceirizado),
de trabalhadores "precâtios" e das primeiras levas de desempregados
em torno de temáticas diretamente "salariais"; por outro lado, havia
lutas diretamente articuladas nas esferas da reprodução -lutas por
moradias e serviços. Ademais, neste segundo nível, a explosão do
movimento feminista teve um papel fundamental.
A proposta de uma abordagem em termos de "operário social"
recusava as teses da dualização como fruto da separação entre
setores produtivos e setores improdutivos e articulava a
centralidade produtiva de figuras sociais cujas dimensões
produtivas não dependiam mais da inserção na relação salarial
central. A dualização não era, naturalmente, negada, mas interpretada
como o novo instrumento de comando.
As conseqüências de uma abordagem deste tipo foram enormes,
ainda mais intensas a longo prazo do que no plano imediato da
batalha político-social daqueles anos. Elas estão completamente vivas:
no debate e nas polêmicas atuais internas do movimento dos
desempregados, bem como dentro dos movimentos sociais que
marcam a segunda metade da década de 1990 (Coeco, 1997 a;
vez mais socializado, automatizado e flexível, que se torna o epicentro
de conflitos sociais de tipo novo, embora mal apreendidos. Assim,
o "movimento" italiano, que já tinha chegado a níveis de enraizamento
social desconhecidos pelos outros grandes países europeus, experimentou,
de março a outubro de 1977, uma nova explosão generalizada. Ponto
culminante de um ciclo de lutas iniciado no final dos anos de 1960 e,
também, ponto de ruptura e antecipação social das novas condições das
lutas na crise do fordismo, o movimento de 1977 tanto superou
efetivamente nossos instrumentos teóricos de análise quanto desdobrou a
crise do "político" que o havia precedido. Com efeito, a interpretação das
características do movimento de 1977, não como protesto dos
"marginalizados" e dos "excluídos" (da seconda società), mas como de
sujeitos centrais no novo modo de produção, representou uma antecipação
teórica considerável.

Por volta de 1976, e sobretudo 1977, é a própria universidade, enquanto
"máquina" de produção em massa de uma força de trabalho intelectual
polivalente e flexível, destinada a alimentar um modo de produção cada

l
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1997b), de maneira explícita e emblemática na França. Os enigmas
e os quebra-cabeças que ainda caracterizam este debate não
escondem a antecipação da questão fundamental, por um lado, da
mudança da composição de classe e, por outro, da recusa da ideologia
do "fim do trabalho"" - ou seja, a recusa da desvitalização da
crítica social na mera perspectiva da reivindicação de um capitalismo
que crie "mais empregos". Desta maneira, a noção de "operário
social" se desenvolverá, na década de 1980, na definição de trabalho
imaterial.
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Trabalho imaterial e
subjetividade'

1. Na direção da hegemonia do trabalho imaterial

Vinte anos de reestruturação das grandes fábricas levaram a um
estranho paradoxo. Com efeito, é contemporaneamente sobre a
derrota do operário fordista e sobre o reconhecimento da
centralidade de um trabalho vivo sempre mais intelectualizado, que
se constituíram as variantes do modelo pÓs-fordista. Na grande
empresa reestruturada, o trabalho do operário é um trabalho que
implica sempre mais, em diversos níveis, capacidade de escolher
entre diversas alternativas e, portanto, a responsabilidade de certas
decisões. O conceito de "interface", usado pelos sociólogos da
comunícação, dá conta desta atividade do operário. Interface entre
diferentes funções, entre as diversas equipes, entre os níveis de
hierarquia etc. Como prescreve o novo management hoje, "é a alma
do operário que deve descer na oficina". É a sua personalidade,
a sua subjetividade, que deve ser organizada e comandada. Qualidade
e quantidade do trabalho são reorganizadas em torno de sua
imaterialidade. Embora a transformação do trabalho operário
em trabalho de controle, de gestão da informação, de capacidades
de decisão que pedem o investimento da subjetividade, toque os
operários de maneira diferente, segundo suas funções na hierarquia
da fábrica, ela apresenta-se atualmente como um processo
irreversível.

Se hoje em dia definimos o trabalho operário como atividade
abstrata ligada à subjetividade, é necessário, todavia, evitar todo
. Este artigo foi escrito inicialmente com Antonio Negri e publicado em Futur
Antérieur, n. 6, 1991.
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mal-entendido. Esta forma de atividade produtiva não pertence
somente aos operários mais qualificados: trata-se também do valor
de uso da força de trabalho, e mais genericamente da forma de
atividade de cada sujeito produtivo na sociedade pós-industrial.
Podemos dizer que no operário qualificado, o "modelo
comunicacional" já está determinado, constituído, e que as suas
potencialidades estão já definidas; enquanto que no jovem operário,
no trabalhador precário, no jovem desocupado, trata-se ainda de
pura virtualidade, de urna capacidade ainda indeterminada, mas
que já contém todas as características da subjetividade produtiva
pós-industrial. A virtualidade desta capacidade não é vazia nem
a-histórica. Trata-se, ao contrário, de uma abertura e de uma
potencialidade que têm como pressupostos e como origens
históricas a "luta contra o trabalho" do operário forclista, e mais
recentemente, os processos de socialização, a formação e a
autovalorização cultural.
Esta transformação do trabalho aparece de forma ainda mais
evidente quando estudamos o ciclo sacia! da produção ("fábrica
clifusa", organização do trabalho descentralizado, de um lado, e as
diferentes formas de terceirização, de outro). Aqui se pode medir
até que ponto o ciclo do trabalho imaterial ocupa um papel estratégico
na organização global da produção. As atividades de pesquisa, de
concessão, de gestão das possibilidades humanas, como todas as
atividades terciárias, se rede finem e se colocam em jogo no interior
das redes informáticas e telemáticas, e só estas últimas podem explicar
o ciclo da produção e da organização do trabalho. A integração do
trabalho imaterial no trabalho industrial e terciário toma-se uma das
principais fontes da produção e atravessa os ciclos de produção
definidos precedentemente, que por sua vez a organizam.
Pode-se então avançar na seguinte tese: o ciclo do trabalho
imaterial é pré-constituído por urna força de trabalho sacia! e
autônoma, capaz de organizar o próprio trabalho e as próprias
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relações com a empresa. Nenhuma organização científica do
trabalho pode predeterminar esta capacidade e a capacidade
produtiva social.

Esta transformação começou a manifestar-se de maneira
evidente no curso da década de 1970, isto é, na primeira fase da
reestruturação, quando as lutas operárias e sociais, opondo-se
à retomada da iniciativa capitalista, consolidaram os espaços
de autonomia conquistados no curso do decênio precedente.
A subordinação destes espaços de autonomia e organização do
trabalho imaterial às grandes indústrias ("processo de recentralização')
no curso da fase de reestruturação sucessiva (emergência do modo
de produção pós-forclista) não muda, mas reconhece e valoriza a
nova qualidade do trabalho. O trabalho imaterial tende a tornar-se
hegemônico, de forma totalmente explícita.
Mas esta descrição sociológica das transformações do
conteúdo do trabalho é suficiente? Uma definição desta força
de trabalho como condição rica de capacidade e de criatividade,
cujo valor de uso pode ser facilmente expresso por meio de um
modelo comunicacional é exaustiva? Na realidade podemos
avançar na verificação da nossa tese se conseguirmos definir as
condições que estão na base do desenvolvimento da sociedade
pós-fordista:
1) O trabalho se transforma integralmente em trabalho imaterial
e a força de trabalho em "intelectualidade de massa" (os dois
aspectos que Marx chama Genera!Inte!!ec~.
2) A intelectualidade de massa pode transformar-se em um
sujeito social e politicamente hegemônico.
N o que diz respeito à primeira questão, alguns elementos de
resposta já foram em parte definidos através dos desenvolvimentos
recentes da sociologia do trabalho e da ciência. Resta agora enfrentar
o segundo problema.

28

Trabalho imaterial - formas de vida e produção de subjetividade

Trabalho imaterial e subjetividade

2. Intelectualidade de massa e nova subjetividade

cessar de ser a medida do valor de uso. A mais-valia da massa cessou
de ser a condição do desenvolvimento da riqueza geral, assim como
O não-trabalho dos poucos cessou de ser condição do desenvolvimento
das forças gerais da mente humana. Com isso a produção baseada
sobre valor de troca desmorona e o processo de produção material
imediato vem a perder também a forma da miséria e do
antagonismo. [Subentra] o livre desenvolvimento das individualidades
e, portanto, não a redução do tempo de trabalho necessário para
criar mais trabalho, mas em geral, a redução do trabalho necessário
da sociedade a um mínimo, ao qual correspondem, em seguida,
a formação e o desenvolvimento artístico, científico etc. dos
indivíduos graças ao tempo que se tornou livre e aos meios criados
por todos eles. O capital é ele mesmo a contradição em processo,
pelo fato de que tende a reduzir o tempo de trabalho a um mínimo,
enquanto do outro lado põe o tempo de trabalho como única
medida e fonte da riqueza. Ele diminui, portanto, o tempo de
trabalho na forma de tempo de trabalho necessário, para acrescê-lo
na forma de tempo de trabalho supérfluo; fazendo, portanto,
do tempo de trabalho supérfluo - em medida crescente - a condição
question de vie et de mort daquele necessário. De um lado ele evoca,
portanto, todas as forças da ciência e da natureza, bem como das
condições sociais e das relações sociais, com a finalidade de tornar
a criação da riqueza (relativamente) independente do tempo de
trabalho empregado nela. De outro lado, ele pretende medir as
gigantescas forças sociais assim criadas à medida do tempo de
trabalho e aprisioná-Ias nos limites que são necessários para conservar
como valor os valores já criados. As forças produtivas e as relações
sociais - ambas sendo os lados diversos do desenvolvimento do
indivíduo social- figuram para o capital somente como meios,
e são por ele somente meios para produzir sobre sua base limítada.
Mas, na realidade, elas são as condições para fazer explodir esta

Para responder à segunda questão nos permitimos introduzir
aqui algumas referências aos Grundrisse de Marx.
Como, com o desenvolvimento da grande indústria, a base sobre a qual

ela se funda- ou seja, a apropriação do tempo alheio - cessa de constituir

ou criar a riqueza, assim, com ele, o trabalho imediato cessa de ser, como
tal, a base da produção, porque por um lado vem transformado em uma
atividade prevalentemente de vigilância e regulamentação; mas também

porque o produto cessa de ser o produto do trabalho isolado imediato
e é, ao contrário, a combinação da atividade social a apresentar-se como o

produtor (MARX, 1978, V. 2, p. 406).

Mas na medida em que se desenvolve a grande indústria,
a criação da riqueza real vem a depender menos do tempo de
trabalho e da quantidade de trabalho empregado do que da
potência dos agentes que vêm colocados em ação durante o tempo
de trabalho e que, por sua vez -, esta sua powerful ejftctiveness _ não
é minimamente em relação ao tempo de trabalho imediato que
custa a sua produção, mas depende, ao contrário, do estado geral
da ciência e do progresso da tecnologia, ou da aplicação desta
ciência à produção (idem, p. 400).
Nessa transformação não é nem o trabalho imediato, executado
pelo próprio homem, nem é o tempo que ele trabalha, mas a
apropriação de sua produtividade geral, a sua compreensão da
natureza e o dominio sobre esta através da sua existência enquanto

corpo social- em uma palavra, é o desenvolvimento do indivíduo
social que se apresenta como o grande pilar de sustentação da
produção e da riqueza. Ofurto do tempo do trabalhador alheio, sobre quem
se apóia a nqueza atual, se apresenta como uma base miserável em
relação a esta nova base que se desenvolveu e que foi criada pela
própria indústria. Logo que o trabalho em forma imediata cessou
de ser a grande fonte da riqueza, o tempo de trabalho cessou e
deve cessar de ser a sua medida, e portanto, o valor de troca deve
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base (idem, p. 401-402).
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o desenvolvimento do discurso marxiano no interior de uma

Estas páginas definem a tendência geral de um paradoxo que é,
pois, o mesmo sobre o qual se abriu a nossa argumentação. O processo
é o seguinte: de um lado, o capital reduz a força de trabalho a
"capira! fixo", subordinando-a sempre mais no processo produtivo;
de outro ele demonstra, através desta subordinação total, que o
ator fundamental do processo social de produção é tornado agora
"o saber social geral" (seja sobre a forma do trabalho cientifico
geral, seja sobre a forma do "pôr" em relação as atividades sociais:

terminologia relativa à economia não nos impede de apreender a

formidável efetividade da tendência. Ao contrário, nos permite
visualizar todas as articulações da fase de desenvolvimento capitalista
na qual nós vivemos e na qual se desenvolvem os elementos
constitutivos da nova subjetividade. É suficiente reter-se sobre dois
dos seus elementos: a independência da atividade produtiva em
face à organização capitalista da produção e o processo de
constituição de uma subjetividade autônoma ao redor do que

"cooperação'').

chamamos de "intelectualidade de massa".

É sobre esta base que a questão da subjetividade pode ser
colocada como o faz Marx, isto é, como questão relativa à
transformação radical do sujeito na sua relação com a produção.
Esta relação não é mais uma relação de simples subordinação ao
capital. Ao contrário, esta relação se põe em termos de independência
com relação ao tempo de trabalho imposto pelo capital. Em

Acima de tudo, portanto, a independência progressiva da força
de trabalho, enquanto força de trabalho intelectual e trabalho
imaterial em face do domínio capitalista. Nas fábricas pós-fordistas
e na sociedade produtiva pós-industrial, os sujeitos produtivos se
constituem, tendencialmente, primeiro e de modo independente da
atividade empreendedora capitalista. A cooperação social do trabalho

segundo lugar, esta relação se põe em termos de autonomia com
relação à exploração, isto é, como capacidade produtiva, individual
e coletiva, que se manifesta como capacidade de fruição. A categoria
clássica de trabalho se demonstra absolutamente insuficiente para
dar conta da atividade do trabalho imaterial. Dentro desta
atividade, é sempre mais difícil distinguir o tempo de trabalho do
tempo da produção ou do tempo livre. Encontramo-nos em
tempo de vida global, na qual é quase impossível distinguir entre
o tempo produtivo e o tempo de lazer. Daqui, segundo uma outra
intuição marxiana, o mérito de Fourier é aquele de não ter oposto
o trabalho ao prazer.

social, na fábrica social, na atividade terciária, manifesta uma

independência frente à qual a função empreendedora se adapta, ao
invés de ser a fonte e a organização. Esta função empreendedora,
"personificação do capital", em vez de constituir uma premissa,

deve, portanto reconhecer a articulação independente da cooperação
social do trabalho na fábrica, na fábrica social e no terciário de
ponta, e adaptar-se a eles.
No momento em que o controle capitalista da sociedade
tornou-se totalitário, o empreendimento capitalista vê as suas
características constitutivas tornarem-se puramente formais. De fato,

ele exercita hoje sua função de controle e de vigilância do externo do
processo produtivo, porque o conteúdo do processo pertence
sempre mais a outro modo de produção, à cooperação social do
trabalho imaterial. A época em que o controle de todos os elementos
da produção dependia da vontade e da capacidade do capitalista é
superada: é o trabalho que, cada vez mais, define o capitalista,

Em outras palavras, pode-se dizer que quando o trabalho se
transforma em trabalho imatetial e o trabalho imaterial é reconhecido
como base fundamental da produção, este processo não investe
somente a produção, mas a forma inteira do ciclo "reprodução-

consumo": o trabalho imaterial não se reproduz (e não reproduz a
sociedade) na forma de exploração, mas na forma de reprodução
da subjetividade.

l
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e não o contrário. O empreendedor, hoje, deve ocupar-se mais de

permite a afirmação de uma autonomia de projeto, ao mesmo

reunir os elementos políticos necessários para a exploração da
empresa do que das condições produtivas do processo de trabalho.
Estas se tornam, no paradoxo do capitalismo pós-industrial,
progressivamente independentes da sua função. Não nos cabe
sublinhar, aqui, como o domínio capitalista exerce o seu

tempo positiva e alternativa.

que poderiam parecer secundárias, mas que certamente não o são:

Isto que dizemos a propósito dos estudantes, sobre o grupo
social que eles constituem e sobre as suas lutas reveladoras de uma
alternativa correspondente à transformação da composição social,
não constitui mais que um exemplo. Um projeto alternativo não se
elabora na imediateza e na indeterminação, mas na capacidade de
articular e de colocar em movimento as determinações internas da
composição de classe. Mas o exemplo é, apesar de tudo, significativo,
porque é baseado na tendência de o trabalho imaterial tornar-se
hegemônico e nos modos de subjetivação que lhe são potencialmente

por que, a partir de 1968, os estudantes tendem a representar de

internos.

"despotismo" e quais conseqüências derivam dele nesta fase de

desenvolvimento.
Ocupemo-nos, em segundo lugar, do tema da subjetividade.
Para este propósito, procuraremos responder a algumas perguntas

maneira permanente e de modo sempre mais vasto o "interesse

geral" da sociedade? Por que os movimentos operários e os sindicatos
irrompem sempre nas brechas abertas por estes movimentos?
Por que estas lutas, ainda que breves e desorganizadas, atingem
"imediatamente" o nível político?
Para responder a estas perguntas é necessário certamente

considerar o fato de que a "verdade" da nova composição de classe

3. Ecos filosóficos da nova definição de trabalho

Toda uma série de posições filosóficas contemporâneas tende a
aproximar-se, cada uma a seu modo, do conceito de trabalho
imaterial e do sujeito em direção ao qual se orientava, segundo Marx,
a sociedade do capital.

é ligada à expropriação do saber, mas, ao contrário, à potência

É em torno de maio de 68 que acontece o verdadeiro
deslocamento epistemológico. Esta revolução, que não se assemelha
a nenhum modelo revolucionário conhecido, produz uma
fenomenologia que implica toda uma nova "metafísica" dos poderes
e dos sujeitos. Os focos de resistência e de revolta são "múltiplos",
"heterogêneos", "transversais" em relação à organização do trabalho
e às divisões sociais. A definição da relação com o poder é
subordinada à "constituição de si" como sujeito social. Os movimentos
dos estudantes e os movimentos das mulheres, que abriram e

produtiva que concentra no seu interior, não apenas sob forma de

fecharam esse período, são característicos, na sua forma e no seu

saber, mas, sobretudo enquanto órgão imediato da práxis social,

conteúdo, de uma relação política que parece evitar o problema
do poder. Na realidade, na medida em que não têm necessidade
de passar pelo trabalho, eles não têm, sequer, necessidade de passar

aparece mais claramente nos estudantes - verdade imediata, isto é,
em seu "estado nascente") dada de tal modo que seu desenvolvimento

subjetivo não é ainda preso às articulações do poder. A autonomia
relativa em relação ao capira! determina nos estudantes - entendidos
como grupo social que representa o trabalho vivo em estado virtual
- a capacidade de designar o novo terreno do antagonismo.
A "intelectualidade de massa" se constitui sem ter a necessidade de
atravessar a "maldição do trabalho assalariado". A sua miséria não

do processo da vida real. A "abstração capaz de todas as
determinações", segundo a definição marxiana, desta base social,
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pelo político (se por político se entende, segundo a definição de
Marx, "aquilo que nos separa do Estado").
O surgimento de uma nova subjetividade e as relações de poder
que ela constitui estão na base de novas perspectivas de análises nas
ciências sociais e na fIlosofia que se apresentam como uma releitura

do General Intellecf marxiano. Na linha da Escola de Frankfurt,
podemos encontrar duas interpretações desta passagem. Por um
lado, Habermas considera a linguagem, a comunicação intersubjetiva
e a ética como embasamento ontológico do General Infellecf e dos
novos sujeitos, mas bloqueia a criatividade do processo de
subjetivação através da definição dos transcendentais éticocomunicativos deste mesmo processo. De outro lado, H. J. Krahl
coloca o acento sobre a nova qualidade do trabalho, para elaborar
uma teoria da constituição social que se joga entre o aparecimento

do trabalho imaterial e a sua transformação em sujeito revolucionário.
Em ambos os casos, a novidade da nova composição de classe é,
portanto, fortemente afirmada.

\
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a descoberta foucaultiana da "relação para si" enquanto dimensão

distinta das relações de poder e de saber. Esta dimensão,
desenvolvida nas suas lições dos anos de 1970 e na sua última obra,
nós a interpretamos como indicativa da constituição da
"intelectualidade de massa". "Intelectuatidade de massa" que se

constitui independentemente, isto é, como processo de subjetivação
autónoma que não tem necessidade de passar pela organização do
trabalho para impor a sua força; é somente sobre a base da sua
autonomia que ela estabelece a sua relação com O capital. Esta
aproximação foi em seguida aprofundada no trabalho de Deleuze,
que trata de compreender como a interface comunicacional que se

impõe aos sujeitos se transforma, se insere (do externo da relação)
no interno da atividade; do externo das relações de poder no interno
da produção de potência. Enfrentar este tema metafísico significa
colocar-se no ponto central da intuição marxiana dos Grundrisse,
onde o conjunto do capital fixo se transforma no seu contrário, em
produção de subjetividade.

Na Itália, a permanência do movimento de 68 até o fim da
década de 1970 levou a tradição do marxismo crítico, já fortemente
constituído na década de 1960,1 a romper com todas as
interpretações dialéticas do processo revolucionário. O que torna o
desafio político e teórico é a definição da "separação" do movimento

O conceito marxiano de força de trabalho, que, ao nível do
General Intellecf, torna-se "indeterminação capaz de cada
determinação", é assim desenvolvido por Deleuze e Foucault num
processo de produção autónoma de subjetividade. A subjetividade,

de "autovalorização" proletária, entendido como encadeamento

de potencialidade absoluta. Não é mais necessária a intervenção
determinante do empreendedor capitalista. Este último torna-se
sempre mais externo ao processo de produção da subjetividade.
O processo de produção de subjetividade, isto é, o processo de

positivo e autónomo do sujeito da produção imaterial.
Mas o que nos interessa, sobretudo aqui, é estudar como esta
nova dimensão das análises do trabalho pode existir na obra de
Foucault, em modo completamente independente de Marx - que o
próprio Foucault parece ler segundo uma interpretação acima de
tudo economicista. Aquilo que nos parece importante é considerar
1

O operaismo foi uma corrente de pensamento neomarxista na Itália dos anos

60. Seus principais teóricos eram, cntre outros: Mário Tronti, Raniero
Pauzicri e Antonio Negri.

como elemento de indeterminação absoluta, torna-se um elemento

produção tout court, se constitui "fora" da relação de capital,

no cerne dos processos constitutivos da intelectualidade de massa,
isto é, na subjetivação do trabalho.
4. Novos antagonismos na sociedade pós-industrial

Se o trabalho tende a tornar-se imaterial, se a sua hegemonia
social se manifesta na constituição do General Infellecf, se esta
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transformação é constirutiva dos sujeitos sociais, independentes e
autônomos, a contradição que opõe esta nova subjetividade ao
domínio capitalista (se de alguma forma se queira designá-lo na
sociedade pós-industrial) não será dialética, e sim alternativa. Como
dizer que para existir este tipo de trabalho, que a nós parece ao
mesmo tempo autônomo e hegemônico, não se precisa mais do
capital e da sua ordem social, mas se põe imediatamente como livre
e constitutivo. Quando dizemos que essa nova força de trabalho
não pode ser definida no interior de uma relação dialética, queremos
dizer que a relação que esta tem com O capital não é somente
antagonista, ela está além do antagonismo, é alternativa, constitutiva
de uma realidade social diferente. O antagonismo se apresenta sobre
a forma de um poder constituinte que se revela alternativo às formas
de poder existentes. A alternativa é a obra dos sujeitos independentes,
isto é, constitui-se no plano da potência, e não somente do poder.
O antagonismo não pode ser resolvido ficando no terreno da
contradição, mas quando ele conseguir desembocar numa
constituição independente, autônoma. O velho antagonismo das
sociedades industriais estabelecia uma relação contínua, mesmo se
de oposição, entre os sujeitos antagonistas e, como conseqüência,
imaginava a passagem de uma situação de poder dada àquela da
vitória das forças antagonistas como uma "transição". Nas sociedades
pós-industriais, onde o General Intel/ecf é hegemônico, não há
mais lugar para o conceito de "transição", mas somente para o
conceito de "poder constituinte" como expressão radical do novo.
A constituição antagonista, portanto, não se determina mais a partir
dos dados da relação capitalista, mas da ruptura com ela; não a
partir do trabalho assalariado, mas da sua dissolução; não sob
a base das figuras do trabalho, mas daquelas do não-trabalho.

Quando, na sociedade pós-industrial, acompanhamos (mesmo
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contradições que opõem trabalhadores e patrões, mas os processos
autônomos de constituição de subjetividade alternativa, de
organização independente dos trabalhadores.
A identificação dos antagonismos reais é, portanto, subordinada
à identificação dos movimentos, dos seus significados, dos conteúdos
dos novos poderes constituintes. Se nos envolvermos em uma
"enquete operária" para reencontrar estes dados gerais expressos

nos conflitos sociais, é possível identificar um ciclo de lutas que
coincide com o aparecimento do modelo pós-fordista de que se
podem definir as principais características do seguinte modo:
a organização da luta em nível subjetivo não é um resultado, mas
um pressuposto da luta; a luta não é nunca uma luta radicalizada,
em que a direção é arrancada dos sindicatos; os sindicatos, como
todos os lugares institucionais, são considerados, ao mesmo tempo,

adversários e lugar de comunicação. A recusa de toda manipulação
sindical e política se junta, de fato, a uma utilização (sem problemas)
dos circuitos sindicais e políticos; a determinação dos objetivos
é caracterizada pelo fato de que, junto com o salário, são
reivindicadas as afirmações da dignidade da função social exercida,
o reconhecimento do seu caráter insubstituível e, portanto, da sua

retribuição, em função das necessidades sociais; recusa política que
exprime uma profunda desconfiança com respeito à capacidade de
representação dos sindicatos e dos partidos, e contra a necessidade
de reportar-se ao político, porque a ação dos movimentos atinge
um limite em que somente o político pode decidir. Os novos
movimentos sentem a necessidade de ser os lugares de redefinição
do poder. Existe, portanto, aqui, uma primeira indicação a respeito
da constituição de um sujeito político em tomo do trabalho imaterial
e de uma possível recomposição de classe.

empiricamente) os processos sociais de contestação e os processos

O próprio conceito de revolução se modifica. Não é que perca
as suas características de ruptura radical, mas esta ruptura radical é

alternativos, o que suscita o nosso interesse científico não são as

subordinada, na sua eficácia, às novas regras de constituição

l
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ontológica dos sujeitos, à sua potência, que se organizou no processo

histórico, à sua organização, que não requer nada além da própria
força para ser real.
Longe de querer evitar as objeções que podem ser formuladas
nos confrontos deste modo de considerar o processo revolucionário
nas sociedades pós-industriais, queremos, mais ainda, considerá-las.
A primeira objeção avança no fato de que o trabalho do tipo antigo
é ainda muito importante em nossa sociedade. A segunda insiste
sob o fato de que é somente nas zonas do mundo em que a dialética
capitalista tem produzido os seus últimos frutos que o trabalho
na Sua forma de General Intellect tende a tornar-se hegemónico.
Se a passagem à hegemonia do novo tipo de trabalho _ trabalho
revolucionário e constituinte - não aparece COmo tendência, e se
"o evidenciar" de uma tendência não deve ser confundido com a
análise de conjunto, ao contrário, uma análise do todo não tem
valor a não ser no fato de ser esclarecida pela tendência que possui
a evolução.

S. Intelectualidade, poder e comunicação
A releitura da categoria de "trabalho" em Marx, como fundação
ontológica dos sujeitos, nos permite também fundar uma teoria
dos poderes, se por poder se entende a capacidade de os sujeitos
livres e independentes intervirem sobre a ação de outros sujeitos
igualmente livres e independentes. ''Ação sobre uma outra ação",
segundo a última definição de poder em Foucault. Os conceitos de
trabalho imaterial e de "intelectualidade de massa" definem, portanto,
não somente uma nova qualidade do trabalho e do prazer, mas
também novas relações de poder e, por conseqüência, novos
processos de subjetivação.
Hoje, os aportes dos especialistas da história das idéias, revistos
à luz das intuições de Foucault e de Deleuze, nos permitem recuperar
o esquema das três épocas da constituição da política moderna para
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os fins do nosso trabalho. A primeira época é aquela da "política
clássica", onde a definição de poder é ainda entendida como domínio:
as formas constitucionais de uma ordem social classista e rígida.
Sociedades e sistemas do ancien régime são próprios deste período,
do qual os tocquevilíanos e os apologistas da tradição anglo-saxã
da constituição falam com nostalgia.
A segunda época é aquela da "representação política" e das
"técnicas disciplinares". O poder se apresenta ao mesmo tempo
com poder jurídico e representativo dos sujeitos do direito e como
sujeição do corpo singular, isto é, como interiorização generalizada
da função normativa. Mas a lei e a norma têm como fundamento
o "trabalho". Durante toda esta época, o exercicio do poder encontrava
a sua legitimação no trabalho, quer se trate da burguesia (imposição
da ordem da organização social do trabalho), do capitalismo
(como organização da condição da produção) ou do socialismo (como
emancipação do trabalho). Abre-se agora um terceiro período de
organização do poder: aquele da política da comunicação ou,
também, da luta para o controle ou para a libertação do sujeito da
comunicação. A transformação das condições gerais de produção,
que agora incluem a participação ativa dos sujeitos, considera o
General Intellec! como capital fixo sujeitado à produção e toma como
base objetiva a sociedade inteira e sua ordem, determinando uma
modificação das formas de poder.
A crise dos partidos comunistas ocidentais e do comunismo
soviético (como crise do modelo socialista de emancipação do
trabalho, que é, contrariamente ao que se afirma, não o xeque
do socialismo, mas a sua realização), a crise das formas de representação
(como forma do político) e a das "tecnologias disciplinares" (como
forma de controle) encontram a sua genealogia no não-trabalho do
General Inte!lect. Se foi no "trabalho" que a organização da sociedade,
do poder e as suas formas de legitimação encontravam um
fundamento e uma coerência, hoje estas funções são dadas
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separadamente e atravessam formas de legitimação antagônicas.
É a partir disto (e no próprio senso destas transformações do
politico) que se dão e são dadas as transformações do caráter
antagonista da sociedade. E da mesma maneira que, no período
clássico, a crítica radical era representada pela revolta, e na época da
representação pela reapropriação, hoje, na época da política
comunicacional, ela se manifesta como potência autônoma e
constitutiva dos sujeitos. O tornar-se revolucionário dos sujeitos é o
antagonismo constitutivo da comunicação contra a dimensão
controlada da própria comunicação, isto é, que libera as máquinas
de subjetivação de que o real é hoje constituído. A revolta contra o
controle e a reapropriação da máquina da comunicação são
operações necessárias, mas não são suficientes; se a revolta e a
reapropriação não se encarnam em um processo de liberação da
subjerividade que se forma no interior próprio das máquinas de
comunicação, elas não farão mais do que "reprapar" sobre novas

vestes a velha forma do Estado. A unidade do político, do
econômico e do social é determinada na comunicação; é no interior
desta unidade, pensada e vivida, que os processos revolucionários
podem hoje ser conceituados e ativados.
Do mesmo modo, é em estreita relação com as três épocas
consideradas que se modifica também a figura do intelectual.
Se durante o penodo da "politica clássica" o intelectual era totalmente
estranho aos processos de trabalho e se a sua atividade não podia
exercitar-se senão nas funções epistemológicas e de vocação ética,
já no curso da "fase disciplinar" a exterioridade do trabalho intelectual
frente aos processos de trabalho tornou-se menor. No curso desta
fase o intelectual é obrigado a "envolver-se" (em quaisquer direções:
Benda não é menos envolvido que Sartre). O "envolvimento"
é uma posição de tensão critica que, positiva ou negativamente,
contribui para determinar a hegemonia de uma classe sobre outra.

Mas hoje, no penodo em que o trabalho imaterial é qualitativamente
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generalizado e tendencialmente hegemônico, o intelectual se encontra
completamente no interior do processo produtivo. Cada
exterioridade é superada "sob pena" de remeter o seu trabalho ao
não-essencial. Se, na sua generalidade produtiva, o trabalho aplicado
à indústria é imaterial, este mesmo trabalho caracteriza hoje a função
intelectual e o atrai irresistivelmente na máquina social do trabalho
produtivo. Quer a atividade do intelectual se exercite na formação
ou na comunicação, nos projetos industriais ou nas técnicas das
relações politicas etc., em todos os casos, o intelectual não pode
mais ser separado da máquina produtiva. A sua intervenção não
pode, portanto, ser reduzida nem a uma função epistemológica e
critica, nem a um envolvimento e a um testemunho de liberação;

é no nível do próprio agenciamento coletivo que ele intervém.
Trata-se, portanto, de uma ação cntica e libertadora, que se produz
diretamente no interior do mundo do trabalho - para libertá-lo do
poder parasitário de todos os patrões e para desenvolver esta grande
potência de cooperação do trabalho imaterial, que constitui a
qualidade (explorada) da nossa existência. O intelectual está aqui em
completa adequação aos objetivos da libertação: novo sujeito, poder
constituinte, potência do comunismo.

capítulo 2

o ciclo da produção imaterial'

A tarefa que queremos nos dar agora é a de considerar o ciclo
da produção imaterial na sua globalidade, tentando revelar uma
série de caracterísricas da fase pós-taylorista que ainda não foram
apontadas.
Para evidenciar as novas características do ciclo da produção
imaterial, confrontá-las-emos com a produção da grande indústria
e dos serviços. Se o ciclo da produção imaterial nos mostra
imediatamente o segredo da produção pós-taylorista (vale dizer
que a comunicação e a relação social que a constituem tornam-se

produtivas), é interessante verificar como estas novas relações sociais
enervam também a indústria e os serviços. E como eles obrigam a

reformular e reorganizar também as formas clássicas da
"produção" .

- A grande indústria - A empresa e a economia pós-industrial
são fundadas sobre o tratamento da informação. Mais do que
assegurar (como fazia ainda a empresa do século XIX) o controle
de quanto está no montante do seu produto e o controle dos
mercados das matérias-primas (inclusive o trabalho), a empresa
estrutura sua estratégia do que encontra no final o processo de
produção: a venda e a relação com o consumidor. Ela se volta
sempre mais para a comercialização e financeirização do que para a
produção. Um produto, antes de ser fabricado, deve ser vendido
(também na indústria pesada, como aquela de automóvel, em que
um veículo é colocado em produção só depois que a rede de venda
encomenda). Esta estratégia se baseia sobre a produção e o consumo
. Inicialmente publicado em Futur Anténeur, n. 16, 1993.
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de informação. Ela mobiliza importantes estratégias de comunicação
e de marketing para reapreender a informação (conhecer a tendência
do mercado) e fazê-la circular (construir um mercado).
No modo de produção taylorista/ fordista, introduzindo o
consumo de massa das mercadorias estandardizadas, Ford podia
ainda dizer que "o consumidor podia escolher entre um modelo
T5 preto e um outro T5 preto". Hoje, "a mercadoria padrão não
gera mais o lucro e a indústria de automóvel, que foi a iniciadora da
grande série 'a baixo preço', gostaria de vangloriar-se de ter se
transformado no suporte de uma neo-indústria da singularização"
(CLOT, 1992, p. 22) e da qualidade. Para a maioria das empresas,
a sobrevivência passa pela pesquisa permanente de novas aberruras
comerciais que levam à definição de gamas de produtos sempre
mais amplos ou diferenciados. A inovação não é mais subordinada
somente à racionalização do trabalho, mas também aos imperativos
comerciais. Parece então que a mercadoria pós-industrial é o resultado
de um processo de criação que envolve tanto o produtor quanto o
consumidor.

- Os serviços - Se da indústria propriamente dita se passa aos
"serviços" (os grandes serviços bancários, as seguradoras etc.),
as características do processo que havíamos descrito aparecem ainda
mais claramente. Para observar este setor da economia pós-industrial,
seguiremos os trabalhos de Christian du Tertre, I para quem aquilo a
que assistimos não é um crescimento dos serviços, mas um
desenvolvimento das "relações de serviço". A superação da
organização taylorista dos serviços é caracterizada pela integração
da relação entre produção e consumo, o consumidor intervém de
maneira ativa na constituição do produto. O produto "serviço"
torna-se uma construção e um processo social de "concepção"
1

Trata-se de dois relatórios que du Tertre apresentou ao longo do ciclo de
palestras "Conceito de trabalho no irúcio do século XXI" (paris: Ministério
da Ciência c Tecnologia) em meados da década de 1980.
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e de inovação. Nos serviços, os empregos de back-ofIiee (o trabalho
clàssicodos serviços) diminuem, enquanto aumentam os defrontoffiee (as relações com os clientes). Existe, portanto, um deslocamento
de pesquisa humana em direção ao exterior da empresa. Du Tertre
nos diz "que quanto mais o produto tratado pela empresa dos
serviços se caracteriza como produto imaterial, mais se distancia do

modelo industrial de organização da relação produção/ consumo".
A mudança da relação entre consumo e produção tem conseqüências
diretas sobre a organização do trabalho taylorista de produção dos
serviços porque coloca em discussão seja o conteúdo seja a divisão
do trabalho (a relação concepção/execução perde o seu caráter
unilateral). Se o produto é definido com a intervenção do
consumidor, e está, portanto, em permanente evolução, torna-se
então sempre mais dificil definir as normas de produção dos serviços
e estabelecer uma medida "objetiva" da produtividade.
_ O trabalho imaterial-Todas estas características da economia
pós-industrial (presentes tanto na indústria quanto no terciário) são
acentuadas na forma da produção "imaterial" propriamente dita.

A produção audiovisual, a publicidade, a moda, a produção de
software, a gestão do território etc. são definidas através da relação
particular que a produção mantém com o seu mercado e os seus
consumidores. L'audimate a produção audiovisual, como também
a publicidade e os seus "objetivos", são exemplos perfeitos de
integração do consumo na produção. Aqui o distanciamento do
modelo taylorista é máximo.
O trabalho imaterial se encontra no cruzamento (é a interface)
desta nova relação produção/ consumo. É o trabalho imaterial que
ativa e organiza a relação produção / consumo. A ativação, seja da
cooperação produtiva, seja da relação social com o consumidor,
é materializada dentro e através do processo comunicativo.
É o trabalho imaterial que inova continuamente as formas e as
condições da comunicação (e, portanto, do trabalho e do consumo).
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Dá forma e materializa as necessidades, o imaginário e os gostos

mercantis) e torna-se diretamente produtiva, porque em nossa

do consumidor. E estes produtos devem, por sua vez, ser potentes

sociedade pós-industrial o seu objetivo é construir o consumidor/

produtores de necessidades, do imaginário, de gostos. A particularidade
da mercadoria produzida pelo trabalho imaterial (pois o seu valor
de uso consiste essencialmente no seu conteúdo informativo e
cultural) está no fato de que ela não se destrói no ato do consumo,

comunicador. E construi-lo "ativo". Os trabalhadores imateriais

mas alarga, transforma, cria o ambiente ideológico e cultural do

consumidor. Ela não reproduz a capacidade física da força de
trabalho, mas transforma o seu utilizador.

A produção da "mais-valia" capitalista, a forma de autoprodução
do capital, assume aqui uma nova configuração. Estamos em
face de uma reviravolta e um deslocamento da dialética
produção/ consumo, assim como descrita por Marx nos Grundrisse
de 1857.
A "necessidade de consumir, a capacidade de consumir, a pulsão
a consumir" não são mais produzidas indiretamente pelo objeto

(produto), mas diretamente por dispositivos especificos que tendem
a identificar-se com o processo de constituição da "comunicação

social". A publicidade e a produção da "capacidade de
consumir, do impulso ao consumo, da necessidade de consumir",

transformaram-se num "processo de trabalho", O trabalho imaterial
produz acima de tudo uma relação social (uma relação de inovação,
de produção, de consumo) e somente na presença desta reprodução
a sua atividade tem um valor econômico. Esta atividade mostra
imediatamente aquilo que a produção material "escondia" - vale

dizer que o trabalho não produz somente as mercadorias, mas
acima de tudo a relação de capital.
Se a produção é hoje diretamente produção de relação social,
a "matéria-prima" do trabalho imaterial é a subjetividade e o
"ambiente ideológico" no qual esta subjetividade vive e se reproduz.
A produção da subjetividade cessa, então, de ser somente um
instrumento de controle social (pela reprodução das relações

(aqueles que trabalham na publicidade, na moda, no marketing, na
televisão, na informática etc.) satisfazem uma demanda do
consumidor e ao mesmo tempo a constituem. O fato de que o
trabalho imaterial produz ao mesmo tempo subjetividade e valor
econômico demonstra como a produção capitalista tem invadido
toda a vida e superado todas aS barreiras que não só separavam,
mas também opunham economia, poder e saber. O processo de
comunicação social (e o seu conteúdo principal: a produção de
subjetividade) torna-se aqui diretamente produtivo porque em um
certo modo ele "produz" a produção. O processo pelo qual o
"social" (e o que é mais social, vale dizer: a linguagem, a comunicação
etc.) torna-se económico não foi ainda suficientemente estudado.
De fato, pode-se encontrar, de uma parte, uma análise da produção
de subjetividade definida como processo constitutivo especifico de
"relação a si" frente às formas de produção de saber e de poder
(como em uma certa filosofia francesa pós-estruturalista), mas que
não cruza nunca as formas de valorização capitalista. De outra parte,
na década de 1980 foi desenvolvida pelos economistas e sociólogos
das "redes" (e primeiro pelo pós-operaismo italiano) uma ampla análise
da "forma social da produção", mas que não inclui a produção da
subjetividade como conteúdo da valorização. Ora, o modo de
produção taylorista é justamente definido ao "colocar no trabalho
a subjetividade, seja na ativação da cooperação produtiva, seja na
produção dos conteúdos 'culturais' da mercadoria",

1. O modelo estético
Mas como se forma o processo de produção da comunicação
social? Como, no interior deste processo, acontece a produção da
subjetividade? Como a produção de subjetividade toma-se produção
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lugar, os mesmos devem ser compreendidos como as articulações

comunicar? Qual papel tem o trabalho imaterial nesse processo?

de um verdadeiro ciclo produtivo.

Como já havíamos dito, a nossa hipótese é que o processo de
produção da comunicação tende a tomar-se imediatamente processo
de valorização. Se no passado a comunicação era organizada,

O "autor" perde a sua dimensão individual e se transforma em
um processo de produção organizado industrialmente (com divisão
do trabalho, investimento, comando etc.); a "reprodução" torna-se
uma reprodução de massa organizada segundo os imperativos da
rentabilidade; o público (recepção) tende a tornar-se consumidor/
comunicador. 4 É neste processo de socialização/ subsunção no
econômico da atividade intelecrual que o produto "ideológico" tende
a assumir a forma de mercadoria. Mas faz-se necessário sublinhar
que a subsunção deste processo sob a lógica capitalista e a
transformação dos seus produtos em mercadorias não extinguem
a especificidade da produção estética; vale dizer, a relação de criação

Na tentativa de apreender o processo de formação da comunicação
social e a sua subsunção no Heconômico", no lugar de utilizar o

modelo da produção "material", será utilizado um modelo que
tenta dar conta das formas e dos conteúdos da produção dos
"produtos ideológicos": a "produção estética" (autor/reprodução/
recepção). Este modelo permite considerar alguns elementos
particulares que a utilização das categorias econômicas arriscariam
cancelar, e que, como se verá, constituem a "diferença específica"

do modo de produção pós-taylorista. 2 O modelo da produção
"estético-ideológica" será transformado em um pequeno modelo
sociológico, embora com todos os limites e as dificuldades que tal
transformação comporta. Para poder ser utilizado, o modelo autor/
reprodução/recepção necessita de uma dupla transformação: em
primeiro lugar, os três momentos desse processo de criação devem
ser caracterizados imediatamente pela sua forma social;3 em segundo

3
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do consumidor/ comunicador e da sua capacidade de consumir e

fundamentalmente, por meio da linguagem (a produção ideológica,
literária/artística e as suas instituições), hoje ela, investida pela produção
industrial, é reproduzida por meio de formas tecnológicas específicas
(tecnologia de reprodução do saber, do pensamento, da imagem, do
som, da linguagem) e por meio de formas de organização e de
management, que são portadoras de um novo modo de produção.

2
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São, ao mesmo tempo, os elementos criativos e sociais que nos fazem
propor a noção de "modelo estético", É interessante ver como se pode
chegar a este novo conceito de trabalho partindo da atividade "artística"
(os situacionistas) e da atividade tradicional da fábrica (os pós-operaistas italianos),
apoiando~se sobre o conceito bastante marxiano de "trabalho vivo".

Walter Benjamin já tem analisado como, desde o final do século XIX,
a "produção artística", bem como sua reprodução e a sua percepção,

entre autor e público.
2. As diferenças específicas do ciclo do trabalho imaterial

A seguir serão sublinhadas brevemente as diferenças específicas
dos momentos que compõem o ciclo de produção do trabalho
imaterial (o trabalho imaterial em si, os seus produtos "ideológicos/
mercadorias" e o "público consumidor'') em relação às formas
clássicas de reprodução do capital.
1) No trabalho imaterial como "autor", faz-se necessário

sublinhar a radical autonomia das sinergias produtivas. A atividade
do trabalho imaterial nos obriga a colocar em discussão as definições
clássicas de "trabalho" e "força de trabalho", porque ela resulta de
uma síntese de diferentes tipos de savoirfaire (aquele das atividades
têm assumido formas coletivas. Não ê aqui possível deter~se sobre seus
trabalhos, que permanecem, todavia, fundamentais para a genealogia do
trabalho imaterial e as suas formas de reprodução.
4

A transformação do público em cliente já é muito avançada nos EUA, onde
um percentual cada vez mais elevado da comercialização se faz através da
televenda.

;"i
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intelectuais no que diz respeito ao conteúdo cultural-informativo,

aquele das atividades manuais pela capacidade de unir criatividade,
imaginação e trabalho técnico e manual, aquele das atividades
empreendedoras pela capacidade de management, das relações sociais
e de estruturação da cooperação social da qual faz parte). O trabalho
imaterial se constitui em formas imediatamente coletivas e não existe,
por assim dizer, senão sob forma de rede e fluxo. A submissão à
lógica capitalista da forma de cooperação e do "valor de uso"
desta atividade não tolhe a autonomia e a independência da sua
constituição e do seu sentido. Ao contrário, ela abre antagonismos e
contradições que, para remeter a urna fórmula marxista, pedem no

mínimo uma "nova forma de exposição".

2) O "produto ideológico" torna-se para todos os efeitos uma
mercadoria. O termo 'ideológico" não caracteriza aqui o produto

como reflexo da realidade. Os produtos ideológicos produzem,
ao contrário, novas estratificações da realidade, novos modos de

ver, de sentir, que pedem novas tecnologias e novas tecnologias
pedem novas formas de ver e de sentir. Os produtos ideológicos
são completamente internos aos processos de formação da
comunicação social; vale dizer que eles são contemporaneamente

o resultado e o pressuposto destes processos. O conjunto dos
produtos ideológicos constitui o ambiente mental do homem.
Os produtos ideológicos se transformam em mercadorias, sem
perder a sua especificidade, ou melhor, sem perder a capacidade de
estarem sempre voltados a alguém, de serem "idealmente
significantes" e que, portanto, colocam o problema do sentido.
3) O público tende a tornar-se o próprio modelo do
consumidor (Público/cliente). O público (no sentido de fruidor:
o leitor, os ouvintes de música, o público da televisão etc.) ao qual o
autor se remete tem uma dupla função produtiva: uma vez como a

figura a quem o produto ideológico é dirigido e que, portanto,
enquanto tal, é um elemento constitutivo da "obra"; e uma outra
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vez, através da recepção por meio da qual o produto "encontra um

lugar na vida" (é integrado na comunicação social) e que o faz viver
e envolver-se. A recepção é, então, deste ponto de vista, um ato

criativo e parte integrante do produto. A transformação do produto
em mercadoria não pode suprimir este duplo processo de
"criatividade", que ela deve assumir enquanto tal e tentar o controle

e a submissão (do público) aos seus valores.
4) Os valores e a genealogia da inovação. Aquilo que a
transformação do produto em mercadoria não pode tolher, então,
é o caráter de evento, o processo aberto de criação que se instaura
entre trabalho imaterial e o público que é organizado pela
comunicação. Se a inovação da produção imaterial é introduzida
por este processo aberto de criação, o empreendedor, para alimentar
o consumo pelo consumo e a sua perpétua renovação, será obrigado
a atingir os "valores" que o público/consumidor produz. Estes
valores pressupõem modos de ser, modos de existir, formas de
vida que funcionam como o princípio e o fundamento dos próprios
valores.
Destas considerações emergem duas conseqüências principais:
1) Os valores são "colocados ao trabalho". A transformação
do produto ideológico em mercadoria desvia o imaginário social
que se produz nas formas de vida.
2) São as formas de vida (nas suas expressões coletivas e
cooperativas) que constituem a fonte da inovação.
As análises dos diferentes "momentos" do ciclo do trabalho
imaterial nos permitem avançar na hipótese de que aquilo que é
"produtivo" é o conjunto das relações sociais (aqui representado
pela relação autor-obra-público), segundo modalidades que colocam
diretamente em jogo o "sentido". A especificidade deste tipo de
produção não somente deixa a sua marca na "forma" do processo

de produção, estabelecendo uma nova relação entre produção e
consumo, mas põe também um problema de legitimidade da
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apropriação capitalista deste processo. Esta cooperação não pode
em nenhum caso ser predeterminada pelo econômico, porque se

trata da própria vida da sociedade. O econômico pode somente
apropriar-se das formas e dos produtos desta cooperação,
normatizá-los e padronizá-los. Os elementos criativos, de inovação,
são estritamente ligados aos valores que somente as formas de vida
produzem. A criatividade e a produtividade na sociedade pósindustrial residem, de um lado, na dialética entre as formas de vida
e os valores que elas produzem; e de outro, na atividade dos sujeitos
que as constituem. A legitimação que o empreendedor (shumpeteriano)
encontrava na sua capacidade de inovação é privada do seu
fundamento. Porque ele não produz as formas e os conteúdos do
trabalho imaterial, do mesmo modo não produz nem mesmo a
inovação.
Ao econômico não resta senão a possibilidade de gerir e regular
a atividade do trabalho imaterial e de criar os dispositivos de controle
e de criação do público/consumidor através do controle da
tecnologia da comunicação e da informação e dos seus processos
organizativos.
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do trabalho como inevitável, elabora uma teoria da criatividade
social. Simmel, de fato, explica o funcionamento da "moda" através

dos fenômenos de imitação/ distinção regulados e comandados pelas
relações de classe. A moda funciona aqui como uma barreira

incessantemente erguida, porque é incessantemente abatida. O mais
interessante para nós é que, segundo esta concepção, o "trabalho
imaterial" de criação está todo contido em um grupo social e não

se difunde senão pela imitação. Mais profundamente, este modelo
aceita a divisão do trabalho fundada sobre a oposição entre trabalho
manual/intelectual, modelo cuja finalidade é a de regular e
"mistificar" o processo social de criação e de inovação. Se este

modelo tinha qualquer probabilidade de corresponder à dinâmica
do mercado do trabalho "imaterial" no momento do nascimento
do consumo de massa (do qual Simmel antecipa muito
inteligentemente os efeitos), não pode mais ser utilizado para dar
conta da relação entre trabalho imaterial e consumidor/público na
sociedade pós-industrial. Bachtin, ao contrário, define o trabalho
imaterial como superação da divisão entre trabalho material/ trabalho
intelectual, e nos mostra a criatividade como processo socia1.

5

3. Criação e trabalho imaterial

Para concluir, estas breves considerações nos consentem colocar
em discussão o modelo de criação e de difusão do trabalho
intelectual e de superar o conceito de criatividade como expressão
de "individualidade" ou como patrimônio das classes "superiores".
Dois modelos, concebidos na época em que a produção imaterial
começava a tornar-se "produtiva", nos apresentam dois modos
completamente diferentes de demonstrar a relação entre trabalho
imaterial e sociedade. O primeiro, aquele de Simmel, fica
completamente no interior da divisão entre trabalho manual e
intelectual e nos dá uma teoria da criatividade do trabalho intelectual.
O segundo, aquele de Bachtin, refutando assumir a divisão capitalista

5

Não se pode reproduzir aqui a complexidade do modelo de Bachtin. Em
todo caso, a construção do ciclo da produção imaterial como aqui se apresenta
está inspirada nos seus trabalhos (e do círculo de Leningrado) sobre
produção estética.

capítulo 3

Estratégias do empreendedor
político'

Quando em 1994 Berlusconi venceu as eleições políticas na Itália,
a imprensa internacional se pronunciou numa avalanche de
comentários não propriamente benevolentes, enquanto a esquerda
e os democratas manifestaram a própria indignação, e isto certamente
se podia entender. Mas toda aquela conversa, no melhor dos casos,
arriscou somente fazer um pouco de cócegas às novas formas de
poder. A verdade que então andava afirmada e hoje rebatida, além
dos diversos êxitos eleitorais, é que uma crítica política de Berlusconi
é impossível sem uma crítica das novas formas de acumulação
capitalista. Mas em geral, uma critica da "comunicação" (que tanto

se faz, a respeito de Berlusconi) é impossível sem tomar em
"contragolpe" todas as teorias que foram construídas na década de
1980 sobre o pressuposto, mais ou menos explícito, da superação
do capitalismo e das suas leis exatamente pela construção dos
diversos paradigmas da comunicação.
Ora, aquilo que aconteceu é exatamente o contrário. A máquina

social, a máquina produtiva, a máquina comunicativa, a
máquina política tendem a tornar-se articulações de um mesmo
processo: o domínio capitalista do real, de todo o real. As diversas
máquinas funcionam sobre o mesmo plano de imanência, sobre o
"corpo sem órgãos" do capital-dinheiro, de que elas não são, senão,
"modos e atributos", A autonomia relativa da máquina comunicativa
- como se dizia em outros tempos para dar conta da relação com
o capitalismo (autonomia relativa que permitia formas de

. Publicado em Futur Antérieur, n. 23/24, 1994.
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subordinação despóticas e, portanto, não especificamente capitalista,
como a "propaganda") - foi substituída pela "desterritorialização"
(descodificação) completa, operada pela lógica do mercado, dos
fluxos comunicativos, dos seus conteúdos semânticos e dos seus
locutores tradicionais. A empresa de Berlusconi é um dispositivo
em funcionamento que nos permite observar como a empresa
tornou-se a anima daquelas formas de comunicação; daquilo outra
vez dependiam somente indiretamente: o jornalismo, a informação
("independente" ou de Estado), o cinema, os esportes, os jogos,
e assim por diante.! Foi dito nesses últimos anos que a Itália é um
laboratório político, mas necessita imediatamente acrescentar-se que
se trata de um laboratório em que se experimentam formas de
governabilidade desta nova configuração capitalista. Com efeito,
na figura de Berlusconi não se pode mais distinguir o empreendedor
(aquele que garante a produção de mais-valia), o patrão da mídia
(aquele que produz a opinião pública) e o homem político (aquele
que organiza o espaço público). Estas diversas funções, mais do
que estarem hierarquicamente dispostas, pressupõem-se
reciprocamente.

1. Benetton e os fluxos
Se, na Itália,' Berlusconi continua a ter um forte consenso políticoeleitoral, isto não é imputável ao fato de ser proprietário de rede
I

2

Numa célebre enquadratura, Godard mostrou que se de um "jornal semanal"
se tira toda a publicidade (a empresa), dele não restaria mais nada, a não ser
o editorial do diretor (poder arbitrário). Os fluxos lingüísticos - assim
como as formas "tradicionais" de comunicação populares que, como
mostrou E. P. Thompson, têm constituído um "algure" importante na
constituição da classe operária - são atravessados e reorganizados pelas
forças de mercado. Isto significa que o "algure" não tem mais alguma
"alteridade" pré-estruturada sobre a qual apoiar-se, uma vez que o "ser" é
subordinado à relação de capital.
Este artigo foi escrito em 1994, mas esta avaliação ainda continuava válida
em 2000, com a permanência de Berlusconi como líder da direita italiana.
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televisiva, mas ao fato de representar de maneira emblemática, ou

melhor, materialmente, a nova figura do empreendedor, que
havíamos chamado de "empreendedor politico".3 Em outras
palavras, o seu sucesso político não é devido a uma manipulação da
mídia, mas a uma cumplicidade real e profunda com um novo
modelo de produção, no interior do qual ele nada como um
peixe na água. O fato de que este novo empreendedor utiliza a
comunicação como modalidade estratégica de comando e
desorganização deve somente fazer entender que se entrou num
outro paradigma, no qual a relação entre econõmico, social e
politico é modificada. Para compreender esta passagem e eliminar
qualquer mal-entendido, é útil reportar-se a uma outra experiência
empresarial italiana, constiruída longe da mídia, sobre controle dos
fluxos: fluxos de trabalho, de consumo, de comunicação, de desejo.
Queremos nos referir àquela "anomalia" empresarial que traz
o nome de Benetton.
Benetton, de fato, é um empresário deveras estranho, para muitos
inexplicável no quadro tradicional da teoria econõmica: não tem
operários, fábrica, nem redes distributivas.'
Para não conturbar muito os hábitos mentais dos homens de
esquerda, podemos dizer que se estabeleceu uma nova relação entre

3

A definição de "empreendedor político" tem aqui um preciso valor polêmico
nos confrontos de todas aquelas teorias econômicas e políticas oficiais que
se fundam exatamente na separação entre econômico e político.
Analogamente, nas filosofias que estão em moda (cf. HABERMAS), esta
separação é definida como separação entre a "racionalidade instrumental" e
a "racionalidade comunicativa".

4

Para ser mais preciso: em 1988, das 250.000 pessoas que trabalhavam para o
ciclo Benetton, somente 2.500 dependiam diretamente da multinacional
de roupas. E entre estes dependentes, os operários clássicos (sobretudo na
coloração e nas lojas) não eram os mais numerosos. Certamente a automação
tem tocado o trabalho nas lojas e, talvez, na coloração (mas sobre isto não
dispomos de dados certos).
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a produção, a distribuição e o consumo. Para Benetton, a extração

de mais-valia não é mais o resultado direto do trabalho; ao contrário,
a exploração é organizada pelas pequenas e médias unidades
produtivas, ou se trata de auto-exploração auto-organizada por parte
dos "indivíduos-empresa", ao que na Itália se dá o nome de "trabalho
autônomo".' A mais-valia deriva da produção e do controle dos

Estratégias do empreendedor político

constituição formal saída da Segunda Guerra Mundial. Explicar a
falência do fordismo e do seu sistema político na Itália a partir
dos escândalos da corrupção (que são, sem dúvida, realíssimos!)
significa tomar fischi por fiaschi. 7

2. Os fluxos de trabalho

fluxos, em primeiro lugar dos fluxos financeiros e comunicativos.

N este quadro, um fluxo pode ser apropriado somente por um
fluxo mais potente. É somente na conjunção dos diversos fluxos
(de produção, circulação, consumo, desejo), que aqui é produção
de mais-valia, que esta se torna visível. A função do empresário,
então, é fazer correr os fluxos e capturá-los. Assim, a máquina
comunicativa, com os seus fluxos não-significantes e significantes,

é um enorme dispositivo de captura de mais-valia, não de produção
de ideologia. O novo capitalismo se constitui sobre a potência dos
fluxos, sobre os diferenciais de velocidade de sua circulação, enquanto
o empresário é aquele que se define pela capacidade de funcionar
como elo e multiplicador da sua velocidade de circulação."
Para dizê-lo diversamente: produção de mais-valia, produção
de sentido e produção do espaço político são as articulações do
empresário político (aqui representado por Benetton), as quais,
a partir da década de 1970, funcionam em paralelo às formas de
produção fordista, ao sistema político e à opinião pública, próprias
deste último. Essas mudanças da forma capitalista de acumulação
corroeram ao longo de vinte anos a constituição material e a
5

O desenvolvimento deste tipo de trabalho (ao mesmo tempo material e imaterial,
mas seguramente independente) é o dado que caracteriza a década de 1980 na
Itália.

(, Na Itália, os fluxos financeiros do débito público, os mais desterritorializados
e, portanto, os mais potentes, tiveram um importante papel na década de
1980: tratava-se, de fato, de regular uma produção que havia alcançado
níveis de imaterialidade desconhecidos nos outros países. A financeirização
da economia não pode limitar-se a uma crítica do "rentier".
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Não dispondo ainda de um trabalho de descrição da máquina
comunicativa como "aparelho de captura" de mais-valia, limitar-

nos-emos somente a fornecer alguns elementos de reflexão sobre o
funcionamento da multinacional Benetton.
N o que diz respeito à produção, a preocupação principal de
Benetton não é geri-la, mas federá-la,' estruturar as redes produtivas
que já existem independentemente dele. A sua relação com as redes
é do tipo político, no sentido de que sua função fundamental não é
mais aquela de organizar "tempos e métodos" do trabalho da fábrica
ou de determinar as diferenciações de produtividade por meio de
inovações produrivas (como fazia o empresário clássico, ou
shumpeteriano), mas de proporcionar a "construção social do
mercado", em tecido produtivo autônomo.

As características que hoje melhor identificam o caráter específico
da função da empresa parecem ser a participação social, a fluidez
das redes, a permanência dos circuitos. A localização da produção
não tem senão uma importância parcial; a inserção nos circuitos
terciários da finança e dos serviços é, ao contrário, decisiva; a inserção

7

8

É evidente que o modo de produção fordista e os seus sujeitos não
desapareceram. Durante as últimas eleições foram representados pela
"esquerda" e pelos grandes patrões aliados sobre a mesma etiqueta de
"progressistas" e "centro-esquerda". O ponto é que, como sempre, o modo
de produção capitalista é um conjunto de diversos modos de produção
comandados pelo mais dinâmico e desterritorializado.
O "federalismo" da Liga Norte tem a sua razão estrutural de existência na
"autonomia" destas redes.
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nas redes de comunicação e de alta tecnologia é, enfim, necessária.

autonomia e sem contradizer a sacra lei da iniciativa individual, um

Mas aqui se deve ter cuidado: a relativização sistêmica de todos os

dependente do "grande patrão"; tornar-se-á súdito de um império.

componentes se efetua sobre uma dimensão temporal que atravessa

e ocupa o espaço social e realiza uma valorização concreta.
Se não se vê mais a fábrica, não é porque desapareceu, mas
porque se socializou, e neste sentido tornou-se imaterial; de uma
imaterialidade que continua assim mesmo a produzir relações sociais,
valores, lucros (LAZZARATO et aI., 1993).
Para compreender a figura dos empresários, no lugar das
categorias da disciplina da empresa e da coação administrativa, é
necessário utilizar as categorias de mediação e de legitimação entre os
diversos atores (bancos, unidades produtivas, coletividades locais,
consumidores, distribuidores etc.).

4. Fluxo de desejo, de consumo e
de produção de subjetividade

Em relação à produção e à distribuição, vimos como Benetton
trabalha o pôr em operação as "condições sociais" do
desenvolvimento das redes produtivas e distributivas, utilizando as
formas políticas da mediação da legitimação e da comunicação.
Agora, nós o veremos trabalhar na construção de um verdadeiro e
próprio espaço público e dos seus valores.
Uma das funções mais importantes exercidas pelo empresário
político na "construção social do mercado" consiste na constituição
do "consumidor": função que neste caso vem exercitada através de

3. Redes de comercialização

As redes de distribuição também não pertencem a Benetton.
As poucas unidades de distribuição diretamente controladas somente
têm função experimental. A rede de distribuição é organizada
segundo o método de franchising. Reencontram-se nesta parte do
ciclo produtivo as mesmas características de controle e de organização
que havíamos vísto funcionar nos fluxos industriais. Gestão social e
política das redes através da "marca", mais do que vínculos diretos,
disciplinares ou administrativos.
A casa-mãe oferece a um comerciante a sua marca e a sua
mercadoria; vale dizer, uma "aura", uma identidade, um meio de
produção de renda. O comerciante não será mais o comerciante
anônimo, mas o negócio "Benetton". Em troca, ele venderá somente

mercadoria Benetton, seguirá regras precisas de estilo e de
comportamento, e se ocupará por honrar a "marca". É este nome,
com o seu enorme potencial comunicativo, fruto de investimentos

bilionários, que será a fonte de renda e o verdadeiro princípio de
identidade. Assim, o comerciante "qualquer" tornar-se-á, em sua

um instrumento preciso, a publicidade. Diversamente da empresa
fordista, sabe-se que Benetton não delega a publicidade a agências
externas, porque ele considera esta atividade como um "fator
produtivo", na mesma medida dos outros.

Mas na empresa pós-fordista a produtividade da publicidade
encontra a sua razão de ser econômica não tanto na venda, mas na

"produção de subjetividade".' Ela é a forma mediante a qual é
organizada a "interação" com os consumidores, que se assemelha

sempre mais à ação política, dado que aqui se determina a
produção de sentido para um mercado que tem os contornos da
própria sociedade.
O desenvolvimento da publicidade Benetton pode ser descrito
através de três etapas, que em si podem resumir também a história
e o devir da própria publicidade. Este desenvolvimento pode ser

') Como já observamos a respeito da produção imaterial, isto significa que a
"produção da subjetividade" tornou-se uma das condições necessárias para
a venda.
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definido como a passagem do "reclame" à "publicidade") para
alcançar a "comunicação social", onde a raiz "pública" do termo
"publicidade" assume toda a sua riqueza de significado.
O "reclame" pertence à época em que a publicidade servia,
sobretudo, para vender o produto. Aqui, era o objeto-mercadoria
que precisava triunfar - no cartaz, na propaganda televisiva e no
jornal. Passou-se, em seguida, à publicidade, que deve construir, no
tempo, a imagem da marca de umproduto ou de uma empresa. Agora, com
as novas publicidades produzidas por Benetton 10 (o mal da Aids,
o recém-nascido, o navio carregado de refugiados albaneses etc.),
a mercadoria desaparece da publicidade e a marca, mesmo
permanecendo, é confinada a um ângulo de suporte publicitário."
A imagem, ao contrário, é algo diretamente político, cultural, ético.
O que sucedeu nesta passagem? Como afirma um dos maiores
críticos da imagem francesa, exatamente em uma análise da
publicidade Benetton:

o sucesso já não é mais a publicidade trabalhando para o mercado, mas
o mercado triunfante trabalhando para a publicidade. Mais exatamente,
o mercado funciona como suporte à publicidade, porque esta informa
sob uma vasta paisagem a ser conhecida c conquistada (DA.,'\EY, Libération,

01/10/91)."

Mais precisamente ainda: a publicidade não serve somente para
informar sobre o mercado, mas para constitui-lo. Entra em
relação "interativa" com o consumidor, voltando-se não só às suas
1(1

11
12

O autor está fazendo referência às campanhas publicitárias promovidas por
Benetton no começo da década de 1990 e realizadas pelo fotógrafo Oliviero
Toscani (N. do T.).
Essa forma de publicidade não se opõe à outra, mas a integra.
Trata-se de dois artigos referentes ao período do aparecimento da publicidade
Benetton, com um menino recém-nascido, de quem ainda não havia sido
cortado o cordão umbilical. É interessante verificar como um especialista
da imagem chega à mesma conclusão sobre o papel estratégico e constitutivo
da comunicação.
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necessidades, mas sobretudo aos seus desejos. Não se volta somente
às suas paixões e às suas emoções, mas interpela diretamente a razão
"politica". Não produz somente o consumidor, mas "o individuo"
do capitalismo imaterial. Dialoga com as suas convicções, os seus
valores, as suas opiniões, tem a coragem de interpelá-lo lá onde a
politica tem medo de entrar. Atualmente a publicidade é uma das
formas mais importantes de comunicação social. Ela, enquanto tal,
ocupa sempre mais o "espaço público"; anima-o, provoca-o,
sacode-o. É a empresa que diretamente produz o "sentido".
A distinção entre cidadão e consumidor pertence a uma outra época,
e a publicidade Benetton faz escândalo porque nos diz que entramos
na era dos bens imateriais, "psi", "espirituais", que derrubam as
fronteiras entre o econômico e o político. As análises da publicidade
que nos forneceram Roland Barthes ou Umberto Eco, fundadas
sobre a retórica, já estão definitivamente envelhecidas.
Ainda duas observações. No que diz respeito à primeira,
é necessário sublinhar que aos consumidores-cidadãos é solicitado
um verdadeiro "trabalho", pois a ação do consumidor (os seus
desejos e valores) se integra diretamente, como momento criativo,
no interior da rede social da empresa." Os fluxos de desejo são
diretamente convocados, verificados, estimulados pela comunicação
da empresa pós-fordista. O marketing mostra aqui a sua verdadeira
natureza: constrói o produto e solicita formas de subjetivação.
O consumidor não é mais o consumidor-massa passivo de uma
mercadoria padronizada, mas o individuo ativo envolvido com a
totalidade de sua pessoa. Para este fim é necessário "conhecer" e
solicitar sua ideologia, seu estilo de vida, sua concepção do mundo. l4
13

14

"A auto-regulação do social e a interatividade livre são os serviços que a
publicidade (que se tornou brrande) rende à economia de mercado (gue se
tornou grandíssima) e a estas guerras de terceiro tipo. É um serviço gratuito,
efetuado pelo olho e para o olho" (DAI\'EY, op. cit.).
A estratégia de Benetton "não consiste, por exemplo, na simples
representação de uma linha ideológica (o anti-racismo lúcido de United
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Não se pode criticar o marketing a partir do ponto de vista
humanístico - "a política não é a venda de um produto", choram
as belas almas, porque ela é a própria essência do capitalismo
contemporâneo. O capitalismo não é mais o capitalismo da
produção, mas do produto. O marketing não é mais somente uma
técnica de venda, mas um dispositivo de constituição das relações
sociais, de informações, de valores para o mercado. Um dispositivo
que integra técnica e "responsabilidade" do político.
A segunda observação diz respeito ao que Godard nos disse há
muito tempo sobre a televisão e a publicidade, ou seja, que a distinção
entre informação e publicidade não é mais pertinente. O que significa
isto, pergunta Serge Daney? "Que a imagem caiu inteiramente do
lado do poder econômico".
Os autores pós-modernos deduziram o poder da imagem sobre
o real, a capacidade dos signos circularem infinitamente, destruindo
todo sentido.
Desrealização e "fim da história", nos disseram. N a realidade,
trata-se de uma máquina de guerra que, como a empresa imaterial
(mas lá se pode distinguir desta?), produz o sentido. A Guerra do
Golfo foi a prova geral da gestão e da regulação (segundo um
ponto de vista, segundo um sentido e uma estratégia) dos fluxos de
informação, de imagens, de sons e da sua velocidade de circulação. ls

Estratégias

a organização do espaço público) são assumidas pela empresa.
Não existe mais autonomia possível para o social, o político,
a comunicação. Eles são completamente subordinados à lógica da
empresa. 16
O ciclo da produção Benetton é coextensivo à produção da
sociedade, e a explora. '7
As relações sociais, produtivas e comunicativas são atravessadas
e colocadas no trabalho pelo empresário político. Produção de maisvalia e sociedade são estritamente conectadas. É neste sentido que
"a empresa liberada do político produz o político".
A separação entre a economia - como âmbito de produção
dos fluxos não-significantes e relação estrutural com a naturezae a política - como produção dos fluxos significantes e relação com
o outro mediado pela linguagem - está materialmente ultrapassada.

As máqumas abstratas são acontecimentos ("Desert Storm") ou nomes
("Berlusconi").
1(,

Não é necessário confundir, como faz Virilio, a máquina tecnológica (com a
sua pro to-subjetividade, com a sua consistência ontológica, com as suas
próprias alteridades) com a máquina abstrata, que se instaura
transversalmente e concatena de modo "ocasional" os níveis maquinais.
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Se agora se faz um balanço das diversas funções que os novos
empresários exercitam, resultará ainda mais fácil entender as raízes
do fenômeno de deslegitimação que a política está vivendo.
Praticamente todas as funções políticas (tanto a construção das
condições sociais da produção e do consenso quanto as formas de
mediação entre a produção e o social, a produção de subjetividade,

Colors), que corresponde à firme convicção do próprio Luciano. Ela reside,
ao contrário, na procura de uma linha sutil de dissenso, de um limite
interno às convicções (e às convenções) coletivas. Com a ajuda de pequenos
detalhes provocadores se parte para a pesquisa de uma informação mais
precisa, no que diz respeito à ideologia. Não mais a jdeologia doutrinária e
translúcida que não vende mais, mas o "vivido da ideologia", o seu interior
mole, os seus traços mutáveis, as suas contradições fáceis" (ibid.).
IS

do empreendedor político

17

"Sem dúvida, nas sociedades modernas era necessário que as suas quatro
verdades proviessem de um outro lugar, que, porém, fosse interno.
O sacro, a poesia, a arte, também a guerra, a política, a ideologia têm ocupado
sucessivamente este 'lugar do outro', que Bataille chama 'parte maldita',
e da qual queria estudar a economia sint,rular. E sem dúvida, na sociedade
pós-moderna, a plasticidade conquistadora do mercado não tem mais
necessidade de fazer com que esta exten·oridade [grifo nosso] possua, por
meio da publicidade tornada comunicação social, os meios para submetêla à própria lógica" (t/Jid.).
Também a exploração se redefine porque, como já observamos, trata-se de
exploração da autonomia produtiva das redes independentes e dos
processos de subjetivação e de individualização.
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5. O empresário político e o Estado

Berlusconi é um empresário político da mesma natureza de
Benetton. É a expressão das novas relações sociais dinâmicas e
inovadoras (malgrado a vulgaridade das suas imagens e o
conformismo das "formas de vida" que ele coloca em cena) e de
novas relações de poder, e é somente nisto que encontramos sua
legitimidade. Se não se toma em consideração a transformação
estrutural que a sociedade italiana viveu nestes últimos vinte anos,
para explicar o fenômeno Berlusconi não nos resta senão o golpe
de estado mediático. Mediaset (ex-Fininvest), que Silvio Berlusconi
controla, é uma empresa pós-fordista que não tem nada a ver com
a televisão como "serviço público", com a mídia da época entre as

duas guerras ou dos "trinta gloriosos" ,18 A televisão comercial não
é senão um ponto de passagem em direção à verdadeira máquina
comunicativa do arranjo produtivo pós-fordista, em direção à
infovia, onde todas as funçôes antecipadas pelo controle dos fluxos
encontrarão a sua verdadeira realização tecnológica. Se não se entende
isto, arrisca-se a dizer besteiras sobre a mídia e a potência da
informação. Com efeito, ela tem um papel fundamental na questão,
mas com um envolvimento totalmente diferente. Neste novo arranjo
não vemos a mesma televisão de antes, não vivemos as mesmas
mídias de outrora. t9 É a máquina social pós-fordista que explica a
natureza da mídia, e não o contrário.

18

19

Com esta expressão o autor faz referência ao longo período de crescimento
econômico que caracterizou as economias centrais no segundo pÓs·,bTtlerra
ao longo de três décadas.

É necessário ficarmos atentos para não liquidar com um sorriso de suficiência
a televisão de Berlusconi, porque esta tem construído uma imagem, um
estilo, uma sensibilidade (com os jogos., o esporte, a publicidade) para o
indivíduo do pós·fordismo. Qual poderia ser uma outra imagem? Decerto
não aquela do serviço público (ou seja, dos canais de televisão controlados
pelo Estado e que, na Itália, são três - RAI). "Criar uma imagem" é um
dos maiores problemas políticos do pós·fordismo.

A televisão de Berlusconi é um fluxo de imagens e de sons
diretamente conexo com as novas redes produtivas. Trata-se de
uma nova máquina comunicativa, completamente adaptada à nova
máquina de produção da sociedade e aos mutantPU que a
produzem. A nova máquina de comunicação funcionou como
dispositivo de "subjetivação" das pequenas e médias empresas
pós-fordistas italianas; mas o destaque foi posto mais sobre o
"pós-fordismo" do que sobre "pequenas e médias" empresas.
Funcionou como motor da "construção do mercado" para o
novo tecido industrial do país. Foi o dispositivo de mutação
antropológica dos italianos.

É esta nova máquina - na qual não se podem mais distinguir
os fluxos políticos daqueles produtivos e sociais - que funcionou
como dispositivo de captura das novas forças e de suas formas
de expressão, para reconduzi-las ao Estado.

É somente uma máquina deste tipo que faz fluir os fluxos, que
legitima alguns e exclui outros através e somente pelo "código" de
mercado (e não mais as velhas máquinas dos partidos com as suas
codificações ideológicas), que novamente pode dar força,
legitimidade e dinâmica ao Estado. Este não intervém a posteriori
sobre um trabalho de consenso-dissenso, legitimação-exclusão
operado pelo político. Aqui o político e a comunicação se
pressupõem reciprocamente e articulam seus procedimentos num
único dispositivo sistêmico. A estarrecedora rapidez com a qual
Berlusconi se impôs sobre a cena "política') não se deve à
manipulação mediática, mas à capacidade que os fluxos
comunicativos têm de se desterritorializarem e atravessarem,
ao mesmo tempo, as dimensões sociais e imateriais do capitalismo
20Na década de 1970 as análises de Pasolini sobre o impacto antropológico da
televisão e da publicidade sobre os italianos anteciparam um fenômeno
que encontrará a sua completa realização na máquina comunicativa
berlusconiana.

"
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pós-fordista. A nova máquina comunicativa não tem como
produtos prioritários a ideologia ou a propaganda.
"Propaganda"21 e manipulação eram os nomes dados à
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legitimação externo, transcendental: o poder do Estado. As novas
formas de expressão que a sociedade italiana tem confusamente,
mas consistentemente, expresso nestes anos foram reconduzidas

subordinação da máquina comunicativa ao político. Deste ponto
de vista, político era aquilo que tinha também a capacidade de
hierarquizar os fluxos e de controlá-los através de um código
"despótico". O político era aquilo que permanecia no poder
soberano (a soberania sem soberano) como capacidade de
sobredeterminar os códigos dos fluxos. 22

à forma de representação, à subjetivação estatal. Aquilo que a
máquina capitalista "desterritorializa de um lado é obrigada a
territorializá-lo de outro", e a territorializá-lo dentro e por meio
do Estado. 23

No capitalismo pós-fordista, como se viu a respeito de Benetton,
nenhum código externo à lógica do capital-dinheiro pode
sobrecodificar e integrar as relações de poder. O capitalismo pósfordista requer uma imanência absoluta das formas de produção,
de constituição, de regulação, de legitimação, de subjetivação. E aqui
está o ponto fraco de Berlusconi, o seu calcanhar-de-aquiles, porque

experimentação de técnicas de "controle"24 que nos darão uma nova

não pode sustentar coerentemente aquela "imanência absoluta" da

produção da sociedade que o pós-fordismo nos mostra como seu
horizonte.
De fato, o que significa a afirmação eleitoral de Berlusconi?
Que o princípio de auto constituição inscrito na atividade social é
ainda uma vez reportado a um fundamento e a um princípio de
21

Provavelmente estamos assistindo a uma integração da máquina
comunicativa aos aparatos do Estado (e vice-versa) e a uma
forma do Estado. Entretanto, não é certamente ressuscitando os
fantasmas do passado que se perturbarão as novas formas de
domínio e de exploração. O fantasma do fascismo histórico é a
única imagem "forte" que a esquerda conseguiu produzir contra

Berlusconi. Ela é impotente para revelar as novas formas de
comando e sujeição. Evidentemente é mais fácil mobilizar-se contra
trezentas cabeças raspadas que desfilam numa cidade de Vêneto,
do que contra o modelo do empresário político que naquela mesma
região se constituiu como uma experimentação de laboratório.
Criticar o empresário político implicaria uma crítica da esquerda
que bem poucos na Itália parecem prontos a fazer.

A televisão de Berlusconi foi por mais de dez anos uma tela das mercadorias

e da empresa, mais do que uma tela de informação; funcionou sobre a
publicidade, os jogos, o esporte. Jogos c esporte se transformaram, através
da televisão, em momentos constitutivos da ética da empresa. Quando foi
autorizada (ou melhor, obrigada) a transmitir telcjornais, o seu índice de
audiência foi sempre inferior àquele das redes de serviço público,
estritamente controladas pelos partidos do velho sistema político.
22

O mesmo se pode dizer no que se refere à produção de subjetividade.
O cinema, como "arte das massas", já queria "abrir os cérebros", mas essa
subjetivação era "sobrecodificada" pelo político. A comparação com o
fascismo histórico ou ainda com a sobrecodificação "estatal" do pós-guerra
não dá conta da grande mudança introduzida pela subordinação diretamente
capitalista dos fluxos comunicativos.

2.1

A mesma coisa vale para a subjetividade. A máquina comunicativa deve
reportar a desterritorialização das velhas formas de subjetividade e de
identidade à família e à normalidade.

24

No sentido em que o define Gilles DeIeuze, ou seja como superação das
técnicas "disciplinares".

I

capítulo 4

o "trabalho":

um novo debate
para velhas alternativas

Ao invés de pronunciar frases gerais sobre o trabalho e a
sociedade, seria necessário, portanto, indicar aqui com
precisão como, na sociedade capitalista atual, são finalmente

criadas as condições materiais e outras que habilitam e
obrigam os trabalhadores a romper esta maldição social.

No preâmbulo do estatuto da Internacional é dito:
"A libertação da classe dos trabalhadores será operada pelos
próprios trabalhadores". Entretanto aqui é "a classe dos
trabalhadores" que deve libertar ... o quê? O "trabalho".

Entenda quem puder

(MARX,

1875).

o problema do "trabalho" tornou-se o centro do debate político
e com ele as temáticas da redução do tempo de trabalho, da sua
repartição e das formas de redistribuição da renda que deveriam
segui-lo: renda garantida, benefício universal, renda de cidadania.
Mas a eficácia política e social dessas medidas, timidamente
propostas, remete à crítica do capitalismo, do trabalho e da política
que elas pressupõem, assim corno remete aos processos de
constituição política e de subjetivação que elas implicam.

É sobre este terreno que as "novas" ideologias do trabalho
estão em plena gestação. As análises e as tomadas de posição que
neste período estão sendo produzidas sobre a questão do trabalho
podem ser resumidas em duas grandes correntes. A primeira, na
verdade, não é prioritariamente uma nova ideologia do trabalho,
porque para ela as mutações na organização da produção, em curso
no irúcio da década de 1970, não colocam em discussão o "papel"
fundamenral do trabalho industrial (portanto, da "classe operária'')
e das suas formas de organização e subjetivação. Esta primeira
posição, sustentada por diversas forças sindicais e políticas, não é
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mais do que um prolongamento da ideologia ortodoxa (e majoritária,
depois da formação da social-democracia) do movimento operário,
para a qual é necessário "liberar" o trabalho da empresa capitalista,
"distribuindo-o".
No que diz respeito a esta primeira corrente, é possível se referir
à crítica de W Benjamin, que, com algumas pequenas adequações,
pode ser aplicada também à tradição comunista que a seu modo
tem "santificado" o trabalho:
A velha moral protestante do trabalho celebrava a sua ressurreiçãoem forma secularizada - entre os operários alemães. O programa de
Gotha já tem traços desta confusão. Ele define o trabalho como "a fonte
de toda riqueza e de toda cultura". Alarmado, Marx rebateu que o homem

que não possui outra propriedade do que a sua força de trabalho,
"não pode não ser o escravo dos outros homens que se tornaram [...]

proprietários" (BENJAMIN, 1976, p. 77-78).

A segunda corrente é mais interessante porque assume
plenamente as transformações do modo de produção e em particular
a crise do "valor trabalho", No seu interior as posições são
relativamente diversificadas, mas concordam de modo substancial
justamente sobre as causas da crise do "valor trabalho": do ponto
de vista objetivo, "a esfera da produção capitalista emprega um
volume de trabalho sempre mais baixo para produzir um volume
crescente de riqueza" (GORZ, 1995, p. 7); e do ponto de vista
subjetivo: "para um número crescente de indivíduos o trabalho cessa
de ser o lugar da realização pessoal e se vive sempre menos como
nó da relação social" (ibid.; ROBIN, s.d., p. 2)-'
1

Aqui é necessário sinalizar menos a operação de idealização/mistificação e
mais as duas correntes que operam sobre aquilo que se "perdeu". Que o
trabalho tenha sido o lugar da realização pessoal podia talvez ser verdade
para o operário profissional e para as formas de produção "artesanais".
Mas é se!,'Uramente falso depois da introdução do taylorismo e a formação
do operário-massa, para quem o trabalho na cadeia de montagem nunca
foi uma forma de "realização de si". Este estrabismo retrospectivo tem um
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o que nos interessa sublinhar nesta segunda corrente é como
ela identifica o capitalismo e a exploração com um regime particular
de produção (a grande empresa) e um tipo específico de trabalho
assalariado (o trabalho operário).'
A crise do "valor trabalho", que é também crise do capitalismo,

abriria a possibilidade de fundar a "relação social" sobre uma
"alteridade" nas relações mercantis da esfera capitalista. O "tempo
liberado de trabalho" e o valor social das "atividades culturais,
relacionais, artísticas, cognitivas, educativas, ambientais" seriam as
bases sociais "externas" à economia de mercado sobre as quais se
poderia fundar uma alternativa ao capitalismo.
O fundamento teórico destas posições pode ser reconduzido
à crítica que Habermas tem dirigido à concepção marxiana de
trabalho, ou seja, à idéia segundo a qual Marx reduziria a relação
capitalista ao "trabalho instrumental". A critica da economia
política, construída sobre a relação do homem com a natureza,
não consentiria fundar uma ética e uma política. A "relação
com o outro", ao contrário, nos introduziria na ação e na politica.
E aqui é possível falar sobre outra grande fonte de inspiração
destas posições: Hannah Arend!.
fundamento objetivo, porque o movimento operárIo continuou a
representar, também no taylorismo, os interesses e as formas de consciência
do operário profissional, muitas vezes contra e em oposição às formas de
luta e de subjetividade do operário desqualificado taylorista (na maior parte
dos casos imigrante, sem formação e de proveniência camponesa). Fazer
do taylorismo e do seu trabalho o lugar idílico de formação da relação social
e de "realização de si" significa esquecer as lutas deveras duras que opuseram
operários e patrões (sabotagem, absenteísmo, "recusa do trabalho" c fuga
da fábrica caracterizam os comportamentos sociais do operário) e os
confrontos não menos duros que tiveram lugar entre sindicatos e
operários sociais, para os quais a "realização de si" não passa através do
trabalho, mas na luta contra o trabalho.
Esta definição do capitalismo é um outro ponto comum entre as duas
correntes.
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Por isso somos obrigados a retornar a uma das passagens
obrigatórias destas novas ideologias do trabalho: a crítica a Marx.
De tal modo, talvez, poderemos ir até a raiz das alternativas que
estas posições abrem no debate. A tarefa que aqui queremos assumir
é demonstrar acima de tudo:
a) Que em Marx o conceito de "produção" é um conceito
metaeconômico. Que o conceito de "trabalho", como "trabalho
instrumental", é um resultado muito tardio do desenvolvimento
capitalista, que mistifica a relação política na objetividade do
econômico. A "descoberta" científica de Marx diz respeito ao
conceito de "trabalho vivo" e de "força de trabalho", Se a sua
análise, de fato, fosse limitada ao "trabalho" não haveria feito nada

além, como ele mesmo reconhece, de permanecer no terreno da
economia política. Marx encontra o elemento subjetivo, político,
comunicativo (para utilizar uma linguagem habermasiana) no interior
do conceito de "trabalho vivo".

Ora, este problema não requer simplesmente uma interpretação
de Marx, mas de modo mais substancial, a própria definição do
capitalismo, da politica e da subjetividade.
b) Outro ponto que gostaríamos de demonstrar é que a esfera
da produção capitalista de uma vez por todas estendeu-se da
organização do "tempo de trabalho" à organização do "tempo de
vida". E que, portanto, não existe mais razão para identificar (nem

teótica nem fenomenologicamente) o capitalismo com a produção
industrial e a exploração com o "pôr ao trabalho" a classe operária.
A evocação da "revolução da informação", por J. Robin,
demonstra, contrariamente ao que ele gostaria de argumentar,
a impossibilidade de determinar uma "exterioridade" sociológica
nas relações capitalistas. E isto porque são exatamente as atividades
"culturais, relacionais, informacionais, cognitivas, educativas,
ambientais" e o "tempo liberado de trabalho" que se tornam os
"objetos" e os "sujeitos" das novas relações de exploração e de
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acumulação que a revolução da informação organiza. A tal ponto
que a "economia da informação" tem, neste início de século,
o mesmo papel que, nos "trinta gloriosos", foi assumido pelo
automóvel.
A afirmação de Robin, segundo a qual é preciso "conter a
economia de mercado em sua própria esfera" (ROBIN, s.d., p. 3)
para fazer do "tempo livre" o lugar privilegiado das atividades
escolhidas, mostra tanto uma compreensão bastante limitada da
natureza do capitalismo e da sua dinâmica quanto um ingênuo
assombro diante da iniciativa capitalista de constituição da "economia
do tempo de vida".
Diversamente destas posições, nós preferimos ler o "tempo
livre" e as "atividades culturais, relacionais, cognitivas etc." não como
uma exterioridade dada às relações de mercado e espaço que
deveríamos defender contra "a extensão a todos os âmbitos da
economia capitalista de mercado") mas como novo terreno de
enfrentamento político. A exterioridade ao capitalismo necessita ser
construída através de formas de recusa, de cooperação e de
organização que atravessem de modo antagonístico o "tempo de
vida" colonizado pela produção de mercado.
c) Por último, queríamos demonstrar que se existe um
"economicismo" em Marx, isto não deve ser superado na direção
traçada por Habermas (aqui apreendido como paradigmático da
teoria do agir), mas como uma radicalização da categoria de
"trabalho vivo" enquanto categoria ontológica e constitutiva.
As oposições entre "agir instrumental" e "agir comunicativo" dão

efetivamente conta da realização da modernidade, ou seja, da
redefinição dos transcendentais (da comunicação) no capitalismo
pós-moderno.
Portanto, redução do tempo de trabalho e renda garantida,
dissemos no inicio, mas sobre quais bases teóricas e através de quais
estratégias politicas?

"
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1) A particularidade do método marxiano consiste no fato de
que suas categorias apreendem, ao mesmo tempo, a objetividade
da produção e a subjetividade dos agentes da transformação,

as possibilidades de crítica e de transformação. Em cada caso,

consentindo uma tradução, em ambos os sentidos, entre estrutura e

a questão à qual se deve responder é: sobre quem e sobre o que

sujeito. O conceito de trabalho vivo é a chave, seja para analisar e
compreender a produção, seja para apreender o sujeito revolucionário.
O mesmo conceito mantém juntos trabalho e ação. A lógica
materialista da exposição científica representa, ao mesmo tempo,
a solução do problema da constituição do sujeito que se emancipa.

fundar uma ética?

N a conclusão da sua imponente teoria do agir comunicativo,
Habermas reconhece a superioridade do método marxiano sobre
todas as teorias que havia analisado (de Weber a Parsons, do
interacionismo à etnometodologia, de Wittgenstein a Luhmann).
Em outras palavras, ele reconhece em Marx a solução correta da

quando se trata de saber como controlar, limitar, regular o "processo
de racionalização", ou, então, em quais elementos pôr as forças e

A alternativa diante da qual nos encontramos é, grosso modo,
a seguinte: o primeiro termo é praticamente representado somente
por Marx, que define as alternativas ao capitalismo no interior da
própria relação de capital e em particular no "duplo caráter" da
força de trabalho (capaz, ao mesmo tempo, de agir e funcionar).
O outro termo, representado pela quase totalidade da fIlosofia e da
sociologia da ação, encontra o fundamento da ética fora da relação
de capital. A coordenação da ação regulada pelas normas, pela
dramaturgia do jogo social, pela linguagem e pela intercompreensão

relação entre "sistema" e "mundo vital". Diversamente da teoria

constitui, segundo as épocas e as tradições teóricas, os momentos

dos sistemas e da teoria da ação - que isolam somente um dos dois
termos da relação -, a estrutura marxiana se caracteriza exatamente
pela combinação dos princípios de uma e de outra.

"práticos" que consentem regular ou criticar a "racionalização".

O filósofo alemão reconhece que o "traço do gênio" da teoria
marxiana reside no fato de que ela permite articular juntos "sistema"

como "trabalho vivo", cooperação, ato criativo - de cujos elementos

e "mundo vital", ou, para dizê-lo de outro modo, que ela permite
a passagem teórica da "estrutura" ao sujeito", e vice-versa. Muito

justamente, Habermas mostra como o conceito de "força de trabalho"
é a base desta teoria da ação. De fato, ela é contemporaneamente
mercadoria que garante uma prestação e sujeito que participa do
"mundo vital". É impossível separar estes dois momentos, separar

o "agir" do "funcionar", porque é impossível separar a mercadoria
do seu possuidor. O capitalismo se define, portanto, como a
capacidade de transformar a ação do mundo vital em função do
sistema. Ora, as ciências sociais reconhecem, implicitamente (ou
explicitamente), que o "sistema coloniza o mundo vital", que a
"estrutura se impõe ao sujeito". Todavia, as alternativas se determinam

Aquilo que se coloca é um dualismo entre "agir" e "funcionar".
O que em Marx é sempre dado como fortemente conexo (o "trabalho"

subjetivos são parte integrante - e o "trabalho" como subordinado
à lógica da valorização, do comando, da exploração, da capacidade
de criação e dos seus elementos subjetivos) depende, enfim, de duas
lógicas diferentes.
Queremos sublinhar a atualidade de tais questões exatamente
porque, no debate sobre redução do tempo de trabalho, uma
posição como aquela de Gorz, que constitui um ponto de referência,
funda a possibilidade de sua realização na separação do tempo
produtivo, inexoravelmente comandado pela racionalização, pelo
tempo externo à produção capitalista, organizado pelo mundo vital.
Contrariamente ao que pensa Gorz (mas a observação pode
valer também para Habermas e Arendt), em Marx autonomia e
heteronomia, liberdade e exploração, subjetividade e objetividade

.;JI'j
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são contemporaneamente dados no interior da organização capitalista
do trabalho. E é exatamente esse entrelaçamento que explica a
dinâmica e a força da inovação do capitalismo com relação aos
outros modos de produção e à força de refundação da politica que
a luta de classe representa.
2) Parece-nos que aqui Habermas apreende o "pecado original"
de cada teoria fJ.]osófica e sociológica que quer integrar a linguagem,
o sentido, a comunicação e o evento em uma nova teoria da ação,
como alternativa à "racionalização" capitalista. Se todas estas teorias
assumem corretamente o problema da subjetividade, da linguagem,
das atividades culturais, relacionais etc., como terreno sobre o qual
deslocar as análises da relação social, esta integração é feita num
tipo de ruptura entre sistema e mu~do vital, entre trabalho e ação,
entre agir instrumental e agir comunicativo.
O próprio Habermas, depois de haver reconhecido a
"superioridade" metodológica da abordagem marxiana, se apressa
para sublinhar que se é verdade que Marx se move corretamente
sobre dois planos do sistema e do mundo vital, da história e da
ação, todavia "a sua separação não é propriamente pressuposta nos
conceiros fundamentais de politica econômica" (HABERMAS, 1986,
p. 999). Em outras palavras, Marx põe corretamente a relação entre
estrutura e sujeito na prática, mas não a funda teoricamente. Todo

o trabalho de Habermas é, então, uma tentativa de reformular o
"materialismo histórico" sobre duas "mídias da comunicação" -

"dinheiro" e "poder" -, e não somente sobre o valor como em
Marx, porque ele julga que o conceito de "valor" (e de trabalh"0'
não possa em nenhum caso consentir a fundação de uma ética.

Cada teoria da ação (e da subjetividade) que se ponha a um
certo nível de abstração não pode, no capitalismo, não se confrontar
com o conceito de produção e de trabalho em Marx. No que diz
respeito a Hannah Arendt, este confronto assume caracteristicas,

por assim dizer, caricaturais. Em seu Vila activa ela dedica um capítulo
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ao conceito de trabalho em Marx sem nunca citar uma úníca vez o
conceito de "trabalho abstrato" (e aflrtiori, de "capital''), acabando
por transformar o conceito de trabalho marxiano em um
"metabolismo natural entre o homem e a natureza".

o operar [... ] é talvez um modo impolítico de vida, mas certamente não
antipolítico. Isto, ao contrário, é exatamente o caso do trabalho, uma
atividade em que o homem não é presente no mundo, nem com outras
pessoas, mas é somente com o próprio corpo, ocupado para fazer frente
à nua necessidade de permanecer em vida (ARENDT, 1989, p. 156).
Em outras palavras, Hannah Arendt reduz o trabalho a uma
atividade instrumental, e é desta maneira obrigada a procurar na
ação (e na linguagem) a relação com o outro que permite fundar a
política. Aquilo que aqui nos interessa não é tanto uma interpretação
da teoria marxiana e da sua recepção (deformação), mas a
especificidade da relação social no capitalismo que ela define. Este
ponto é particularmente importante porque as análises das atividades
culturais, relacionais, comunicativas etc. não devem privar-se de uma

crítica da sua subordinação à relação de capital, aos conflitos e ao
processo de subjetivação que eles implicam.
3) A crítica a Habermas- Neste ponto, talvez seja útil introduzir
uma crítica que foi feita a Habermas no final dos anos de 1960 por
H. J. KrahI, e que assume o "monismo" marxiano, seja por revelar

as contradições da teoria de Habermas, seja para criticar os próprios
limites da teoria marxiana. Repito que aqui o discurso de Habermas
é considerado como paradigmático do modo em que as teorias
sociológicas definem o capitalismo e o trabalho.
Krahl reverte à crítica de Habermas. Ele pode censurar Marx
por ter um conceito restrito de práxis, fundado sobre a relação do
homem com a natureza (e, portanto, sobre o trabalho), porque ele
próprio tem uma concepção limitada do conceito de "produção"
em Marx. Neste, nos diz Krahl, o conceito de produção é, ao mesmo
tempo, trabalho e divisão do trabalho, onde por divisão do trabalho

I
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é necessário entender (para utilizar a linguagem de Habermas) a
relação "intersubjetiva", a relação política. Habermas tem um
conceito restrito de trabalho, limitado à relação instrumental. Marx,
ao contrário, entende sempre o trabalho, seja no plano das categorias
teóricas, seja no da realidade, como relação "sujeito-objeto e sujeitosujeito".
A especificidade da sociedade capitalista depende do fato de
que a lógica da dominação da natureza (relação objeto-sujeito),
projetada sobre as relações sociais dos homens (relação sujeitosujeito), reage sobre o concreto processo de trabalho e o socializa,
por assim dizer, em si mesmo. O trabalho abstrato é somente a
relação de produção que se reverte sobre as forças produtivas e
sobre os processos de trabalho, de tal modo que as forças
universalmente sociais (a cooperação, as combinações sociais,
a ciência e a técnica etc.) têm como efeito desenvolver em si mesmas

o processo de trabalho. Nos Grundrisse, Marx explica que este tipo
de relação era impossível nas sociedades antigas. Aqui, de fato,
a relação de trabalho é completamente separada do agir político,
ético e artístico.
"Esta progressão contínua de consciência e experiência - diz Babbage
- é a nossa grande força." Esta progressão, este progresso social,
pertence e vem e:xplorado pelo capital. Todas as precedentes formas
de propriedade condenam a maior parte da humanidade. os escravos,
a serem instrumentos de trabalho. O desenvolvimento histórico,
o desenvolvimento político, a arte, a ciência etc. se movem nas
esferas superiores, acima delas. Somente o capital, ao contrário,
capturou o processo histórico para pô-lo a serviço da riqueza

(MARX, 1978, p. 248).

Na sociedade capitalista é impossível distinguir trabalho e ação.
Hannah Arendt reduz o conceito de trabalho abstrato ao trabalho
instrumental porque confunde o trabalho do escravo com o trabalho
do operário. A transposição do conceito de trabalho da sociedade
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grega (trabalho efetivamente instrumental) à sociedade capitalista
não lhe permite apreender a especificidade da relação capitalista.
Marx vai além. Ele nos diz que, com a afirmação da relação de
capital, nos encontramos diante do desaparecimento da relação
política (a violência política da acumulação originária) no
funcionamento coercitivo da economia, da transformação da
violência em estrutura, em disciplina. É neste momento que a
economia politica forja os próprios conceitos de trabalho e de valor
enquanto "mistificação" da relação política na objetividade do
econômico.
O grande trabalho teórico de Marx consiste em encontrar a

relação "intersubjetiva" no interior da própria produção capitalista,
no conceito de "trabalho vivo". O caráter instrumental do trabalho,

sublinha Krahl, é um resultado muito tardio do progresso
capitalista. É absolutamente absurdo reprovar em Marx aquilo que,
ao contrário, é um resultado da produção capitalista. Marx, ao
contrário, descobre no conceito de trabalho vivo ("o sujeito vivente
que é presente no tempo", o Nicht-Capita/que se opõe ao capital,
"trabalho morto que é presente no espaço") a forma moderna da
subjetividade, espoliada de toda sua característica social:
"subjetividade não determinada, capaz de toda determinação".
Na leitura do marxismo crítico italiano das décadas de 1960/
1970, o conceito marxiano de "trabalho vivo" é resgatado e
desenvolvido, na tentativa de tirar a "atividade" de sua definição
produtivista, como princípio produtivo imanente, como potência
ontológica que produz um acréscimo do ser. É bastante curioso
observar como Hannah Arendt, depois de haver reconhecido que
desde que o "movimento do trabalho aparece na cena pública, foi
a única organização na qual os homens agiram e falaram enquanto
homens - e não enquanto membros da sociedade", não consegue
encontrar, conseqüentemente, uma fundação da ética no "trabalho"

"

Trabalho imaterial - formas de vida e produção de subjetividade

82

dos membros daquele próprio movimento, porque, segundo ela, a
sua "atividade econômica" é para ser considerada "incidental" (sic!)
com relação ao seu papel político e revolucionário (ARENDT, 1989,
p.160-161).
As razões do agir dos operários "enquanto homens" devem
ser procuradas, ao contrário, inexplicavelmente, de fora do trabalho.
É o sistema político que, integrando o mundo do trabalho, eleva os
operários a uma forma de atividade superior à atividade instrumental.
Esta evidente discordância, entre os fatos históricos - a produtividade
política da classe operária - e os dados fcnomênicos obtidos das análises
da atividade de trabalho, desaparece provavelmente [se entendemos que]
a principal diferença entre trabalho servil e trabalho moderno, livre, não

consiste no fato de que os trabalhadores modernos dispõem de uma
liberdade pessoal [...], mas no fato de que são admitidos na esfera pública

e plenamente emancipados como cidadãos (idem, p. 159-160).

Marx, ao contrário, funda a própria teoria da ação na atividade
da classe operária, porque o conceito de trabalho vivo é acima de
tudo uma potência ontológica que, antes de produzir mercadorias
produz relações políticas. Através do próprio movimen to teórico
Marx mostra como a "atividade" (toda forma de atividade, como
confirma plenamente o atual desenvolvimento do capitalismo)
é transformada em valor e o sujeito em estrutura, e também as
condições através das quais pode-se extrair ou reverter esta
transformação.
A força da teoria marxiana (e a atração exercitada pelo
movimento operário) deriva desta sua capacidade de fundar a ética
na ontologia do ser da sociedade capitalista (a produção de valor).
Lutando contra a redução da "força" em trabalho instrumental,
a classe operária se constitui como sujeito emancipado e mostra
uma "condição", um destino que não é específico da sua existência,
mas tem a ver com a sociedade na sua generalidade. Ela deve
destruir-se exatamente (na sua forma reificada) para abrir o espaço
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ao "super-homem". Lá onde Habermas e Hannah Arendt vêem a
instrumentalidade da atividade humana, Marx colhe a forma

moderna da produção de subjetividade. Este aspecto fundamental
do método marxiano, soberbamente reconstruído no trabalho de
Krahl, encontra particular dificuldade de ser acolhido também no
interior do próprio marxismo ou daquelas teorias que de modo
construtivo têm dialogado com ele. Penso em particular na escola
a1thusseriana e no Foucault das "sociedades disciplinares".

O impasse da escola a1thusseriana está todo contido na separação
metodológica entre categorias científicas e categorias políticas,
expressa no conceito de ruptura epistemológica. J. Ranciére, por
exemplo, em Ure te Capital, é obrigado a considerar a redução da
relação "intersubjetiva" ao trabalho como um resíduo antropológico
do jovem Marx, no qual seria constante a tendência em reduzir o
desenvolvimento das formas do processo produtivo Oucro, renda,
salário) nos esquemas antropológicos da inversão sujeito-objeto.
Ranciére não reconduz a objetivação das formas de mais-valia
à inversão de sujeito-objeto e define, ao contrário, as condições da
crítica nas "crises históricas" do capitalismo. Nos textos dos
a1thusserianos, a produção capitalista e seu poder de objetivação e
de subsunção do trabalho vivo tornam-se ainda mais misteriosos
do que aquele fetichismo das mercadorias que eles queriam explicar.
Neste movimento o operário e o capitalista não intervêm. Assim,
o operário figura aqui como suporte da relação de produção do trabalho
assalariado, e não como sujeito originário do processo (RANCIERE,

1973,p.l08).

A separação entre estrutura e sujeito é total. Se nem o operário

nem o capitalista intervêm, quem (e como se) opera a passagem do
trabalho ao capital e da relação de capital à revolução? Como fundar
a mudança e a inovação numa estrutura assim determinada? Aquilo
que o impasse da teoria a1thusseriana não pode explicar é exatamente

~
~

~.
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o modo em que é possível passar dos sujeitos à produção e da
produção à subjetivação.
De um outro ponto de vista, também a análise das "sociedades
disciplinares" de Foucault não se confronta com o conceito de
"trabalho vivo" em Marx. O conceito de "produção" é sempre
lido numa perspectiva muito economicista. Poderemos dizer que
Foucault separa as relações de poder das relações econômicas
(e também das relações de produção do sentido) enriquecendo,
assim, as análises da relação capitalista; mas uma vez estabelecida
esta divisão, ele se encontra na impossibilidade de passar da
"disciplina" à ética. A disciplina (como a economia), de fato, é o
âmbito das relações de poder subsumido no valor. Assim, a descrição
das relações de poder disciplinar não pode nunca se abrir à dimensão
ética, porque o processo de subjetivação não pode mais se separar
das relações de poder e de saber, às quais é sempre preso. Foucault
não consegue determinar o momento de produção da ética
(o trabalho vivo em Marx). Para a sociedade do século XIX Marx
põe, ao contrário, o problema de modo ligeiramente diverso: Por
que e como a luta de classe (a relação política da acumulação
originária) se transforma em disciplina, em violência codificada e
controlada? Por que e como as relações de poder tornam-se
"economia", isto é, atividade submissa aos movimentos do valor?

A separação entre poder e economia (e comunicação) é útil se for
incluída, de um lado, no interior da totalidade do princípio produtivo
do ser e, de outro, no interior da totalidade e de sua relação
antagonística. A leitura foucaultiana de Marx não foge à
incompreensão de reduzir a "relação de produção" ao trabalho
instrumental, operando, segundo o ponto de vista aqui desenvolvido,
um contra-senso fundamental. De fato, FoucauIt procura as relações
de poder em Marx nos seus escritos políticos, ao contrário de
reconhecê-los nos conceitos da crítica da economia política, no

Capital. Na realidade, Foucault confunde, como muitos outros
marxistas, o conceito de "valor" com aquele de "valor de troca".
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A definição do processo de subjetivação como terceiro eixo
de "objetivação do sujeito" em relação ao saber e ao poder não

colocará substancialmente em discussão a separação entre relações
de produção, relações de sentido e relações de subjetivação.
Todavia, é necessário dizer que, diversamente da escola
althusseriana, a obra de Foucault constitui uma contribuição
fundamental à nossa tentativa de superar (para exprimir com as
suas palavras) a oposição entre "estrutura e processo de
subjetivação". Seu trabalho já pode representar uma alternativa a
Habermas, porque aqui o processo de subjetivação não se funda
sobre os "transcendentais da comunicação", mas sobre o processo

imanente de constituição.

4) A linguagem a as abstrações reais - Mas

O

problema do "agir

comunicativo" e o da "ação" representam, embora de forma

mistificada, uma experiência social real do capitalismo, ou
verdadeiramente a subordinação das "atividades culturais, relacionais,
cognitivas etc." à lógica capitalista.
Sobre este ponto, o método marxiano se encontra diante de

dificuldades que serão superadas, mas em polêmica com a via
indicada por Habermas e por Hannah Arendt.
Reconstruindo

O

conceito de produção em Marx e a sua

profunda originalidade revolucionária de conceito metaeconômico,

Krabl sublinha também seus limites. O conceito de produção
consiste efetivamente em apreender ao mesmo tempo a estrutura
e o sujeito, mas na passagem de uma categoria a outra existe uma
ausência de mediação, um vazio que Krahl chama "linguagem".

Ele acrescenta também o conceito de família (a "relação social de
sexo"; diremos, hoje, depois do feminismo), do qual não
podemos nos ocupar aqui.
Segundo Krahl, em Marx existe um qüiproquó, pelo qual
na sua obra há uma separação entre produção e consciência,
idêntica àquela entre estrutura e superestrutura. Se, em conclusão,

~

.:1
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essa distinção fosse verdade (e se, portanto, o ser social determina a
consciência), a mudança, a inovação, O evento, a organização
revolucionária seriam impossíveis. Se, de fato, para Marx, o momento
da vontade caracteriza a ética da revolução, como seria possível
nestas condições determinar o agir consciente dos homens?

Como é possível uma consciência crítica da sociedade se a
linguagem e a consciência não contêm os momentos que vão, por
assim dizer, além da determinação da consciência por parte do
ser social? Por que, ironiza Krahl, o cidadão Marx pode
desmascarar a sociedade capitalista, enquanto os outros circulavam
ignorantes com li sua falsa consciência? Krahl nos diz que estas
contradições são devidas a uma falta de coerência do próprio
Marx nos confrontos da própria teoria das abstrações.
Marx resgata o conceito hegeliano de abstração, como isolamento, como
cisão de universal e de particular no interior do próprio universal. [...]
as relações sociais universais foram gestadas pelos indivíduos e pelos

valores de uso particulares e existem como abstrações (KRAHL, 1973, p. 402).

Marx deveria indicar como tais abstrações são os modos reais
de organização da função social capitalista. Mas então, nos diz Krah!,
se a tradição quer que as abstrações sejam os conceitos, também
esses últimos são os modos reais de organização da vida dos
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de classe. "A linguagem serve à constituição de formas de
consciência. É também um ptincipio da sociedade - como produto
da consciência é distinto do trabalho abstrato" (idem, p. 419).
Sohn-Rethel já havia demonstrado (algo resgatado também por
Habermas) que não existiria uma suficiente diferenciação na definição
das abstrações reais. Ele propõe distinguir a abstração "troca" da
abstração "trabalho" e a estas poderia se juntar ulteriormente o
valor "lingüístico".

Sobre esta base se pode, portanto, pressupor que se o valor de
troca é uma manifestação do valor, o valor lingüístico também é.

E que os dois têm uma existência que precede muito a aparição do
capitalismo. Então, aquilo que é preciso explicar é o modo em que
ambos são subsumidos sob a relação de capital, sob o valor. Krahl
nos diz que não é a abstração em si que é "negativa", mas a sua
subsunção na relação de capital. Segundo Krahl, Marx não
distinguiria suficientemente entre "abstração" e "abstração

capitalista", como o caso da linguagem mostra claramente.

homens, das "abstrações reais" no mesmo nível que o valor de

No capitalismo o valor lingüístico funciona como o valor:
objetiva e totalitariza a atividade dos homens em uma formalização
que tira toda atividade ética e estética da produção lingüística.
É necessário encontrar a atividade produtiva dos homens além e
contra a estrutura (contra o trabalho e contra a linguagem), e dar a

troca. Segundo a sua teoria, Marx devia concluir que se de fato a

ela novamente a dimensão estética e ética que o automovimento

sociedade tem uma estrutura conceitual, também conceitos e

(no real) e a auto-representação (na teoria) do valor impõem como
sua atividade.

consciência são, então, categorias estruturais.
Se as abstrações devem adquirir uma realidade (e possuem uma realidade),
então.Marx deveria concluir que as abstrações, os conceitos e a consciência
são determinações da base (ibid).

Habermas e, de outro o modo, Hannah Arendt, mostram uma
efetiva fraqueza da teoria marxiana: a ausência de mediação no

processo de constituição do sujeito. Mas, como vimos com Krah!,
a integração da linguagem e da comunicação não pode de

A linguagem, então, não é somente um "reflexo" da divisão

forma alguma ser feita no terreno da separação (característica, como

do trabalho. A linguagem é constitutiva da divisão do trabalho,
as relações lingüísticas são condições genéticas de uma consciência

afirmamos, de todas as teorias da ação, tanto lingüísticas
como sociológicas) entre agir instrumental e agir comunicativo,
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entre trabalho e ação. Porque, se aceita esta separação, perde-se a
própria especificidade da relação social capitalista.
O capitalismo contemporâneo não organiza mais o "tempo de
trabalho", mas o "tempo de vida", Se este tempo é atravessado
pela acumulação capitalista, então ele requer efetivamente uma nova
análise da forma de produção, de exploração e dos efeitos de
resistência que ela provoca.
Mas para se mover nesta busca prefere-se proceder por vias
diversas daquelas traçadas pela teoria de Habermas e pela sua
tradução sociológica.
S) O "economicismo" de Marx- Se existe um "economicismo" em
Marx, não pode ser encontrado, como vimos, no fato de que ele
não fundou teoricamente a distinção entre trabalho e ação, mas,
sobretudo, no fato de que não conduziu rigotosamente até o final a
sua metodologia. No interior da descoberta do duplo caráter da
força de trabalho, ele não desenvolveu suficientemente o conceito
de "trabalho vivo" como força ontológica, constitutiva e
independente.
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trabalho" (como tempo da liberdade), elabora um conceito de
trabalho enquanto trabalho que cria valor e um conceito de trabalho
enquanto "posição autônoma de um fim", objetivação de um
sujeito, "auto-realização". Nesta segunda definição, o trabalho é

concebido como trabalho que emancipa, que produz um acréscimo
do ser. Esta relação entre trabalho enquanto força ontológica e
constitutiva do mundo e trabalho enquanto produtor de valor (que
define a natureza dinâmica e antagonista do capital) é sempre
sobredeterminada e fechada pelas regras do capitalismo. Ora,
se esta situação pode refletir as relações de forças históricas entre as
classes, não pode, porém, definir conceitualmente a relação entre

"trabalho e trabalho vivo".
No interior do conceito de trabalho será preciso desenvolver uma
mediação entre momentos que produzem capital e momentos que
destroem capital (negação subjetiva). Porque o trabalho, como categoria
de emancipação, não encontra lugar no sistema da crítica da economia
política, Marx chega a uma concepção "economicista" do conceito de

trabalho (idem, p. 420).
Se O trabalho vivo é sempre limitado, comandado e organizado

Krahl, permanecendo sobre o terreno da definição do capital

pelo trabalho que cria valor, Marx cai num "econom1cismo" que

como categoria "metaeconômica" (ao mesmo tempo, trabalho e

define de modo objetivo as classes, cuja determinação prevalecente
deriva da sua colocação objetiva no processo de produção. Este

clivisão do trabalho), clirige a Marx uma crítica de "economicismo"
de toda outra natureza. A tese que ele sustenta é que a descoberta da
dupla natureza da força de trabalho é diminuída pela definição do
trabalho enquanto produtor de valor. Esta definição não permite
desenvolver o conceito de trabalho senão dentro do ponto de vista
do capital.

"economicismo" de Marx tem como conseqüência uma redução

do sujeito revolucionário ao proletariado industrial.
Se se abre o lado "negatório" do trabalho, isto é, aquilo que destrói
capital, então todos aqueles que colaboram na produção de eticidade
pertenceriam à classe revolucionária (ibid.).

A partir do momento tópico da crítica do conceito de trabalho
da economia política, Marx deveria ter desenvolvido não apenas

uma teoria do trabalho enquanto produtivo de valor, mas também
uma crítica do trabalho enquanto força ontológica, independente e
constitutiva. Marx, de fato, criticando a separação entre tempo de

trabalho (como tempo da necessidade) e tempo "liberado do

Contra Habermas (e a teoria da ação) Krahl propõe permanecer
no terreno do duplo caráter da força de trabalho e, contra o próprio
Marx, desenvolver a força ontológica, constitutiva e, portanto, de
negação da relação de capital.
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Ora, se os limites da crítica marxiana podem ser interpretados

capítulo 5

também como limites da situação histórica, é possível hoje afirmar
que existem as condições históricas para desenvolver positivamente
as críticas de Krahl?
A crise do "valor trabalho" pode então ser interpretada como
O fim da capacidade de reconduzir sempre a contradição entre
"trabalho vivo" e "trabalho" no interior do "trabalho que cria valor".

Trabalho autônomo,
produção por meio de linguagem
e General Intellect*

Os escritos reunidos neste volume são o resultado de um
trabalho de pesquisa, do final da década de 1980, que colocou
como objetivo a redefinição da "natureza do trabalho" no pósfordismo. ' A tradição teórica para a qual nos remetemos é aquela
do operaismo e da autonomia operária italianos, mas estes materiais
foram elaborados no "exílio" na França, onde muitos militantes

italianos destes movimentos se refugiaram na década de 1980 e,
portanto, sempre muito próximos e ao mesmo tempo "distantes"

da situação italiana. A relação de complementaridade que as teses
aqui sustentadas mantêm com as definições de "trabalho
autônomo", "produção por meio da linguagem" e General In!ellec!
se demonstrará de imediato. E é exatamente na complementaridade
destes trabalhos que gostaria de insistir nesta introdução, com a
finalidade de determinar aquele "lugar comum", que é o
pressuposto a que esses tendem .
• Neste artigo, Maurizio Lazzarato desenvolve os termos de debate com outros
autores italianos da corrente marxista chamada operaismo. Em particular,
Lazzarato discute, a partir da noção de trabalho imaterial, as teses de Sergio
Bologna sobre "Trabalho autônomo de terceira geração", de Christian
Marazzi sobre o "linguistic tum" do trabalho e, enfim, de Paolo Vimo,
sobre a relação entre trabalho e ação (N. do T.).
I

Estes escritos são fruto de um trabalho de pesquisa sobre algumas realidades
da "economia do imaterial". Os êxitos deste trabalho estão agora reunidos
nas seguintes publicações: LAZZARATO & NEGRI, 1993 (pesquisa sobre o
vestuário); 1991 (pesquisa sobre os setores da produção televisiva, da moda,
da fotografia c da publicidade); 1994 (trabalho introdutório a uma pesquisa
sobre serviços). Estas duas últimas pesquisas foram recentemente reunidas

em

CORSANl ef ai

(1996).
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1. O trabalho autônomo

As pesquisas de Sérgio Bologna sobre "trabalho autônomo"
(BOLOGNA, 1992, p. 11-32; 1993, p. 215-239) constituíram
seguramente uma contribuição fundamental para as análises e
definições do pós-fordismo na Itália.

O insistir sobre a descrição "sociológica" da organização do
trabalho (as empresas individuais, o trabalho autônomo consorciado
(cooperativo), "o artesanato", o trabalho autônomo de segunda
geração (para distingui-lo daquele, por "antonomásia", dos
comerciantes e das profissões liberais), o selfemplqymentdos muitos
desocupados e inocupados da era pós-fordista, as pequenas
empresas que produzem serviços para as empresas etc.) e o destaque
dado para os aspectos "econômicos" e "financeiros"
(prolongamento da jornada de trabalho, degradação das condições
de trabalho, composição da "renda" segundo lógicas pré-fordistas)
tem uma função diretamente politica: destacar o trabalho autônomo
como novo filão de produtividade e como forma renovada da
exploração. Parece-me que a preocupação de Bologna seja aquela
de salientar, frente ao lado liberatório e inovativo colocado no
primeiro plano pelas teorizações do GeneralIntellect, o lado obscuro
e trágico das novas condições de produção. O pôs-fordismo não é
somente "produção de mercadorias por meio da linguagem",
intelectualidade de massa, comunicação, mas também um retorno

às formas de exploração pré-fordista. Ao contrário, parece dizer
Bologna, os trabalhadores autônomos são mais explorados do que
os operários fordistas.
A exaltação deste aspecto "material" da exploração e do
"sofrimento" incorre, porém, no risco de passar para segundo plano
a qualificação geral da relação social pôs-fordista e do trabalho
(do qual o "trabalho autônomo" é apenas uma parte). A continuidade
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da exploração não deve nos impedir de apreender a descontinuidade
de suas formas de organização e de comando.
Entre o "trabalho autônomo" e o "artesanato" da época
fordista e pré-fordista e o trabalho autônomo de segunda geração
e o artesanato pós-fordista há uma socialização-intensificação
dos níveis de cooperação, dos saberes, das subjetividades dos

trabalhadores, dos dispositivos tecnológicos e organizativos que
redeterminam completamente os termos da questão.
Pelas descrições da organização do trabalho no pôs-fordismo
de Bologna poder-se-ia deduzir que está acontecendo uma nova
"autonomização" do próprio trabalho:
- À continuidade temporal e espacial do processo de trabalho
e à continuidade da remuneração (salário) substitui-se uma
descontinuidade fundamental que transforma profundamente o
processo de trabalho e as formas de constituição da renda.
A jornada de trabalho fica porosa, não no sentido de sua
diminuição quantitativa, mas no sentido de que "os trabalhadores
autônomos trabalham sempre". De fato, o trabalhador autônomo,

dentro da sua jornada de trabalho, não tem mais a possibilidade de
separar espaços de não-trabalho, de "refugo", de resistência, como
a continuidade da relação salarial permitia.
- O coração desta nova relação de trabalho não é mais a "forma
salário", mas a "forma renda", Enquanto para o trabalho assalariado
canônico o "princípio da realidade" é representado pelo seu patrão,
o trabalhador autônomo depende diretamente do seu banqueiro e
do seu cobrador. O controle é indireto e financeiro, mais do que
produtivo.
- Ao controle contínuo e direto dos "tempos" e dos ritmos do
trabalho, substitui-se o controle descontínuo organizado das
encomendas, dos vendedores e do produto.
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Se a continuidade da disciplina da fábrica exercitava-se sobre
uma parte, definida contratualmente, da vida, hoje o controle indireto
se exercita sobre a totalidade da vida do trabalhador autônomo.
Numa época de retomada da iniciativa capitalista, a "liberdade" do

"trabalhador da maldição da fábrica" assumiu esta forma.
Esta nova "autonomização" do processo produtivo não tem
nenhuma relação com aquela contra a qual o taylorismo se constituiu
(o operário profissional) e que expropriou e destruiu. A definição
dessa renovada "autonomia" do trabalho deve ser qualificada, porque
é em torno dela que podem ser abertas as alternativas políticas.
- O "trabalho autônomo", se queremos utilizar esta definição,

possui uma grande capacidade de cooperação, de gestão, de inovação
organizativa e comercial e possui, portanto, capacidade
"empreendedora".

Trabalho autônomo, produção por meio de linguagem e Generallntellect

do trabalho (neste caso e também segundo fortes diferenças
conforme os setores) não é organizada somente ou principalmente

emfunção da redução dos custos e da flexibilização da produção, porém mais
fundamentalmente para capturar as '~xterna!idades" positivas e sociais que a
cooperação espontaneamenteproduz eorganiza. 3
A autonomia do trabalho pôs-fordista não é apenas intensificação
da exploração, mas antes de tudo uma intensificação dos níveis de
cooperação, do saber e de comunidade que esvazia e deslegitima as
funções de comando do empreendedor e do Estado. E é esta última
dimensão que qualifica a exploração, não o inverso.

Isto significa que a nova natureza do trabalho passa a reorganizar
o conjunto da sociedade capitalista, requalificando também o trabalho
assalariado clássico. Existe um trabalho autônomo, com relação à
grande empresa, que serve para hierarquizar e reorganizar o processo
de trabalho, a relação com o mercado, a gestão das inovações etc.

- O "trabalho autônomo" existe somente sob a forma de redes

e de fluxos. A sua espacialidade é o territôrio e a metrôpole. A sua
temporalidade coincide com o tempo de vida.
- A nova qualidade do trabalho autônomo nos obriga a uma
ampliação da análise, desde o plano da fenomenologia do trabalho
até o da comunidade do trabalho. É impossível defini-lo como
atividade cooperativa fora da dimensão coletiva e da vida.
- Isto quer dizer que são colocadas no trabalho, antes de tudo,
aquelas suas genéricas capacidades laborativas (relacionais,
comunicativas, organizativas) que, com um conceito foucaultiano,
poderíamos definir como "biopolitica".2
Tudo isto é ainda mais verdadeiro quando se passa, na linguagem
de Bologna, do trabalho autônomo dos "distritos manufatureiros" ao
trabalho que "produz serviços para as empresas". A "autonomização"

É necessário, portanto, darmos importância ao que Bologna
nos parece dizer, isto é, que o capitalismo sempre foi uma coexistência
de diversos modos de produção, comandados, organizados e
explorados pelo mais desterritorializado (abstrato segundo a
definição marxista) dentre eles. Esta realidade é exaltada pelo modo
de produção pôs-fordista, o qual se apresenta como o acúmulo
dos modos de produção que compreendem também as formas
de trabalho servil e pré-capitalista.
Mas qual é este modo mais desterritorializado (abstrato) que
comanda e captura todos os outros? É exatamente aquele que exalta
a autonomização do trabalho que temos destacado. São exatamente
os elementos mais desterritorializados (abstratos) da nova natureza
do trabalho que são revertidos pelos aparelhos de captura

J
2

Vide Lazzarato, Maurizio. "Para uma redcfinição do conceito de biopoética".

In: Lugar comum, n. 5-6, Rio de Janeiro: NEPCOM/UFRJ, mai-dez., 1998
[N. do T.].

95

Agui. o ponto de vista sobre o gual constituímos nossa "tradição" operaista
("primeiro a classe. depois o capital'') é completa c socialmente estendido,
e. portanto, metodológica e politicamente reafirmado.
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(comunicativo-financeiros) para capitalizar os mais diversos tipos
de trabalho e subjetividade' A capacidade profissional do
"empreendedor político" (para diferenciá-lo também do
empreendedor shumpeteriano) (NEGRI, 1999) não consiste somente ou não mais - no explorar um monopólio tecnológico ou
comercial, ou no gerir racionalmente uma nova aplicação da ciência
na produção de mercadorias. E não consiste, tampouco, somente
na exploração do trabalho "servil". A verdadeira qualificação do
empreendedor político é aquela de conseguir colocar em seqüência
os segmentos de trabalho que não estão situados em continuidade e
recuperar assim as externalidades implícitas produzidas pela
cooperação produtiva ou, mais geralmente, pela comunidade.
A tese que Bologna sustenta há anos - que o trabalho autônomo
representa a forma específica de trabalho na época pós-fordista-,
poderia, pois, ser alargada e redefinida como "autonomia" e

independência das formas de cooperação e de comunidade do
proletariado que se "libertou" do fordismo. E se na Itália estas
formas encontraram uma exemplificação nos trabalhadores
autônomos dos distritos industriais, elas não podem, todavia, ser
reduzidas unilateralmente à figura jurídico-sociológica.

Nesta nova perspectiva, o trabalho de Bologna põe um outro
desafio para o debate atual sobre as transformações do trabalho:
a necessidade de reinventar a metodologia de investigação
"operária", requalificando-a no plano da cooperação produtiva e
da comunidade (com os seus componentes lingüísticos, relacionais,
de divisão sexual), que são os pressupostos diretamente produtivos
do pós-fordismo.

4

É por esta razão que, do ponto de vista sociológico, a "relação de serviço"
torna-se o modelo de toda a produção (também daquela industrial). Ela é
a forma mais consoante de organizar c capturar as relações, sejam elas
produtivas, comerciais, comunicativas, de saber ou, mais genericamente,
SOCIaIS.
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2. Produção de mercadorias por meio de linguagem

A dimensão coletiva, social, intelectual (em uma palavra,
"biopolítica") do trabalho pós-fordista é, ao contrário, fortemente
destacada nas contribuições de Christian Marazzi (1994). Este trabalho
sobre o pós-fordismo é talvez o mais completo que temos à
disposição sobre o tema. Além da cooperação produtiva propriamente
dita, é a comunidade enquanto tal que a organização pós-fordista
explora. Segundo Marazzi, esta nova fase do capitalismo poderia
ser descrita como desarticulação e destruição da comunidade e sua
rearticulação e reconstrução segundo os imperativos da empresa.
A subsunção da comunidade na lógica capitalista é, portanto,
antes de tudo, a subsunção dos elementos lingüísticos, políticos,
relacionais, sexuais que a definem. Este processo é completamente
visível e realizado na economia da informação, onde é posto ao
trabalho aquilo que é mais comum aos homens: a linguagem e a
comunicação.

Depois de descrever o modo de produção pós-fordista, Marazzi
coloca o problema de como redefinir a distinção entre "trabalho
vivo" e "trabalho morto" neste nível de socialização. Como
redeterminar na comunidade a diferença marxiana que consente

em apreender a clivagem que separa o comando capitalista da
autonomia da cooperação social e produtiva?
Coerentemente com as suas hipóteses, Marazzi procura
determinar o conceito de "trabalho vivo" no contexto lingüístico.
Se "a qualidade do trabalho não se refere parcialmente à formação
profissional adquirida, mas à produção de 'mais-comunidade''','

de um excedente de relações sociais, durante o processo de
trabalho, então o comando sobre o trabalho alheio é comando

5

É clara a referência ao conceito marxiano de mais-valia. Neste caso, é o
excedente de comunidade que está na base da produção da riqueza, e não
do tempo de trabalho.

i
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sobre trabalho lingüístico e necessita estruturar hierarquicamente

por linhas internas esta faculdade comum a todos, esta capacidade
de trabalho que é dada pela própria comunidade" (MARAZZI, 1995,
p.148-149).
Se aceitarmos aquilo que diz Marazzi, então a produção de valor
tende a identificar-se sempre mais com a produção de eticidade.
A produção "ética" como fundamento da produção capitalista?
A hipótese é absolutamente fascinante.
A utilização da relação que Ferruccio Rossi-Landi (1973)
estabelece entre linguagem e trabalho (homologia entre os artefatos
lingüísticos e os artefatos da produção material), deveria fazer
emergir a dimensão público-coletiva que está na base, seja do
trabalho, seja da linguagem.
Mas é suficiente esta retomada do conceito de produção
lingüística mediada do trabalho para responder ao interrogativo
posto? Nós acreditamos que a introdução das dimensões social,
coletiva, pública não seja por si só suficiente para explicar a produção
da língua. Estas dimensões, de fato, estão presentes na lingüística
desde a sua origem (Saussure), mas o que ela não consegue
determinar não é isto, e sim a relação entre a dimensão sincrônica
(estrutura) da língua e a dimensão "diacrônica" da palavra (criação).
Em síntese, aquilo que a lingüística não consegue explicar resume-se
nisto: uma língua sofre alterações e se transforma.
Trata-se, pois, de determinar o "excedente na produção
lingüística", que produz novas expressões, novas linguagens e,
portanto, novos valores de novas formas de vida; e este excedente
não pode ser senão um ato criativo. A homologia entre trabalho e
linguagem nos fornece a estrutura, isto é, os pressupostos históricosociais da língua, mas não as condições materiais e formais do
processo de criação. A proposta teórica de Rossi-Landi, da
"linguagem como trabalho e como mercadoria" é uma tradução
marxista do conceito de "produção social" na linguagem que,

porém, não consegue sair da estrutura.' O problema é definir o
trabalho vivo, não o trabalho. Se para Marx a questão se coloca
como determinação das condições para sair do conceito e da

realidade do trabalho (e os conceitos de força de trabalho e trabalho
vivo determinam a verdadeira diferença com relação à economia
política), para nós o problema se coloca do seguinte modo: como
sair da linguagem.
Michail Bachtin nos indica, de dentro da revolução soviética,
uma pista interessante: colocar a valorização social no centro de
uma teoria da enunciação. 7
Bachtin não se limita à definição público-coletiva da linguagem,
mas põe o problema dos valores e do sentido como seu fundamento.
A operação teórica de Bachtin poderia ser definida como uma
introdução da "filosofia dos valores", de nietzscheana memória,
em lingüística. Como em Nietzsche, as avaliações, de um lado,
pressupõem os valores a partir dos quais é possível estimar os
fenômenos, mas, do outro, são os valores que pressupõem algumas

avaliações, alguns pontos de vista, dos quais derivam os próprios
valores. E valores e avaliações remetem a formas de vida específicas.
Enquanto a lingüística se abstrai da avaliação social, Bachtin
contrai toda a sua teoria da enunciação (e da estruturação fonética,
Ú

Agui poderia ser útil lembrar a posição de Bachtin, o gual critica os "marxistas"
pela sua apressada "passagem do fenômeno ideológico às condições do
ambiente produtivo socioeconômico, que os faz subvalorizar a
particularidade dos objetos ideológicos naguilo que os distingue: 1) dos
corpos físicos, ou em geral, naturais, 2) dos instrumentos de produção e,
enfim, 3) dos produtos de consumo" (BACHTll\', 1980, p. 66). A crítica de
Bachtin não considera a determinação social da linguagem (que, antes,
articulará de modo profundo e original), mas a incapacidade de explicar,
sobre esta base, a criatividade do ato lingüístico.

~ E não, chamamos a atenção, da linguagem! A ampliação não poderia ser

mais radical em relação às tradições filosófico-lingüísticas, gue põem o
problema da criatividade da subjetividade no interior do binômio mundolinguagem.

';,
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gramatical, sintática e gêneros do discurso)8 sobre ela. A avaliação
social se exprime através de "materiais diferentes" (o corpo, a vozentonação, a língua, o discurso) e pode ser considerada sob um
duplo aspecto: ativo e passivo. O mundo dos valores constitui o
horizonte (passivo) do qual a valorização depende; mas ativamente,
estes mesmos valores constituem a trama sobre a qual a avaliação

social - ressanando nesta "um desafio ao inimigo, um apelo aos
amigos" - cria novos valores.
Não basta, portanto, introduzir a dimensão das avaliações sociais
e o mundo dos valores e dos sentidos, mas é preciso determinar
"quem e como" produz novos valores em oposição aos valores
existentes. A teoria da avaliação social, por ser uma teoria da criação
verbal e da invenção de novos modos de vida, deve compreender
então uma teoria do devir e do evento. Senão, como fará em seguida
a lingüística para procurar apreender este "excedente" de relações,
a introdução do contexto, da situação extraverbal? Não fará outra
coisa senão legitimar os valores existentes.
A introdução da avaliação social deve, portanto, abrir a
compreensão da comunicação como evento. E isto distingue
radicalmente a produção material da produção do ambiente
ideológico e do ato comunicativo. Ao invés de extrair as constantes
lingüísticas, Bachtin exaltará as variáveis; ao invés de trabalhar com
uma ciência dos universais da linguagem e dos transcendentais da
competência comunicativa, ele trabalhará com uma "ciência da

singularidade".

8

"No ato de palavra, cada elemento da linguagem, como material, satisfaz as
exigências da avaliação social" (BACHT1N, 1980, p. 268). O fundamento
ético da linguagem está presente também na tradição da filosofia analitica,
de que Rossi-Landi, seja como for, faz parte. Mas à diferença de Wittgenstein,
em que este fundamento é determinado do ponto de vista "filosófico",
em Bachtin a ética determina concretamente todos os materiais e as formas
da linguagem e do discurso.
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A comunicação prática cotidiana tem o caráter de um evento, e a troca
verbal mais insignificante é partícipe desta contínua formação do evento.
N este processo de formação, a palavra vive uma vida intensa, mesmo se
diversa daquela que ela tem na obra-de-arte (idem, p. 218).9

Mas o que é a avaliação social e qual é o seu papel na língua ou,
mais precisamente, no ato da palavra que se produz como evento?
Bachtin chama avaliação social exatamente
[... ] a atualidade histórica que une a unicidade do ato da palavra com a
generalidade e a plenitude do seu significado, que individualiza e concretiza
o significado e compreende o sentido da presença fonética da palavra
aqui e agora (idem, p. 266).'"

A avaliação social é aquilo que garante a relação entre signo e
significado, mas ao mesmo tempo é o elemento que a linguagem
não pode conter e que o excede continuamente. A avaliação social,
e aqui também um paralelo com Nietzsche se impõe, não introduz
somente os valores e o sentido em lingüística, mas sobretudo o
elemento plástico, a força que cria os valores.
Esta ligação orgânica do signo e do significado não pode devir lexical,
gramatical, fixa e estável em formas idênticas de transmissão; ou seja,
9

10

Como dirá Bachtin em outra ocasião, o discurso é o "cenário" do evento
comunicativo.
"A ligação entre signo e significado numa palavra tomada isoladamente,
independente de um concreto ato de palavra, por assim dizer 'palavra
lexical', é absolutamente casual e técnica. Diversa é uma situação se se prende
um ato de palavra concreto e unitário, também formado de uma única
palavra. Ele organiza a comunicação, orienta a uma reação e a uma resposta,
ele reage a alguma coisa: ele é estritamente entrelaçado ao acontecimento da
comunicação. Não somente o significado do ato de palavra tem um valor
histórico e social, mas também o fato mesmo de havê-lo pronunciado em
geral, de havê-lo realizado aqui e agora, com dadas circunstâncias em um
dado momento histórico, nas condições de uma dada situação social".
Aquilo que interessa a Bachtin é precisamente a relação entre o valor históricosocial e o evento, que é quanto lhe permite antecipar, já na década de 1930,
uma teoria dos "atos lingüísticos".

~'>l
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da linguagem, disposição à aprendizagem, capacidade de extrair e
correlacionar, inclinação à auto-reflexão.

não pode devir ela própria um signo ou um momento fixo do signo,
não pode gramaticalizar-se. Esta ligação se cria para destruir-se e criar-se

de novo, mas já em formas novas, nas condições representadas por um

novo ato da palavra (idem).

o trabalho toma o aspecto de uma atividade sem obra, assemclhandose em todos os seus clementos àquelas execuções virtuosísticas que se
baseiam sobre uma evidente relação com a "presença de outro" (VIRl'\O,

Somente a fundação ética da linguagem (mas em Bachtin
necessitar-se-ia falar da enunciação) no evento da sua contínua criação
pode permitir-nos sair da auto-referencialidade da linguagem.
Se a produção pós-fordista tende a identificar-se com a produção
lingüística, é exatamente a esta fantástica antecipação bachtiniana que

1993, p. 22; 1994, p. 112).
Estas características do virtuosismo (exercício de uma "simples
faculdade", atividade sem obra e relação com o outro) encontram

urna evidente exemplificação na relação que existe entre a
"potencialidade de uma língua e a execução de uma contingente e

necessitará refazer-se, onde a estrutura se transforma em criação

contínua de novas formas de vida e de expressão, e onde a avaliação
estética, política, ideológica (e não a dimensão lógico-denotativa)
está no fundamento da relação mundo-linguagem. O conceito de
trabalho vivo talvez possa encontrar aqui urna definição de força
ativa na constituição do ambiente, do produto e das relações
ideológicas que na economia da informação encontram urna sua
definitiva "introdução ao trabalho".

irrepetitível enunciação". Na linguagem e na competência enunciativa

podemos visualizar os paradoxos do General Intellect, porque
constituem o local do virtuosismo como "faculdade" que se insere
além da divisão entre "manual" e "intelectual", entre trabalho e ação,
e figuram ao mesmo tempo como a mais eminente fonte da

produção capitalista. A linguagem e a competência comunicativa,
que nas condições do General Intellectabrem-se ao milagre (evento)
de um "esperado imprevisto" e a uma arte do possivel, reproduzem

3. O General Inte/lect

também as condições do "eterno retorno" do valor e do comando

A revista Luogo Comune serviu de ponte entre o trabalho teóricopolítico das décadas de 1970 e 1980, reabrindo o debate sobre o
General Intellect e o sujeito político adequado a este nível de
socialização das forças produtivas: a "intelectualidade de massa".
Estas teses são suficientemente conhecidas. O que nos interessa são
os paradoxos que o General Intel/ettdetermina e a maneira exemplar
em que eles vêm enfrentados nos trabalhos de Paolo Virno.

capitalista. A linguagem torna-se, portanto, em Virno, o paradoxoquebra-cabeça da subsunção real: a auto-referência que a linguagem
sempre pressupõe não é outra coisa senão a mágica produção do
valor que produz mais-valia, não pressupondo outro de si (D-D',
segundo a célebre fórmula marxiana, onde toda relação com o
trabalho vivo é cancelada e mistificada; autoprodução e
automovimento do valor-linguagem, que reporta continuamente a
heterogeneidade ao idêntico).

Para Virno, a causa de rompimento das fronteiras entre trabalho,
ação e linguagem se encontra na nova qualidade do trabalho pósfordista. Esta não é, porém, identificável com um saber particular
(ou com condições sociológicas específicas), mas corno uma
faculdade que possibilita cada obra e cada experiência: faculdade

Parece-nos que o trabalho de Virno, através da crítica do
fundamento lógico-denotativo da linguagem, se concentra em
determinar as condições que tornam possível a saída do círculo

I
I

1

;
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infinito do auto-referimento e, portanto, sobre a necessidade de

Mas é então evidente que a pragmática do "ato de pôr-em-

definir os limites da linguagem antes de sua potência representativa.
Vimo define a afirmação materialista do excedente do mundo com
respeito à linguagem (e ao valor) como "sensível não-empírico".

existência" não é um privilégio exclusivo da língua: todos os outros
componentes semióticos, todo o produzir de codificações naturais
. .
.

As "pequenas percepções" leibnizianas contribuem para clarear
a noção de sensível não-empírico. Mas este último remete,
contemporaneamente, também à experiência ordinária das
metrópoles:

A este ponto se pode dizer que o linguistic turn, que rede fine as
categorias e a práxis em relação ao binômio linguagem-mundo, é a
verdadeira ideologia da subsunção real. Se o processo de subjetivação
capitalista confere um papel central ao significante lingüístico,
"é porque este constitui um suporte essencial à lógica do equivalente
geral e à sua política de capilalização dos valores abstratos do poder"

Na época em que o saber abstrato prefigura irrefutavelmente, com as
suas convenções e os seus procedimentos, todos os elementos da ação,
a exuberância das pequenas sensações em relação à esfera da auto-reflexão
foge ao saber do singular: este percebe muito mais quanto não se apercebe.
Quer se trate de um lugar de trabalho dominado pela tecnologia
informática ou da recepção das mídias, é, de toda maneira, repleto de
sinais e de impressões que não encabeçam as síntese de um sujeito
autoconsciente (VIR:-\o, 1995, p. 116).

Mas o sensível não-empírico, excedendo continuamente a
linguagem, rompe com o fechamento sobre si que o autoreferimento da linguagem situa como limite insuperável do mundo

e da subjetividade, e se abre a novas formas de constituição do
mundo e da subjetividade.
Os resultados do trabalho de Vimo abrem-se a múltiplos
desenvolvimentos. Se a inserção da linguagem do mundo não tem
principalmente uma função denotativa e referencial, então, como
propõe Félix Guattari, poderia configurar-se como uma pragmática
do "ato de pôr-em-existência":
[A língua sai de si mesma] não somente para adequar dentro dos
enunciados, das posições subjetivas gerais, ou para contextualizar o
discurso, mas também e sobretudo para fazer cristalizar as singularidades
pragmáticas, catalisar processos de singularização mais diversos (retalhos
dos territórios sensíveis, desdobramento dos universais incorporais ... )
(GUATTARI, 1989, p. 60).

e maqumaIs concorrem para ISSO.

~dem).

Destituir o império do simbólico-significante sobre o qual se
funda o atual "paradigma-comunicativo", abrindo-se a outros
regimes de semiotizacão, é hoje um problema político. Mas também
definir o "sensível não-empírico" (o outro da linguagem e do
pensamento) como corpo caminha nesse sentido. O corpo
precisamente não entendido de maneira empírica, mas como
abertura ao mundo das forças. O corpo como força, uma força
que não se relaciona mais a um centro e a um sujeito, mas que
afronta somente outras forças "que afeta ou que a afetam".
Ao paradigma linguagem-mundo, preferimos a relação força-signo
que, como havíamos visto em Bachtin, abre-se a uma ética do evento
e da criação.
Podemos assim reencontrar, com um salto lógico, as reivindicações
e as formas de luta biopolítica que nos pareceram entrever nas

greves francesas do outono de 1995 (Coeco, 1997).
4. Conclusão

A complexidade e a complementaridade das definições do pósfordismo, aqui somente acenadas, deveriam verificar a sua pertinência
sobre a antecipação teórica de um terreno possível de recomposição

y
!
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política. O modo de produção pós-fordista não pode ser
simplesmente descrito como "produção flexível", alongamento da
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definições parcialmente corretas), mas antes de tudo como uma
ativação de diferentes modos de produção ("materiais" e
"imateriais") e, portanto, de diferentes formas de subjetividade
(pré-fordista e pós-fordista), que são, porém, comandadas e
organizadas pelas formas mais abstratas e dinâmicas do trabalho
e da subjetividade, cujo conceito de "relações de serviços" poderiam
representar, do ponto de vista da economia, a forma paradigmática.
Como sempre, não é o peso quantitativo deum modo de produção
ou de uma relação social, mas a sua posição estratégica e tendencial
na divisão internacional do trabalho, que define o dinamismo e a
hegemonia dela. Se uma hipótese de recomposição não pode
definir-se somente como avesso das formas dadas de organização
do trabalho, esta deve, porém, inserir-se no mesmo nível de
abstração e antecipar dela, sobre esta base, as evoluções, as alternativas
e as virtualidades. E por esta razão nos parece isto: o que, por
comodidade, se define como "biopolítico" possa, de uma parte,
impactar a tendência do desenvolvimento do capitalismo sobre seu
próprio terreno, e de outra, "exprimir" a multiplicidade das formas
de vida, de produção e de subjetividade do proletariado mundial.
O debate italiano definiu de maneira rica a "fenomenologia" e
a "ontologia" do pós-fordismo. Mas agora o avanço da pesquisa
não poderá ser determinado senão por uma primeira antecipação
de uma possível recomposição/ singularização da nova narureza das
relações sociais.
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==\llCo-ediç~o: Ministério da EdlJcaç~o/Governo Federal
Os par.:imetros Curriculares NaCionaiS s~o referenCiaiS de
qualidade para a educaç~o braSileira e podem ser utllozÕldos
em diferentes aç~es educaCionaiS como a formaç~o de
professores, elaboração de material did~tICO, feelaboração
curricular, desenvolvlmElnto de prOjetos educatiVos nas

escolas, entre outras.
COlllclio PorômetrQs Curricul"res Nocion..,is
Completa com 10 'li0lumes
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