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13. O TrabalhO e as redes

Francis Sodré

Nos últimos anos, muito se produziu sobre a categoria trabalho em seus 
referenciais sociológicos, passando por discussões clássicas para defini-lo 
como central, interligado aos estudos que formam um campo de intervenção 
da saúde pública. O fato é que a categoria passou por modificações não do 
conceito em si, mas nas formas das suas expressões para o campo da saúde 
do trabalhador. Não se abandonaram com isto as clássicas teses marxistas; 
ao contrário, elas foram retomadas em sua raiz. Podemos talvez afirmar que 
os novos estudos apontam para a centralidade de um outro tipo de trabalho, 
um trabalho imaterial.

Foi nos Grundrisses que Marx desenvolveu uma importante vertente de 
análise por meio da categoria general intellect. Essas teses sustentam que o fato 
de o trabalho vivo ter sido objetivado nas máquinas reduzira o tempo de traba-
lho necessário como fator de criação. O tempo do trabalho se tornaria apenas 
necessário à pura repetição maquínica, e com o desenvolvimento industrial 
ele cessaria de ser a base da produção da riqueza, dependente cada vez mais 
da ciência e da tecnologia empregadas no desenvolvimento de engenharias e 
nas formas como se processa a cooperação produtiva.

O saber social geral, ou trabalho científico geral e inteligência coletiva, é 
que determinaria então a fonte de produtividade do capital. Esta tese de Marx, 
largamente estudada pelo operaísta Paolo Virno, se concretizaria no contexto 
do pós-fordismo, uma vez que é na economia informacional que sobressai a 
produção realizada por meio das atitudes mais genéricas da mente, como a 
linguagem, a disposição para a aprendizagem, a memória, a capacidade de 
abstração e correlação e o desejo de autorreflexão. Assim, a categoria general 
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intellect se expressa na produção contemporânea como uma ‘intelectualidade 
de massa’.

A intelectualidade de massa em sua totalidade é trabalho complexo, mas 
irredutível a trabalho simples. A complexidade e também a irredutibilidade 
derivam do fato que essa força de trabalho mobiliza, no cumprimento de 
suas tarefas, competências linguístico-cognitivas unicamente humanas. Essa 
intelectualidade é, assim, a soma de todas as atitudes físicas e intelectuais 
existentes na corporeidade – competências ou faculdades que fazem com que 
as obrigações do indivíduo estejam sempre marcadas por uma elevada taxa 
de sociabilidade e inteligência. O que não é redutível a trabalho simples é a 
qualidade cooperativa das operações concretas executadas pela intelectualidade 
de massa (Virno, 2008). 

Falamos de uma nova subjetividade produzida pelo trabalho. Uma 
subjetividade política, coletiva, visto que o produto do trabalho não é mais 
individual, nem isolado. Ao contrário, mostra-se como uma combinação de 
atividades sociais que se apresentam como produtoras, algo que está colocado 
nos Grundrisse por Marx. A crise da grande indústria faz com que se dependa 
menos do tempo de trabalho e mais da potência da força de trabalho posta 
a produzir. E também da ciência, da tecnologia; da aplicação dessa ciência à 
produção. Ou seja, não é o trabalho imediato calculado pelo tempo gasto na 
produção, mas a apropriação da produtividade em geral. O indivíduo social é 
então o pilar de sustentação da produção de valor do capitalismo pós-fordista.

Será um indivíduo social e coletivo que determinará o valor da produção, 
pois sendo o trabalho organizado em formas comunicativas e linguísticas, 
e o saber algo cooperativo, a produção dependerá sempre mais da unidade 
de conexões e de relações sociais que constituem este trabalho linguístico e 
intelectual; isto é, produto que somente pode ser derivado de um indivíduo 
coletivo (Negri, 2003a).

O trabalho imaterial – como general intellect – consiste assim no valor de 
uso do trabalho vivo, envolvendo habilidades intelectuais, manuais e empresa-
riais em atividades de coordenação, gestão, de pesquisa e de inovação (Cocco, 
2002). Negri e Hardt (2001) complementam essa definição ao conceituar o 
trabalho imaterial como uma produção que não resulta em bens duráveis e 
materiais, mas em informação (produção de conhecimento), serviços (produção 
de relações) e afeto. O trabalho imaterial é então, como afirma Cocco (2002), 
uma recomposição do trabalho manual e do intelectual, mas ultrapassando 
essas duas visões.
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Trabalho e Valor

No campo da saúde do trabalhador, construiu-se durante toda a década de 
1990 um referencial que tinha como principal aporte o referencial acumulado 
pela sociologia do trabalho – uma sociologia baseada nas evidências do emprego 
fabril, dependente das máquinas e de ritmos de trabalho intensificados pelo 
uso do tempo de acordo com o ritmo das máquinas. No entanto, hoje o tempo 
de trabalho torna-se algo supérfluo, pois a criação da riqueza é independente 
da quantidade de tempo empregado na sua produção – o que faz dessa relação 
não mais uma simples relação de subordinação ao capital; ao contrário, ela 
independe do tempo de trabalho imposto, porque se torna impossível distin-
guir o tempo livre do tempo de trabalho, ou o tempo produtivo do tempo de 
lazer. O trabalho se inseriu em todos os tempos da vida.

Assim, as formas de vida, nas suas expressões coletivas e cooperativas, se 
constituem como fonte de inovação. O que é produtivo, então, é o jogo das 
relações sociais. Existe um excedente de relações sociais durante todos os 
processos de trabalho da atualidade. É esse excedente que gera novas formas 
e estilos de vida. E até mesmo a capacidade constante de geração desse exce-
dente é um ato criativo, base do trabalho imaterial. Para irmos mais longe, 
pode-se ainda afirmar que se rompe com a divisão entre trabalho material e 
trabalho intelectual; um está contido em outro, e ambos produzem de forma 
a serem um só.

(...) os processos de trabalho ultrapassaram os muros da fábrica e atingiram 
toda a sociedade. (...) A sociedade como um todo é agora permeada pelo 
regime de fábrica, ou seja, pelas regras específicas das relações de produção 
capitalistas. Sob essa luz, toda uma série de distinções marxianas deve ser 
revista e reconsiderada. Por exemplo, na sociedade fábrica, a distinção 
conceitual tradicional entre trabalho produtivo e improdutivo e a distinção 
entre produção e reprodução, que em outros períodos possuíam uma vali-
dade dúbia, deveriam hoje ser consideradas definitivamente ultrapassadas. 
(Negri & Hardt, 2004: 22) 

Existe um conceito metodológico por trás de toda essa discussão, pois 
revela a transformação do trabalho em atividade cognitiva e caracterizada por 
um excedente externo de valorização. Se o saber, o intelecto é posto em pro-
dução, a produtividade desse trabalho determinará um aumento de riqueza 
e também de mais conhecimento (Negri, 2003b). Dessa forma, a atualidade 
tem uma equação simples para entender a crise da fábrica e a fuga do trabalho 
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de dentro das paredes fabris: ‘conhecimento gera mais conhecimento’ – uma 
fórmula que se aplica a muitos campos de saber da sociedade capitalista atual; 
um sistema já denominado de capitalismo do conhecimento ou da informação. 
A característica fundamental do novo capitalismo é essa constante geração 
de mais valor em rede, pois o trabalho tornou-se mais cognitivo por ser mais 
coletivo e ativador de redes sociais.

As máquinas tornaram-se próteses humanas. Não se concebe uma inova-
ção qualquer ou mesmo um processo de trabalho sem o uso de máquinas e 
equipamentos. Do mais simples operário ou artesão ao mais qualificado dos 
intelectuais, em tudo há relações humanas capazes de agregar valor e gerar 
mais conhecimento. O novo trabalho produtivo é composto pelo conheci-
mento. Contudo, também pelo afeto, pelas relações que podem ser livres ou 
servis, mas que se joga de forma completa dentro desse tecido social difuso. 
O trabalho baseado em relações sociais, flexibilidade temporal e mobilidade 
espacial torna-se característico das novas peculiaridades que nosso tempo 
conhece. O trabalho imaterial é trabalho abstrato em sua mais alta expressão 
(Negri, 2003b).

Por se fazer necessário o uso do saber acumulado, o saber coletivamente 
acumulado, a sociedade do conhecimento é posta a trabalhar de forma inces-
sante, sem turnos nem jornadas, como ditavam os preceitos da administração 
científica. Negri nos diz que o corpo pode ser colocado a trabalhar, mas desta 
vez é a alma do trabalhador que é posta ao trabalho. O corpo e a máquina são 
apenas suportes. E a alma se cansa como um corpo.

Não há liberdade suficiente para a alma, não há salário suficiente para 
o corpo, e por isso o trabalho (que é cada vez mais alma e cada vez mais 
sublima o corpo), nós o experimentamos como separação e exílio. É uma 
nova experiência de exploração a que vivemos. Mas é também uma nova 
experiência de constituição ontológica, ou melhor, de metamorfose. 
(Negri, 2001:11)

a Vida como Produção do Valor e como Valor da Produção

A ferramenta do trabalho, assim, é a própria vida e tudo o que pertence 
ao ‘sentir’. A vida é posta em produção e tudo o que essencialmente compõe 
os elementos de comunicação – linguagem e afeto. Uma vida individual não 
poderia ser produtiva, pois a linguagem se torna essencial na produção desse 
processo. A linguagem se exprime por meio das potências de viver, o que po-
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deria chamar-se de afeto. O afeto torna-se uma das expressões da ferramenta 
de trabalho, em linguagens que são tanto racionais quanto afetivas. Tudo isso 
tem importante consequência na definição dos sujeitos. Todos os que têm 
potências vitais estão no interior desse processo. Essas potências apresentam-se 
na forma de linguagem e afeto (Negri, 2001).

Negri chega a dizer que existe um ‘devir-mulher’ no trabalho para dotá-lo 
de uma realidade que se tornou impossível ser imaginada sem passar pela 
produção de subjetividade e, portanto, da reprodução geral dos pensamentos 
vitais. As mulheres sempre estiveram no centro da produção de subjetividade, 
ou seja, reproduzindo aspectos essenciais à vida. Viveram a confusão do tempo 
de trabalho com o tempo da vida. O ‘devir-mulher’ do trabalho não significa 
afirmar que o trabalho do atual capitalismo é algo restrito somente às mulhe-
res ou que somente elas viverão esse processo; mas significa reconhecer que a 
transformação que estamos discutindo é transgressora e se dá na reprodução 
geral da riqueza por meio dos processos de produção do saber, de comunica-
ção, de linguagem e de afeto. O diferencial é que as mulheres sempre foram 
excluídas da capacidade da produção de valor econômico e agora assistem a 
uma mudança conceitual e prática do trabalho que requer a feminização dos 
homens e uma masculinização das mulheres (Negri, 2001).

A possibilidade de medir a exploração desapareceu definitivamente até 
mesmo porque a medida de valor se tornou ineficaz; “quanto mais a economia 
política se cala sobre o valor da força de trabalho, mais o valor da força de 
trabalho aumenta e intervém em um campo global, biopolítico” (Negri, 2001: 
59). A dinâmica mostra-se paradoxal à proporção que o trabalho encontra seu 
valor no afeto, definido como potência de agir. O valor reside ainda mais no 
afeto, no trabalho vivo que se autonomiza da relação de capital e se exprime 
como potência de autovalorização. Assim, a teoria do valor marxista perde 
sua referência ao sujeito, mesmo como base de mediação ou do comando 
(Negri, 2001).

Assim, o trabalho imaterial produz imediatamente relações sociais e assume 
uma forma social de manifestação baseada na colaboração de relações afetivas; 
por isso só pode ser realizado em comum, cada vez mais inventando redes de 
cooperação por meio das quais possa produzir. Nesse sentido, o afeto ocupa 
posição central para o trabalho imaterial, um afeto que sempre se manifestou 
no feminino por meio de expressões como o trabalho familiar, doméstico, 
assistencial, materno ou educador. O trabalho que se apresenta na forma 
desse ‘devir mulher’ envolve a produção de afetos, relações, comunicação, 
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cooperação, envolvimento com comunidades. “O trabalho afetivo constitui-se 
em uma produção biopolítica na medida em que produz diretamente relações 
sociais e formas de vida” (Negri & Hardt, 2005: 152). Expressa-se no trabalho 
de todos os profissionais que atuam com os serviços, com a comunicação, rela-
cionamentos, mas também representa-se pelo trabalho do operário ou mesmo 
de um pedreiro que hoje não mais se sustenta por apenas saber ‘subir paredes 
com tijolos’, mas precisa agregar ao seu objeto de trabalho conhecimentos 
sobre luz, sombra, cor ou ventilação. Não basta mais ao operário conhecer 
o simples funcionamento das máquinas com suas teclas óbvias de on e off, 
mas saber consertá-las, agregar conhecimentos sobre seu funcionamento e 
incorporá-las como parte de um processo complexo, sempre complementado 
por mais tecnologias e mais robóticas.

O trabalho afetivo também se expressa dentre os que operam o cuidado e se 
manifesta na forma de escuta e acolhimento, como os enfermeiros, assistentes 
sociais, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas ou médicos – o que demons-
tra que quando a produção afetiva torna-se parte do trabalho assalariado pode 
ser vivida de forma extremamente alienante: “estou vendendo minha capaci-
dade de estabelecer relações humanas, algo extremamente íntimo” (Hardt & 
Negri, 2005: 153). Por isso o conceito de alienação marxista nunca foi adequado 
para entender a exploração entre os trabalhadores de ‘chão de fábrica’, mas 
sim para ser aplicado no entendimento da exploração dos trabalhadores que 
produzem produtos imateriais. Aqui o trabalho não é compreendido como 
trabalho, pois produz afeto, assim como também produz conhecimentos e 
simbolismos. A alienação se constitui como um fator conceitual, útil somente 
para entender a exploração sobre ele (Hardt & Negri, 2005).

O conceito de trabalho imaterial não prevê a utopia de uma nova economia, 
mas prevê que sua hegemonia tende a efetivamente mudar as condições de tra-
balho. Por exemplo: qual o tempo necessário para a realização desse trabalho? 
Não se sabe, pois não se consegue mensurar. Qual o local de produção? Também 
não se sabe, pois nunca se conseguirá mensurar algo que se estende por todo o 
tempo da vida. Na fábrica, assim como no hospital, os operários trabalham exclu-
sivamente enquanto estão em seus locais de produção durante as horas passadas 
dentro desses locais. No entanto, quando o seu trabalho objetiva resolver um 
problema, criar uma ideia, uma relação, uma linguagem, o tempo de trabalho 
tende a se expandir por todo o tempo da vida. As ideias nascem no escritório, 
no consultório, mas também em casa, na conversa com os amigos ou mesmo 
em relacionamentos pessoais que hoje utilizamos como ‘rede’.
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Os economistas que estudam a crise do fordismo o caracterizam como 
um modelo que sustenta relações de trabalho flexíveis, móveis e precárias. 
‘Flexíveis’ porque os trabalhadores devem se adaptar a diferentes tarefas, que 
raramente se repetem – o novo sempre está por vir; ‘móveis’ porque mudam 
constantemente de empregos; e ‘precárias’ pois não existem novas formas de 
contratação em massa que assegurem a estabilidade em longo prazo (Hardt 
& Negri, 2005). Ou seja, no pós-fordismo as estratégias são voltadas para 
mercados especializados – algo que acompanha a especialização das ciências 
e dos saberes na sociedade do conhecimento.

As redes tecnológicas existem e determinam ainda boa parte da produção, 
mas a apropriação do trabalho coletivo e a captura do valor pela circulação 
das redes sociais produzem comunicação, relações sociais e cooperação. A 
diferença do trabalho imaterial é que os produtos são imediatamente comuns: 
relações afetivas ou informação, por exemplo. No entanto, em contrapartida, 
a tentativa do comando é transformar toda a sociedade em estatísticas que 
as fórmulas não conseguem capturar. Esse é o devir biopolítico da produção 
(Hardt & Negri, 2005).

Qual o produto gerado no atendimento de um assistente social? Qual o valor 
econômico agregado ao trabalho do hacker que produz novas tecnologias? Qual 
a diferença na riqueza produzida entre o vendedor de aparelhos celulares em 
shopping centers e o camelô com clientela fixa de seus DVDs pirateados? Algo 
que as estatísticas não conseguem capturar, pois o produto é a informação, 
o conhecimento, vínculo e relações sociais permeadas por numerosas media-
ções. Os produtos produzidos nunca são frutos do trabalho de um somente, 
mas de um coletivo. A linguagem, por exemplo, depende da capacidade de 
inovar em ambientes diferenciados, sempre em mutação ou com base em 
práticas e hábitos vividos. O trabalhador da economia imaterial, na execução 
de numerosas tarefas e funções, demonstra a capacidade de produzir vários 
tipos de enunciados, e o seu poder de falar é baseado em uma ‘política do 
comum’, pois toda a produção de linguagem é compartilhada, coletiva. O ato 
da fala é, portanto, político, pois é conduzido em comum, em diálogo, em 
comunicação (Hardt & Negri, 2005). A produção é atualmente uma produção 
biopolítica em si.

Existe um diferencial entre ‘biopoder’ e ‘biopolítica’ nos formatos como 
aparecem na literatura produzida por Foucault. Para melhor explicar, por bio-
política entende-se a emergência de subjetividade, “uma abertura ontológica da 
liberação de processos que caminham em todas as direções” (Negri, 2003b: 107). 
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Dentro desses processos inicia-se a discussão de produção de subjetividades. A 
biopolítica se apresenta nos espaços nos quais se desenvolvem relações, lutas 
e produções de poder.

Por biopoder, “entende-se quando o Estado exerce comando sobre a vida 
por meio de suas tecnologias e por meio de seus dispositivos de poder. O 
biopoder é a mais alta caracterização da modernização capitalista das rela-
ções sociais” (Negri, 2003b: 107). Por isso a produção do capitalismo atual 
é biopolítica: o produto é o próprio ato. Nas ideias de Deleuze e Guattari, a 
biopolítica surge do conjunto do trabalho efetivo, do trabalho de relações; 
imaterial, portanto. A flexibilidade temporal e a mobilidade espacial do tra-
balho tornam-se elementos característicos da forma de trabalho que o nosso 
tempo conhece (Negri, 2003b). Podemos afirmar que “a produção biopolítica é 
incomensurável”, pois não pode ser quantificada em unidades fixas de tempo, 
e ainda porque é sempre excessiva na produção de valor que o capital pode 
e consegue extrair. Seu excedente é também incomensurável, “pois o capital 
não pode nunca capturar toda a vida” (Hardt & Negri, 2005: 195). 

A crise do fordismo deve-se ao fato de que produzir significa, antes, pro-
dução de subjetividade. Como aponta Negri (2003b), a produção de riqueza 
depende cada vez mais de conhecimentos, pois a produção de subjetividade é 
a reprodução social de processos vitais ricos em relações intelectuais e valores 
afetivos. Por isso, o fordismo-taylorismo não foi capaz de aglutinar, com sua 
economia baseada na força-repetição, fatores que potencializassem a produ-
tividade social, porque a produtividade (a riqueza) é resultado somente do 
tempo de trabalho aplicado à produção. Por isso, dos anos 70 em diante, todo 
o desenvolvimento econômico passou a ser empurrado para a imaterialidade 
(o que os economistas chamam de “serviços e informação”) como principal 
fator produtivo da sociedade, o que propiciou a construção de novos arranjos 
e hierarquias produtivos.

Para Virno (2008), o principal marco que inaugura a fase pós-fordista é a 
emergência das lutas dos trabalhadores precários (os sem contrato de trabalho 
ou os temporários) da Itália, em 1977. Era uma força de trabalho escolarizada, 
precária, móvel, que recusava a ética do trabalho e se opunha frontalmente às 
tradições e à cultura da esquerda histórica. E que também era estigmatizada pelos 
burocratas e intelectuais do Welfare como ‘parasitas’, por querer ter acesso ao 
sistema de proteção social sem passar pela relação de assalariamento na produção.

Por volta de 1976, sobretudo em 1977, é a própria universidade, como 
‘máquina’ de produção em massa de uma força de trabalho intelectual, poli-
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valente e flexível, destinada a alimentar um modo de produção cada vez mais 
sofisticado, automatizado e flexível, que se torna o epicentro de conflitos so-
ciais de tipo novo. Assim, o movimento italiano, que já tinha chegado a níveis 
de enraizamento social desconhecidos pelos outros grandes países europeus, 
experimentou, nesse mesmo ano, uma nova explosão generalizada – ponto 
culminante de um ciclo de lutas iniciado no final dos anos 60 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 como desdobrou a crise do ‘político’ que o 
havia precedido com a interpretação das lutas do ‘operaísmo’ italiano, não 
como protesto dos marginalizados e dos excluídos, mas de sujeitos centrais no 
novo modo de produção, representando uma antecipação teórica considerável 
(Virno, 2008).

Ao ver desencadear esse ciclo de lutas dos precários contra o Estado, o 
capital fez acelerar ainda mais sua ‘contrarreforma’ iniciada em meados dos 
70, quando começa a construir um novo conceito de capital. Até porque era 
necessário, como as grandes empresas anunciavam, capitalizar a revolução que 
se iniciou no Maio de 1968 e que contaminou várias regiões do mundo, inclu-
sive no Brasil, nas chamadas greves do ABC paulista ou nas lutas democráticas 
pela queda da ditadura. Nos anos 70 e 80, a contrarreforma – chamada, já na 
época, de ‘reestruturação produtiva capitalista’ – foi um revide, primeiramente 
à recusa do trabalho repetitivo e disciplinar. Assim, ampliou-se um longo pro-
cesso de automação, informatização e robótica nas plantas fabris, diminuindo 
o número de funcionários, ampliando a produtividade e reduzindo a força 
sindical na atuação social dos funcionários que sobraram.

A contrarreforma também reagia à tendência de recusa do emprego estável, 
evidenciada, na Europa, por setores inteiros das forças de trabalho que saíam 
dos polos de industrialização metropolitana para desenvolver microatividades 
industriais (formais e informais) nos territórios. Esta contrarreforma solucio-
nou essa recusa com a adoção de processos de terceirização, integrando a in-
dústria a setores colaterais, difuso em vastos espaços territoriais. Essa operação 
forçava a proletarização ainda maior dos desempregados, ao mesmo tempo 
que retirava o conflito de dentro da fábrica para transferi-lo para as empresas 
terceirizadas – em particular, o levante de piquetes, greves e sabotagens.

Foi por causa das constantes rebeliões em massa dos trabalhadores que a 
reestruturação produtiva fez acelerar o processo de integração transnacional, 
que produziu um deslocamento das indústrias (ou de vários setores delas) 
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para países emergentes, diluindo e negociando o efeito da crise no tempo e 
no espaço. Em boa parte, essa ‘desterritorialização’ do capital só foi possível 
graças à informatização do social, que possibilitou a integração produtiva no 
que tange à aceleração das relações não só entre empresas como entre produ-
ção e consumo.

Por sua vez, essa reestruturação produtiva acabou também por provar uma 
dupla crise do Welfare. A primeira reside no fato de que se a própria relação 
salarial passa a ser abandonada como principal fator de regulação para a 
produtividade social, o Welfare perde o seu papel de regulador e se torna alvo 
também das novas subjetividades políticas, à medida que essa forma-Estado 
protegia somente aqueles que se mantinham na relação salarial (Cocco, 2000).

Toda uma gama de precários (aqueles regidos com contratos temporários 
ou os ‘sem contratos’) passa a assumir o lema ‘ter direitos aos direitos’ e se 
articula em torno dele. Ao provocar a transnacionalização das empresas, o 
capital também ultrapassa a relação de dependência com o Welfare, forçando, 
inclusive, o financiamento de políticos (como Thatcher na Inglaterra e Reagan 
nos EUA) que iriam interpretar a crise política como crise do Estado, o que 
provocaria a emergência de projetos neoliberais dos anos 80 na Europa e nos 
EUA, chegando aos anos 90 nos países do Sul. Assim, o capital traduziu muito 
cedo aquilo que se tornou o epicentro das lutas sociais, principalmente na Itá-
lia, nos finais dos anos 70 e no início dos 80. Em síntese, o capital interpretou 
que para ser produtivo era determinante o acesso a mínimos sociais – como 
o acesso incondicional a serviços e infraestruturas básicas: telecomunicações, 
habitação, educação, saúde, saneamento básico ou ainda transportes. Nesse 
sentido, acusa o Welfare State de ser uma máquina pesada que não protege 
todo o tecido social, e passa a propor o Estado neoliberal como estrutura 
alternativa para a aceleração da oferta desses mínimos sociais por meio de 
empresas privatizadas – flexíveis e leves. Telefone para todo mundo, saúde 
para todo mundo, educação para todo mundo, mas por meio do pagamento 
por esses serviços. Este foi um momento de intensas quebras de monopólios 
estatais e desregulamentação de vários setores econômicos e sociais, como as 
telecomunicações e o mercado de saúde.

Paralelamente ao desenvolvimento do Estado-empresa (como chamou Negri 
o Estado neoliberal), o capitalismo experimentou um conjunto de modelos 
produtivos pós-fordistas cuja principal característica é a dimensão social des-
ses paradigmas. Suas forças residem exatamente no poder de captura de um 
conjunto de valores que se hospedam no terreno da reprodução social.
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O paradigma pós-fordista é, antes de tudo, um paradigma social e qualifica-
se pela integração produtiva dos consumidores como produtores,1 pois eles 
participam da produção, desde o momento da concepção, em dois níveis: pela 
integração em tempo real dos comportamentos de consumo e pela proliferação 
disseminada dos atos criativos. Dessa forma, passa-se a discutir cada vez menos 
política industrial para se pensar a política econômica do território, isto é, 
uma política capaz de valorizar as interdependências entre indústria e redes 
de cooperação fabris e dinâmicas sociais (Cocco, 2000).

O modelo mais bem acabado em termos da incorporação do social à 
produtividade industrial foi o toyotismo, implantado pela fábrica da Toyota 
no Japão. Uma primeira novidade desse modelo foi a inversão do dispositivo 
lucrativo fordista: em vez de produzir para depois vender, passa a vender pri-
meiro para depois produzir. Isso exige, é claro, uma profunda integração da 
produção ao consumo, o que o regime toyotista solucionou com a estratégia 
do just in time: o estoque é recomposto de acordo com os fluxos imediatos do 
consumo, isto é, só se repõe (logo, só se produz) aquilo que se está vendendo. 
Nesse modelo, o planejamento da produção se comunica com os mercados 
constante e imediatamente. As fábricas mantêm estoque zero, e as mercadorias 
são produzidas na medida exata, de acordo com a demanda atual dos merca-
dos existentes. Esse modelo envolve, portanto, não apenas um feedback mais 
rápido, mas também uma inversão da relação, porque, pelo menos em tese, 
a decisão de produção vem, de fato, depois da decisão do mercado, e como 
reação a ela (Negri & Hardt, 2001).

Essa estrutura de gestão de fluxos de consumo passa a requisitar também 
uma nova figura do trabalho, cuja qualidade reside na polivalência (para se 
adaptar às mudanças de padrões de trabalho exigidas pelas alterações nos 
padrões de consumo); na cooperação e no relacionamento (para expressar 
opiniões, gostos e informações sobre aquilo que estava a produzir para as 
sempre efêmeras demandas de consumo).

É necessário, então, que os trabalhadores entendam aquilo que fazem; mas, 
ainda, todo o processo e todo o sistema de fabricação precisa (em princípio) 

1 Essa dinâmica é perceptível nos serviços. Como se compra um automóvel novo hoje em dia? Ao ir à 
loja, o consumidor praticamente ‘cria’ o seu próprio carro ao fazer composições e rearranjos que são 
necessários para utilizá-lo. Pode-se praticamente montar o produto visto apenas por um computador 
nas revendedoras. O mesmo se aplica à compra de roupas, calçados, serviços telefônicos... A criação 
imputada pelo consumidor do produto que quer consumir é parte do processo de inovação já calculado 
pela esfera da produção. Depende-se cada vez menos da produção e cada vez mais do consumo. Antes 
mesmo da criação de um determinado produto, ele já foi consumido.
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tornar-se um todo inteligível do qual assumem a responsabilidade e do qual se 
tornam e se sentem senhores. Devem refletir sobre os meios de incrementar 
e racionalizar a concepção; devem propor as possíveis melhorias nos proce-
dimentos e na organização do sistema. Para tanto, precisam discutir entre si, 
entrar em acordo, saber exprimir-se e saber escutar, prontos continuamente a 
questionar, a aprender, a evoluir (Gorz, 2004).

O que se depreende disso então é que os primeiros modelos pós-fordistas 
assumem como núcleo da sua produtividade a produção de subjetividade, isto 
é, um trabalho cujo aspecto manual é uma aplicação material de uma atividade 
cada vez mais imaterial, intelectual, cognitiva, “de reflexão, de concerto, de 
troca de informações, de partilha de observações e de saberes” (Gorz, 2004: 41).

Ora, quando as capacidades comunicacionais, relacionais, cooperativas, 
criativas, passam a fazer parte da força de trabalho, estas capacidades, que im-
plicam a autonomia do sujeito, não podem por essência ser comandadas; elas 
existirão e serão desenvolvidas não sob ordens, mas em virtude de iniciativas 
vindas do sujeito. A dominação do capital não pode exercer-se diretamente 
sobre o trabalho vivo por coerções hierárquicas. Ela só pode exercer-se por vias 
indiretas: deve deslocar-se da fábrica e tomar a forma de um condicionamento 
que conduz o sujeito a aceitar ou a escolher, ele próprio, exatamente o que 
trata de ser imposto a ele (Gorz, 2004).

A ‘contrarreforma’ capitalista produziu uma derrota no movimento sindical, 
principalmente. Mas essa vitória do poder modificou profundamente todo o 
velho sistema de comando. Daí que a emergência desse novo capital abriu uma 
série de linhas de fuga e novos planos de resistência, de luta. A contrarreforma 
foi, portanto, incompleta, porque a nova qualidade do trabalho (relacional, 
cooperativa, expressiva, informacional), exigida na produção de mercadorias, 
marca o deslocamento para um processo de expropriação nunca visto; no entan-
to, é também uma grandiosa possibilidade de autonomia do trabalho, pois pela 
primeira vez o valor não é produzido unicamente com um comando capitalista. 
Ao contrário, a produção do capital se encontra dentro do trabalho, visto que 
o principal instrumento da produção, a força inventiva do cérebro, escapa ao 
tempo inteiro de um enclousure do comando. O capital, assim, se transforma 
em uma máquina cada vez mais sofisticada de captura do social (das redes de 
conhecimentos, das subjetividades, dos estilos, das modas, dos gostos, das pre-
ferências) e empurra a produção para uma economia baseada na informação.

O capital torna-se produtivo somente na medida em que capta valores pre-
constituídos do trabalho social. Aqui, então, a razão do comando se organiza 
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como ameaça de bloquear a informação, como interrupção dos processos cog-
nitivos; em suma, o capital parasitário é aquele que extrai o valor, sobretudo da 
interrupção dos movimentos de conhecimento, de cooperação, de linguagem. 
Para viver e reproduzir-se, o capitalismo é obrigado a chantagear a sociedade e 
bloquear os processos sociais de produção toda vez que eles apresentem exce-
dente que possam colocar em xeque o seu poder de comando (Negri, 2003a).

A passagem, de vez, para a economia da informação em que o domínio da 
reprodução (circulação, consumo, troca) hegemoniza a produção acontecerá 
com a intensificação do processo industrial informacionalizado e com o adven-
to das ‘superestradas’ da informação (information superhighways). No primeiro 
caso, o uso abusivo das novas tecnologias da comunicação e da informação 
permitiu uma intensa descentralização da produção, dispersando fábricas e 
esvaziando as cidades fabris. Com os avanços das telecomunicações e das tec-
nologias da informação,2 todo o controle e comunicação passam a ser feitos 
a distância, reduzindo custos de distribuição, administração e de transporte. 
“Diferentes instalações podem ser coordenadas para a produção simultânea 
de uma única mercadoria, com fábricas espalhadas em diversos lugares” (Negri 
& Hardt, 2001: 317).

Esse novo plano econômico da economia informacional é, para muitos 
autores contemporâneos, a concretização de uma substituição da linha de 
montagem para a rede como estrutura principal da organização da produção. 
O advento das redes altera assim as formas de cooperação e comunicação 
dentro de cada ambiente de trabalho e entre os lugares da produção.

As redes não funcionam como as infraestruturas rodoviárias que sustenta-
ram o desenvolvimento fordista. As infovias não são um espaço de circulação 
de produtos produzidos pela indústria ou pelo setor terciário, mas são o próprio 
espaço de produção de relações de serviços, isto é, de bens imateriais nos quais 
produção e reprodução coincidem.

A produção em rede então será cada vez mais determinada pelo paradigma 
imaterial, já que o computador em rede é literalmente uma caixa vazia. Se não 
houver nele criação de usos e interatividades entre seus sujeitos, não há como 

2 No final da década de 1980, já haviam sido instalados mais de cinco mil servidores de rede, um embrião 
daquilo que mais tarde se chamaria Internet, conectando empresas, instituições públicas e universidades. 
O próprio mercado via aparecer uma convergência das indústrias eletrônica, de informática, de teleco-
municações e de mídia, o que possibilitou um rápido avanço das chamadas tecnologias virtuais e das 
redes telemáticas em todos os campos do tecido social. A marca dessas tecnologias era a de elas servirem 
como dispositivos de promoção da interatividade entre produção e consumo, fazendo com que ambos 
fossem um único processo. 
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ativar essas redes, que perdem funcionalidade e utilidade. “A performance da 
ferramenta técnica depende da inteligência, da criatividade e da capacidade 
de invenção do trabalho vivo que se apresenta como trabalho imediatamente 
cooperativo” (Corsini, 2004: 22). Acrescenta-se a isso o fato de as redes (cuja 
Internet se tornou a mais utilizada) terem sido uma criação não somente do 
governo dos EUA, mas de uma multiplicidade de sujeitos que produziram 
invenções que as tornam até hoje um lugar democrático, não hierárquico 
e não centralizado. A implantação das information superhighways transferiu 
a captura do valor de dentro da fábrica para todo o tecido social, em uma 
gigantesca economia da interatividade. A nomenclatura ‘nova economia’ só 
é um termo que explicita o sintoma do deslocamento para a hegemonia do 
trabalho imaterial nas formas de produção contemporânea.

a ‘Saúde em rede’ naS ‘redeS da Saúde’

O campo da saúde do trabalhador compreende uma proposta que se nor-
teou conceitualmente pelo resgate de categorias marxistas como o ‘processo 
de trabalho’ para explicar as relações sociais de produção existentes entre o 
capital e o trabalho. Em seu surgimento, baseou-se fundamentalmente em 
uma sociedade urbano-industrial. Em suas primeiras definições como campo, 
considerou o trabalho como organizador da vida social, mas, igualmente, 
espaço de resistência e do fazer histórico. Sua meta era que os trabalhadores 
assumissem o papel de sujeitos capazes de pensar e de se pensarem, produzin-
do uma experiência própria, no conjunto das representações da sociedade.

Esse campo de saberes se consolidou como prática por meio dos Programas 
de Saúde do Trabalhador (PST) e dos Centros de Referência em Saúde do 
Trabalhador (Cerests) no Brasil. A política se municipalizou, as universidades 
formaram recursos humanos com olhar sensível às determinações do trabalho 
sobre a saúde e, juntas, modificaram radicalmente o perfil das estatísticas sobre 
doenças profissionais e acidentes de trabalho. Alcançaram a produção de dados 
estatísticos que permitiram estudos epidemiológicos de maior abrangência, 
chegando a promover mudanças no seu campo de estudos sobre o ambiente.

Novos conceitos foram incorporados no final da década de 1990. Um 
deles foi o de promoção à saúde, que visava a direcionar o enfoque das ações 
assistenciais no campo da saúde coletiva e do trabalhador – algo que favoreceu 
a formulação de políticas públicas intersetoriais que propagavam a intenção de 
estimular a criação de ambientes e estilos de vida saudáveis, circunscritos a um 
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movimento dos ‘municípios saudáveis’ e da discussão teórica e metodológica 
sobre a vigilância em saúde.

Os Cerests foram (e são) parte da base de modificação do perfil de morbi-
mortalidade de muitas organizações de trabalhadores. Associaram-se a órgãos 
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), como a Fundacentro e as 
Delegacias Regionais do Trabalho (DRTs); criaram parcerias sólidas com os 
sindicatos na detecção de doenças ocupacionais e no registro de acidentes de 
trabalho e fecharam um ciclo histórico necessário após as lutas sociais da dé-
cada de 1980, pois deram visibilidade a adoecimentos e mortes que ficavam à 
margem das políticas sociais, chegando ainda a modificar a visão sobre seguro 
social para a previdência estatal.

Tudo isso só foi alcançado porque as bases sociais da década de 1980 
foram solidificadas na década seguinte – mesmo porque proporcionaram ao 
profissional da saúde se repensar como trabalhador, despertando discussões 
dentro das categorias profissionais da própria área da saúde. O trabalhador do 
Sistema Único de Saúde (SUS) também se viu dentro do debate. E a Saúde 
começou a produzir reflexões sobre sua saúde.

Essa contaminação foi algo universal. Tornou-se um fenômeno na América 
do Sul e gerou uma grande publicação de pesquisas sobre o tema – o que refletia 
a eficiência do processo formador desses serviços de saúde. Ou seja, a rede da 
saúde pública já estava conectada em quase todos os seus ‘nós’. Tudo aquilo 
que o sanitarismo produzira juntamente com os sindicatos e os movimentos 
sociais no Brasil tinha gerado um excedente, uma ‘mais-valia’ na saúde. Talvez 
um excedente que gerasse o grande interesse do Estado em novamente acionar 
seu poder de captura sobre as inovações produzidas pelos movimentos: não 
bastava à saúde atuar em rede e ver nela o poder ‘constituinte’ de seus atores 
e movimentos; era preciso instituir a rede, capturar seus fluxos e mapear os 
seus atores. Os anos 2000 foram marcados pela constituição de um espaço 
consolidado pela saúde do trabalhador justamente no seu momento avaliativo. 
Ou melhor, a revisão de campo conceitual é demarcada pelo momento exato 
de sua captura.

Na década de 1990, os atores sociais se ramificaram e se difundiram em 
âmbito de Estado. Estavam na previdência, na assistência, na saúde, no tra-
balho e até na educação. Os aliados à formação de uma política pública de 
saúde voltada para o trabalhador e seu ambiente estavam sob a guarda da 
formação de um novo corpo de Estado. A luta instituinte da saúde passou a 
instituída; afirmou-se como um biopoder, agindo de uma forma que não gerou 
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novas parcerias produtivas, não somou novos atores e não criou arranjos que 
permitissem que a política da saúde fosse interdependente de outras políticas 
sociais. Caminhou timidamente em direção às discussões sobre ambiente; 
sem metodologias claras e sem ferramentas para se impor como uma política 
sobre a vida.

Toda a multiplicidade agregada durante a década de 1990 transformou-
se em um poder centralizado no “imperialismo sanitário” parafraseando a 
expressão de Camargo Jr. (2010) – aquele que tudo pode e que tudo resolve 
por meio do discurso de defesa da saúde pública. Porém, não se pautou pelos 
novos arranjos sociais que sinalizavam uma mutação das classes trabalhadoras; 
deixou-se enganar por uma relação fabril que apontava como principal fonte 
geradora de renda uma indústria que não existe mais: detentora da “classe 
operária”e de sua “organização de classe”. Nas palavras de Tronti (1972) “a 
classe existe porque luta e não luta porque existe”.

Também data da década de 1990 no Brasil o ápice do neoliberalismo. Por 
vezes, isso nos leva a inferir que a saúde do trabalhador no campo da saúde 
coletiva estava nesse momento ainda pautada em um discurso de proteção ao 
trabalhador fabril, operário talvez. Enquanto isso, a reestruturação produtiva 
e o neoliberalismo já estavam com suas bases prontas para a formação de 
todo um ‘precariado’ composto não apenas por operários, mas também por 
trabalhadores do setor de serviços, desempregados, trabalhadores do setor 
informal etc. em uma virada histórica para uma economia especulativa. Daí 
que o campo da saúde do trabalhador se afirma dentro das instituições do 
Estado em um momento em que o próprio Estado já tinha evidências da 
centralidade do trabalho imaterial na economia.

Por isso, nessa mesma época tornou-se recorrente o discurso da “economia 
que não cresce”, não porque o poder econômico do Estado não se ampliava, 
mas porque os índices, escalas e parâmetros deveriam ser revistos. Na realidade, 
a produtividade não mostra crescimento porque seu indicador não muda. Ou 
seja, a produção continua a ser medida pelos tradicionais padrões de cunho 
industrial; por isso a produtividade aparenta a estagnação. A definição de 
medida de valor é sempre a mesma, isto é, a quantidade de produto por hora 
de trabalho. Este raciocínio desenvolvido por Cocco (2000) nos traz elucida-
ções importantes sobre um discurso derrotista que se quer manter baseado 
em uma linha de análise saudosista do fordismo – mudam-se as formas de 
produção mas não se alteram os seus indicadores ou suas formas de mensurar 
essa produção. Isto porque a quantidade de valor agora embutida nos produ-
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tos com o trabalho torna-se incomensurável. Ou seja, chegamos a patamares 
incalculáveis de exploração.

As novas lutas sociais mostram-se articuladas em rede, e parte das articu-
lações mundiais de várias outras lutas, independentemente de suas causas, 
são antes de tudo lutas do trabalho que não defendem novos direitos, mas 
sim mais democracia: a representação de muitos, por muitos, através da voz 
de muitos. Os atuais espaços de discussão caracterizam-se pela polifonia dos 
atores e pela multiplicidade das arenas.

Daí a necessidade em se repensar a rede das redes da saúde. Quando ava-
liamos a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast), 
por exemplo, cabe o questionamento se esta rede instituída se propõe a ser 
polifônica. E também se ela se caracteriza por ser democrática, ou seja, com-
posta por multiplicidades. Até que ponto a Renast não se formou por meio de 
experiências constituintes e porventura não se tornou um poder constituído? 
Solidificado em uma estrutura de Estado sem disseminação ou irradiação dos 
movimentos que a formaram?

A América do Sul atualmente experimenta uma nova fase política após anos 
de regimes de governos ditatoriais vivenciados em série por quase todos os seus 
países. Hoje se recompõe por meio de uma virada à esquerda harmonizada por 
todos os Estados que experimentam pela primeira vez governos populares eleitos 
democraticamente. A saúde já viveu sua democratização no Brasil através da 
consolidação da política do SUS. Deu um salto qualitativo quando incorporou 
o trabalho como categoria a ser pensada pela saúde, apontando para interven-
ções sobre o ambiente. Agora cabe à saúde do trabalhador verificar se suas ações 
têm sido por mais democracia. As novas lutas sociais são pela radicalização da 
democracia. E as redes constituídas pela saúde pública devem estar atentas a 
essas novas formas de resistência, pois onde há resistência, há poder.
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