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riCArdo AnTuneS*

Professor titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp), Ricardo Antunes coordena atualmente as coleções Mundo do trabalho pela 

Boitempo Editorial e Trabalho e emancipação pela Expressão Popular, sendo um dos maiores referen-

ciais brasileiros no pensamento marxista sobre o trabalho. Entre as reconhecidas obras de Antunes 

estão títulos como: A rebeldia do trabalho – o confronto operário no ABC paulista: as greves de 1978/1980 

(Unicamp, 1992); O novo sindicalismo no Brasil (Pontes, 1995); Adeus ao trabalho? Ensaios sobre as 

metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho (Cortez/Unicamp, 1995); Os sentidos do trabalho: 

ensaios sobre a afirmação e negação do trabalho (Boitempo, 1999); e, mais recentemente, Infoproletá-

rios: degradação real do trabalho virtual (Boitempo, 2009), O continente do labor (Boitempo, 2012) e 

Riqueza e miséria do trabalho no Brasil I, II e III (2006, 2013, 2014).

Como é seu método de trabalho e pesquisa?

Minha sistemática varia um pouco em função do trabalho que eu estou fa-
zendo. Quando normalmente estou fazendo uma pesquisa, seja ela de fundo mais 
teórico, como tem sido os meus livros nos últimos anos, seja de quando fiz a pes-
quisa de mestrado e doutorado, ela supõe duas dimensões: uma é o mergulho na 
bibliografia teórica do tema que estou trabalhando. Por exemplo, quando estudei a 
rebeldia do trabalho, e esta foi minha tese de doutorado na USP, eu tinha um duplo 
movimento. Eu ia aos arquivos, fazia as entrevistas e, ao mesmo tempo, lia muita 
coisa do debate – fundamentalmente no marxismo, mas não só nele –, também 
sobre a greve. Inclusive, no capítulo do meu livro, chamado Dialéticas das formas da 
greve, entre outros exemplos, como em minha tese de mestrado, vasculhei o arquivo 
da Unicamp quando este estava em seu início, entre 1976 e 1980. Como os meus 
trabalhos mais recentes têm sido de perfil mais analítico e mais teórico, as minhas 
temáticas de estudo têm uma jornada diária puxada no meu escritório, que é aqui na 
minha casa. Quando a pesquisa tem algum corte empírico, eu tento dividir. Quando 
a pesquisa é mais teórica, a sistemática de trabalho é mais diária, metodicamen-
te sistematizada. Naturalmente, mesmo nesses trabalhos mais teóricos, a miragem 
para mim é muito importante, quer dizer, se passo um ano na Inglaterra, tenho 
que mergulhar um pouco na realidade inglesa, não é? E desde bons anos que meu 

* Entrevista realizada em 2 de dezembro de 2010 em sua casa em Barão Geraldo, Campinas.
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estudo vem olhando alguns países em especial, como os países da Europa ocidental, 
o Japão e os Estados Unidos, para entrar um pouco nesse debate sobre o trabalho. 
Tenho procurado também olhar para a Europa, o Japão, a China, os Estados Unidos 
e para o mundo latino-americano com uma perspectiva mais ampla contra a nossa 
tendência de dar as costas para a América Latina e nos curvarmos para a Europa, e, 
naturalmente, tentar entender a dimensão polissêmica e rica que tem do trabalho 
na América Latina.

Como o grupo da revista Ensaio marcou sua trajetória? Como foi a sua inserção 
na revista?

Eu estava terminando o curso na FGV em 1975 e, um dia, conversando no 
hall de entrada com Maurício Tragtenberg, mencionei que queria fazer mestrado e 
doutorado na área de Sociologia e de Política. O Maurício, como muitos outros pro-
fessores, teve um papel muito importante nessa escolha, me incentivou muito e me 
disse para prestar na Unicamp; e fui fazer o Mestrado na Unicamp, mas o Maurício 
me disse “se você quer estudar Lukács, vá fazer um curso na Escola de Sociologia 
e Política com o Chasin”. O Maurício me disse que ele era uma figura controversa, 
mas que era muito qualificado na leitura de Lukács. E eu fui lá na Sociologia e 
Política, procurei um dia o Chasin e disse: “O Professor Maurício Tragtenberg me 
indicou para fazer seu curso, eu queria fazer o seu curso como ouvinte”. Isso para-
lelamente a uma militância que eu já tinha na oposição dos professores desde 1973, 
1974, com um amigo que era do grupo “Ensaio”, que hoje é professor da Unicamp, 
o Professor Carlos Berriel. Nós éramos professores de uma escola secundária de 
Osasco e nós participávamos de um movimento de oposição dos professores. E foi 
nesse movimento de oposição que nós entramos no partido comunista, que nessa 
época se organizava clandestinamente. A partir de 1973… 1975, nós participávamos 
do movimento de oposição dos professores. Já aí numa linha próxima a do partido 
comunista. Então, digamos assim, foi essa influência que foi importante. Primeiro, 
de forma política: porque de 1974 mais ou menos até, se eu for pegar os primeiros 
passos de 1974 até 1980, nós tínhamos um grupo que militava, que era chamado En-
saio, era um grupo de esquerda, era um grupo comunista “caiopradiano” no sentido 
da leitura brasileira. Dentro do partido comunista, alguns dos membros também 
chegaram a criar, na época, a revista Temas, de Ciências Humanas, que foi uma expe-
riência interessante, naturalmente com muita influência do Lukács. A revista Temas, 
junto com a introdução do Lukács no Brasil, feita por Carlos Nelson (Coutinho) e 
Leandro Konder, esses três movimentos tiveram uma importância muito grande na 
introdução do Lukács no Brasil. O Chasin inclusive tinha publicado numa pequena 
editora que teve antes, muito antes da Temas, acho que no começo dos anos 1960 ou 
no começo dos anos 1970, tinha uma editora pequenininha chamada “Senzala”, que 
publicou Existencialismo ou marxismo? do Lukács.
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Então, qual foi a importância que este grupo pode ter tido na minha for-
mação? Conheci esse grupo tendo uma leitura do primeiro volume d’O capital do 
Marx, então já tinha uma formação razoável sobre Marx, mas não conhecia o Lukács 
da ontologia, conhecia um pouco o Lukács de História e consciência de classe, so-
bretudo pelo que me referi anteriormente, sobre o curso do Gilberto Vasconcelos 
da FGV e o curso do Michel Thiollent na Unicamp. Com o Chasin nós entramos 
para ler, digamos assim, parte da obra de maturidade do Lukács da ontologia. Isso 
de certa forma teve uma importância na minha leitura porque, a partir daí, à minha 
leitura do Marx agregou-se um “redescobrir” do Marx pela pista ontológica dada 
pelo Lukács.

E no plano político da militância, militei até 1980 no partido comunista e, de-
pois de 1983, no PT, até 1989, quando decidi sair da revista. De algum modo posso ter 
contribuído. Por sempre defender, no grupo da revista Ensaio, o trabalho coletivo, 
que é muito importante. E a figura do Chasin era aí uma figura de condução, não 
era supressora de uma autonomia intelectual e de uma leitura crítica da produção 
que ali se gestava. Foi dentro desse grupo que produzi tanto a minha dissertação de 
mestrado – defendida em 1980 e publicada em 1982 – quanto minha tese de dou-
torado, defendida em 1986 e publicada em 1988. Lá também foi um espaço muito 
importante de discussão de meus trabalhos. E em 1989, de modo cabal, procurei dar 
continuidade à universidade que já estava vinculado e aos movimentos sociais e 
partidos, a luta política mais ampla, do modo que fazia anteriormente.

Como pensar Marx hoje? Devemos ir além de Marx? O que é importante conser-
var e o que é importante superar na obra de Marx?

Sempre, nos meus cursos, lembro para os alunos uma passagem de um diálogo 
que o Marx teve com suas filhas. É um diálogo bonito e curioso de um pai com suas 
filhas. Elas perguntam para ele: “Pai, qual é o seu poeta especial? Pai, qual é o seu 
músico predileto, o seu cantor predileto? Qual é o seu compositor predileto? Pai, qual 
é o seu ponto forte? E o seu ponto fraco?”. E uma das perguntas é assim: “Pai, qual é 
o seu lema de vida?”. E ele responde como um intelectual magistral para as meninas: 
“Duvidar de tudo!”. Ele tinha o princípio do antidogmatismo como vital. Por isso 
que quem conhece razoavelmente a obra do Marx, percebe que ele tem movimentos, 
oscilações e revisões. Marx teve leituras diferentes até chegar n’O capital.

Em alguns momentos, numa síntese precisa sobre esse tema, você pode en-
contrar a ideia de que Marx considere o trabalho produtivo, o trabalho material, a 
partir de uma dimensão corpórea. Depois ele vai dizer: “Não! Embora o trabalho 
material seja prevalente no capitalismo, ele deixa de ser”. Vai dizer também, em uma 
abordagem mais política de anos depois, quando da publicação do Manifesto comu-
nista, que o Manifesto, em partes, estava superado. Uma certa leitura do socialismo 
como estatização dos meios de produção, já na Comuna de Paris, n’A guerra civil 
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em França, Marx vai dizer “Socialismo não é estatização dos meios de produção”. 
É muito mais. Então, um autor como ele, primeiro, não é um autor dogmático; 
segundo, e aqui tem uma questão que eu acho muito importante, nós temos um 
debate nas Ciências Sociais do qual eu não compartilho: “o paradigma mudou”. Eu 
não leio Marx como paradigma, para mim, Marx não é um modelo que tenho e que 
aplico à realidade.

O que o Lukács me ensinou, depois de Marx, é que Marx sempre toma um ob-
jeto concreto e transpõe esse objeto concreto para sua intelecção através do processo 
das abstrações razoáveis, como ele diz na Crítica de 1857, 1859. Quer dizer, o pensa-
mento, o concreto pensado, só é efetivo se ele recupera o concreto real. Então, para 
mim, é um pouco extemporânea e muito atrelada às Ciências da Natureza a ideia 
que o “paradigma mudou”, então tem que mudar os nossos paradigmas…? Não! O 
mundo real muda, e se Marx estivesse vivo hoje, ele teria estudado o capital finan-
ceiro de um modo diferente do que ele o fez, porque em sua época não tinha capital 
financeiro com essa força. Nós sabemos que n’O capital ele fala, dá pistas ricas sobre o 
sistema financeiro nascente. Marx não viu o imperialismo. Marx viu uma tendência, 
preliminar ainda em 1800, final de 1800, mas o imperialismo vai assumir sua feição 
nítida apenas no início do século XX, quando a Alemanha, o Japão e a Itália chegam 
e dizem “Nós queremos redividir o mundo” – não dá mais o hegemonismo tal como 
existe, inglês ou francês, as colônias, é todo um processo de rediscussão. Então, é 
possível ir “para além de Marx”? Se o “para além” for entendido como, por exemplo, 
sugere Mészáros, em compreender dimensões do mundo atual que Marx não pôde 
compreender tanto porque não era a realidade concreta em que viveu quanto porque 
hoje é muito diferente. Nesse sentido, é possível ir para além do Marx. O que não 
quer dizer que Marx está superado, não é? No sentido das suas formulações, que, 
para uma leitura ontológica e dialética, é evidente que são formulações válidas para 
o século XIX sofreram alterações no século XX e XXI. Lênin, por exemplo, não teria 
escrito Imperialismo se ele se contentasse com as notas de Marx sobre o imperialis-
mo. Mas Marx não pôde ver o imperialismo, pois ele não existia, então Lênin não 
perguntou “Eu vou citar o imperialismo ou, então, vou repetir as palavras do Marx?”. 
O melhor de Marx no século XX foi o antidogmático. Não é?! Lênin, Rosa Luxem-
burgo, Trótsky, Gramsci, Lukács, para citar alguns deles.

Você pode perceber um debate intenso entre eles. O debate do partido comu-
nista russo em 1917, 1918, 1919 e 1920 era vivo. Trótsky, Lênin, Bukharin, era um de-
bate que fervilhava. O socialismo a passo de tartaruga, o socialismo em um só país, 
que Trótsky, de certo modo, e Lênin criticavam, e que Stalin acabou por conferir a 
esta tese um “estatuto” de autoridade, de impô-la, dando início à tragédia “staliniana”, 
“stalinista”, que devastou uma parte importante do marxismo no século XX. Mas 
o melhor do marxismo, evidentemente, não era dogmático. E de tal modo que a 
atualização da obra do Marx no século XXI é vital. Por que quem é a classe traba-
lhadora hoje? Só uma visão muito rústica pode imaginar que a classe trabalhadora 
de hoje é igual à de Manchester no século XIX, embora haja ainda traços evidentes 
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nas fábricas, da exploração do trabalho de Manchester, no século XX e XXI. Só que 
é algo mais sutil. Tenho procurado entender, desde Adeus ao trabalho, de 1995, e 
depois, em Os sentidos do trabalho, de 1999, e os que estão se seguindo, as formas 
contemporâneas da alienação, do fetichismo, da dominação… Dentro das personifi-
cações do trabalho, as formas pelas quais o capital procura moldar suas dominações, 
as formas de resistência e luta, são elementos novos. Então, nesse sentido, Marx para 
mim é um autor vital. Todos nós temos alguns autores “vitais”. Alguns acham que 
é Weber, outros acham que é o Freud, numa linhagem psicanalítica, outros exata-
mente vão encontrar em Hegel outro autor poderoso. No meu entender, o autor 
vital para os nossos dias é Marx, mas com aquela pista decisiva de que para Marx, 
o decisivo era duvidar de tudo. Então, como Marx disse, nós temos que duvidar. 
Quando termino um trabalho, um livro, a primeira pergunta que faço ali é: Qual vai 
ser a durabilidade, a longevidade desse livro? Ele vai ter pertinência? Fico feliz de 
saber que o Adeus ao trabalho, publicado em 1995, e nós estamos em 2010, lá se vão 
15 anos, e ele já está na décima quarta edição do Brasil e foi publicado em outros seis 
países além do Brasil, totalizando sete. Então, alguma coisa de razoável havia nele. O 
mesmo gostaria de dizer para o Os sentidos do trabalho, que acabei de receber aqui 
a décima segunda edição dele, que também foi publicado na Itália e na Argentina 
e está sendo traduzido para o inglês e o francês. Então creio que posso dizer que 
esses livros não viraram pó na semana seguinte, no dia seguinte. Em compensação, 
muitos livros dos anos 1980 e 1990 que diziam que o trabalho não tem relevância 
nenhuma, hoje você nem encontra em, digamos assim, depósitos de livros velhos 
para gerar papel, nem ali você encontra, porque perderam relevância. Então, penso 
que a obra marxiana deva ser compreendida desse modo, analisando-a a partir dos 
desafios do século XXI.

Qual é a importância do conceito de fetichismo da mercadoria em Marx? A teoria 
do fetichismo é um desenvolvimento da teoria da alienação? Alienação e fetichis-
mo da mercadoria fazem parte de uma teoria geral da alienação em Marx?

Eu não tenho a menor dúvida, tal como eu leio em Marx, no capítulo 1, item 
4 d’O capital, que o fetichismo da mercadoria é um adensamento ontológico, sólido, 
porque Marx, aqui, está mergulhando num nível de profundidade jamais feito por 
qualquer outro grande filósofo ou cientista social, lato sensu. Ele está mergulhando 
na ciência que, em última instância, ele desenhou de forma vital, que é a Economia 
Política. Partindo, como todos sabemos, de David Ricardo ou, anteriormente, de 
Adam Smith, Marx chega na Economia Política. Mas se nós pegarmos, por exemplo, 
o fetichismo nos Manuscritos de 1844, quando Marx desenha o complexo da aliena-
ção e/ou do estranhamento – Entfremdung e Entäusserung –, não vou retomar, mas 
são conceitualizações que, em situações particulares, se identificam e, em outras 
situações particulares, se diferenciam, se separam. Não é por acaso que Marx falava 
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em Entfremdung sempre acentuando o traço de negatividade e, em Entäusserung, 
muitas vezes acentuando o traço de exteriorização, o que não significa, portanto, a 
negatividade necessariamente em si, pois, quando exteriorizo algo da minha sub-
jetividade numa coisa que se torna socialmente útil, há uma exterioridade em vaga 
de positividade. Não seria o Entfremdung, estranhamento, alienação, nesse sentido.

O acento negativo, vamos dizer assim, da ideia da alienação está muito forte 
nos Manuscritos de 1844, como no escrito um pouco anterior de Marx, o primeiro 
que eu saiba em que ele tratou disso, Os escritos sobre James Mill, quando ele tra-
balha com a alienação. Repare que n’Os escritos de James Mill, Marx se depara com 
a alienação e encontra um símile na crítica da religião. É o tema do fetichismo; 
agora, é evidente, há algo entre um texto de 1844 e um texto publicado em 1867. 
Lá se vão mais de 20 anos, não é? E nesses 20 anos, Marx mergulhou na economia 
política, texto que, no meu entender dos Manuscritos de 1844, Manuscritos de Paris, 
Manuscritos econômico-filosóficos, é o primeiro tratamento, preliminar, do Marx da 
economia política, muito preliminar. Marx está desenhando uma economia polí-
tica ainda sobre o tratamento bastante filosófico e ainda, de certo modo, abstrato, 
mas a continuidade para mim é clara. Se você pegar os momentos constitutivos da 
teoria da alienação de Marx em 1844, você vai ver claramente que o fetichismo está 
presente em todos esses quatro momentos de constituição. O primeiro momento 
se dá quando o indivíduo se aliena ou se estranha em relação ao produto do seu 
trabalho, o que resulta no segundo momento, de uma alienação que ele vive no 
próprio ato produtivo, pois é disso que o Marx está falando no fetichismo da mer-
cadoria. O terceiro momento é quando ele não se reconhece em série como um 
ser genérico, então, o quarto momento se dá pelo fato de que ele não se reconhece 
como um ser próprio que tem autenticidade, que marca a vida humana. Então, 
sobre essa desrealização do trabalho, Marx vai dizer n’Os escritos sobre James Mill 
que o trabalho deixa de ser uma atividade vital e se torna uma atividade extrínseca, 
exterior, imposta e compulsória. A forma mais qualificada disso você tem, digamos, 
na interiorização que o modo de produção capitalista gera nos trabalhadores, nas 
trabalhadoras, tentando fazer com que suas personificações se tornem, portanto, 
subjetividades voltadas para a realização do capital. Subjetividades inautênticas, ao 
contrário do projeto de uma sociedade livre e emancipada, que é o projeto, posso 
dizer, de uma subjetividade livre, autêntica, articulando autênticas necessidades, 
aspirações individuais como autênticas necessidades e aspirações coletivas.

Então vejo que o fetichismo da mercadoria é parte do fenômeno mais geral da 
alienação. Mas atenção, “teoria geral da alienação”, aí é preciso tomar muito cuidado. 
O que estou expondo é como eu leio, eu não acredito nessa ideia que tem alguém que 
tem a chave que lê Marx, que ele é algo sublime. Não, é uma leitura, é a que eu aprendi 
a fazer, e a que eu fiz, lendo os autores que leio, mas com uma diferença que eu te disse 
desde o início, tomando o Marx como autor. Eu não apreendi O capital lendo comen-
tadores de Marx, isso para mim é vital. Por isso que no meu curso aqui da Unicamp, 
há 25 anos, quando dou curso sobre Marx, não peço para os alunos lerem nenhum 
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comentador. Há comentadores magistrais. Para citar… Lukács, Gramsci, Rosa Lu-
xemburgo, mas o que prefiro com o curso de marxismo é outra coisa, o mesmo pro-
cedimento eu faço com Weber. Quando dei curso sobre Weber, especialmente quando 
entrei na Unicamp nos primeiros semestres, eu também pude indicar comentadores 
para quem quisesse ler, mas os textos de aula eram sempre os textos clássicos. Acho 
inclusive que você, Henrique, foi meu aluno sobre Marx e lembra disso. Não tinha 
comentadores, o máximo que permitia citar era uma boa biografia de Marx para que 
os alunos pudessem ver a história de Marx como um autor, que pudessem ter uma 
biografia razoável para entender um pouco as suas vicissitudes, a vida, a tragédia que 
foi em parte a vida de Marx e etc. Mas não penso, então, que haja uma teoria geral 
da alienação, mas, há uma teoria, há uma conceitualização da alienação em que o 
fetichismo da mercadoria é dimensão decisiva dela. Mas é uma discussão complicada 
para os marxistas. Porque reificação, estranhamento, coisificação e alienação são com-
plexos muito aproximados. E é preciso sutileza e cuidado para não haver confusões. 
Daí o problema dos nossos tradutores, que no passado recente diziam “Marx…”, se 
o Marx fala em Entfremdung e Entäusserung nos seus textos desde os Manuscritos 
até O capital, todos eles traduziam para o inglês, para o “alienation”. Então acabou, a 
“alienation” suprimia as diferenças, no português, a alienação. E nas línguas correlatas 
também, o italiano, o espanhol, quer dizer que, de repente, todos os fenômenos que 
podem ser aproximados, mas não são idênticos – do estranhamento e da alienação –, 
desapareceram. Foi Lukács, essencialmente, quem descobriu esse problema, até onde 
minha pesquisa conseguiu perceber, com mais densidade, e não é por acaso que no 
começo dos anos 1930, na recuperação para publicação da obra de juventude de Marx, 
Lukács estava em Moscou e participou, ele olhou antes de todos, porque estava par-
ticipando com outros da organização para a publicação desse volume. E isso teve um 
papel decisivo porque Lukács conhecia a obra de maturidade do Marx de O capital, 
mas não conhecia a de juventude. Estas obras ainda não tinham sido publicadas até 
porque Os manuscritos de 1844, se minha memória não falha, foram publicados em 
1932, não é?!

Uma nova onda de leituras dos Grundrisse de Marx surgiu dentro e fora do Brasil. 
Qual é a sua interpretação sobre essa retomada dos Grundrisse?

A importância dos Grundrisse me parece evidente. Veja, não compartilho 
com aquelas teses, aliás, ninguém com razoável lucidez imagina que só o que foi pu-
blicado por Marx em vida seja relevante. Porque os Grundrisse, ou até o que o pró-
prio termo significa, são anotações que Marx fez ao longo de todos os seus estudos 
preparatórios d’O capital. E nestas anotações, nos Grundrisse, há pistas excepcionais 
que Marx teve condições de desenvolver n’O capital, muitas delas, mas outras não. 
Estas ele optou por não publicar talvez por uma relativa dúvida acerca dos comen-
tários, porque quando você faz um comentário a um texto, você se permite fazer 
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anotações hipotéticas, que depois você ou retoma e as desenvolve, ou você diz “não, 
essa é uma anotação que agora não faz sentido”. Penso que o Marx do século XXI só 
terá vitalidade se tivermos uma leitura antidogmática dele. Foi por isso que comecei 
com aquele depoimento com as filhas, não é? Os Grundrisse são uma verdadeira 
mina de pistas. É impressionante como há, nos Grundrisse, manifestações excep-
cionais do que veio a ser vigente um tempo depois. Por exemplo, esta passagem que 
tanto inspirou autores tão distintos, quando Marx diz que, com o avanço da ciência 
e da técnica da produção, o trabalhador tenderia a se converter num vigia do pro-
cesso produtivo. Se você for aqui na Rhodia, há alguns quilômetros de onde estamos 
falando, daqui de Barão Geraldo, você vai perceber um processo de fluxo que é, 
muitas vezes, contínuo, em que há atuação de parte dos operários no comando deste 
processo por computadores, quase com a função de vigia. A sua interferência se dá 
quando um problema emerge. Então, em várias áreas produtivas, o trabalhador, já 
há muito tempo, e esse método não é de hoje, tornou-se um “vigia”. Mas Marx tinha 
a genialidade de entender isso antes, porque naquele momento era difícil, porque 
era um momento de prevalência do trabalho fabril, manual, dezoito horas por dia 
de trabalho, homens, mulheres e crianças, onde o trabalho operário era intimamen-
te marcado com seu traço de manualidade. Mas para quem leu Marx com algum 
cuidado, já vê como é que ele conceitua o trabalho. Que exemplos ele cita para 
conceitualizar o trabalho, já no volume I d’O capital, no capítulo um e no capítulo 
quatro? Ele vai dizer que o que difere o pior arquiteto da melhor abelha, veja como 
é emblemático, o pior arquiteto é um trabalho dotado de reflexão reflexiva. Não há 
trabalho sem a consciência do que você quer imprimir ao produto do seu trabalho. 
Ao passo que a abelha, ela realiza a mesma colmeia sem nunca se perguntar: “Va-
mos mudar o estilo arquitetônico da colmeia?”. A colmeia é a mesma há milênios. 
E Marx tem uma concepção, e porque ele tem essa concepção é correto ele indicar 
o que diferencia o melhor, o pior arquiteto da melhor abelha. Há aí uma dimensão 
intelectual evidente. Gramsci também indicou que não há nenhuma atividade ma-
nual, nenhuma que não seja provida de alguma atividade também intelectual. 

O problema é que a sociedade capitalista, por excelência, opera uma cisão 
muito dura entre aqueles que prevalentemente pensam e elaboram e aqueles que 
prevalentemente executam. Daí a ideia de Taylor, que não era rústica – meu primei-
ro curso de graduação foi de administração pública –, li bastante Taylor. Taylor fala-
va dos gorilas amestrados, dos gorilas civilizados, dos gorilas educados, era preciso 
uma classe operária forte e viril, mas dócil. Então, digamos assim, essa influência 
dos Grundrisse é vital, rejuvenesceu o Marxismo, desdogmatizou e há várias leituras 
dogmáticas, não só a stalinista, no meu entender. Há várias leituras. Você, Henrique, 
sabe, há décadas, que não gosto e recuso essa disjuntiva entre o jovem Marx e o 
Marx da maturidade. Salvo o traço geracional dessa disjuntiva, o jovem Marx com 
20 e poucos anos e o Marx com seus cinquenta, sessenta anos, é um traço geracional. 
E é óbvio que a obra do Marx tem para mim adensamentos. Marx não chega em 
1843 e salta da sua Crítica à filosofia do direito de Hegel à Economia Política. Ele, 
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na introdução, vai descobrir que a anatomia da sociedade civil está na Economia 
Política, a frase é dele. A anatomia da sociedade é uma descoberta excepcional para 
o materialismo. Mas atenção! É contra uma grande parte da leitura do marxismo 
hoje, não é assim “tem a economia e tem a política”. Para mim não é assim. “A econo-
mia é assim…”. Assim pensa a sociologia tradicional. Marx funda uma ciência nova 
que é a Economia Política. Não é a refundamentação de Marx da “Economia” e da 
“Política”, elas são muito anteriores a Marx, muito anteriores.

Então você tem que olhar o mundo da materialidade concreta e as suas ma-
nifestações. Podemos dizer assim, ideais como um plano, chamado superestrutural, 
como um todo muito rico, muito complexo, muito contraditório, muito relacional e 
nunca estanquemente determinado, ferreamente determinando por uma instância 
e ponto. Não! O que Marx chama em alguns momentos de determinação em última 
instância é uma coisa muito mais complicada. Determinar em última instância sig-
nifica que você tem “N” instâncias que sobredeterminam o real e alteram tudo. Não 
teria nenhum sentido para a obra de Marx se você retirasse dela o papel transfor-
mador que aí está presente. Marx acreditava que uma consciência autêntica, livre e 
universal era um passo vital para emancipação humana. Mas você só adquire cons-
ciência livre, humana, universal, transformadora e emancipatória se você imaginar 
que os sujeitos são ativos no mundo, na materialidade concreta.

Eu não posso concordar com teses, como, por exemplo, a de Negri e a de 
André Gorz, que veem nessas passagens dos Grundrisse o fim da relevância do tra-
balho, mas ainda assim é uma das leituras possíveis. Uma obra rica como a de Marx 
permite “N” leituras. Tem coisa aí que ainda vamos ver. Porque é uma obra que, por 
ter esse caráter de notas e anotações, abre portas que permitem múltiplos desdobra-
mentos. E, no caso brasileiro, meu livro Adeus ao trabalho não teria as conclusões 
que ele teve sem a leitura d’O capital e dos Grundrisse. Você, Henrique, que também 
foi meu aluno, lembra disso, como o capítulo sexto é considerado um capítulo muito 
importante. O capítulo sexto inédito d’O capital está parcialmente incorporado nas 
suas ideias fundamentais no capítulo 14. Mas algumas ideias do capítulo sexto não 
estão incorporadas. Outras certamente Marx abandonou. Acho que Marx, quando 
diz no capítulo inédito, “Do processo produtivo, o trabalho, o engenheiro, diretor e 
tal…”, sim! Mas Marx sabe que o diretor tem o papel de mando na estrutura hierár-
quica do capital, portanto, ele não pode ser parte da classe trabalhadora. Nós vamos 
voltar a isso mais à frente, mas para mim é vital, a classe trabalhadora para Marx não 
se resume a uma discussão econômica, isso é grotesco, não faz o menor sentido, tal 
como leio a obra do Marx.
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Aprofundando um pouco essa discussão. Como você analisa a discussão sobre a 
centralidade ou não centralidade do trabalho?

Eu tenho que me conter aqui porque esse é o tema do meu trabalho nos úl-
timos 15, 16 anos. Tenho me dedicado a isso intensamente. Eu quase que vou tocar 
assim em pontos, “um, dois, três, quatro…”, porque se for tratar de um, são “N” pon-
tos. Vou indicar alguns, vou esquecer de outros, mas parto da consideração de que a 
síntese que Marx faz do pensamento ocidental é sublime, desde os gregos, passando 
pelo pensamento medieval, São Tomás de Aquino, até chegar na filosofia de He-
gel. Então, o trabalho sempre foi concebido, à exceção talvez de Hegel, como um 
movimento pendular. Ora sofrimento, ora criação; ora felicidade, ora servidão. Daí 
muitos identificarem o trabalho à tripalium. Quer dizer, um objeto de tortura, não 
é?! Mas Marx foi a síntese mais sublime disto, porque Marx entendeu ainda melhor 
do que Hegel, porque na Fenomenologia do espírito, no capítulo sobre a dialética do 
senhor e do escravo, quando Hegel já tinha, digamos, indicado uma dialética nega-
tiva relacional entre o senhor, o escravo e o servo. Mas Marx foi, digamos assim, no 
fundo da questão, porque a conceitualização dada ao trabalho por Marx é decisiva 
no século XXI, porque Marx vai dizer o seguinte: “O trabalho é uma atividade vital 
e, enquanto tal, ela está presente em todos os momentos da história”.

Primeiro que quando nós compramos, se for buscar uma garrafa de água aqui 
na minha geladeira, aqui, agora, vou trazer uma água da marca X. Na minha geração, 
X era uma marca dominante. Hoje, ela nem necessariamente deve existir com esse 
nome. Esta água é vital para tomar enquanto nós conversamos. Mas ela é, antes de 
ser vital para o Henrique e para o Ricardo, uma mercadoria que foi vendida. Então 
Marx entende que o trabalho, no panorama geral, é uma atividade sempre vital, 
até no capitalismo. A água para nós é vital, sem água nós não viveríamos. Mas nas 
formas histórico-concretas assumidas pelo capitalismo, com a prevalência do valor 
de troca sobre o valor de uso, há um preceito fundamental de valorizar o valor, de 
ter sempre mais dinheiro, mais capital. Isso faz com que o trabalho deixe de ser uma 
atividade vital e se torne uma atividade sujeita ao sistema de mando de controle do 
capital, onde o trabalho perde, fundamentalmente, a sua dimensão de autonomia. 
Nesse sentido, ele se torna um trabalho alienado ou estranhado. Fetichizado, coisifi-
cado, reificado, não é? Vamos pegar todas as possibilidades.

Lukács fala e Nicolas Tertulian retoma esta ideia de Lukács da maturidade, em 
que existem as alienações inocentes, as reificações inocentes e as alienantes. Quer 
dizer, tem as que são mais inocentes e tem aquelas que são mais alienantes, o que é 
muito sutil nesse movimento de alienação. Em Os sentidos do trabalho exploro um 
pouco isso num dos capítulos. Então, aqui desdobrei nos meus trabalhos algumas 
teses, primeiro, quando se fala em fim do trabalho. A primeira pergunta é de qual 
trabalho, em geral ou no capitalismo? Falar em fim do trabalho em geral é um absur-
do ontológico. Porque, como brinco, às vezes provocativamente, não é por acaso que 
elas são teses frequentemente eurocêntricas, do norte do mundo. Enquanto “eles” 
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vivem a fruição do mundo sem trabalho, as massas de escravos, populações explo-
radas, em condições de subsistência… essas vão trabalhar para a fruição plena dos 
europeus. Isso então não é “o fim do trabalho” quando você pensa que o mundo é 
mundo global, é uma globalidade, tem uma dimensão mundializada. Você imagina 
falar em fim do trabalho na China, na Índia, no Brasil ou na África?

Em segundo lugar, falar em fim do trabalho no capitalismo me parece um grave 
equívoco. Porque o trabalho ainda é, em última instância, a potência geradora do 
mais-valor. Por mais complexa que seja essa relação intermediada por um maqui-
nário informacional, digital, avançado, por mais que haja redução de trabalho vivo e 
ampliação do trabalho morto, é inimaginável em qualquer fábrica ou empresa capita-
lista que não exista uma potência criadora desencadeada pelo trabalho vivo. E é por 
isso que você não tem fábricas só com robôs. Por mais robotizadas que você possa 
ter algumas fábricas, e há algumas que são interessantes, não é?… Você tem sempre 
algum nível de controle que vai acionar. Um robô não conserta um robô que paralisa, 
entende? Então isso significa que o fim do trabalho em geral é o que Marx chamaria 
uma abstração “irrazoável”, e a perda de relevância do trabalho para o capitalismo é 
também uma abstração “irrazoável”. Se o trabalho não é mais irrelevante para o capi-
talismo, por que a China é hoje a grande potência no mundo, disputando já o segundo 
lugar, disputando o primeiro? Por que a China tem uma força sobrante monumental 
do trabalho, que pode ser explorada aos níveis mais brutais? A China ensinou ao capi-
talismo o patamar de exploração mais brutal do trabalho, como o faz a Índia também. 
E isto acrescido com certos níveis de qualificação do trabalho e um certo patamar de 
avanço técnico, científico, informacional, digital. Esta combinação é explosiva, positi-
vamente é uma explosão, inclusive para o capital, porque ele potencializa o mais-valor 
mesmo que se reduza a força de trabalho. Mas reduzindo a força de trabalho em áreas 
muito avançadas e ampliando força de trabalho em escala brutal, é tão verdade que há 
trabalhos altamente qualificados (imagina o trabalho de um engenheiro da indústria 
aeroespacial? Ou, na ponta das tecnologias de comunicação e informação? Na indús-
tria de software?). Mas isso ocorre também no extremo oposto. Nesse mesmo ciclo 
produtivo, enquanto que na indústria de software o trabalhador está lá em cima, com 
um alto nível de qualificação ou de um engenheiro espacial, quando necessita uma 
peça, ela vai ser manualizada e materializada, muitas vezes com trabalho subescravo. 
Nos países asiáticos, nos países latino-americanos etc. Então, é evidente que é mais 
complicado. Chamo este movimento de pêndulo do trabalho no livro O caracol e sua 
concha. Quer dizer, não é possível falar em “Fim do trabalho” e também não é possível 
dizer “Viva o trabalho!”.

E este é o terceiro ponto. Marx foi o primeiro a dizer “Se o trabalhador pu-
desse…” em 1844, com 26 anos, “Se o trabalhador pudesse, fugiria do trabalho como 
se foge de uma peste”. São nos Manuscritos de 1844. Na constatação dele, o trabalho 
no capitalismo é terrível. É por isso que o capital necessita que o trabalhador seja 
produtivo, no sentido de produtivo para o capital, é azar, e não sorte. Porque é desse 
trabalhador que o couro, os pelos, a pele e o intelecto são extraídos. Nós pensamos 
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hoje que uma dimensão decisiva do capital é extrair a manualidade e, decisivamente, 
o intelecto do trabalho. Ohno, gerente da Toyota, diz isso claramente na sua obra. Ele 
é uma espécie de “Taylor” do Toyotismo, entende? Diz claramente “Os trabalhadores 
pensam, nós temos que fazer com que eles pensem para o capital”. E sabemos que 
Taylor relativamente desprezava o pensar porque ele queria um gorila amestrado, um 
trabalhador viril, produtivo, ali, que executasse o que a gerência científica mandasse.

Tem um quarto ponto ainda que é quando você percebe também no plano 
da subjetividade do trabalhador e da trabalhadora a importância que o trabalho 
tem quando ele está desempregado. O sonho decisivo de qualquer trabalhador, e 
de qualquer trabalhador não só no sul do mundo, é voltar ao mundo do traba-
lho. Quando morava na Inglaterra, quando fiz o meu pós-doutorado, o fiz como 
pesquisador-visitante na Universidade de Sussex. A Universidade de Sussex é entre 
Brighton e uma outra cidadezinha chamada Lewes, onde fui morar. E nessa cida-
de medieval de classe média alta inglesa, uma vez me disseram assim: “Não entra 
naquela rua que lá estão os desempregados. Lá ficam os prédios dos apartamentos 
dos desempregados”. Olha o preconceito. “Mas qual é o problema de andar na rua?”. 
“Não, você pode ser roubado, às vezes roubam dinheiro, se você tiver com seu pas-
saporte ou dinheiro”; ou seja, o preconceito, coisa que Robert Castel estudou bem. O 
trabalho tem um traço de sociabilidade que só o não trabalho traz à tona, ou como 
Castel diz, essa condição se faz sentir no “desfilhado”. Então, o mito do fim, o mito 
de uma vida fora do trabalho, isso é uma tese vital d’Os sentidos do trabalho. Só tem 
sentido, só tem efetividade se a vida é dotada de trabalho, quer dizer, se existir vida 
dotada de sentido dentro do trabalho.

Eu não posso viver em uma condição de animalidade, seja pelo esforço físico, 
seja pela sujeição, não é? Desse mundo de hoje, do capital, que obriga as pessoas a 
verem metas irrealizáveis, a se exaurirem física e/ou cognitivamente. É evidente que, 
neste quadro, a discussão do fim do trabalho fica desprovida de sentido. E, voltando 
aqui, como dizia n’Os sentidos do trabalho, se você tem uma vida no trabalho dotada 
de sentido em um tempo cada vez mais reduzido por suposto, aí sim uma vida fora 
do trabalho, dotada de sentido, passa a ter muito mais significação. Se nós imaginar-
mos que no sul do mundo não há um Welfare State e que os desempregados vivem 
as agruras do desemprego, o máximo que temos é um seguro-desemprego. No caso 
brasileiro, este dura seis meses, no máximo cinco a seis meses, o que é risível. Em 
contrapartida, se você imaginar que nos países “avançados” o antigo seguro-desem-
prego permitia que você recebesse o mesmo salário, mesmo estando desempregado, 
e que esta seguridade está em processo de erosão e definhamento – inclusive agora 
nas lutas em Paris, em Portugal, ontem na Itália, anteontem na Inglaterra e na Grécia 
–, você vai perceber que o welfare state também está perdendo os seus possíveis úl-
timos traços significativos; o que significa que trabalhar é um ato que é de mediação 
entre o indivíduo e a sua condição de sociabilidade.

Veja, não tem nada a ver com aquela visão empiricista, positivista, que se valhe 
da ideia de que há menos trabalhadores trabalhando. Então o trabalho é mais rele-
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vante e isso não vale nem discutir, não no patamar que estou colocando a discussão, 
porque isso se torna irrelevante. Ainda que você tenha cada vez menos trabalho vivo 
e estável, a classe trabalhadora tem se ampliado em escala mundial porque muitos 
dependem, você vai olhar toda a discussão que se faz hoje na Europa do trabalho, 
dos cuidadores, das necessidades. O que acontece? Aqueles desempregados do mun-
do fabril, de serviços ou do estado etc., acabam buscando no emprego doméstico, 
assistencial dos cuidados domésticos, suprimento das carências das necessidades, 
o trabalho por “cima”. Então vou cuidar da sua casa, cuidar do teu filho, cuidar do 
cachorro, “pronto”. Que era um fenômeno no passado recente, trinta anos atrás, não 
tinha nem de longe a significação que tem hoje a respeito do contingente de traba-
lho. Nós temos que entender que hoje essa massa enorme de trabalhos invisíveis está 
se ampliando. O que a gente vê é a redução de um trabalho visível, mas o que temos 
que compreender é a invisibilidade presente. Sabe quantos teleoperadores de call 
centers tem no Brasil hoje, no telemarketing? Dos quais mais de 70% por cento desse 
contingente é feminino? É mais de um milhão no Brasil. Um milhão de trabalha-
dores, trabalhadoras, de telemarketing. E essa gama só tem a expandir, globalmente.

Mudando um pouco o eixo da discussão. As transformações nas formas de explora-
ção do trabalho pressupõem formas diferentes de conceituar a classe em Marx? As 
classes sociais são um conjunto de indivíduos ou um conjunto de relações sociais?

Primeiro, um conjunto de relações sociais que assume a forma corpórea de in-
divíduos. A classe não é uma abstração sem indivíduos. A classe é para Marx, como 
eu leio, uma mediação que agrupa indivíduos que detêm condições semelhantes no 
plano da produção e reprodução da sua vida pautada por relações sociais. Típicas de 
sua época. Escravismo, Feudalismo, Capitalismo… Então é uma mediação, a classe é 
uma mediação. O que distingue a classe burguesa da classe trabalhadora ou da ope-
rária? A classe burguesa é proprietária dos meios de produção e esta tem comando 
produtivo. Faz com que, na esfera da produção e da reprodução, seus valores, as suas 
ideias, os seus sentimentos etc. só se expliquem quando parte das relações sociais de 
produção. A classe não é uma aglomeração de indivíduos. Tomada isoladamente, e 
lembro como Marx inclusive diz numa passagem provocativa d’A sagrada família: 
“Consciência de classe não é a soma do que os indivíduos pensam”. Um pensa A, 
outro pensa B, soma tudo isso e tenho a consciência de classe, não, é muito mais 
complicado. É esta a mediação. 

E esta mediação enquanto tal, em primeiro lugar, não pode ser jamais tra-
tada como definição ou econômica ou política. Em segundo lugar, não pode ser 
uma relação econômica. É também política. É mais do que isso para Marx, porque 
ela é fundada numa totalidade onde, se a anatomia é a Economia Política, os valo-
res, a ideologia, as concepções, as crenças, são então parte desse universo, nunca 
tratados de forma mecânica. Ah, alguém pode pegar uma passagem aí infeliz do 
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Marx. Mas qual é o autor que não tem muitas passagens infelizes? Eu não conheço 
nenhum. O problema é ver o conjunto. Você acabou de dizer que você trabalhou 
na sua turma, essa semana, o Dezoito brumário. É uma obra-prima! Das interações, 
das complexificações, das relações contraditórias, das sobredeterminações, não é?! 
Quem lê aquele volume de Marx, que, como você sabe, eram fascículos e depois 
viraram um texto uno, sabe como Marx entendia o campesinato: um camponês 
tem a vida, pensando no caso francês, tem a vida similar ao camponês A, o A com 
o B, o B com o C, o C com o D, enquanto tal esses camponeses seriam uma classe 
justamente porque sua sociabilidade se dá pela semelhança com que se inserem na 
produção. Mas por serem produções independentes e isoladas umas das outras, o 
universo prevalentemente familiar do seu espaço produtivo, mas que solidarizava 
um camponês com o outro, separa-os. E, no plano da sua consciência, diz Marx, não 
cria laços de solidariedade, portanto, o camponês, em última instância, ao menos o 
camponês francês do século XIX, não é uma classe. Ele é parte de uma classe, mas 
ele não é uma classe fundamental. Por quê? Porque para Marx, ao mesmo tempo 
em que a classe tem uma inserção material concreta, tem também uma inserção nas 
relações de propriedade e de produção.

 Lukács, em História e consciência de classe, indica que, em última instância, a 
consciência burguesa é, no limite, falsa. É uma consciência estranhada, vamos dizer 
assim. Por quê? Porque se a burguesia tomar consciência que a propriedade priva-
da é a fonte causal de exploração e desigualdade, o seu passo seguinte é abolir a 
propriedade privada. Se a burguesia abolisse a propriedade privada, ela estaria se 
autoabolindo enquanto classe. Em contrapartida, Marx vai dizer que a classe tra-
balhadora, o proletariado, é a única que pode enfrentar como possibilidade, e não 
como certeza, como possibilidade e desafio – porque a classe trabalhadora sabe que, 
ao abolir o outro, a burguesia, ela vai se autoabolir enquanto classe proletariada. E 
Marx é categórico, o proletariado é a única classe que pode se autoabolir, só que ele 
não tem, como o camponês, a pequena propriedade para manter. Ele não tem, como 
a burguesia, a grande propriedade e a riqueza para manter, o que o proletariado tem 
para manter? Um trabalho alienado, fetichizado, num nível de exploração brutal que, 
se ele pudesse, ele fugiria dele como se fosse de uma peste. Então, a noção para mim 
de classe para o Marx é uma rica, complexa, ineliminável articulação entre o mundo 
da materialidade e o mundo da subjetividade. Entre mundo da concretude material 
e dos valores, dos pensamentos, das ideologias, das concepções políticas. Em síntese, 
vendo desse modo, é o mundo complexo da Economia Política, que não é economia 
e ponto, que não é política e ponto. Por isso, não concordo com a afirmação de que 
“Marx é um economista” ou “Marx é um cientista político” ou “Marx é um sociólogo”, 
não, a sua teoria social nasce inclusive para mostrar os limites dessa fragmentação 
existente. Tanto é que a sociologia também vai procurar responder a Marx os moti-
vos de sua persistência, preservando essa fragmentação com a finalidade de garantir, 
então, o espaço de cada ciência.
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As formas da consciência de classe, em si e para si, são atribuições? Seria possível 
caracterizar uma consciência revolucionária? Quem faria isso?

Esse tema talvez seja o tema mais espinhoso e difícil de Marx. Certamente 
um dos mais. E, no meu caso, o meu primeiro tema de pesquisa foi esse, e ele ain-
da é um tema vital. Não acho que esta seja uma questão simples. É uma questão 
complicada e foi um tema que estudei com algum cuidado, não só com Marx, mas 
numa gama imensa de autores marxistas e de autores não marxistas. A consciência 
é uma forma de ser e de estar. Então, por exemplo, todos os sujeitos que estabele-
cem relações sociais com outros sujeitos numa dada forma de sociedade externam 
valores, ideários, crenças e concepções, não é? E esses valores, ideários, crenças, 
concepções, independentemente de serem mais ou menos emancipatórios, mais ou 
menos subordinados, são manifestações da consciência. Portanto, a consciência é 
um processo muito complicado. Brinco às vezes com meus alunos que, se você pe-
gar uma bacia de água e jogar uma gota de óleo, essa gota vai bater na água, mas não 
vai se pulverizar. Ela vai bater na água e vai ficar balançando e, qualquer balanço, 
vento que tenha, ela não vai ficar parada lá, ela vai ficar escorregando. E na hora em 
que algumas gotículas de óleo se reagruparem novamente, formando um espelho, 
formando ora uma gotinha maior, ora se fracionando em gotas menores, será um 
pouco assim a consciência. Então, a consciência é um modo de ser. Ela não pode ter 
uma definição prévia.

Penso que História e consciência de classe é um livro excepcional de Lukács. 
No entanto, ele padeceu de um limite meio weberiano, vamos dizer assim. Lukács, 
todos nós sabemos, foi aluno de Weber e a falsa e verdadeira consciência quase que 
aparecem, acabam quase assumindo, senão se assumindo objetivamente, a forma de 
dois ideais típicos. A falsa consciência, sujeita aos estranhamentos, e a verdadeira, uma 
consciência atribuída, que tem todo um debate, inclusive de tradução. Atribuída, ad-
judicada, porque é um pouco a ideia de uma consciência que vem de fora. Lukács faz 
isso no História e consciência de classe depois de passar por um período luxemburguis-
ta. Lukács leu Lênin e aderiu à tese da consciência atribuída pelo partido no sentido 
de uma consciência verdadeira. O Lukács da maturidade vai perceber, pelo menos 
em grande parte, o equívoco disso. Mostro isso no meu livro Os sentidos do trabalho. 
Lukács vai dizer: “Temos que partir da esfera, de uma esfera decisiva do ser, que é a 
esfera ou a zona da vida cotidiana”. E é nesse universo da vida cotidiana que é o ponto 
de partida para uma classe tornar-se mais ou menos dotada de sentido emancipatório. 
Inclusive tem uma passagem da Ontologia (do Ser Social) que diz mais ou menos as-
sim, vou lembrar de memória, mas é excepcional, excepcionalmente clara: “Na vida co-
tidiana normal, nós temos uma infinitude de ‘se’ e ‘mas’”. “Se” vamos fazer aquilo, “mas” 
será que não seria melhor? O cotidiano “Será que vou… Nós vamos terminar aqui a 
gravação? Ou vamos almoçar? Onde?” não é uma dúvida vital. Nós não temos dúvida 
que vamos almoçar, ou jantar, que nós vamos hoje, senão não vivemos. Mas onde va-
mos não é uma questão fundamental, é uma questão cotidiana, elementar. “Mas” diz o 
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Lukács, “em situações revolucionárias ou de crises profundas, algumas questões vitais 
emergem da vida cotidiana com uma força poderosa de mudar o mundo”. Liberdade, 
igualdade e fraternidade, numa revolução burguesa. Por que os sans-culottes, o povo, 
a plebe, se juntaram à burguesia? Porque ela tinha, no estamento feudal e na Igreja, os 
seus inimigos viscerais. Qual foi a consigna da revolução russa? Pão, paz e terra. Pão, 
representa a fome. Paz, por causa da guerra… Na revolução russa essa consigna tocava 
em questões cotidianas vitais.

Então, tal como leio, primeiro: O “em si” e “para si” de Marx, que ele toma de 
Hegel, não pode ser visto como um “tipo ideal” e muito menos como uma “consciência 
atribuída” por alguém. Marx é categórico, a emancipação dos trabalhadores é obra 
dos trabalhadores. O partido político que Marx defendia, especialmente no conjunto 
internacional dos trabalhadores, que é um partido político distinto, é um partido dos 
trabalhadores. Marx fala da vanguarda dos trabalhadores, aquela camada dos traba-
lhadores que acaba puxando, tendo pelas lutas concretas, pelas experiências. Um dado 
marxismo mais vulgar, mais equivocado ou mais tipificado, ou mais simplório – tem 
para todos os gostos, posso citar os exemplos mais variados –, é que converteu o “em 
si” e o “para si” numa tipificação, influenciada por uma leitura equivocada de Lênin, e 
atribuiu a determinação dessa consciência ao partido. Por que, não quero me alongar, 
mas por que uma leitura equivocada do Lênin? Quem conhece razoavelmente a obra 
do Lênin sabe que, se no Que fazer? Lênin usa o Kautsky para citar uma consciência 
vinda de fora, seis ou sete anos depois ele escreve num prólogo ao Que fazer? que era na 
verdade um compêndio de tática escrita, nem mais nem menos. O Que fazer? foi então 
dogmatizado pelo stalinismo e, assim, todos os críticos dessa concepção de consciên-
cia atribuída pelo partido jogaram fora a tese, esta tese do Que fazer?, e atribuíram a ela 
a paternidade de Marx. Não é assim. Lênin vivia num país onde a Rússia czarista tinha 
uma ditadura feroz, o partido só podia ser clandestino. Uma sociedade onde o partido 
é ultraclandestino e as liberdades não existem. Bom, é uma situação excepcional. Com 
isso, quero dizer o seguinte: O “em si” e o “para si”, para Marx, não são atribuições de 
fora. Mas são, digamos assim, conceitualizações concretas que Marx faz. A consci-
ência, e não resumo isto somente n’A sagrada família, aquela passagem de A sagrada 
família é muito preliminar. É preciso ler muito mais de Marx e também de Hegel para 
entender isso. A consciência “em si” é aquele amplo espectro de concepções, valores, 
ações, atitudes típicas da cotidianidade normal da sociedade onde as reivindicações 
estão mais próximas da imediaticidade da contingência. Nós vivemos, trabalhamos 
para sobreviver, ganhamos salário para nossa reprodução, para podermos tocar o dia 
a dia, alimentação, melhorar habitação, se puder, e assim vai… O mundo na sua coti-
dianidade normal. 

Marx indica que a consciência “para si” é aquele amplo leque, aquele outro 
conjunto de ações que, partindo dessa primeira imediaticidade, começa a descortinar 
o fundo da sociedade, por exemplo, da guerra civil. Em A guerra civil na França, Marx 
vai mostrar que a Comuna de Paris só foi possível porque, primeiro, uma massa im-
portante dos trabalhadores parisienses começou a entender as mazelas da sociedade 
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em que vivia e passou a lutar por transformações. Então, não tem nada de abstrato 
e muito menos atribuído, não é um partido. Os partidos comunistas do século XX, 
pela tragédia que se abateu sobre a sua quase totalidade, para não dizer sobre sua 
totalidade autointitulada como uma consciência avançada. Foi no começo dos anos 
1980, que em Gdansk, na Polônia, o partido comunista polonês, chamado “Partido 
Operário Unificado”, que era neostalinista, dizia que o movimento de Gdansk era a 
concepção contrarrevolucionária porque ele, o POU, era a concepção revolucionária, 
bom, aquilo virou pó, caiu, desmoronou.

Então, é muito importante entender que, aqui, a questão de fundo e da grande 
polêmica com o Marx, no meu entender, é a mesma que aparece no Thompson. 
Acho que a única, talvez não a única, mas uma crítica que merece atenção, embora 
não concorde, é a crítica que o Edward Thompson faz a Marx. Para Thompson, o 
“para si” não se coloca porque o “para si” é a esfera do “vir a ser”. E Thompson é, 
digamos assim, por excelência, o historiador da vida cotidiana da classe trabalha-
dora inglesa, tentando descortinar o que faz e como é a classe trabalhadora inglesa. 
Marx, e isto é um traço essencial do marxismo, não se perguntava somente como 
é o mundo hoje. Essa é uma pergunta decisiva que Marx faz, mas ele não para aí. 
Marx pergunta como é o mundo hoje e como pode ser um outro mundo. Este é um 
traço decisivo do marxismo de Marx e da maioria dos marxistas. Então, o “para si” 
do Marx não é uma consciência que Marx atribui ao proletariado. Basta ler. Marx 
tem seus artigos sobre o proletariado inglês e ele tem um que diz que o proletaria-
do inglês tem as condições materiais para a revolução, lhe falta somente a paixão 
revolucionária. Ou na associação internacional dos trabalhadores, quando diz que 
a classe trabalhadora tem a quantidade: “Nós somos a maioria, mas precisamos 
de algo mais que quantidade para que possamos tornar um mundo emancipado”. 
Então Marx mostra, por exemplo, n’A guerra civil em França, os estudos dele sobre 
a Comuna de Paris, mostra o que ele vê na Comuna de Paris, mas não por suas 
atribuições. Quer dizer, a Comuna de Paris tinha, em todas as suas medidas – e é 
preciso lembrar da educação ao fim da burocracia, ao voto revogável a qualquer ins-
tante, ao fim do judiciário vitalício, ao fim do exército permanente –, todos os seus 
itens tomados nos 70 e poucos dias em que ela viveu, teve vivência, que ela tinha 
um ideal emancipado do “para si”, e a Comuna de Paris não é invenção de partido 
comunista. Então, é assim que vejo o “para si”.

Marx sofreu uma brutal deturpação por parte de não marxistas e uma bru-
tal deturpação também de muitos marxistas. Eu não falo aqui de Stalin, porque 
ali foi deturpação visceral, mas muitos outros. O próprio Gorz, que é um autor 
que sempre merece nosso reconhecimento pelo seu traço de humanidade, basta 
ver como ele morreu poucos anos atrás, e, no seu ato, brotou uma humanidade 
magistral, mas o próprio Gorz no Adeus ao proletariado, ao falar no “São Marx”, 
mistifica Marx. É evidente que Marx viu o proletariado como uma força propul-
sora. Mas nunca Marx disse que o proletariado iria fazer a revolução a qualquer 
custo, podíamos ficar sentados esperando – Marx apostou nessa possibilidade. Se 
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pensarmos até agora, Marx errou a aposta em parte? Em parte, errou. Mas em 
outras partes não errou, e as principais revoluções que tivemos desde o século 
XVIII para cá, desde a revolução francesa, 1848 – França, 1871 – Comuna de Paris, 
1917 – Rússia, 1949 – China e assim vai, a cubana, de 1959, as principais revoluções 
sempre foram com a participação das classes populares, com a maior ou menor 
presença do proletariado urbano ou rural, porque é evidente que, se o país é mais 
rural, a presença mais forte será do campesinato ou do proletariado rural, é óbvio. 
Então, nesse sentido, estas revoluções que citei aqui não foram ficções, elas ocor-
reram, o problema é que o capital se mostrou mais poderoso. Isso é outro debate. 
O capital tem se mostrado muito poderoso. Ele pode “eternizar esse sistema”, levar 
por muitas décadas e até mais do que isso se as forças emancipatórias não tiverem, 
não forem capazes de tentar mudar o quadro. E é evidente que essas forças emanci-
patórias hoje supõem entender uma classe trabalhadora contemporânea com seus 
organismos de repressão etc.

Gorz, no começo dos anos 1980, por conta das mudanças ocasionadas pela re-
estruturação produtiva, desenvolve a tese da “não-classe-de-não-trabalhadores”. 
Como você avalia essa tese?

Se fosse brincar com um autor que eu já disse que tenho respeito intelectual e 
pessoal, embora eu não o conhecesse, diria que a não classe dos não trabalhadores é 
um momento do “São Gorz”, que ele também virou um santo e criou o seu mito. O 
feitiço se voltou contra o feiticeiro. É fácil dizer o “São Marx”. Também posso dizer 
o “São Gorz”, não é? Porque veja, o que é a não classe dos não trabalhadores? Eu não 
vou me alongar nisso, mas trata-se do reino da indeterminação. Você não categoriza 
ou conceitualiza pela indeterminação, então é um equívoco. Até onde eu saiba, sou 
um leitor de partes da obra de Gorz, mesmo de sua juventude, da maturidade e da 
fase mais recente, mas não sou um estudioso da obra de Gorz. Até onde eu saiba, 
de tudo que li depois do Adeus ao proletariado do Gorz, O imaterial, Caminhos 
do paraíso etc., em nenhum destes textos Gorz voltou a esta categoria. Acho que 
ele abandonou, percebeu o equívoco. Porque você não pode, em vez de entender 
uma classe operária ampliada, definir este segmento pela indeterminação. É um 
erro conceitual porque não tem respaldo ontológico. Acho que, pelo fato de Gorz 
não ter voltado a ele, é que percebeu que não deu “samba”.

Nos anos 1990, a ampliação do conceito de classes sociais parecia ser uma necessi-
dade vital ao marxismo. Você formulou o conceito de classe que vive do trabalho 
tentando ir além do reducionismo que caracteriza a classe trabalhadora apenas 
pelo lugar ocupado na produção. Em que medida esse projeto foi bem-sucedido?
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Veja, ele está diretamente ligado ao que falei há pouco. Sabe como nasceu essa 
expressão? “Classe que vive do trabalho”? Nasceu quando estava pensando a não 
classe dos não trabalhadores. O meu livro, Adeus ao trabalho?, tem três ou quatro 
grandes interlocutores críticos. Gorz é um deles. Talvez não seja nem o principal, mas 
é um deles. Porque eu estava ali, escrevendo o Adeus ao trabalho e tinha lido Gorz 
quando tinha lido o livro do Robert Kurz, o Colapso da modernização. Então o de 
Kurz é um segundo livro com o qual o meu está debatendo. Mas em meu livro há um 
apêndice que trata, é que o texto já estava pronto, de uma opinião muito particular 
que já expus em outras citações. Aquele texto era para ser uma livre-docência com 
300 páginas. Por um problema burocrático incompreensível, um texto que era para 
ter 200 ou 300 páginas, escrevi em 100 páginas. Por isso, Kurz entrou no apêndice. 
Depois, o texto tomou forma, arredondou e eu não quis mexer. Então achei que valia 
a pena ficar como estava.

Quando li “não classe” dos “não trabalhadores”, pela indeterminação que citei 
há pouco, disse que não, o mundo do trabalho hoje é mais amplo, a classe trabalha-
dora é mais ampla, ela é fragmentada, mas ela não é a não classe dos trabalhadores, 
é a classe, aí se usa o hífen. O que quis dizer: “É a classe-que-vive-da-venda-da-sua-
-força-de-trabalho”. Tudo hifenizado. Ia ficar um horror “classe-que-vive-da-venda-
-sua-força-de-trabalho”. Essa é a definição básica para Marx e para Engels de classe 
trabalhadora. Visando a classe trabalhadora, assim como para Marx e para Engels, a 
classe trabalhadora é aquela que, desprovida dos meios de produção, só tem a venda 
da força de trabalho. O “hífen” foi para pensar em duas dimensões. A primeira, em 
oposição a Gorz. Não é a “não-classe”, é a classe. E o hífen é para hifenizar, porque 
é bonita a hifenização que o Gorz faz esteticamente sobre o meu modo de ler e de 
ver a escrita. Então, daí que nasceu essa ideia. Só que no Adeus ao trabalho? eu dizia 
“classe do trabalho”, “classe trabalhadora”. Para mim, ficava claro que a classe do tra-
balho é a classe trabalhadora. Mas não defini. Bem, houve gente, muitos colegas, dos 
mais bem-intencionados aos que não valem uma missa, que falaram que “Tem uma 
certa imprecisão aqui. O que é classe que vive do trabalho?”. Para mim, é sinônimo 
de classe trabalhadora. Poderia dizer que estou tentando criar um conceito novo, 
mas não! Estou tentando fazer, como você sugere, atualizar a noção de classe traba-
lhadora, o que implica em ampliar. Mas acho a noção de classe trabalhadora, ou de 
proletariado, ou de classe operária, noções plenas e atuais. Quando Gramsci criou a 
noção de classes subalternas, que é rica, ele não pensou “Porque não está no Marx, é 
que não pode ser”, se só vou falar o que está no Marx, então eu fecho o meu escritório 
e vou cuidar da vida. Porque Marx me ensina, o que aprendi de Marx desde de 1972, 
1973, quando comecei a ler O capital, é que ou você entende os desafios atuais e os 
conceitualiza, ou não. Então criei essa expressão “classe-que-vive-do-trabalho” como 
sinônimo de classe trabalhadora, e se não fosse sinônimo eu diria, mas é sinônimo. 
Só que é sinônimo escrito sob outro modo. Tinha uma preocupação, entre aspas, 
também “gramsciana”. Ainda que Gramsci não seja responsável por isso, de olhar, 
porque classes subalternas para Gramsci não é apenas o proletariado, são todas as 
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classes não dominantes. O meu não é sinônimo de classes subalternas de Gramsci. O 
meu é: “Hoje existe uma classe trabalhadora ampliada, heterogênea e fragmentada”. 
Um ano depois de ter escrito este termo, que é meu, eu li um texto que eu pedi ao 
Huw Beynon, um sociólogo do trabalho inglês, que ele mandou para mim e que 
publiquei no Brasil, acho que antes até de sair na Inglaterra, porque ele mandou 
para uma mesa que organizei num congresso que houve na Inglaterra em 1995 ou 
1996. Ele usou a expressão hyphenated workers, “o operariado hifenizado”. Eu disse, 
“poxa, é posterior!”. Se fosse antes, eu diria, “poxa, eu conheci um texto que o Beynon 
me mandou, a meu pedido em 1995, 1996, publicado naquele livro Neoliberalismo e 
sindicatos no Brasil, que organizei”. E o Beynon explica, uma explicação que me aju-
dou: hoje a classe tem sempre um hífen no meio da classe operária. Semi-… Para-… 
Semi-qualificada… Quer dizer, o hífen é a ideia da fragmentação, da heterogeneiza-
ção, da complexificação.

Você me pergunta “Em que medida esse projeto foi bem-sucedido?”. Bem, 
o autor é o último que pode falar. Agora, recebi documentos de várias partes do 
mundo, América Latina, Europa, de sindicatos, partidos de esquerda e movimentos 
sociais que aderiram à minha conceitualização. Por exemplo, na Argentina, foram 
vários, inclusive a central sindical Argentina, a Central de Trabajadores de la Ar-
gentina, CTA. Se você pegar os documentos da CTA eles falam “classe-que-vive-
-do-trabalho, conforme o sociólogo brasileiro Ricardo Antunes”. Blocos de esquerda 
em Portugal, os sindicatos de esquerda em Portugal, vários Setores ligados à CGTP 
portuguesa, também. Na Itália, o meu livro Sentidos do trabalho, por decisão do edi-
tor, do organizador da coleção, que é o Luciano Vasapollo, ele disse que “L’essenza di 
lavoro não é um bom título em italiano, porque dá uma ideia da direção do trabalho”, 
ele não fala da direção, fala dos sentidos, para ficar mais preciso. Então, ele sugeriu 
como título Il lavoro in trápola: La classe che vive di lavoro como subtítulo, entendeu? 
E, por exemplo, os movimentos italianos de esquerda, sindicais e partidários do qual 
o Luciano faz parte, a rede dos comunistas, tem os sindicatos de base, em vários 
documentos deles você vai encontrar “classe-que-vive-do-trabalho”. O mesmo você 
vai ver em outros lugares que eu não tinha nem ideia. Na Espanha, na Síria, por 
exemplo. Então, veja bem, posso dizer que eu não tinha um décimo dessa pretensão. 
A minha tese era quase que uma, digamos assim, uma ampliação estilística de uma 
ideia. Mas tenho documentos, como te disse, guardados de várias partes do mundo 
onde citaram o meu trabalho, trabalhadores europeus para se contrapor à Europa. E 
outra, trabalhadores terciários, precarizados. Em Portugal tem um movimento cha-
mado “precários inflexíveis”. Precarizados inflexíveis, precários… “Somos precários, 
mas não somos flexíveis, não vamos aceitar tudo”. Em vários desses movimentos, a 
ideia de “classe-que-vive-do-trabalho” aparece. Então, não abandonei, ao contrário 
de Gorz, a conceitualização. Em 1999, no livro Sentidos do trabalho, escrevi um ca-
pítulo sobre isso, para explicar que “a classe-que-vive-do-trabalho” é a forma de ser. 
O título é esse: A classe-que-vive-do-trabalho: a forma de ser da classe trabalhadora 
hoje. Hoje, a classe trabalhadora hoje! Penso, portanto, que não me arrependo de ter 
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escrito. O meu trabalho teve uma acolhida, como disse, o Adeus ao trabalho? já foi 
publicado em sete países, incluindo o Brasil. É claro que tive conotações críticas, e 
ainda bem! Dizer que eu falo “classe-que-vive-do-trabalho”, se alguém pensar que a 
burguesia está sendo citada, é porque não leu o texto direito. A “classe-que-vive-do-
-trabalho”, no Adeus ao trabalho? e no Sentidos do trabalho, há quinze páginas para 
explicar isso. Agora é convincente, é consensual? Claro que não.

A tese sobre a heterogeneidade das sociedades contemporâneas parece ser uma 
das mais requisitadas quando se fala em trabalho e classes sociais. Em que medida 
essa heterogeneidade da classe se distingue daquela anterior aos anos 1970?

Primeiro, em que sentido é distinta? Se você olhar para meu livro Rebeldia do 
trabalho, em que estudo uma greve em um país fordista e taylorista, que é o Brasil – o 
estudo foi mais ou menos dos anos 1978, 1979, 1980 –, não tinha quase nenhum sinal 
de reestruturação produtiva no Brasil. Os primeiros sinais, bem pequenininhos, são 
da década de 1970. Lá deixo claro: há uma enorme heterogeneidade do operariado 
metalúrgico qualificado, não qualificado e semiqualificado. São Paulo tem um cer-
to perfil operário, o ABC tem outro. O operariado de São Paulo tem reminiscências 
do operariado imigrante. O operariado do ABC é imigrante do Nordeste. Brancos, 
negros, as heterogeneidades… Portanto, que a classe trabalhadora sempre foi he-
terogênea é elementar. O primeiro texto, o prefácio de Engels no livro A condição 
da classe trabalhadora inglesa, tem desde do alto operariado até o mais miserável, 
é este o proletariado inglês. Então, é evidente que eu nunca disse em um texto que 
o toyotismo tinha fragmentado a classe trabalhadora homogênea. Comparando 
a heterogeneidade taylor-fordista com a heterogeneidade dos meus termos, de um 
toyotismo liofilizado, a primeira diferença se dá na qualidade dessa heterogeneidade: 
ela é mais intensa, mais profunda, é tanto mais objetiva material quanto subjetiva. É 
preciso fragmentar a consciência. Não é por acaso que não se fala mais em gerentes, 
administradores científicos, não, é gestor de RH, gestor de pessoas. Nenhum gestor 
hoje permite que o trabalhador ou a trabalhadora seja chamado de operário, chamam 
de colaborador. Então, ela tem uma intensidade maior, num tal nível da intensidade 
que muda a qualidade. Ou seja, a heterogeneidade não é novidade, ela está desde o 
início da classe operária. A classe operária inglesa tinha múltiplas diferenças étnicas, 
de região, o que também marcou toda a classe operária em várias partes no mundo. 
Mas a primeira diferença é a qualitativa, porque a quantidade, a complexificação des-
sa heterogeneidade foi de tal intensidade que ela alterou a qualidade. Toda a literatu-
ra qualificada hoje trata disso, com, por exemplo, Alain Bihr e Danièle Linhart, dois 
estudiosos importantes, entre tantos outros. Há também Stéphane Beaud e Michel 
Pialoux na bibliografia francesa, assim como Jean-Maria Vincent e André Tosel, que 
não são propriamente sociólogos do trabalho, mas teóricos sociais com formação fi-
losófica que avançaram no debate numa direção muito diferente e positiva dos limites 
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que encontro na obra de Gorz, ou, nesse ponto, na obra de Negri. Na Inglaterra, você 
vai encontrar o Huw Beynon, o John McIlroy, um outro que não é estudioso da classe 
operária, mas é um importante militante intelectual da esquerda, o Alex Callinicos, 
que usei quando fiz meu pós-doutorado em sociologia do trabalho. Todos reconhe-
cem que tem um traço de amplificação, tem um momento que essa amplificação é de 
tal intensidade que ela passa a mudar a qualidade. Então, para mim, é uma mudança 
de qualidade.

Isso é muito importante, porque é uma arma poderosa do capital. Os meus li-
vros Adeus ao trabalho e Sentidos do trabalho têm, como um dos seus objetivos prio-
ritários, entender as formas contemporâneas da dominação no espaço de trabalho. 
Não é por acaso que esse processo de heterogeneização começou na Itália, depois do 
outono quente, do outono de 1969. Muitas fábricas concentradas começaram a ser 
arrebentadas para fábricas que se espalharam, desconcentrando o espaço produti-
vo, re-espacializando o espaço produtivo. A Benetton, que começou com pequenas 
unidades produtivas espalhadas em várias partes do mundo, quebrou aquela ideia 
de que a grande indústria, como Marx mostra em O capital, tinha sido o máximo, 
que o capital tinha chegado ao seu limite: no mesmo espaço, o trabalho cooperativo, 
sob o comando do capital. Hoje, o capital consegue manter a grande indústria não 
no sentido físico do termo, mas numa grande indústria des/re-espacializada. Então, 
a fragmentação é óbvia na questão do território e do espaço. A Volkswagen, no 
Brasil, chegou a ter, só em São Bernardo, 30.000 operários e, ao longo do final dos 
anos 1970 e 1980, 44.000 mil operários. Hoje, a Volkswagen deve ter aí 14, 15, 16 mil. 
A mesma Volkswagen que, em São Bernardo por exemplo, tinha uma unidade em 
Resende de veículos pesados, onde todos os trabalhadores eram terceirizados. To-
dos! Todos os trabalhadores eram consorciados, parceiros, e os trabalhadores eram 
contratados por essas empresas, por esses consórcios, então a pintura era feita pela 
Renner, não tinha mais quase operário contratado pela Volkswagen. Ao contrário 
da Volkswagen de São Bernardo, onde, no passado recente, 20 anos atrás, todos 
os operários eram contratados pela Volkswagen, com exceção, como era nos anos 
1970, da limpeza que já era terceirizada, do transporte, que já era terceirizado e, no 
máximo, alimentação. Então veja, alguém daí dizer: “Terceirização sempre existiu”, 
pois é óbvio, é de novo aquilo que citei, em que a quantidade, levada a um nível de 
exacerbamento tal, que altera a qualidade da coisa.

Quando fiz a pesquisa sobre o ABC, também entrei na Ford para ver como 
era. Foi a única grande empresa que consegui entrar, mas só depois que entrei é que 
descobriram que eu era o Ricardo Antunes, entende? Uma situação muito curiosa. 
Eu entrei com uma amiga muito querida que tinha sido casada com um ex-gerente 
de relações humanas na Ford e disse que queria visitar a Ford com mais um amigo 
meu que era pesquisador. Me liberaram automaticamente, porque o gerente era ami-
go do anterior e enfim. Então, quando cheguei lá, eu fui conversar com ele, ele falou 
“Oi, você é o Ricardo Antunes? Ah… Você!”, abriu a estante dele e puxou meus livros 
lá de dentro. “Nós lemos o seu trabalho”. Mas eu já estava lá dentro. Aí pude ver a 
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fábrica inteira. Naquela fábrica, a Ford que visitei nos anos 1980, a terceirização era 
ainda secundária, marginal, suplementar. Hoje, a fábrica é inteiramente terceirizada, 
quarteirizada, a qualidade alterou.

A heterogeneidade impõe um desafio que Alain Bihr diz com muita precisão, 
e eu gosto da formação do Alain Bihr: “é preciso resgatar o sentido de ‘pertencimen-
to de classe’ que hoje está fraturado objetiva e subjetivamente”. Heterogeneização 
não é só objetiva, a Danièle Linhart esteve aqui algumas semanas atrás e ela tam-
bém falou sobre a heterogeneidade subjetiva. Essas heterogeneizações são evidentes. 
Aqui na Honda, como na Ford, os terceirizados têm o colarinho, o uniforme de uma 
cor e os não terceirizados de outra. Então veja, essas heterogeneizações são objetivas 
e têm muitas consequências no plano da subjetividade.

Trabalho produtivo/improdutivo, trabalho/intelectual e trabalho material/imate-
rial: como articular esses conceitos sem cair em uma tipificação da classe traba-
lhadora?

Quando Habermas diz, em algum momento, acho que em sua Teoria da ação 
comunicativa, que as classes sociais estão obnubiladas, que há certa nebulosidade, é 
verdade. Daí você pode tirar suas consequências, tem um imbróglio, significa então 
que estamos caminhando para o fim das classes? Ou esse debate grotesco brasileiro 
hoje de que os pobres são “classe C”, que grotesco, isso não vale nem perder tempo. 
Isso é pesquisa de opinião pública: classe A, B, C, D, E, F… Entendeu?

Se a tese de Habermas é problemática, então devemos levá-la a um desdo-
bramento, ou seja, se hoje o terreno das classes está sinuoso, vamos tentar penetrar, 
superar o que Marx chama em O capital de invólucro místico e vamos entender como 
as classes sociais estão configuradas. Não existe classe burguesa hoje? Será que Bill 
Gates tem dúvida de que classe ele é? Não existe classe trabalhadora hoje? Os traba-
lhadores não estão aí nas indústrias, nos serviços, nos shopping centers, nos hiper-
mercados, nos transportes coletivos? É óbvio. As classes médias, as camadas médias, 
não estão complexificadas? Por exemplo, como caracterizo – olha que interessante 
– um camponês que, durante seis meses no ano, trabalha na sua unidade familiar, aí 
ele é camponês, mas como analiso essa relação se, nos outros seis meses, ele trabalha 
no corte de cana, na colheita de laranja? Ele é camponês, pequeno proprietário, por 
seis meses, e ele é proletário rural nos outros seis meses. Então, é evidente que tem 
muitos elementos novos que temos que entender. Há, por exemplo, um debate rele-
vante hoje, que é o que o João Bernardo já trata há, pelo menos, 30 anos, que analisa 
os gestores. Desde o fim do século XIX, com a criação das sociedades anônimas e a 
sua amplificação e a quase desaparição do burguês como diretor de empresa como 
era no passado. Hoje, o diretor de uma unidade da Volkswagen não é o dono da 
Volkswagen. É um alto gestor. O capitalismo é gerido hoje, é dirigido, no plano das 
empresas, por gestores. Isto é, uma nova classe de gestores, como diz João Bernardo. 
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João Bernardo diz: a classe dos gestores é uma das duas grandes classes capitalistas. 
Tem a proprietária burguesa e tem a do gestor. O Chico de Oliveira entende também, 
desde o Ornitorrinco e em seus textos mais recentes, que existe uma nova classe. Ela 
está no aparelho de estado, está nas estatais… Então, é evidente que há classes sociais. 
Quer dizer, hoje, a burguesia, que é dona dos meios de produção, ela não dirige dire-
tamente os seus empreendimentos, pelo menos não as grandes empresas transnacio-
nais. Qualquer empresa de médio porte com algum sentido, ousadia para se tornar 
algo mais forte, ela tem gestores, ela contrata gestores. A empresa familiar é uma 
coisa do passado, ela existe só excepcionalmente. Isso significa que precisamos enten-
der isso. Bate com uma complexificação do capitalismo, com o capital totalizando o 
mundo da agricultura, dos serviços da indústria, agronegócios… Antes, existia uma 
agricultura, indústria e serviços. Hoje, você tem três círculos que se interseccionam. 
Então, tem a agricultura, a indústria e os serviços, a agroindústria, a indústria de 
serviços e os serviços industriais. Tem o sistema financeiro. É evidente que estamos 
desafiados a entender, por exemplo, “o que é produtivo hoje?”. Outro dia um aluno 
me perguntava: “Mas professor, por que você acha que é importante entender o que é 
produtivo hoje?”. Porque se quero entender o capitalismo – e nós queremos conhecer 
o capitalismo não por um diletantismo acadêmico, mas para poder transformá-lo, 
para poder eliminá-lo, se esta for uma possibilidade histórica que um dia volte, diga-
mos, à “agenda humana societal” – é evidente que você tem que saber como o capital 
se valoriza. Acho, por exemplo, que a teoria do valor não só está em plena vigência, 
como também ampliou o espectro de sua atuação. Agora, se alguém diz que não tem 
mais teoria do valor, é decisivo, porque uma boa parte daqueles que deram “adeus” 
à classe trabalhadora disseram que a tese do valor não funciona mais. É evidente 
porque, para Marx, um dos elementos vitais dos motivos da classe trabalhadora ser 
potencialmente revolucionária é porque ela é que cria riquezas. E mais, ela é quem, 
coletivamente, pelo trabalho – que é coletivo e social –, cria laços de solidariedade, 
de consciência, de percepção que ela é despossuída em relação ao proprietário, em 
relação ao proprietário que é o dono de tudo, então são vários elementos. Então, é por 
isso que eu quero compreender hoje o que é produtivo, o que é material ou imaterial? 

O debate trabalho material e trabalho imaterial, acho muito importante. Você 
fez uma tese sobre isso, duas até, são dois livros. Você trata disso, não é? Está indi-
cado de modo muito claro em Marx. No capítulo 14, no capítulo inédito e em tantas 
outras passagens, onde Marx escreve que “Não importa o que caracteriza o trabalho 
para o capitalismo, não é a sua semelhança, são as suas relações sociais inseridas 
num movimento”. Isso Marx diz claramente no capítulo inédito e, categoricamente 
no capítulo 14, que não importa para o capital se o trabalho é material ou imaterial. 
Não importa! Desde que ele gere valor, ele é produtivo. Então veja, para mim, e 
segundo o que Marx também nos ensinou: ser produtivo para o trabalhador não 
é sorte, mas é azar. Temos dois grandes motivos para entender o que é o trabalho 
produtivo no capitalismo. Primeiro, para poder entender e combater o capitalismo 
e, segundo, para ajudar na luta, para tirar o infortúnio dos trabalhadores, o seu azar. 
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Você só poderá eliminar o trabalho produtivo eliminando o capital. Porque veja, 
nos capítulos anteriores ao 14, Marx fala em trabalho produtivo em outro sentido, 
trabalho produtivo como trabalho feito na produção, trabalho produtivo em ge-
ral. Depois, lá na frente, vai falar do trabalho produtivo capitalista, mas agora não, 
apenas “trabalho produtivo”. O que é o trabalho produtivo em geral? É o trabalho 
que produz coisas úteis em uma sociedade não capitalista, e coisas que se tornam 
mercadorias em uma sociedade regida pelo valor de troca. Então, é por isso que 
esta é uma precisão conceitual e, de novo, afasta as concepções dogmáticas. A de-
finição mais geral de Marx para o que é produtivo é o que gera mais-valia; e o que 
é improdutivo, aquilo que é vendido como serviços. Imprescindível notar que são 
chamados “falsos custos”, mas não geram mais-valia. Essa definição de Marx me 
parece inteiramente atual. Só que a definição é importante. Mas o nosso desafio é 
saber, no mundo de hoje, o que era improdutivo ontem e se isso tornou-se produti-
vo hoje. Entendeu? A coisa fica rica. Mas os trabalhos que se utilizam de tecnologias 
da informação, das indústrias de software, os trabalhos de marketing que criam os 
“logos”… Se o capitalismo é o capitalismo dos logos, se você levar um tênis para o 
filho teu que não seja de marca, ele guarda o tênis no guarda-roupa, ele não usa. 
“Sabe, pai, obrigado… Que legal…” e fica lá. Aí vem outro e traz o tênis que os 
garotos gostam, “Então, mas esse eu vou usar”, entendeu? Se a marca é vital hoje no 
enfeixamento do fetichismo, da sublimação pela via do consumo, a pergunta que 
faço é a seguinte: quem elabora o logotipo da Nike, da Microsoft, do McDonald’s… 
é parte ou não da cadeia do trabalho produtivo? Para mim, é evidente que é. Porque 
Marx já nos ensinou, desde o capítulo inédito, que o trabalho é um empreendi-
mento coletivo e social. Se individualizar o trabalho, é grotesco. Então, digamos 
que essas determinações conceituais, e aqui entra aquela primeira, segunda, terceira 
pergunta, são formas de atualização da teoria marxiana. É enfrentar debates a partir 
de sua inspiração.

Em que medida a teoria do valor-trabalho ainda tem validade teórica frente às 
novas tecnologias da informação? Se o valor é tempo de trabalho necessário, qual a 
importância do conteúdo, seja ele físico ou abstrato, das mercadorias produzidas?

Marx concebia, em O capital, a ideia de que o trabalho é dispêndio de cérebro, 
de nervos e músculos para produzir um dado produto. Mais músculos ou mais cere-
bral, dependendo do momento da história. Diria tranquilamente, no século XIX, que 
Marx está estudando, mais nervos, mais músculos. No século XXI, nervos e múscu-
los com muito cérebro. Porque o trabalho manual, esse o capitalismo não elimina. 
Quem vai fazer o tênis em última instância, costurar o sapato, quem vai fazer o chip, 
montar o computador, é um complexo que vai desde o trabalho ultraqualificado ao 
trabalho mais manual, com uma destreza sutil da manualidade. Isso significa que, na 
composição do valor, como o trabalho não é individual, tanto o material como o não 
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material são partes da produção. O trabalho ainda é prevalentemente o resultado dos 
trabalhos que o mundo cria hoje, é ainda prevalentemente, no fim da linha, material. 
Tudo que estamos vendo aqui, esse gravador que está nos gravando, a filmagem, 
informática… Onde foi feito isso? Foi na China, provavelmente. Muitos trabalha-
dores chineses e muitas trabalhadoras chinesas botaram a mão para chegar a essa 
máquina. Há 15 anos nós diríamos: “É coreano, é japonês…”. Hoje é chinês. Mas pode 
ser coreano, pode ser japonês, pode ser norte-americano, porque o trabalho manual 
está em todas essas esferas. E esse trabalho material tem quem o desenhe. Quem 
desenha esse trabalho tem uma dimensão não material encetada e inserida num 
complexo produtivo que vai terminar com esta máquina com forma, com dimensão 
corpórea. Como é que posso dizer que quem definiu o logo dessa máquina, e quem 
definiu o desenho dessa máquina, não participam da produção de valor? Equívoco, 
e aí está a tese que Gorz defende. Gorz escreve: “mas é intangível, é imensurável”. Eu 
responderia o seguinte: para mim, trabalho abstrato é dispêndio de energia física 
e intelectual, encetada, realizada, para a criação de um dado produto, numa dada 
condição produtiva, num dado momento da sua história. Este dispêndio, trabalho 
abstrato, dispêndio de energia física e/ou intelectual para produzir uma coisa, seja 
essa coisa, uma máquina, seja a coisa, um show, uma apresentação de um cantor, de 
uma cantora, que vende ingressos porque está sujeita, está subordinada a uma in-
dústria cultural, é a imbricação muito complexa entre trabalho material e imaterial. 
E ele é mensurável não na atividade do, digamos, “homem do marketing que criou 
o logo”, mas o trabalho deste pesquisador de marketing, publicidade, que criou o 
logo, é parte de um trabalho médio socialmente necessário, este sim é quantificado. 
É por isso que a Toyota, cito isso no meu livro O caracol e sua concha, em 2002, 2003, 
não lembro exatamente, tinha lá sua planta de Takaoka, no Japão, uma bandeira que 
tremulava com os dizeres “bons pensamentos significam bons produtos”. A Toyota 
sabe que pensar é parte da agregação de valor. Este é, em minha opinião, o traço dis-
tintivo do capitalismo da era toyotista para o capitalismo da era taylorista e fordista. 
A conversão do trabalho abstrato intelectual, para usar uma expressão do Vincent, 
que entra no mundo da mercadoria e do processo de acumulação. 

A ampliação da dimensão cognitiva do trabalho para a geração do valor é 
visível em muitas áreas produtivas. O capital se apropria da dimensão cognitiva do 
trabalho. Ele se apropriaria da dimensão cognitiva do trabalho se isso não poten-
cializasse mais-valor? Hoje você compra um produto pela marca. Você vai procurar 
uma geladeira. Tem geladeiras mais baratas. Mas você liga para uma oficina e di-
zem assim “Essa não, porque essa é porcaria”. Para lembrar Mészáros, vamos pegar 
aquele que tem menos tendência decrescente do valor de uso. Qual é que dura mais 
hoje? Já que todas elas têm que durar muito pouco. Bom, tais e tais geladeiras são 
melhores, tais e tais não são, é a marca. Li outro dia uma pesquisa que dizia que 
crianças de 3 anos identificam, 70% delas já identificam o símbolo do McDonald’s. 
Entendeu? É isso. Então as áreas de marketing do McDonald’s são improdutivas 
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como eram na época de Marx? Na era de Marx não tinha praticamente marketing, 
isso não existia.

E como você analisa essa relação de depreciação? Parte dos investimentos das 
grandes empresas é direcionada a pesquisas nessa área. Qual a importância da lei 
de depreciação no mercado para a constituição do valor?

Mészáros atribui a essa lei uma relação vital do capitalismo hoje, que é a lei 
da tendência decrescente do valor de uso da mercadoria. Para ele, isso é uma lei do 
capitalismo que era embrionária na mente do Marx. Leitor magistral dos Grundrisse 
que é Mészáros, até por isso o título Para além do capital, ele diz que é preciso ir para 
além de Marx nesses aspectos em que o próprio Marx não pôde concluir. Os volumes 
IV e V d’O capital são isso, que é a teoria da mais-valia, em que Marx tinha a ideia 
de estudar o Estado, o comércio exterior. De tudo isso ficou só o esboço da teoria da 
mais-valia, que foi publicado. Mas muito do que Marx ia escrevendo sequer esboços 
foram feitos. Desse modo, então, diria o seguinte, que a teoria do valor hoje não 
desapareceu, ela se ampliou. O trabalho invisível que nós não vemos está agregando 
valor. Todos os espaços de trabalho formal/informal, estável/instável, precário, todos 
os espaços de trabalho onde o capital puder estar em coágulos de mais-valor, ele o 
estará extraindo.

Então, a lei do valor hoje, ela é mais disseminada. E até onde você pensa que 
não tem valor, ele está sendo criado e/ou amplificado, e/ou potencializado, porque há 
células dessa sociabilidade. Marx nos deu, no volume II e III, muitas pistas para pensar 
essa questão. Quando ele analisa o trabalhador na esfera da circulação de mercadorias, 
analisa também que o capital está agregando elementos ao valor. Ele não é só um, va-
mos dizer assim, um valor externo à produção. Lembrando que, para Marx, produção 
só existe com o consumo e consumo só existe com produção. Nesse sentido, a teoria 
do valor ela é mensurada, o trabalho imaterial é mensurado na medida em que é um 
trabalho médio socialmente necessário para a produção de mercadorias – sejam elas 
materiais ou imateriais –, e esse trabalho social médio é social, é coletivo, é combinado, 
por isso diria que o trabalhador produtivo, para mim, hoje, é rigorosamente aquele que 
cria mais-valia. Trabalho produtivo é aquele que é pago por capital-dinheiro e não por 
renda. Trabalho produtivo é um trabalho coletivo e social. O trabalho coletivo é aquele 
que, ao gerar mais valor, não se importa se ele é material ou imaterial. Pelo menos esses 
elementos são decisivos. Há outros mais entre os pontos vitais para que o trabalho seja 
produtivo. O capital pode reduzir ao máximo o trabalho vivo produtivo, mas não o 
eliminar. O capital pode reduzir ao máximo o trabalho vivo e improdutivo, mas nunca 
o eliminar. Portanto, não se pode falar em fim do trabalho. Quando o sociólogo fala 
“fim do trabalho”, o capital dá risada. Quer dizer, “eles são os nossos aliados”.
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A liberação de tempo de trabalho é em si uma forma de liberdade dentro da lógica 
do capitalismo? Como é possível diferenciar o tempo livre ou liberado nas socie-
dades contemporâneas?

De forma independente da justeza proposta por Tosel, por tempo livre e 
liberado uso outra expressão, eu uso ou “tempo livre”, com aspas mesmo, ou então 
tempo livre, sem as aspas. Quando uso tempo livre, sem aspas, é tempo verda-
deiramente livre, é aquele momento em que você está dispondo da sua vida sem 
nenhum constrangimento imposto, nem pela produção, nem pelo consumo do 
capital. Isso é uma impossibilidade no capitalismo. Por outro lado, o capitalismo 
encontra hoje, no “tempo livre”, com aspas, ou no “tempo liberado” de Tosel, um 
instrumental fundamental para substituir trabalho vivo que ele expulsou, ou para 
qualificar a força de trabalho que, no seu tempo liberado da produção, tem que 
fazer curso disso, curso daquilo, qualificar-se etc. João Bernardo cita um exemplo 
muito interessante, ele diz que: nessas empresas de turismo, em que às vezes as 
pessoas viajam com pacote, em tal dia tem-se que visitar um museu, em outro 
dia vai visitar uma praia. Daí, tem um dia da semana que no pacote de visitas tem 
“tempo livre”. E esse dia o ônibus larga todo mundo num shopping e a “manada” 
toda vai para comprar. Me diz, que tempo livre é esse? Se você está num parque, 
você está num tempo livre, você está tendo um coágulo de tempo livre, você está 
lá, no Parque Luxemburgo, em Paris, sentado vendo as flores ou, se for inverno ou 
outono, um concerto de música clássica, ou no verão, as andorinhas, bom. Mas jo-
gar a “manada” no shopping é tempo livre para o consumo, é tempo liberado para 
o consumo. Então, veja bem, na medida em que o tempo de trabalho na produção 
pode ser brutalmente reduzido em muitos setores pela amplificação do maquiná-
rio científico tecnológico e informacional, na medida em que esse trabalho, diga-
mos assim, pode ser bastante reduzido, a sua expulsão para o mundo da produção, 
formando bolsões de horas “não produtivas”, é um problema para o capital. Se 
esses bolsões de tempo de não trabalhado forem, de algum modo, enfeixados no 
ciclo da sociedade de consumo do capital pela qualificação, pela requalificação, 
pelo consumo exacerbado, pela sublimação, esse tempo liberado acaba sendo uma 
outra válvula poderosa que muitas vezes, inclusive, é uma válvula que agrega mais 
valor no tempo liberado.

Pensando no trabalho voluntário, essas atividades têm uma dimensão funcio-
nal para evitar esses bolsões de tempo livre, que têm que se tornar “tempo livre” para 
o capital. Então, o “tempo livre” é, digamos, um mecanismo vital no capitalismo 
hoje. “Tempo livre” ou tempo liberado, como diz o Tosel. Se nós entendermos que 
o sistema de metabolismo social do capital, como diz Marx, é o tempo de trabalho 
necessário mais o excedente, tempo de trabalho necessário é o que o capitalista paga 
para remunerar, manter a sobrevivência do trabalhador e sua família, e o tempo 
excedente é mais-valor que é acumulado; se nós imaginarmos que, numa socie-
dade emancipada, nosso sistema de metabolismo social vai ser contado no tempo 
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verdadeiramente livre e no tempo disponível da humanidade para a produção, e 
aí há uma engenharia muito complexa entre as autênticas aspirações individuais 
e autênticas e imprescindíveis necessidades e aspirações coletivas, aí sim você vai 
poder pensar no tempo autenticamente livre.

Neste sentido, em que medida o trabalho voluntário compõe a lógica do tempo livre?

O trabalho voluntário também tem várias formas de ser. Por exemplo, em 
uma empresa, há um incentivo para que, durante dois dias, algumas horas da se-
mana, você vá trabalhar voluntariamente. “Ah legal!”, trabalhar no espaço público. 
Só que o espaço público deveria estar sendo cuidado por um trabalhador para o 
espaço público, remunerado para preservar aquele espaço público. Então, você está 
substituindo força de trabalho que deveria existir e que o setor público, pelo seu 
processo de privatização, de enxugamento, expulsou. Outro trabalho voluntário é 
você ir fazer, dentro da empresa, uma atividade “improdutiva”, “improdutiva” dentro 
do sistema da empresa que, em última instância, é voltada para a produção, valori-
zação do valor. Em um outro paralelo, o trabalho voluntário também tem servido 
para muitos desempregados se sentirem socialmente úteis. É verdade! Eu conheci na 
Inglaterra muita gente qualificada que não encontrava mais emprego porque é tudo 
“de idade”, mais de 40 anos, formada num sentido pleno e não instrumental e que ia 
realizar trabalhos voluntários no seu bairro, teatro, cultura ou publicação de um jor-
nal local. São muitas as dimensões do trabalho voluntário, mas a grande parte desses 
trabalhos voluntários não são autenticamente voluntários, ou seja, são imposições 
do mercado. Hoje, se você é jovem, vai procurar emprego e no teu currículo não 
tem que você realizou trabalho voluntário, isso conta negativamente para você. Ou 
seja, os jovens são obrigados a realizar trabalho voluntário, que é uma contradição 
completa. Então, o trabalho voluntário é uma forma de suprir o “desassalariamen-
to” que houve no espaço público e privado e que o chamado terceiro setor, que se 
ampliou, se inchou, acabou ocupando. Este terceiro setor vai desde as atividades do 
voluntariado até as ONGs, que muitas vezes não são voluntárias. E este trabalho, esta 
somatória de exemplos, tem um papel funcional na preservação do sistema social 
do capital, quer por estruturar o desempregado para que ele não seja um “polo de 
disfunção do sistema”, quer para que ele possa suprir o espaço público no lugar dos 
trabalhadores públicos, que o Estado não mais assalaria para preservar, quer para 
fazer atividade do espaço privado, indiretas de preservação, do que antigamente era 
feito por um trabalhador improdutivo.

Imagine como é o caso no Norte. Uma empresa que se utilizou de uma enorme 
dimensão da área de florestas para fazer a exploração mineral, preservou um bosque 
no meio, numa parte pequena dessa área que ela se apropriou. Nesse bosque nativo, 
os trabalhadores são liberados para preservar o bosque, para omitir que esse bosque 
nativo preservado foi a parte preservada de uma floresta inteira, foi inteiramente 
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destruída pelo emprego. Olha que importante, “Nós temos responsabilidade social”. 
“Nós preservamos a natureza”. Só que a natureza era muito mais, era muito maior, e 
foi destruída por uma política de extração de minérios, por exemplo. Nós estamos 
desafiados a compreender as novas modalidades de trabalho, as dimensões invisíveis 
do trabalho e a forma como elas criam, potencializam, realizam ou preservam valo-
res criados pela sociedade, valores no sentido da “riqueza material do capital”. Então, 
nós temos que compreender esse novo desenho, essa nova configuração da teoria do 
valor hoje. Por isso que, no meu modo de ver, é fundamental aquela discussão do que 
é produtivo e do que é improdutivo.

Renda universal, renda básica, ampliação da cidadania, revolução socialista, 
qual a saída? O partido político é ainda a forma de organização mais eficaz para 
a classe trabalhadora? Seria possível pensar os movimentos sociais como lugar de 
organização da classe?

Vamos pensar isso um pouco por blocos de respostas. Venho dizendo há 
bastante tempo, uns cinco anos, mais ou menos, que nós temos uma nova morfo-
logia da classe trabalhadora. A classe que vive do trabalho e a sua nova morfologia. 
Esta nova morfologia do trabalho, se isto tiver sentido, se nós estivermos presen-
ciando um redesenho da forma de ser da classe trabalhadora, isso significa que 
seus organismos de representação também estão em discussão. No século XX era 
fácil. Qual era o mais importante organismo da classe operária? O partido. Qual 
era o segundo organismo mais importante? O sindicato. E qual era o terceiro? Os 
conselhos e, talvez, os movimentos populares em quarto. Essa nova morfologia do 
trabalho desierarquizou os organismos de representação de classe. Em alguns ca-
sos, tendem inclusive a colocá-lo numa encruzilhada, como muitos deles estão. Se 
no passado era fácil dizer que o partido era mais importante, hoje, se eu perguntar 
nas ruas do mundo latino-americano, do mundo europeu ou do mundo asiático, é 
possível dizer que os sindicatos são mais importantes? Ou que os partidos o são? 
Não! Em nenhum desses países, não são. Nós vimos, inclusive ontem, numa tese 
sobre os piqueteiros na Argentina, que os partidos estão à margem. Os piqueteiros, 
inclusive, têm presença partidária, mas ela é muito menor e, num dado movimen-
to, eles recusavam os partidos. Os sindicatos não os representam porque cuidam 
de trabalhador empregado e não de desempregado. Então, veja que essas formas 
tradicionais de representação da classe trabalhadora estão todas em discussão. Se 
você perguntar “você acha que o sindicato perdeu o seu tempo histórico?” Eu vou 
dizer que “não!”. É como você tivesse uma ferramenta, agora pouco você precisou 
de uma ferramenta para arrumar teu equipamento aqui. Essa ferramenta está meio 
enferrujada, mas você arrumou. Se você não tivesse essa ferramenta, você ficaria 
sem equipamento e não faria a gravação. Os sindicatos têm estado, muitas vezes, 
muito enferrujados. O sindicato é que envelheceu. Se o capital era extremamente 
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vertical nas empresas tayloristas/fordistas do século XX e, se o capital as horizon-
talizou, não no sentido que desapareceu a hierarquia de dentro, mas horizonta-
lização das empresas em redes, várias empresas estruturais em rede, é evidente 
que você não tem mais o sindicato de massa da empresa vertical e que agora você 
precisa de um sindicato horizontalizado. A Benetton tem milhares de unidades, 
centenas, milhares de unidades produtivas esparramadas. De milhares de ativida-
des produtivas, milhares de produtores, mas esparramadas em muitas unidades de 
produção. Um sindicato vertical podia, por exemplo, ter uma força muito grande 
dentro de uma empresa como a General Motors ou a Ford. Como é que o sindicato 
faz para organizar uma classe trabalhadora esparramada em centenas de unidades 
produtivas? 

Você lembra que, no século XIX, os sindicatos eram sindicatos de ofício? No 
século XX, a indústria tornou-se predominantemente uma indústria de massa. Os 
sindicatos tornaram-se de massa. Nós sabemos que a indústria hoje não tem mais 
um desenho. Se, há quarenta anos, nos perguntássemos: “qual indústria é impor-
tante?”, a resposta era algo como “Ah, tem 40 mil trabalhadores, essa é poderosa”. 
Hoje, uma indústria importante é uma indústria fechada, enxuta, que terceiriza 
tudo e que apenas põe a marca. É um desafio para os sindicatos. É evidente que 
os partidos do século XX acabaram quase sendo duas faces da mesma moeda. A 
social-democracia acertou a pactuação social-democrática para melhorar no aqui 
e agora as condições de vida da classe trabalhadora e o preço disso foi abandonar 
a luta socialista. A social-democracia quis previdência pública, educação pública, 
saúde pública, lazer, direitos no aqui e agora para a classe trabalhadora. O preço que 
o capital cobrou para fazer essas concessões na Suécia, nos países escandinavos, nos 
países do norte da Europa, o preço foi o seguinte, “Tá bom, vamos fazer concessões 
reais, mas o socialismo acabou. Vocês param de falar isso.” Perfeito. Bota fora uma 
grande esquemática, o pacto social-democrata. Por outro lado, muitos partidos 
comunistas que nasceram, por exemplo, pensam no partido comunista pelo flu-
xo revolucionário. As comissões operárias de Turim, na Itália. Você tem um racha 
comunista dentro do partido socialista italiano e uma parte dele, Gramsci e outros 
vão para o partido comunista, nasceu num contexto revolucionário. Mas muitos 
desses partidos comunistas tornaram-se, ao longo do século XX, partidos refor-
mistas. Aliança com a burguesia, democracia, melhorias para a classe trabalhadora, 
sendo que o tema do socialismo cada vez mais, ao contrário da social-democracia, 
não desaparecia, mas era cada vez mais abstrato e pela via parlamentar. A maioria 
dos partidos de esquerda sujeitou-se, tornou-se um partido eleitoral calibrado pelo 
calendário das eleições, não foi capaz de compreender esse novo desenho da classe 
trabalhadora, ou foi muito dependente dos partidos comunistas ao modelo sovi-
ético, e o resultado, hoje, se você olhar a Europa, vamos pegar só a Europa, quais 
partidos comunistas se mantêm com vitalidade? Se olharmos 30 anos atrás, diría-
mos partido comunista italiano, partido comunista francês, partido comunista es-
panhol, partido comunista… Se você for olhar hoje, todos esses partidos sofreram, 



Trabalho (imaterial), valor e classes sociais

278

muitos desapareceram, o partido comunista italiano não existe mais, deu origem a 
três pequenos partidos, a esquerda democrática, o partido dos comunistas italianos 
e a refundação, todos eles também já num processo de crise. Os democratas são um 
partido de centro. Talvez até de centro-direita. Então, é evidente que o século XX 
foi duro para os partidos comunistas. Se perguntarem para mim: os partidos desa-
pareceram do horizonte? Não tenho elementos para dizer que sim. O que digo com 
convicção é que aqueles que acham que o partido tem a mesma influência que tinha 
no século XIX e mais, que o partido ainda é hoje a mais importante organização, 
organismo de representação da classe trabalhadora, isso é uma postura puramente 
ideológica que não encontra “facticidade”. E não estou dizendo que sou contra os 
partidos, mas para mim o partido… Se estou dizendo que há uma desiererquização, 
para mim o mais importante hoje é que ele, partido, sindicato, ou movimento social, 
é aquele que toca nas questões vitais. Que toca nas questões radicais, nas raízes.

Se você perguntar para mim, nos últimos vinte anos, dez anos, do Brasil, qual 
foi o melhor exemplo de um movimento social que tocou nas questões vitais e, 
portanto, tem ou teve importância? É o MST. O PT é hoje um partido da moda, não 
é? Não passa nem longinquamente pelo seu núcleo dominante qualquer mudança 
que não o poder pelo poder a qualquer preço. Por isso que o PT é também um 
zoológico hoje que não se sustenta, o governo não se sustenta sem o Sarney, de um 
lado, e o Jader Barbalho, do outro, com o apoio do Collor, quer dizer, é um zoológi-
co completo. Os partidos de esquerda, a esquerda do PT, têm muitas dificuldades. 
PSOL, PSTU, PCB que ressurgiu pequeno, mas também ressurgiu, está fazendo uma 
revisão de suas leituras, são partidos pequenos, então é evidente que posso dizer que 
o partido é o mais importante organismo da classe operária, em tese. Eu digo que 
os mais importantes organismos da classe trabalhadora são aqueles que tocam nas 
questões vitais; são os que não tem prevalência da luta institucional; são os que com-
preenderam o que é essa nova morfologia do trabalho e são os que têm em comum 
a centralidade de sua ação na organização de base. Desse ponto de vista, aí fica mais 
difícil ver quais são os mais importantes. Os piqueteiros tiveram uma luta impor-
tante, mas também não posso fetichizar os movimentos sociais. A própria ideia dos 
piqueteiros é interessante, quando eles tiveram uma explosão em 2001 na Argentina 
e, aos poucos, a cooptação dos governos Kirchner. Porque veja, os movimentos so-
ciais também têm uma dificuldade de manter a sua longevidade. Porque se eles são 
bem-sucedidos, eles conquistam. Se não são bem-sucedidos, podem ser cooptados. 
Então, diria que hoje não existe uma hierarquia predefinida, hoje é mais importante 
aquele que tocar as raízes. Qual é o desafio? Bom, eu diria: renda mínima, ampliação 
da cidadania, renda básica, isso são, digamos assim, isso são equações do capital 
para minimizar o nível de destrutividade levada ao limite pelo próprio capital hoje. 
Por esse caminho não vejo nenhuma possibilidade de mudança substancial. Mini-
mizar sofrimento é outra coisa. Minimizar o sofrimento dos que passam fome no 
Brasil, segundo dados oficiais, 12 milhões de miseráveis que passam fome. Então, 
esses são mecanismos totalmente paliativos.
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Hoje, temos aí quinhentas receitas transnacionais que dominam o mundo, algu-
mas delas, o seu patrimônio é muito superior do que muitos países no mundo. Maiores 
que o produto interno de muitos países no mundo. Esta é a tragédia. E o enfrentamen-
to do sistema, digamos assim, destrutivo do capital, hoje obriga a repensar a alternativa 
socialista. Não tenho nenhuma ilusão, eu não tenho, posso estar errado, mas não tenho 
nenhuma ilusão. Estes mecanismos minimizadores são os mecanismos para o capital 
minimizar a barbárie da qual ele é o responsável. É evidente que, quando se diz que o 
desafio é uma alternativa socialista, é um socialismo para o século XXI, não é repetir 
a revolução russa, não é repetir a revolução chinesa. Mas o que estamos vendo hoje, e 
termino com esses exemplos pontuais: a América Latina é o laboratório de lutas sociais 
hoje, luta contra a privatização da água, luta contra a privatização do gás, do petróleo, 
luta pela ocupação de fábricas, luta dos piqueteiros contra o desemprego, luta dos tra-
balhadores industriais, urbanos e de serviços, e também rurais, contra as condições 
do trabalho. Temos várias greves ocorrendo em várias partes da América Latina. Luta 
contra as formas de mercadorização da vida, é uma nova morfologia das lutas sociais.

Se você analisar o continente asiático até 2005, a China tinha alguma coisa 
como cinco mil conflitos por ano. Algumas pesquisas nos mostram que teve um 
salto de cinco mil para alguma coisa como 80 mil nesse período, em relação a 2005. 
Hoje a China é, a cada fechamento de fábrica, um barril de pólvora. A queda do 
crescimento de 12% ao ano para 7% na época da crise foi uma hecatombe para China. 
Houve muitas fábricas fechadas, muitas rebeliões. A China não tinha, até alguns me-
ses atrás, nenhuma regulamentação do trabalho, não tinha lei trabalhista, eles come-
çaram a olhar a legislação brasileira como uma legislação importante. Você imagina 
o país ter uma revolução socialista e não ter uma legislação preservadora dos direitos 
do trabalho? O desafio de uma alternativa socialista, então, se repõe na medida em 
que estamos frente a essas lutas sociais. Daí alguém vai perguntar: mas qual é o mais 
importante polo revolucionário? Ah, por favor, entende… O mais importante polo 
revolucionário é aquele que for capaz de ser um polo propulsor e isso não está escrito 
nas estrelas. Não adianta a dogmática vulgar, não adianta. O proletariado é um polo 
propulsor de tensões capitalistas? É evidente que é. Agora, os piqueteiros também 
não o são? A luta indígena na Bolívia também não pode ser? São diferentes? São. 
Mas veja, não conheço movimento indígena que tenha origem de classe burguesa, 
você conhece algum? Não! Então, a sua dimensão étnica tem uma dimensão ligada 
ao trabalho, às classes populares, às classes subalternas, ao campesinato, ao prole-
tariado rural… Então veja, esse novo desenho é feito por muitas das evidências da 
América Latina e de outros países.

Por fim, veja a Europa hoje. Essa crise atual devastou o norte do sistema capi-
talista, o coração, os países do Norte, os EUA, Europa Ocidental e o mundo asiático, 
com o Japão à frente. Ontem, anteontem, em uma manifestação em Roma, a polícia 
reprimiu violentamente. Nas últimas semanas nós até tivemos três milhões e meio 
de franceses nas ruas. Não eram só operários, eram trabalhadores, operários, funcio-
nários públicos, estudantes. Isso comprova, em certa medida, esse desenho ampliado 
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dessas lutas sociais. Portanto, não é possível dizer qual é o setor que vai fazer…? 
Depende, até porque, a consciência de classe depende da sua inserção do mundo 
material e depende da sua inserção na luta social e na luta política. Então, ora você 
vai ter movimentos mais avançados, ora você vai ter outros. O importante é que 
esse conjunto de forças heterogêneas, de forças sociais ampliadas do trabalho, que 
estão entre os movimentos sociais, se percebam como parte de um campo de lutas 
anticapitalistas e isso é uma aquisição de consciência, que nasce não de fora, não é o 
partido que vai construir essa consciência. Não conheço, em Marx, nenhuma passa-
gem que afirme que seria o partido. O partido é aquele que vai levar consciência de 
fora para dentro da classe trabalhadora? Não! Marx falava assim da vanguarda do 
proletariado, aqueles trabalhadores mais avançados. Aqueles que conseguem avan-
çar e ajudam na formação do conjunto, porque é evidente que, na classe trabalha-
dora, sempre você vai ter setores mais ou menos. Mas o desafio do século XXI passa 
por enfrentar algumas questões vitais. A questão do trabalho é uma questão vital. A 
questão ambiental é vital. A crítica à destrutividade ambiental hoje só é possível de 
ser feita do ponto de vista anticapitalista. Não importa qual origem, qual ato, mas é 
anticapitalista porque a destrutividade é maior. A British Petroleum devastou os ma-
res dos EUA. E nós estamos vendo uma série de ataques, digamos assim, ambientais, 
que decorrem de uma produção brutal. A China, hoje, e os EUA não aceitam discutir 
o nível de controle do aquecimento mundial, porque elas são potências que depen-
dem, um do consumo, outra da produção, de levar ao limite, de levar as suas forças 
produtivas ao limite. A China não aceita discutir o nível de degradação ambiental. 
A questão do trabalho e a questão ambiental estão profundamente articuladas e são 
vitais hoje.

Para finalizar, quais foram suas principais influências teóricas?

Quando comecei a fazer o meu curso de graduação na Fundação Getulio 
Vargas, em Administração Pública, tive alguns professores de Sociologia – bons 
professores – que nas suas aulas, quebrando a rotina dos cursos de Administração, 
nos ensinaram Weber, Marx, Durkheim, Mannheim e outros autores. Tivemos au-
tores clássicos da Sociologia porque Administração Pública tinha uma carga de So-
ciologia muito grande. E foi provavelmente nos meados de 1973 que, junto com um 
amigo meu da graduação, decidimos estudar O capital. E começamos a ler Marx. 
Eu tinha, naquela época, uma edição da Editorial Cartago, completa em espanhol, e 
fui adquirindo também o volume da civilização brasileira. Naquela época era da Ci-
vilização Brasileira, se bem me lembro. Fizemos uma leitura sistemática do volume 
I d’O capital de 1973 a 1975. Juntos, nós dois líamos semanalmente os volumes d’O 
capital, líamos e discutíamos. Essa leitura certamente marcou a minha formação, eu 
era relativamente jovem, tinha 20 anos, e a leitura de Marx foi absolutamente deci-
siva. Então, posso dizer que minha introdução ao marxismo foi fundamentalmente 
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pela obra de Marx e isso faz, para mim, uma grande diferença, sobretudo pelos 
valores e pela forma como concebo o marxismo. Esta foi, digamos assim, a primeira 
experiência teórica decisiva.

Como um movimento decorrente desta primeira leitura de Marx, por ter ade-
rido também naquela época, como jovem estudante e já professor de ensino médio, 
ao movimento sindical de oposição e, por tabela, ao início de uma militância, passei 
a mergulhar fortemente nos autores marxistas importantes: Lênin, Gramsci, fun-
damentalmente talvez os autores que eu tenha, naquele momento, começado a ler.

Teve papel decisivo para mim, um pouco depois, a leitura da obra de Lukács, 
o que me marcou decisivamente. Minha primeira leitura de Lukács começou em 
1974, na FGV, quando tive um curso que tratou um pouco de História e consciência 
de classe. Depois, me aprofundei na leitura de Lukács aqui no curso da Unicamp, 
na pós-graduação, também na linha de História e consciência de classe e, em São 
Paulo, na Escola de Sociologia e Política, tomei contato pela primeira vez ao que foi 
o embrião da minha entrada no grupo Ensaio, com a obra do Lukács de maturidade. 
Nesta leitura do Lukács de maturidade, por exemplo, o Chasin trabalhava na Escola 
de Sociologia e Política com o Lukács da Ontologia do ser social, que era muito des-
conhecido no Brasil. Aqui na Unicamp, com o professor francês de sociologia – que 
até hoje está no Brasil –, chamado Michel Thiollent, nós lemos capítulos de História 
e consciência de classe. E ao estudar o Lukács da Ontologia, digamos, essa foi minha 
segunda ancoragem importante, sempre tomando Marx como ponto de partida, isto 
é, não leio Marx por Lukács, mas o contrário. Marx tem, para mim, uma prevalência 
e foi um autor que me marcou. Aqui na Unicamp nós fizemos uma terceira variante 
que eu acho que também influenciou um pouco o meu trabalho, que foi uma leitura 
a mais cuidadosa possível, ainda que não tão sistemática que havia feito d’O capital, 
da obra do Gramsci.

Eu fiz meu mestrado numa época primorosa da Unicamp, entre 1976 e 1980. 
O Brasil vivia sob uma ditadura militar, nós estávamos numa fase de descompressão 
política, e aí veio a chamada “abertura”, que o Florestan chamava de “abertura lenta, 
gradual e segura”, sob o controle militar. Mas a Unicamp formou um núcleo de 
reflexão crítica, onde, por exemplo, a obra do Gramsci era muito lida. Vários profes-
sores incentivavam a leitura dessa obra; Michel Debrun, que era professor da Uni-
camp, também francês, no curso do Décio Saes também, todos eles incentivavam a 
leitura de Gramsci, de modo que, digamos, Gramsci foi um autor muito importante 
para mim naquele momento.

Acho que esse é o corpo teórico mais presente, sem deixar de lembrar que na 
FGV eu lia muito Weber. A FGV é uma escola de Administração de qualidade, e a 
leitura de Weber foi uma leitura decisiva: a questão da racionalidade, de compre-
ensão da burocracia. E na FGV, por exemplo, não fui aluno dele, mas nós tínhamos 
um professor muito provocativo, que assisti muitas palestras com ele e depois se 
tornou um amigo muito querido, que foi Maurício Tragtenberg. Um dos maiores 
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sociólogos brasileiros, infelizmente já não mais vivo e que teve um domínio, uma 
obra e uma leitura muito perspicazes de Weber.

É imprescindível também lembrar mais um elemento ou dois. Um no plano 
da história e outro no plano da literatura. No plano da história, antes de entrar na 
universidade, concluídos meu curso secundário e também o pré-vestibular, fiz uma 
primeira leitura da obra de Caio Prado Jr. Este autor marcou muito a minha leitura 
do Brasil, tanto que entrei na fundação Getúlio Vargas em 1972 e, nesta época, co-
mecei a dar aula de História do Brasil em cursos pré-vestibulares que não exigiam 
formação, apenas que se desse aula direito, então, se você dava aula direito, você era 
contratado. Se não dava aula direito, não era contratado. E eu assumi o curso de 
História Geral e do Brasil, gostava mais de trabalhar a História do Brasil e fiz uma 
leitura em profundidade da obra do Caio Prado, à qual se seguiu posteriormente, 
nos anos seguintes ao longo do mestrado, na segunda metade de 1970, início de 
1980, a leitura da obra de Florestan Fernandes. Acho que na linhagem brasileira, os 
autores que mais me influenciaram foram certamente Caio Prado Jr. e, posterior-
mente, Florestan Fernandes.

Por último, não saberia elencar, mas para mim foi vital, junto com essa for-
mação teórica, a militância prática que já tínhamos no movimento de oposição, 
assim como a militância na esquerda brasileira. Sempre procuro refazer a leitu-
ra de obras clássicas da literatura, o que faço até hoje. Estas leituras da literatura 
brasileira e de literatura clássica universal também me ajudaram a compor minha 
formação. De Machado de Assis até Goethe, para citar dois autores que procuro 
ler com atenção, leio pela fruição, pelo prazer da leitura e pela força dos conteúdos 
destas respectivas obras.




