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Posfácio

GiovAnni AlveS

Problemáticas do marxismo do século XXI

O conjunto de entrevistas feitas por Henrique Amorim para compor este 
interessante livro baseado nos temas candentes trabalho imaterial, valor e classes 
sociais – além de muitos outros temas do marxismo do século XX – é um acervo 
precioso de percepções de autores importantes – sobretudo do Brasil e da França (a 
exceção é a presença do inglês John Weeks) – sobre a análise geral do capitalismo 
do ponto de vista do enfrentamento dos problemas sociais contemporâneos. É um 
interessante acervo de exposições sobre as problemáticas do marxismo no sécu-
lo XXI. As entrevistas inéditas se desenrolam entre 2009 e 2014, compondo, deste 
modo, o primeiro momento da conjuntura de crise do capitalismo neoliberal. A 
nova e profunda crise do capitalismo global em seu “núcleo orgânico” (União Eu-
ropeia, EUA e Japão), a partir da crise financeira de 2008, explicitou a instabilidade 
estrutural do sistema mundial do capital imerso, há pelo menos trinta anos, em 
candentes contradições orgânicas. Eis, portanto, a importância do livro – salientar 
os alcances (e limites) das reflexões de importantes autores marxistas no cenário de 
crise do capitalismo global da década de 2010. Meu objetivo neste pequeno posfácio 
não é elaborar uma síntese das várias intervenções – o que seria quase impossível, 
tendo em vista a variedade de posicionamentos sobre um rol de temas que perpas-
sam não apenas o eixo trabalho imaterial, classe e valor.

Existem importantes discussões sobre o método de trabalho de cada autor, 
suas influências teóricas, a centralidade do trabalho, a teoria do valor-trabalho, o 
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conceito de fetichismo da mercadoria, o conceito de classe em Marx, consciência 
de classe, desenvolvimento das forças produtivas e relações de produção, trabalho 
produtivo e improdutivo, trabalho concreto e trabalho abstrato, as relações entre 
tempo livre e tempo liberado, dimensões das lutas sociais hoje etc. Outra temática 
explorada nas entrevistas com alguns autores é a relevância da obra de Karl Marx, 
a interpretação dos Grundrisse e O capital, a relação de Marx com Hegel e Feuer-
bach etc.

Enfim, como dissemos, o valor do livro é resgatar um panorama complexo e, 
portanto, rico e multifacetado das interpretações que importantes autores marxistas 
(e alguns não marxistas, como Dominique Méda e Robert Castel) têm sobre proble-
máticas do capitalismo do século XXI. É um livro que provoca a riqueza candente 
da reflexão marxista hoje. Não podemos deixar de reconhecer a força heurística das 
entrevistas, não apenas em dar respostas às problemáticas candentes salientadas aci-
ma, como em levantar novos questionamentos que o marxismo do século XXI deve 
ser obrigado a responder.

Neste posfácio autoral – e não meramente protocolar – eu não poderia deixar 
de salientar algumas questões fundamentais do capitalismo global em sua fase de crise 
estrutural que considero importantes. Podemos dizer que o marxismo do século XXI 
ainda se mantém arredio a dialogar com a problemática do estranhamento (ou alie-
nação) e a subjetividade de classe (e não apenas da consciência de classe). O mundo 
social do trabalho no século XXI é um mundo social dilacerado pela deriva humana 
das personalidades de classe (o que eu denomino de desmonte das pessoas humanas 
de classe). Na verdade, a problemática oculta das várias reflexões que constam nes-
tas entrevistas pode ser a problemática da precarização do trabalho como condição 
histórico-estrutural de desenvolvimento do próprio capitalismo global. O conceito de 
precarização estrutural do trabalho é o conceito crucial – ideia-chave – para explicar a 
natureza da degradação do trabalho vivo no século XXI. As ocorrências de precariza-
ção do trabalho não significam meras falhas contingentes da regulação social e política 
do trabalho, mas dizem respeito à necessidade estrutural do sistema mundial produtor 
de mercadoria em sua etapa de crise estrutural de valorização. Por outro lado, é impor-
tante salientar também que a crise estrutural do capital, além de ser crise de valorização 
de valor – e eis o ponto radical –, é crise de (de)formação do sujeito histórico de classe. 
Com a disseminação intensa e ampliada de formas derivadas de valor na sociedade 
burguesa hipertardia, o fetichismo da mercadoria e as múltiplas formas de fetichismo 
social tendem a impregnar as relações humano-sociais, colocando obstáculos efetivos 
à formação da consciência de classe necessária e, portanto, à formação da classe social 
do proletariado (distinguimos “formas constitutivas” e “formas derivadas” do valor. 
Por exemplo, as categorias trabalho abstrato e exploração são categorias pertinentes 
do trabalho produtor de valor, sendo, deste modo, “formas constitutivas” do valor. Elas 
constituem a forma-valor que impregna o trabalho produtivo no modo de produção 
capitalista).
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Consideramos que, na medida em que se desenvolve de modo ampliado, 
intensa e extensivamente a forma-valor tende a se disseminar por instâncias não 
produtivas do modo de produção capitalista. Por isso, o trabalho abstrato e a explo-
ração aparecem como “formas derivadas” do valor nas instâncias do trabalho “im-
produtivo” interior ou exterior à produção do capital. Enquanto formas derivadas 
do valor, trabalho abstrato e exploração são meramente “formas fictícias” que não 
contribuem objetivamente para a formação do valor e muito menos para a sua valo-
rização. Entretanto, mesmo imbuídas de “ficticidade”, elas têm, no plano existencial, 
a mesma eficácia ontológica das formas constitutivas do valor, o que significa que a 
distinção “formas constitutivas”, vinculadas às instâncias produtivas e “formas deri-
vadas”, que possuem uma dimensão meramente fictícia na ótica do processo efetivo 
de formação do valor, torna-se uma distinção relevante apenas para entendermos a 
dinâmica da acumulação do capital, sendo irrelevante para aferir a dinâmica da vida 
social e a efetividade da luta de classes (por exemplo, o trabalhador público, afetado 
pelo trabalho abstrato e exploração do capital, embora, a rigor, não produza valor, é 
tão capaz de desenvolver, cum grano salis, a consciência de classe necessária quanto 
o operário industrial explorado e subsumido à lógica efetiva do trabalho abstrato 
produtor de valor).

Deste modo, o capitalismo global, como capitalismo manipulatório nas condi-
ções da vigência plena do fetichismo da mercadoria, expõe uma contradição crucial 
entre, por um lado, a universalização da condição de proletariedade e, por outro lado, 
a obstaculização efetiva da consciência de classe necessária de homens e mulheres 
que vivem da venda de sua força de trabalho. Estas duas dimensões intrinsecamen-
te contraditórias da crise estrutural do capital – por um lado, crise de valorização 
(produção/realização) do valor e, por outro lado, crise de (de)formação do sujeito 
de classe – tendem a alargar a temporalidade histórica da “crise de civilização” do 
mundo do capital. 

O conceito de crise estrutural do capital é um conceito fundamental para 
apreendermos as mudanças qualitativamente novas das categorias da crítica da eco-
nomia política. A crise estrutural do capital não significa a estagnação e colapso da 
economia capitalista mundial, mas sim incapacidade do sistema produtor de mer-
cadorias realizar suas promessas civilizatórias. Tornou-se lugar comum identificar 
crise com estagnação, mas, sob a ótica do capital, “crise” significa tão somente riscos 
e oportunidades históricas para reestruturações sistêmicas do capital visando a ex-
pansão alucinada da forma-valor. De fato, o capitalismo expande-se e se renova, no 
plano fenomênico, através de suas crises. Em sua etapa de crise estrutural, ele tende 
a aparecer como um sistema mundial imerso em contradições sociais candentes. 
Marx observou que o capital é a própria “contradição viva”. Apesar de estar em crise 
estrutural, ele, ao mesmo tempo, se expande como sistema mundial produtor de 
mercadorias. Embora esteja em fase de decadência histórica, a ordem burguesa é 
capaz de iludir com promessas de liberdade e igualdade.
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Na época do capitalismo global, caracterizada pelas múltiplas crises financeiras 
– pois esta é a forma de crise capitalista predominante sob a mundialização do capital 
–, o sistema mundial do capital amplia e intensifica a produção de fetichismos sociais, 
agudizando as alienações e estranhamentos de homens e mulheres que trabalham. O 
que percebemos é a ampliação, num patamar universal, daquilo que denominamos 
“condição de proletariedade” e a vigência plena do modo de produção de mercado-
rias num cenário planetário. Devido à intensificação dos fetichismos sociais, ativa-
dos pela aguda manipulação do capitalismo tardio, “condição de proletariedade” não 
se traduz efetivamente em consciência de classe necessária. A “classe” como sujeito 
histórico é mera virtualidade. Mesmo com a ampliação da condição existencial de 
proletariedade, não se constitui necessariamente, ou se constitui de modo limitado, o 
sujeito histórico de classe capaz de dar resposta efetiva à miséria da ordem burguesa.

Para além da ótica economicista, a crise do capital em sua fase de decadência 
histórica é, de fato, hoje, a “crise de civilização”, que se expressa com vigor na de-
gradação do metabolismo social homem-natureza: seja a natureza humana, expressa 
no cataclismo social, com seus milhões de trabalhadores precários e a massa de 
desempregados sem perspectivas de futuro digno e vítimas do adoecimento físico 
e mental; seja a natureza natural, com o cataclismo climático marcado pelo aqueci-
mento global e deriva climática.

Sob o capitalismo global ampliou-se, no plano histórico-universal, a condi-
ção existencial de proletariedade, isto é, a condição existencial de homens e mu-
lheres subsumidos ao metabolismo social estranhado e fetichizado do capital. Eles 
compõem a classe dos trabalhadores assalariados empregados e desempregados 
subordinados às experiências vividas e percebidas de subalternidade, acaso e con-
tingência, inseguranças e descontrole existencial, incomunicabilidade e corrosão do 
caráter, deriva pessoal e sofrimento, risco e periculosidade, invisibilidade social e 
migrabilidade, experimentação e manipulação, prosaísmo e desencantamento. Um 
contingente amplo e crescente da “classe” do proletariado compõe hoje o mundo 
social do “trabalho vivo” que não produz valor, embora uma parte dele seja impres-
cindível à produção de valor (é o caso, por exemplo, dos trabalhadores assalariados 
“improdutivos” interiores à produção do capital, isto é, empregados vinculados às 
atividades de circulação e distribuição das mercadorias; ou mesmo, os trabalhado-
res assalariados vinculados ao setor de comércio e finanças, importantes setores 
“improdutivos” do capitalismo global vinculados à realização do valor). Por outro 
lado, por conta das necessidades de reprodução social do sistema do capital, temos 
o crescimento dos trabalhadores assalariados “improdutivos” exteriores à produ-
ção do capital, os trabalhadores públicos, subsumidos ao Estado político do capital. 
Tanto trabalhadores assalariados empregados quanto desempregados, operários e 
empregados produtivos ou improdutivos, interiores ou exteriores à produção do 
capital (como os trabalhadores públicos), estão imersos na condição existencial de 
proletariedade por conta da sua inserção no metabolismo social total estranhado 
do mundo do capital.
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O capitalismo global como sistema mundial produtor de mercadorias é o 
capitalismo da hiperindustrialização universal. Por conta das contratendências 
históricas à crise de valorização, exacerbou-se nas últimas décadas (1980-2010) a 
presença da grande indústria na vida social, aumentando, em termos absolutos, o 
contingente do trabalho vivo inserido na produção de valor. Os trabalhadores as-
salariados empregados que produzem mais-valia são os operários e empregados 
ligados a atividades industriais, sejam elas da indústria propriamente dita ou da 
indústria de serviços (incluindo, por exemplo, a educação e saúde privatizada). In-
dependentemente da forma material da produção de mercadorias – valores de uso 
tangíveis ou intangíveis, como entretenimento, educação ou saúde –, o capital extrai 
mais-valia da força de trabalho da indústria ou serviços privados. Entretanto, apesar 
da expansão da grande indústria capitalista, presenciamos, hoje, a crise do trabalho 
abstrato, isto é, a crise do trabalho que produz valor, no sentido de que o cresci-
mento em demasia do capital acumulado, graças à crescente extração de mais-valia, 
encontra, nas condições do capitalismo global, cada vez mais, menos possibilidade de 
rentabilidade adequada, tendo em vista as necessidades sistêmicas de acumulação 
de riqueza abstrata. É o que salientamos como sendo a crise da formação do valor, 
no sentido de produção e realização do valor nas condições da crise de superpro-
dução/sobreacumulação e crise de subconsumo. Na verdade, a crise de valorização 
do capital nas condições da hiperindustrialização capitalista em escala global é um 
paradoxo crucial do nosso tempo histórico. Apesar do crescimento do capital acu-
mulado por conta do crescimento da extração da mais-valia em escala global, pre-
senciamos hoje, nos últimos trinta anos, uma crise crônica do capitalismo mundial, 
incapaz de garantir crescimento sustentável e preservação dos direitos sociais do 
mundo do trabalho. 

A massa de capital-dinheiro acumulado por conta do crescimento da taxa de 
exploração, em virtude do processo recorrente de precarização estrutural do tra-
balho nos últimos “trinta anos perversos” do capitalismo global, não consegue se 
realizar de forma adequada e necessária no âmbito da produção de mercadorias. 
O que significa menos possibilidades de investimentos produtivos que conduzam 
a uma rentabilidade adequada. A vigência da financeirização da riqueza capitalista 
exprime a deriva íntima do trabalho produtor de valor – uma parcela significativa 
do capital-dinheiro tende a se reproduzir adotando formas fictícias de valorização. 
Constitui-se, assim, o “capitalismo fictício” onde não há lugar não apenas para o 
trabalho concreto (o que explica o crescimento do desemprego em massa), mas tam-
bém para o trabalho abstrato, produtor de valor (o que explica a queda, em termos 
relativos, dos investimentos produtivos). Disseminam-se as “formas derivadas” de 
valor, com o trabalho abstrato assumindo uma feição fictícia, afetada de negação.

Mas a crise do trabalho abstrato e suas derivações reflexivas (a precarização 
estrutural do trabalho e a financeirização da riqueza capitalista) são, paradoxalmen-
te, expressão candente da vigência plena da mais-valia relativa. O capitalismo hi-
pertardio é um capitalismo afetado de negação categorial. O capitalismo da grande 
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indústria é o capitalismo da mais-valia relativa, que contém, em si e para si, a deter-
minação tendencial do aumento da composição orgânica do capital e o descenso da 
taxa média de lucro em escala global. Tanto na indústria propriamente dita quanto 
nos serviços capitalistas ocorreu nos últimos trinta anos a substituição paulatina 
de “trabalho vivo” por “trabalho morto”. É flagrante o aumento da produtividade do 
trabalho nos setores produtivos da economia capitalista, tanto nas indústrias quan-
to nos serviços, que incorporam, cada vez mais, a lógica da mais-valia relativa. Na 
medida em que se elimina “trabalho vivo” produtor de valor, corrói-se a base consti-
tutiva do valor. Reduzem-se as formas constitutivas de valor, apesar de ampliarem-se 
as formas derivadas de valor (por exemplo, a lógica do trabalho abstrato tende a 
impregnar as atividades “improdutivas” do capital, inclusive a administração públi-
ca, além de permear a vida cotidiana). De modo obsessivo, o discurso do produti-
vismo capitalista visa a reduzir o contingente da força humana de trabalho, isto é, 
produzir mais com menos operários ou empregados, substituindo-se, assim, capital 
variável por capital fixo. Sob o capitalismo global, caracterizado pela instabilidade 
sistêmica das crises financeiras, a dinâmica cíclica das crises do capital impulsiona 
processos de reestruturação capitalista, em que cada capitalista individual tende a 
expelir mais “trabalho vivo” da produção de mercadorias, à título de redução de 
custos, e a incorporar, cada vez mais, “trabalho morto”. Cria-se, deste modo, não 
apenas um “exército industrial de reserva”, mas sim um imenso contingente de pro-
letários sobrantes, incapazes de serem absorvidos pela indústria capitalista intensi-
va em capital. A dinâmica de acumulação do capitalismo global exacerba o caráter 
da produção redundante da força de trabalho como mercadoria que aparece como 
“superpopulação relativa” de homens e mulheres supérfluos que se incorporam em 
atividades “improdutivas” na ótica do valor (o que explica a difusão global das múl-
tiplas atividades de comércio – formais ou informais, lícitos ou ilícitos).

A modernidade tardia do capital é irremediavelmente “improdutiva” na óti-
ca do valor. É claro que uma parte das atividades “improdutivas” é interior à pro-
dução do valor, contribuindo, deste modo, para resolver o problema da realização 
(o que explica a transferência de uma crescente proporção do capital do processo 
produtivo às atividades de venda). Entretanto, cresce o contingente de trabalhadores 
proletários serviçais, formais ou informais, exteriores à produção do capital, que vi-
vem à custa da massa de mais-valia social. 

Podemos dizer que, nos últimos trinta anos de capitalismo global (1980-
2010), cresceu indiscutivelmente o contingente de trabalhadores assalariados em 
escala global. É o que salientamos como sendo a presença da condição existencial 
de proletariedade universal e global. Entretanto, apesar do crescimento da “classe” 
do proletariado, ocorreu a redução relativa, embora não absoluta, do contingente de 
trabalhadores assalariados produtivos empregados na produção de valor; isto é, no 
conjunto da “classe” dos trabalhadores assalariados em escala global, reduziu-se, em 
termos relativos, a participação de operários e empregados inseridos na produção 
de valor, ou seja, trabalhadores assalariados produtivos. Isto pode ser explicado pela 
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intensificação da concorrência capitalista no mercado mundial e, por conseguinte, 
pela aceleração das inovações tecnológico-organizacionais na produção de merca-
dorias com, o aumento exponencial da produtividade do trabalho, que contribuíram 
para a redução relativa da participação de trabalhadores assalariados produtivos no 
conjunto do proletariado global.

Nesse sentido, cresceu, em termos absolutos, a extração de mais-valia ou a 
taxa de exploração da força de trabalho na grande indústria capitalista. O desen-
volvimento da precarização estrutural do trabalho com a vigência plena da mais-
-valia relativa no bojo do crescimento absoluto do contingente de trabalhadores 
assalariados produtivos (por exemplo, as novas fronteiras de expansão industrial 
na China e Índia) – mesmo que eles tenham se reduzido em termos proporcionais 
no conjunto da “classe” do proletariado global – levou ao crescimento da extração 
de mais-valia no interior do sistema produtor de mercadoria. O crescimento em de-
masia da extração da mais-valia é que explica o crescimento do capital acumulado 
ou massa de capital-dinheiro sedento de valorização. Entretanto, a crise de valoriza-
ção ou crise de formação do valor, isto é, crise de produção e realização do valor, faz 
com que a massa de capital-dinheiro acumulada pelas corporações monopolistas 
encontre cada vez menos possibilidade de rentabilidade adequada nas condições 
do capitalismo global. Por isso, surgem contratendências históricas que permitem 
a constituição de uma nova dinâmica de desenvolvimento do capitalismo histórico. 

Finalmente, mais do que nunca, é importante salientar as contradições can-
dentes do capital social total no século XXI. O sistema produtor de mercadorias está 
objetivamente “afetado de negação”, não apenas por conta da redução do “trabalho 
vivo” na produção do capital e do problema de realização da mais-valia extraída, 
mas também devido à própria natureza do “trabalho morto” constituído no bojo 
das novas revoluções tecnológicas do capital, que incorpora, cada vez mais, em sua 
produção, um tipo de trabalho concreto que possui uma natureza recalcitrante à 
lógica do trabalho abstrato: o trabalho imaterial e o retorno do saber-fazer na produ-
ção. Noutros termos, mais precisos, temos o aumento no interior da materialidade 
da produção do capital, do trabalho dito imaterial, articulado sempre – e irreme-
diavelmente – com o trabalho material. Na verdade, o que salientamos é a dialética 
intensificada e ampliada entre trabalho material-trabalho imaterial no processo de 
produção do capital. Ao incorporar, de modo intenso e extenso em sua materialida-
de, formas de trabalho imaterial – um tipo particular de trabalho concreto –, surge a 
“desmedida do capital”, que ocorre devido à absorção, pelo sistema de produção, de 
elementos compositivos recalcitrantes à lógica da escassez e a quantificação intrín-
seca à lei do valor (como o trabalho imaterial).

Nos últimos trinta anos, o sistema produtor de mercadorias foi atingido por 
candentes contradições intrínsecas à própria forma-mercadoria. Na célula mater da 
sociedade burguesa (a mercadoria) está contida a virtualidade das suas crises inci-
sivas, sejam elas crises cíclicas, crise orgânica ou crise estrutural. Na medida em que 
atinge seu pleno desenvolvimento sócio-histórico, sob a terceira modernidade do capital, 
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a forma-mercadoria explicita, ampla e intensamente, suas determinidades negativas. O 
sistema sociometabólico do capital tende a ser “afetado de negações” no interior do 
próprio capitalismo. A crise estrutural do capital como crise de valorização produtiva 
dele expõe, num sentido radical, os dilaceramentos intrínsecos à forma-mercadoria, 
ou seja, a aguda contradição entre valor de troca (valor econômico) e valor de uso (va-
lor humano). A intensificação (e nova amplitude) da crise da forma-mercadoria, sob 
as condições históricas da crise estrutural do capital, ocorre em virtude da crise estru-
tural do trabalho abstrato, o trabalho produtor de valor, fundamento do valor de troca.

Alucinada pelo “desmanche” progressivo e paulatino de seu fundamento (o valor, 
em virtude da crise do trabalho abstrato), a forma-mercadoria se transfigura, perdendo 
tendencialmente o seu estatuto mediativo na fórmula geral do capital (D-M-D’). Em 
seu lugar se põe a fórmula espúria D-D’, explicitação da reprodução hermafrodita da 
riqueza abstrata, estigma da financeirização que representa, nesta nossa perspectiva 
crítica, sintoma da crise da forma-mercadoria e crise do trabalho abstrato.

Consideramos que a ampliação compositiva do trabalho imaterial no interior 
do processo de produção material do capital é a explicitação – ou é mais um ele-
mento de manifestação contingente – da crise do trabalho abstrato, não apenas no 
sentido da crise do “trabalho vivo” (que é mercadoria-força de trabalho), mas tam-
bém da crise do “trabalho morto”, no sentido da desmedida do capital, tendo em vis-
ta que o trabalho imaterial (em sua dialética com o trabalho material) “transtorna” 
a “medida” efetiva da produtividade do trabalho que promove a desvalorização do 
capital constante, uma das contratendências históricas ao aumento da composição 
orgânica do capital que pressiona a queda da taxa média da taxa de lucros.

A presença ampliada do trabalho imaterial no interior da materialidade pro-
dutiva do capital, como forma de trabalho concreto recalcitrante ao movimento de 
abstração do valor que permite a medida efetiva da valorização, é mais um traço 
crucial de “negação do capitalismo no interior do próprio capitalismo”. É um dos 
elementos de “negatividade” que tende a desmanchar a forma-mercadoria no sen-
tido da sua desmedida. Destacaríamos como duas determinações cruciais da crise 
do trabalho abstrato: (1) a dinâmica estrutural intrínseca à produção do capital, que 
percorre a passagem da manufatura para a grande indústria e a própria tempo-
ralidade da grande indústria, isto é, a substituição progressiva de “trabalho vivo” 
por “trabalho morto”, a passagem da subsunção formal para a subsunção real do 
trabalho ao capital, que salientamos acima; e (2) a constituição de um “novo saber” 
do trabalho concreto nas instâncias dinâmicas de produção material do capital, re-
sistente às determinações do trabalho abstrato. Esse novo saber, o trabalho imaterial 
– que não se descola obviamente do trabalho material, mas promove uma dialética 
intensa e extensa entre material e imaterial – decorre do próprio desenvolvimento 
da nova base técnica do sistema produtor de mercadorias e das novas máquinas 
complexas que constituem o arcabouço da produção social.

Por um lado, “trabalho vivo” reduzido a “trabalho morto”; por outro lado, “tra-
balho morto” inteligente (as novas máquinas informacionais complexas) tendencial-
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mente recalcitrante à medida do valor. Embora tão necessário às novas condições de 
produção social, o “novo saber” tende a não agregar, na produção do capital, valor 
de troca (valor econômico). Apesar do trabalho imaterial estar subsumido, em si, à 
máquina como forma social do capital, ele, por suas qualidades intrínsecas articuladas 
com a nova forma material de produção do capital, não consegue produzir efetiva-
mente trabalho abstrato, além de estar aquém (ou além) da lógica da produtividade do 
capital. A natureza deste “novo saber”, que impregna o processo de trabalho das novas 
máquinas capitalistas, tende a negar, em si, a ordem material do trabalho abstrato, pois 
é, em si, irredutível à quantificação pelo tempo de trabalho. A concepção clássica da 
teoria de valor-trabalho de Karl Marx é clara – o valor econômico de uma mercadoria é 
determinado pela quantidade de trabalho que, em média, é necessário para a produzir, 
incluindo aí todo o trabalho anterior (para produzir suas matérias-primas, máquinas 
etc.). Por essa teoria, o preço de uma mercadoria reproduz a quantidade de tempo de 
trabalho nela colocado, sendo o trabalho o único elemento que realmente gera valor.

Entretanto, o “novo saber”, que permeia de modo ampliado o trabalho imaterial 
em sua dialética com o trabalho material, não é passível de ser “precificado”; ou ainda, 
é incapaz de ser formalizado e, portanto, transformado em “máquina”, como ocorre, 
por exemplo, com o conhecimento que, formalizado, se interverte em máquina (o que 
coloca limites irremediáveis ao incremento da produtividade no setor I da economia 
capitalista, o setor de bens de produção). Foi André Gorz que expôs com perspicácia 
esta problemática contraditória do novo saber em seu livro O imaterial: conhecimento, 
valor e capital, de 2003. Na verdade, o trabalho imaterial como elemento compositivo 
crescente da materialidade da produção de mercadorias tende a ser um nexo “estra-
nho”, sempre tensionado, na ordem produtiva do capital. O que não quer dizer que 
o “novo saber” não está integrado – ou não é parte compositiva – da produção do 
capital. Não existe separação efetiva entre trabalho imaterial e trabalho material. Não 
podemos conceber um sem o outro. Pelo contrário, o trabalho imaterial é sim parte do 
capital, regido pela sua lógica, sendo elemento compositivo da própria materialidade 
da produção capitalista. Mas diante da nova dialética intensa e extensa entre o imaterial 
no interior da materialidade da produção do capital, a lógica da produção de valor está 
diante de seu próprio limite intrínseco: a natureza do “trabalho vivo”, a sua dimensão 
anímica, indispensável para a produção de máquinas complexas.

Na medida em que o “novo saber” – o imaterial – assume um papel estratégico 
na produção do capital constante, constituído cada vez mais pelo “trabalho morto” 
inteligente – diga-se de passagem, “inteligência artificial” –, abre-se um campo de 
luta, de tensão pela formalização do “trabalho vivo” criador do “trabalho morto”, pela 
“captura” da subjetividade da força de trabalho como trabalho vivo, trabalho vivo 
reduzido, mas indispensável (e ineliminável) à produção do capital, com a tentativa 
perpétua de formalização do trabalho vivo ou do trabalho imaterial, adequando-o 
à materialidade do trabalho abstrato. O que explica, portanto, a busca recorrente 
de novas formas de gestão de pessoas nos locais de trabalho (um dos traços da nova 
forma de produção de capital: a maquinofatura).
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O processo de produção do capital, que é o processo de produção do trabalho 
abstrato, fundamento da forma-mercadoria, percorre a transição da manufatura para 
a grande indústria. É o processo de substituição de “trabalho vivo” pelo “trabalho 
morto”. Ele contém em seu bojo a apropriação, pelo capital, do saber tácito do mundo 
do trabalho vivo e de sua transformação (ou formalização) em conhecimento, sendo, 
através da ciência, transformado em tecnologia, forma social da técnica. A máquina 
é expressão desta cristalização do saber em conhecimento fetichizado. O “trabalho 
vivo” se defronta com a máquina como uma coisa estranha a si próprio, quando ela é, 
na verdade, a cristalização de um conhecimento apropriado pelo capital, de um saber 
tácito formalizado e que se transfigura em capital fixo. Este movimento de abstração 
do “trabalho vivo” em “trabalho morto” é o desenvolvimento do sistema de máquinas. 
A máquina é a expressão suprema do trabalho abstrato (a máquina é, em si, um ente 
abstrato par excellence). Entretanto, ao negar o “trabalho vivo”, a máquina nega a pró-
pria fonte de valor, a força de trabalho. Deste modo, o trabalho abstrato, ao surgir em 
sua plenitude, é negado pelo seu próprio movimento. A lei do valor tende a ser abolida ao 
surgir. Como um organismo vivo, começa a morrer ao nascer. O surgimento da máqui-
na expressa o ápice de desenvolvimento contraditório da produção de mercadorias.

Mas é importante acompanhar o próprio desenvolvimento do sistema de 
máquinas. As novas máquinas complexas, capital fixo “inteligente”, repõem, nas 
condições da crise estrutural (sendo elas o fator tecnológico desta própria crise 
estrutural), o “trabalho vivo” negado tendencialmente pelo próprio movimento da 
subsunção real do trabalho ao capital. Entretanto, o trabalho vivo que se põe em sua 
forma concreta como trabalho imaterial repõe um “novo saber”, não mais o saber 
artesanal, tendo em vista que o saber artesanal pertencia a um estágio menos de-
senvolvido das forças produtivas do trabalho social, mas o saber imaterial, produto 
de (inter)subjetividades complexas, tensionalmente integradas à lógica do capital 
(inclusive parte dele), irredutível às medidas abstratas e impassível à formalização, 
visando a produtividade do trabalho.

Sob a grande indústria, a formalização do saber em conhecimento compunha 
o mote da educação técnica, que adestrava homens e mulheres à linha de produção, 
ao seu posto de trabalho, quase como máquinas vivas, logo substituídas por capital 
fixo. O segundo momento de “crise da grande indústria”, que prenuncia, na acepção 
de Ruy Fausto, a “pós-grande indústria” (o que Francisco Soares Teixeira na entrevista 
denomina “cooperação complexa” e eu denomino “maquinofatura”), é o momento de 
emergência do novo saber das (inter)subjetividades complexas, que são obrigadas a lidar 
com as novas máquinas, inclusive máquinas que exigem afetos e envolvimento; um 
novo saber no interior da produção material do capital resistente à mera formalização 
abstrata (que tanto alimentou a lógica do trabalho abstrato em sua odisseia mecânico-
-industrial). Deste modo é que podemos dizer que temos hoje a crise da educação 
técnica como mero adestramento profissional.

Enfim, o que observamos não é um mero retorno do saber artesanal, até porque 
o “novo saber” inscrito no trabalho imaterial – não podemos esquecer – é parte com-
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positiva do trabalhador coletivo do capital, isto é, da máquina capitalista. O “novo sa-
ber” não é exterior à implicação do trabalho abstrato, sendo ele próprio expressão da 
subsunção real do trabalho ao capital. Mas o que buscamos salientar é que ele é uma 
interioridade tensa, convulsionada pela sua própria natureza, que abre, hoje, nos locais 
de trabalho, dos eixos dinâmicos de acumulação de valor, um campo de luta de classes.

O trabalho imaterial em sua dialética com o trabalho material e como forma 
de trabalho concreto expressa, enquanto elemento compositivo do trabalhador co-
letivo do capital e, portanto, subsumido à lógica do valor, o pleno desenvolvimen-
to da materialidade contraditória do trabalho abstrato. O trabalho imaterial e seu 
“novo saber” – sempre no interior da materialidade produtiva do capital – nasce da 
contradição intrínseca à forma-máquina, a contradição entre forma material como 
técnica e forma social como capital. Em seu momento mais desenvolvido, a contra-
dição essencial da relação-capital se explicita, paradoxalmente, na reprodução do 
“trabalho vivo” como “novo saber”, trabalho imaterial que compõe, ao lado de outros 
elementos, a manifestação explícita da crise do trabalho abstrato.

Estas ponderações sobre o tema contribuem para problematizar um rol de 
interpretações diversas que compõem o interessante livro de entrevistas de Henri-
que Amorim. O marxismo do século XXI expõe, na medida em que absorve a lógica 
dialética de Hegel, uma vez que, sem ela, segundo Lênin, seria impossível entender 
O capital de Karl Marx, uma riqueza analítica capaz de dar conta das problemáti-
cas sócio-históricas candentes do século XXI. O interessante livro de entrevistas de 
Amorim é uma contribuição valiosa para que o marxismo no Brasil possa abrir seu 
horizonte de problemáticas sobre temas candentes que exigem mais do que nunca, 
hoje, o resgate da dialética, lógica ontológica tão desconhecida (ou mal-entendida) 
no marxismo brasileiro que, como salientou Leandro Konder em seu livro A derrota 
da dialética, possui, historicamente, um travo positivista que o marxismo estrutura-
lista hegemônico, entre nós, apenas sofisticou. Enfim, o autor do livro Trabalho (ima-
terial), valor e classes sociais: diálogos com pesquisadores contemporâneos contribui 
para elevar nossas reflexões teórico-críticas na medida em que nos põe em contato 
com discussões prementes e candentes que provocarão o marxismo no século XXI.
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