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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

Karl Marx, no manuscrito conhecido como Grundrisse (1857-1858), levanta a possibilidade

de uma reconfiguração futura do universo do trabalho, quando ele não seria mais dominado

pela lei do valor, especialmente diante das atividades em que predomina o emprego do

conhecimento coletivo, que o autor designa general intellect. Ao apresentar essa hipótese,

Marx antevê que, com o desenvolvimento da grande indústria, a criação de riqueza iria

depender menos do tempo de trabalho empregado nos processos produtivos e passaria a

depender mais da capacidade dos trabalhadores, do avanço da ciência e da sua aplicação à

produção. Diante dessa perspectiva, argumenta Marx, a produção baseada no valor de troca

iria desmoronar, ou seja, ruiria o modo de produção capitalista. Nota-se, portanto, que Marx

vislumbra aí um cenário em que o conhecimento adquire um potencial libertador que

colocaria em xeque a dominação do capital. Não obstante ser essa a única passagem na obra

de Marx em que ele emprega o termo general intellect e desenvolve esse exercício

especulativo, esse texto tem fomentado um instigante e controverso debate na arena da

Economia Política. No presente artigo, além de discutir e problematizar essa famosa

passagem dos Grundrisse, são apontados os limites e desacertos de autores pós-modernistas,

incluindo alguns de origem marxista, que defendem que, com o advento das Internet e das

tecnologias de informação e comunicação, estariam dadas as condições históricas para

emancipação da classe trabalhadora por meio do general intellect.

Palavras-chave: General intellect, intelecto geral, trabalho, lei do valor.

1 O trabalho aprimora e amplia artigo apresentado no III Congresso Internacional Marx em Maio, ocorrido na
Universidade de Lisboa (Portugal) em 2018.



1 Introdução

Publicado pela primeira vez em 1939, o texto conhecido como Grundrisse der Kritik

der politischen Ökonomie (Esboços da Crítica da Economia Política) é um manuscrito

produzido por Marx nos anos 1857 e 1858, quase dez anos antes da publicação de O Capital.

Nos Grundrisse, Marx (2011) registra o alcance das suas pesquisas no campo da

Economia Política, depois de transcorrida uma década e meia desde quando ele decidiu iniciar

seus estudos de questões econômicas em 1842-1843. Nos anos que sucedem sua chegada a

Londres como exilado em 1849, a vida de Marx é marcada por articulações políticas e pela

redação de artigos para o periódico New York Daily Tribune. Se por um lado esse trabalho lhe

reduzia as severas dificuldades financeiras em que vivia na ocasião, por outro lado a ocupação

com essa atividade o impedia de aprofundar as pesquisas que ele havia iniciado em 1850 na

biblioteca do Museu Britânico. Em 1856, com o recebimento de uma herança da mãe de

Jenny, sua esposa, Marx vive um momentâneo alívio econômico que o permite retomar com

afinco às pesquisas que eram constantemente interrompidas desde o começo da década

(BRIGGS, CALLOW, 2008; MEHRING, 2014).

Anima-o a avançar em suas investigações a expectativa de que a primeira grande crise

econômica de alcance internacional que estava então em curso seria o prenúncio do colapso

final do modo de produção capitalista. Em carta enviada à Engels em 8 de dezembro de 1857,

Marx afirma: “estou trabalhando como louco ao longo de todas as noites na organização de

meus estudos econômicos para que eu tenha claro os esboços antes do dilúvio (1983, p. 217).2

Os Grundrisse não foram redigidos com o propósito de publicação. Trata-se de um

texto onde o autor registra suas reflexões, ao mesmo tempo em que expõe os dilemas teóricos

que enfrenta, busca alternativas para superá-los e, nesse esforço, produz valiosos registros que

revelam como operava o seu método de investigação.

Apesar das categorias empregadas por Marx nos Grundrisse não possuírem ainda o

alcance e a articulação que receberiam posteriormente em O Capital (1867), os textos dos

Grundrisse são importantíssimos pois nos permitem reconstruir o percurso trilhado pelo autor

durante a construção do seu arcabouço teórico (PAULA, 2010; ROSDOLSKY, 2001).

2 Ao contrário do previsto por Marx, essa crise não se prolongou muito e, após seu término, a produção
capitalista que dela emergiu ganhou força. Marx retira importantes lições desse episódio e, ao final da década de
1870, o arcabouço teórico de Marx havia incorporado as crises capitalistas de maneira bem diferente, mais
complexa e madura (HEINRICH, 2013).



Estamos diante, portanto, dos cadernos de notas do “laboratório de Marx”, conforme feliz

expressão de Bellofiori et al. (2013).

Esse caráter investigativo e provisório dos Grundrisse diferencia esse texto de outras

obras marxianas que apresentam apurado cuidado estilístico e rigor com as questões teórico-

metodológicas. Conforme argumenta Paula (2010, p. 7), “ressalta-se o inacabamento dos

Grundrisse, seu caráter às vezes elíptico, às vezes cifrado, outras vezes ainda exploratório,

que demandaria reelaboração sistemática para ter plena eficácia expositiva”. Não obstante

essas características e o fato de que a teoria do valor não estar plenamente desenvolvida nesse

texto, é possível notar que alguns aspectos essenciais da teoria marxiana já estavam ali

concebidos, inclusive em relação à teoria da mais-valia e do capital. Sob decisivos aspectos,

os Grundrisse podem ser considerados "textos únicos e insubstituíveis ao abordar, de maneira

inteiramente luminosa, questões cruciais, como as formas de produção pré-capitalistas, como

o significado histórico do avanço científico e tecnológico" (PAULA, 2010, p. 8).

Para a presente exposição, interessa-nos o excerto conhecido como Fragment on

Machines (MARX, 2011, p. 587-589) onde o autor adota o termo general intellect e faz

algumas conjecturas sobre os desdobramentos do progresso tecnológico que não foram

registradas em nenhum outro momento da sua obra.

Antes do referido trecho, merecem destaque algumas reflexões marxianas sobre as

metamorfoses dos meios de trabalho que, transformados cada vez mais pela intensificação do

uso da maquinaria, dão vida a um autômato cujos membros, conscientes, são os próprios

trabalhadores:

Assimilado ao processo de produção do capital, o meio de trabalho passa por diversas
metamorfoses, das quais a última é a máquina ou, melhor dizendo, um sistema automático
da maquinaria [...] posto em movimento por um autômato, por uma força motriz que se
movimenta por si mesma; tal autômato consistindo em numerosos órgãos mecânicos e
intelectuais, de modo que os próprios trabalhadores são definidos somente como membros
conscientes dele (MARX, 2011, p. 580, grifos no original).

Nesse contexto, a atividade do trabalhador limita-se a supervisionar a ação do “sistema

automático da maquinaria” e evitar que ocorram falhas. Em outras palavras, a atividade do

trabalhador limita-se a mediar o trabalho do sistema de máquinas sobre as matérias-primas

(MARX, 2011, p. 580-581).

Até a emergência da maquinaria, a produção baseava-se no instrumento tradicional de

trabalho, que é animado pela habilidade e virtuosidade do seu manipulador. A ferramenta e o



trabalho a ela associado dão lugar a um sistema no qual o trabalhador é subjugado e passa a

ser dominado por um poder que lhe é estranho:

A atividade do trabalhador, limitada a uma mera abstração da atividade, é determinada e
regulada em todos os seus aspectos pelo movimento da maquinaria, e não o inverso. A
ciência, que força os membros inanimados da maquinaria a agirem adequadamente como
autômatos por sua construção, não existe na consciência do trabalhador, mas atua sobre ele
por meio da máquina como poder estranho, como poder da própria máquina (MARX, 2011,
p. 581).

Marx descreve um sistema em que o trabalho está subsumido à maquinaria viva,

apresentando-a como um poderoso organismo que torna insignificantes o saber e a atividade

isolada do trabalhador. Nesse contexto, o saber e o conhecimento socialmente construídos são

absorvidos pelo capital fixo: “A acumulação do saber e da habilidade, das forças produtivas

do cérebro social, é absorvida no capital em oposição ao trabalho, e aparece

consequentemente como qualidade do capital, mais precisamente do capital fixo” (MARX,

2011, p. 582).

O autor expõe então um problema que ele só irá superar anos depois com o

amadurecimento das suas reflexões e, especialmente, quando passa a ter pleno domínio da

noção de mais-valia relativa (HEINRICH, 2013). Marx afirma que, com a crescente

importância da ciência e suas aplicações tecnológicas à produção, o próprio capital expulsa do

processo de produção o único elemento capaz de criar valor, ou seja, o trabalho humano.

Assim, o capital engendra uma contradição que opera no sentido da superação do modo de

produção capitalista.

Na mesma medida em que o tempo de trabalho - o simples quantum de trabalho - é posto
pelo capital como único elemento determinante de valor, desaparece o trabalho imediato e
sua quantidade como o princípio determinante da produção [...] e é reduzido tanto
quantitativamente a uma proporção insignificante, quanto qualitativamente como um
momento ainda indispensável, mas subalterno frente ao trabalho científico geral, à
aplicação tecnológica das ciências naturais, de um lado, bem como à força produtiva geral
resultante da articulação social na produção total [...]. O capital trabalha, assim, pela sua
própria dissolução como a força dominante da produção (MARX, 2011, p. 583).

Nesse trecho do manuscrito, Marx aborda a maquinaria inserida num processo de

controle do capital sobre o trabalhador, por meio do qual o trabalho morto domina o trabalho

vivo. No entanto, algumas páginas depois, Marx passa a examinar possíveis resultados que

poderiam advir do desenvolvimento da grande indústria. Ele divaga sobre os limites históricos

da base técnica do capitalismo avançado e vislumbra um cenário em que o conhecimento iria

adquirir um potencial libertador que colocaria em xeque a dominação do capital. Marx



entrevê a possibilidade dessa reviravolta revolucionária em um tempo futuro quando os

processos produtivos dependeriam fundamentalmente do conhecimento coletivo, que ele

designa general intellect.

Antes de apresentar essa hipótese, o autor aponta a perspectiva de apropriação pela

classe trabalhadora do conhecimento científico empregado na produção. Além disso, antevê

que, com o desenvolvimento da grande indústria, a criação de riqueza iria depender menos do

tempo de trabalho empregado nos processos produtivos, passando a depender mais da

capacidade dos trabalhadores e do avanço da ciência e sua aplicação à produção. Diz Marx:

à medida que a grande indústria se desenvolve, a criação de riqueza efetiva passa a
depender menos do tempo de trabalho e do quantum de trabalho empregado que do poder
dos agentes postos em movimento durante o tempo de trabalho, poder que - sua poderosa
efetividade -, por sua vez, não tem nenhuma relação com o tempo de trabalho imediato que
custa sua produção, mas que depende, ao contrário, no nível geral da ciência e do progresso
da tecnologia, ou da aplicação dessa ciência à produção (MARX, 2011, p. 587-588).

Ao apresentar essas conjecturas, Marx prenuncia uma situação futura quando o valor

deixaria de depender fundamentalmente da quantidade de tempo trabalhado. Nesse contexto,

afirma ele, a produção baseada no valor de troca desmoronaria, ou seja, capitalismo iria ruir:

Nessa transformação, o que aparece como a grande coluna de sustentação da produção e da
riqueza não é nem o trabalho imediato que o próprio ser humano executa nem o tempo que
ele trabalha, mas a apropriação da sua própria força produtiva geral, sua compreensão e seu
domínio da natureza por sua existência como corpo social - em suma, o desenvolvimento
do indivíduo social. O roubo de tempo de trabalho alheio, sobre o qual a riqueza atual se
baseia, aparece como fundamento miserável em comparação com esse novo fundamento
desenvolvido, criado por meio da própria grande indústria. Tão logo o trabalho na sua
forma imediata deixa de ser a grande fonte da riqueza, o tempo de trabalho deixa, e tem de
deixar, de ser a sua medida [...]. O trabalho excedente da massa deixa de ser condição para
o desenvolvimento da riqueza geral, assim como o não-trabalho de uns poucos deixa de ser
condição do desenvolvimento das forças gerais do cérebro humano. Com isso, desmorona a
produção baseada no valor de troca (MARX, 2011, p. 588).

Essa contradição, que opera no sentido de superar a dominação do capital, traz a

possibilidade do livre desenvolvimento das individualidades, pois a redução do tempo de

trabalho socialmente necessário a um mínimo não estaria mais voltada para a ampliação do

tempo de trabalho excedente, mas para a "formação artística e científica etc. dos indivíduos

por meio do tempo liberado e dos meios criados para todos eles" (MARX, 2011, p. 588).

É o próprio capital, "contradição em processo" segundo Marx, que reduz o tempo de

trabalho a um mínimo e, simultaneamente, toma o tempo de trabalho como "única medida e

fonte da riqueza". Assim, o capital "diminui o tempo de trabalho na forma do trabalho

necessário para aumentá-lo na forma do supérfluo; por isso, põe em medida crescente o



trabalho supérfluo como condição - questão de vida e morte - do necessário” (MARX, 2011,

p. 589). Essas especulações ensejam a possibilidade de que o tempo livre - e não o tempo de

mais trabalho - seja associado à riqueza:

Uma nação é verdadeiramente rica quando se trabalha 6 horas em lugar de 12 horas. A
riqueza não é o comando sobre o tempo de trabalho excedente (riqueza real), mas tempo
disponível para cada indivíduo e toda a sociedade para além do usado na produção imediata
(MARX, 2011, p. 589, grifos no original).

Assim, segundo essa perspectiva emancipatória vislumbrada a partir do progresso da

maquinaria e da aplicação do conhecimento aos processos de produção, o aprimoramento

tecnológico do capital fixo indicaria em que medida o intelecto geral (general intellect), isto

é, o conhecimento socialmente construído, teria se tornado uma força produtiva imediata e

assumido o controle das condições do processo vital da sociedade, ou seja, assumido o

controle do processo real da vida. Nos termos de Marx:

A natureza não constrói máquinas nem locomotivas, ferrovias, telégrafos elétricos,
máquinas de fiar automáticas etc. Elas são produtos da indústria humana; material natural
transformado em órgãos do cérebro humano criados pela ação humana; força do saber
objetivada. O desenvolvimento do capital fixo indica até que ponto o saber social geral,
conhecimento, deveio força produtiva imediata e, em consequência, até que ponto as
próprias condições do processo vital da sociedade ficaram sob o controle do intelecto geral3

e foram reorganizadas em conformidade com ele. Até que ponto as forças produtivas da
sociedade são produzidas, não só na forma do saber, mas como órgãos imediatos da práxis
social; do processo real da vida (MARX, 2011, p. 589, grifos no original).

Em suma, podemos afirmar que essas passagens extraídas dos Grundrisse trazem um

exercício especulativo em que Marx levanta a possibilidade de reconfiguração do universo do

trabalho, quando ele não seria mais dominado pela lei do valor, especialmente nos processos

de produção em que predomina o emprego do conhecimento e da ciência.

A discussão apresentada a seguir analisa como alguns autores pós-modernistas têm

empregado essas passagens dos Grundrisse e a noção de intelecto geral para caracterizar a

sociedade em que vivemos no século XXI.

2 Crítica da recepção pós-moderna da noção de general intellect

Muitos autores, incluindo alguns de origem marxista como os chamados autonomistas

ou pós-operaístas, têm adotado o Fragment on Machines como inspiração e referência para

interpretar as dinâmicas socioeconômicas do nosso tempo. São exemplos dessas abordagens

3 No original, Marx registra o termo em inglês general intellect.



as reflexões acerca do império e da multidão propostas por Hardt & Negri (2001, 2012), a

noção de trabalho imaterial adotada por Lazzarato (1996) e por Gorz (2005), bem como a

ideia capitalismo cognitivo empregada por Vercellone (2007) e Moulier-Boutang (2011).

Apesar das particularidades de cada uma dessas perspectivas, percebe-se que elas

convergem em relação a alguns argumentos centrais. Esses autores afirmam que na atualidade

o capitalismo industrial deu lugar ao capitalismo pós-fordista e que a criação de riqueza está

cada vez mais está fundamentada em novos princípios. Segundo essas abordagens, atualmente

o valor teria origem na interação cooperativa dos indivíduos, que seria viabilizada pelas

tecnologias de informação e comunicação. Trata-se de cooperação que não se restringe mais

aos muros da antiga fábrica fordista e nem à jornada de trabalho, que tenderia cada vez mais a

se confundir com o tempo de não trabalho. A partir desses postulados, alega-se que não é

mais possível medir o valor por meio do tempo de trabalho e, assim, a teoria do valor

marxiana teria perdido o seu caráter explicativo. Além disso, os autores dessas correntes

teóricas afirmam que, diante da impossibilidade de mensurar valor, o capitalismo estaria

assumindo um caráter cada vez mais desregulado e, por isso, entrando numa crise que traria a

possibilidade da sua superação.

Divergindo dessas interpretações, advogo que elas incorrem em dois tipos de

desacertos. O primeiro diz respeito a interpretação superficial e questionável que elas fazem

de algumas categorias centrais do pensamento de Marx. O segundo refere-se à interpretação

da própria da sociedade contemporânea, interpretação essa que se revela idealista e distante da

realidade concreta do mundo em vivemos. Devido aos limites do presente artigo, as

considerações apresentadas a seguir abordam principalmente o segundo desacerto apontado.4

Inicialmente, é preciso destacar que, mesmo nos Grundrisse, quando Marx discute os

limites históricos da teoria do valor ou a sua abolição, ele o faz ao conjecturar sobre a

superação do capitalismo ou quando está em pauta alguma esfera ainda não colonizada por

esse modo de produção, mas nunca dentro dos domínios do capital. Esse argumento nos leva

a crer que o que Marx problematiza no Fragment on Machines não é o processo de produção

capitalista, mas sim uma perspectiva de produção socialista ou comunista (AMORIM, 2009;

FUCHS, 2014; PRADO, 2014; ROSDOLSKY, 2001).

Se esse entendimento estiver correto, os autores pós-modernistas incorrem em

4 Sobre os desacertos das interpretações pós-modernas das categorias de Marx, merecem destaque os trabalhos
de Heinrich (2005, 2013), Amorim (2009) e Pitts (2016, 2107).



interpretação do excerto de Marx que é, no mínimo, anacrônica. Porém, mais relevante do que

esse aspecto é a maneira que eles descrevem a sociedade do nosso tempo.

Em primeiro lugar, nota-se que essa corrente teórica apresenta uma inconsistente visão

dualista sobre o trabalho, pois divide em esferas distintas as atividades manuais (execução) e

as atividades intelectuais (concepção), atribuindo a capacidade de criar valor apenas ao

segundo tipo. Marx não incorreu nesse erro e, ao longo da sua obra, ele afirmou com

frequência que o trabalho exige o emprego simultâneo de músculos e cérebro.

Por mais distintos que possam ser os trabalhos úteis ou as atividades produtivas, é uma
verdade fisiológica que eles constituem funções do organismo humano e que cada uma
dessas funções, seja qual for seu conteúdo e sua forma, é essencialmente dispêndio de
cérebro, nervos, músculos e órgãos sensoriais humanos etc. (MARX, 2013, p. 146-147).

Tendo em vista que não existe atividade humana que seja exclusivamente manual ou

exclusivamente intelectual, fica evidente que categorias como trabalho intelectual, trabalho

cognitivo e trabalho imaterial obscurecem a realidade das ocupações que são classificadas

dessa maneira. Um bom exemplo disso são as atividades profissionais, ditas intelectuais ou

cognitivas, que exigem que o trabalhador despenda a sua jornada de trabalho digitando

freneticamente como se martelasse em um teclado de computador (HUWS, 2009). Nesse tipo

de ocupação, é comum que se adoeça devido a lesões por esforços repetitivos, o que expõe

ainda mais a distância entre a materialidade brutal do trabalho real e o caráter idealista das

categorias pós-modernas.

Adicionalmente, todos os processos de produção inescapavelmente requerem uma fase

de concepção e projeto que antecede a etapa de execução. Da mesma maneira, qualquer

processo de design só pode ser realizado se for submetido a uma fase posterior de execução

(JEON, 2012). No plano macroeconômico, exemplificam esse fato as atuais cadeias de

produção globais, que separam em diferentes regiões do globo as várias etapas dos processos

de produção, que se tornam cada vez mais complexos, fragmentados e dispersos, conforme

exemplifica a rótulo “Designed in California. Assembled in China” dos dispositivos

eletrônicos.

Em segundo lugar, observa-se que nos discursos pós-modernos em tela, a Internet é

apresentada de maneira ingênua como uma infraestrutura sem obstáculos técnicos ou

econômicos, que permitiria o livre fluxo de informações e do conhecimento coletivo. As

palavras de Gorz (2005) ilustram bem essa ilusória visão da rede mundial e, em última

instância, da sociedade atual:



A força produtiva principal, o conhecimento, é um produto que em grande parte resulta de
uma atividade coletiva não remunerada [...]. O conhecimento é em grande parte
“inteligência geral”, cultura comum, saber vivo e vivido. Ele não tem valor de troca, o que
significa que ele pode, em princípio, ser partilhado à vontade, segundo a vontade de cada
um e de todos, gratuitamente, especialmente na Internet. Contudo, a parte do knowledge
que não é originariamente geral e comum, ou seja, o conhecimento formalizado, separável
dos seus produtores e que não existe senão para ter sido deliberadamente produzido, essa
parte do knowledge também é virtualmente gratuita, pois que pode ser reproduzida em
quantidades ilimitadas a um custo desprezível, e partilhada sem ter que passar pela forma
valor (pelo dinheiro). Ademais, ela é geralmente acessível, ao menos em princípio, graças à
Internet, o que significa que a principal força produtiva, e principal fonte de valor, é pela
primeira vez suscetível de ser subtraída à apropriação privada (GORZ, 2005, p. 36-37)

Em semelhante direção ingenuamente otimista, Moulier-Boutang (2011, p. 53) afirma

que a Internet é “o novo bem comum global da inteligência coletiva”. Alega ainda que o

capitalismo cognitivo está inserido em "uma sociedade na qual o conhecimento e a cultura são

largamente disseminados e compartilhados, e onde essa matéria-prima é abundante"

(MOULIER-BOUTANG, 2011, p. 68).

Esse tipo de abordagem flerta com o determinismo tecnológico pois considera que os

avanços tecnológicos são responsáveis por revolucionar a sociedade, ainda que essas supostas

revoluções não sejam guiadas por um projeto político. Adicionalmente, acredita-se que o livre

fluxo de informação e conhecimento via Internet tem um caráter revolucionário, ainda que

não exista uma ação política que direcione essa hipotética revolução.

A problemática do papel da tecnologia, da ciência e do conhecimento nas relações

sociais que caracterizam o modo de produção capitalista foi objeto de profunda análise de

Marx. Se ele preferiu deixar engavetada a perspectiva emancipatória do general intellect, isso

se deve ao amadurecimento das suas ideias. Nos textos que publicou em vida, o autor deixa

claro o seu ponto de vista acerca dos grandes avanços tecnológicos que eram empregados nos

processos de produção do seu tempo. Marx não apontou uma correlação entre inovação

tecnológica e emancipação humana, assim como também não defendeu que os avanços da

ciência e da tecnologia seriam a chave para superar o capitalismo. Para ele, as transformações

da sociedade são fruto das contradições entre as forças produtivas e as relações sociais de

produção. Além disso, conforme nos legou Marx, as mudanças sociais revolucionárias exigem

luta e ação política.

Como previsto por Marx nos Grundrisse, percebe-se que atualmente a criação de

riqueza cada vez mais está fundamentada a aplicação do conhecimento científico e

tecnológico à produção. Porém, contradizendo o que Marx vislumbrou sobre o intelecto geral



e, em contraposição aos postulados pós-modernistas, é possível perceber que, na atualidade,

está em curso uma polarização da informação e do conhecimento que se manifesta em

diferentes contextos socioeconômicos. Segundo essa perspectiva crítica, é imprescindível dar

a devida atenção às contradições presentes nas bases materiais da produção social e da

reprodução social. De acordo com esse ponto de vista, está em curso uma tendência de

distribuição assimétrica de informação e conhecimento, distribuição essa que se torna cada

vez mais uma fonte de desigualdades socioeconômicas e configura instrumentos de

exploração (MARQUES, 2017a; MARQUES, KERR PINHEIRO, 2014).

Em sintonia com os argumentos de Amorim (2009), sustento que as análises pós-

modernistas em questão negligenciam as relações sociais de produção e apresentam os

aspectos técnicos das forças produtivas como se eles determinassem as transformações

radicais da sociedade. O marxismo contaminado por esse viés retrata de maneira embelezada

as contraditórias dinâmicas socioeconômicas do nosso tempo.

Retornemos à obra Marx, visando apontar algumas aberturas que ela nos traz para

superar os desacertos do marxismo pós-moderno que, como diria Braga (2009. p. 60),

sucumbiu ao “feitiço do progresso tecnocientífico”.

3 Considerações finais

Nos Grundrisse, Marx (2011, p.58) defende que as categorias não são eternas, mas

sim históricas, ou seja, as categorias são “produtos de relações históricas e têm sua plena

validade só para essas relações e no interior delas”. Esse pressuposto já havia sido anunciado

pelo autor em 1847, dez anos da publicação dos Grundrisse, na obra A miséria da filosofia:

“As categorias econômicas são expressões teóricas, abstrações das relações sociais de
produção. […] As relações sociais estão intimamente ligadas às forças produtivas.
Adquirindo novas forças produtivas, os homens transformam o seu modo de produção e, ao
transformá-lo, alterando a maneira de ganhar a sua vida, eles transformam todas as suas
relações sociais. O moinho movido pelo braço humano nos dá a sociedade com o suserano;
o moinho a vapor dá-nos a sociedade com o capitalista industrial. Os mesmos homens que
estabelecem as relações sociais de acordo com a sua produtividade material produzem,
também, os princípios, as ideias, as categorias de acordo com suas relações. Assim, essas
ideias, essas categorias são tão pouco eternas quanto as relações que exprimem. Elas são
produtos históricos e transitórios.” (2009, p. 125-126)

Diante desse princípio, torna-se pertinente indagar: tendo em vista as bases materiais

da produção social contemporânea, devemos considerar que a lei do valor marxiana perdeu

sua relevância e seu caráter explicativo? Em outros termos, questiona-se: diante das dinâmicas



socioeconômicas em curso na chamada “era da informação” ou “sociedade em rede”, as

relações sociais de produção teriam deixado de serem regidas pela lei do valor?

Minha resposta para essas perguntas é negativa. Ao contrário do que postulam as

análises pós-modernistas, incluindo alguns discursos que se apresentam como renovadores do

marxismo (GORZ, 2005, HARDT; NEGRI, 2001, 2012, LAZZARATO, 1996, MOULIER-

BOUTANG, 2011, VERCELLONE, 2007), a lei do valor continua sendo imprescindível para

explicar a realidade do nosso tempo. Ainda que as mercadorias ditas imateriais ou intangíveis

estejam cada vez mais presentes nos processos de produção e circulação atuais, a lei do valor

não deixou de ser uma fundamental chave analítica. O mesmo se pode afirmar, ainda que se

considere que boa parte da força de trabalho na atualidade desempenhe atividades que são

eminentemente intelectuais e, portanto, diferentes das atividades executadas pelo típico

operário fabril que surgiu no século XIX com o advento da revolução industrial. Para

sustentar essa perspectiva, é preciso destacar a articulação da lei do valor marxiana com duas

outras categorias empregadas pelo pensador alemão: as noções de trabalho produtivo e

trabalhador coletivo.

Ao discutir o conceito de trabalho produtivo no âmbito do capitalismo, Marx (2004, p.

117) afirma que não é adequado definir "trabalho produtivo e trabalho improdutivo em função

do seu conteúdo material". O autor classifica como produtivo o trabalho que produz valor e

mais-valia a serem apropriados pelo capitalista (MARX, 1980, 2004, 2013).

Independentemente do bem produzido ser tangível ou intangível, o fator central na lógica do

capital é a produção de mais-valia, que é "o fim determinante, o interesse propulsor e o

resultado final do processo de produção capitalista" (2004, p. 41).

Marx atribui centralidade e vigência da lei do valor nas relações de produção

capitalistas, não só no contexto da produção fabril que emprega trabalho eminentemente

manual, desqualificado e repetitivo, mas também na produção em larga escala onde está

inserido o “trabalhador coletivo” (MARX, 2004, p. 110; 2013, p. 577), ou seja, um conjunto

complexo e heterogêneo de profissionais que conforma uma capacidade de trabalho

socialmente combinada. Na noção de trabalhador coletivo Marx inclui diferentes atividades

mais ou menos qualificadas como, por exemplo, do operário manual, do servente, do técnico,

do engenheiro e do gerente, todos eles envolvidos em processos coletivos de produção cujo

interesse propulsor e o resultado final é a produção de mais-valia. Empregando os termos de



Marx, podemos dizer que a produção levada a cabo pelo trabalhador coletivo inclui também a

“produção não material” (MARX, 2004, p. 119), também chamada por ele de “produção

imaterial” (MARX, 1980, p. 403).5

Combinadas, as categorias marxianas trabalhador coletivo e trabalho produtivo podem

ser empregadas para caracterizar de maneira bastante pertinente as relações socioeconômicas

do nosso tempo e, em especial, para desvelar as dinâmicas do valor em curso no século XXI

(MARQUES, 2015, 2017a, 2017b).

No entanto, há autores que defendem a vigência da lei do valor na atualidade mas

acabam por ampliar exageradamente o seu alcance e, assim, chegam a conclusões

controversas. Essa perspectiva está presente, por exemplo, na abordagem do trabalho digital

(digital labour) proposta por Fuchs (2014), segundo a qual até mesmo o ato corriqueiro de

navegar na Internet, executado pelo internauta típico em seus momentos de ócio, é

considerado um trabalho produtivo, ou seja, que produz valor e mais-valia. De acordo com

essa perspectiva, ao navegar na web, o usuário da rede mundial produz a mercadoria dados,

isto é, dados acerca dos seus interesses pessoais e perfil de consumo, que são capturados por

empresas como Facebook e Google para serem comercializadas no mercado de publicidade

dirigida.6

Em sua instigante análise, Fuchs (2014) acerta ao enfatizar que o arcabouço teórico de

Marx deve ser empregado para analisar e descrever as dinâmicas do valor no universo das

redes sociais online. No entanto, divergindo de Fuchs, entendo que a chave analítica para

compreender os mecanismos do capital na arena das mídias sociais reside nas categorias

marxianas renda e renda de monopólio, bem como na distinção entre valor e preço adotadas

por Marx (MARQUES, 2017b). Essa perspectiva sugere uma agenda de pesquisa a ser levada

5 Na edição alemã do manuscrito Teorias da mais-valia, Livro IV de O capital (Theorien Uber Den Mehrwert),
Marx emprega o termo “immateriellen Produktion” (1863, p. 1329). Essa expressão foi traduzida para o
português como “produção imaterial” (1980, p. 403) e para o inglês como “non-material production” (1994, p.
143). Na edição alemã do manuscrito Capítulo VI Inédito de O Capital (Resultate des unmittelbaren
Produktionsprozesses), Marx adota o termo “nicht materiellen Produktion” (1969, p. 69), que foi traduzido para
o português como “produção não material” (2004, p. 119) e para o inglês como “non-material production”
(1994, p. 451).
6 Chama-se publicidade dirigida (targeted advertising), publicidade personalizada (personalized advertising),
publicidade comportamental (behavioural advertising) ou rastreamento dirigido (targeted tracking) a coleta
massiva automatizada de informações sobre os usuários da Internet (executada por sites, mídias sociais e
aplicações web) por meio da qual são capturados os perfis e interesses dos internautas, com o objetivo de
direcionar, de maneira individual e personalizada, as campanhas de marketing veiculadas na rede mundial de
computadores.



adiante e que exige o diálogo com outros autores que também tem enfrentado esse desafio

como, por exemplo, Teixeira e Rotta (2012) e Rotta e Teixeira (2018).
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