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RESUMO 

COSENTINO FILHO, Carlo Benito. Os trabalhadores do conhecimento e o 

trabalho imaterial: As novas possibilidades de reinvenção das lutas coletivas. 

156.f Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, 

Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 

2011. 

O presente estudo tem como objetivo demonstrar o poder dos trabalhadores do 
conhecimento e a sua capacidade de reconstruir o movimento sindical tal como em 
sua origem, ou seja, verdadeiramente emancipatório e contra-hegemônico. As lutas 
coletivas nos últimos séculos tornaram-se meramente reivindicativas, especialmente 
com o advento do estado do bem-estar social. A revolução informacional subverteu 
o paradigma capitalista fordista, e nesse cenário surgiram novos atores que 
protagonizam o jogo de forças entre o capital e o trabalho. A luta de classes 
baseada no sindicalismo de caráter obreirista não responde mais aos anseios dos 
trabalhadores da sociedade pós-fordista, que deverá se adaptar ao novo contexto 
social para reestabelecer a sua força. Para tanto, o movimento sindical deve 
agregar não só os trabalhadores do conhecimento, como também o proletariado, os 
desempregados, não empregáveis atingidos pelo desemprego estrutural, 
autônomos, bem como os sem teto e os sem terra, enfim, toda a classe-que-vive-
do-trabalho.Demonstra também, a partir das evidências empíricas e analíticas 
produzidas pela Teoria Social Crítica, o impacto do desenvolvimento tecnológico 
nas relações individuais e coletivas de trabalho, e a ascensão do trabalho imaterial, 
a condição de mola propulsora da sociedade contemporânea. Para se afastar das 
ambivalências contidas nas propostas da doutrina clássica, aponta para o resgate 
do movimento sindical libertário, emancipatório e contra-hegemônico em escala 
supranacional, o que deve ser potencializado pelo uso das novas tecnologias da 
informação e comunicação.        
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ABSTRACT 

COSENTINO FILHO, Carlo Benito. Knowledge workers and immaterial labor: The 
new possibilitiesof reinvention of the collective struggles. 156.f. Dissertation 
(Master‟s Degree of Law)– Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro de 
Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. 

The present study aims to demonstrate the explosive power of knowledge workers 
and their ability to rebuild the labor movement as in its origin, ie, truly emancipatory 
and counter hegemonic. The collective struggles in recent centuries have become 
merely protest, especially with the advent of the welfare state. Thus capitalism tamed 
the rights of social movements ensuring minimum. The information revolution 
overthrew the capitalist fordist paradigm, and new actors have emerged in this 
scenario who play the game of power between capital and labor.Class struggle 
unionism based on the character of workers, no longer responds to the desires of the 
workers of the post-fordist, which must adapt to new social context to restore his 
strength. Thus, the trade union movement should not only add knowledge workers, 
as well as the proletariat, the unemployed, unemployable affected by structural 
unemployment, autonomous, and the homeless and landless, finally, the whole 
class-that-lives-of-work.It also shows, from the evidence produced by empirical and 
analytical critical social theory the impact of technological development in the 
relations of individual and collective work, and the rise of immaterial labor 
springboard for the condition of contemporary society. Move away from ambiguities 
in the proposals of the classical doctrine, points to the rescue of the union movement 
liberating, emancipatory and counter-hegemonic supranational scale, which should 
be enhanced by use of new information technologies and communication. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS:Immaterial Labor, Knowledge Workers, Labor Cooperation, 
Globalization, Informational Revolution, Cognitive Capitalism, Neo-Marxism, orthodox 
Marxism, cyber activism, Organizational Theory, Critical Social Theory, Relations, 
Individual and Collective Labor. 
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INTRODUÇÃO

 

 O trabalho humano sempre esteve presente na literatura acumulada ao longo 

da história. Pode ele ser encontrado nas argumentações filosóficas, políticas, na 

teoria social de todos os matizes, na arte e na cultura. 

 O tema parece ficar mais complexo quando se busca aprofundar uma 

questão que se encontra no centro dos grandes debates acadêmicos: a divisão do 

trabalho ou a divisão social do trabalho. 

 Sem querer privilegiar qualquer argumento político ou ideológico, não há 

como deixar de reconhecer que essa mesma divisão do trabalho sofre uma 

reviravolta revolucionária – para o bem ou para o mal, segundo a preferência 

política ou ideológica – quando se instituem discussões sobre forças produtivas e 

modos de produção e suas etapas – escravista, servil e capitalista.  

 Estas são as razões pelas quais as teorias do valor-trabalho terem assumido, 

nesta última etapa, uma notável relevância.  Em termos de teoria marxiana, no 

sistema de produção de mercadorias, o trabalho assume uma característica 

peculiar. Aparece ele como uma modalidade particular de trabalho – trabalho 

abstrato –, marcadamente fragmentado, em que o produto do trabalho – mercadoria 

– passa a ter uma realidade independente e estranha para aqueles que a criaram.  

 O embate histórico entre forças produtivas e relações de produção encontra-

se no centro da dinâmica do modo de produção capitalista. Por isso, Marx trata não 

do trabalho, mas da força de trabalho. É esta força de trabalho que os operários 

vendem em troca de salários. A partir daí, surge uma discussão ainda mais acirrada 

e que envolve outras categorias, como: trabalho produtivo e trabalho improdutivo, 

trabalho material e trabalho imaterial.  

 Como o estudo não tem a pretensão de revolver os confrontos existentes 

entre as diversas correntes da economia política, tratou de demarcar o seu objeto: a 

inserção das novas tecnologias da informação e da comunicação e o seu impacto 

nas relações individuais e coletivas de trabalho.  

 Ao fazê-lo, deixa transparecer claramente qual o impacto positivo e negativo 

dessas novas tecnologias para aqueles que operam, interagem, processam e 

inovam esses mecanismos e de que forma as tecnologias da informação e da 

comunicação, seus usuários e processadores, podem, ao mesmo tempo, afetar e 
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aprofundar as contradições que envolvem o próprio objeto do Direito do Trabalho – 

o trabalho livre/subordinado – e de que maneira podem eles também participar do 

processo histórico de emancipação social, a partir das lutas coletivas contra-

hegemônicas e seu caráter universalista.  

 Muito embora haja, atualmente, uma vasta bibliografia vinculada à Teoria 

Social Crítica, é notória a negligência da doutrina jurídico-trabalhista na abordagem 

deste tema. Este foi, sem dúvida, o primeiro desafio enfrentado pelo autor desta 

dissertação: reunir uma bibliografia multidisciplinar e colocá-la frente a frente com a 

doutrina jurídico-trabalhista tradicional, a fim de demonstrar sua obsolescência, em 

face às transformações e metamorfoses experimentadas pelo mundo do trabalho 

contemporâneo, a partir da Revolução Informacional, e os impactos que elas têm 

provocado nos próprios fundamentos desse ramo do conhecimento jurídico.  

O estudo encontra-se dividido em sete capítulos e os seus conteúdos 

distribuídos da seguinte maneira: 

O primeiro apresenta-se com o título O trabalho Humano na Teoria Clássica 

e seu Impacto nas Relações Individuas e Sindicais.  Inicia-se com o esboço histórico 

do Direito do Trabalho para, em seguida, identificar os seus aspectos mais 

relevantes, tais como: a subordinação jurídica no Direito Individual do Trabalho e o 

Sindicalismo de raiz obreirista e reformista no Direito Coletivo do Trabalho.   

O segundo capítulo intituladoA Revolução Informacional: Evidências da 

Transformação da Sociedade Industrial para uma Sociedade Pós-industrial e os 

seus Impactos na Teoria Geral do Conhecimento Jurídico Trabalhista demonstra os 

impactos e as metamorfoses desencadeadas pela Revolução Informacional na 

sociedade do trabalho. Para tanto, o estudo reporta-se à Teoria Social Crítica que 

identifica uma nova configuração do sistema capitalista, agora denominado 

cognitivo, informacional ou pós-fordista. Analisam-se as novas formas de interação 

produtiva promovidas pelo trabalho em cooperação e em redes técnicas que 

promovem uma verdadeira subversão nas bases da teoria organizacional clássica. 

O terceiro capítulo ocupa-se da Teoria do Trabalho Imaterial propriamente 

dita, encontra-se divido em seis partes. A primeira, dedicada à definição do marco 

teórico; a segunda, terceira e quarta apontam os defensores da teoria do trabalho 

imaterial; a quinta, se destina à critica desta mesma teoria; por fim, na sexta parte, o 

estudo diferencia cada uma das teorias.  
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Na primeira delas, faz-se a demarcação do marco teórico utilizado no 

presente estudo. Em seguida, já na segunda parte, o estudo enfrenta as ideias de 

Jean Lojkine sobre o trabalho imaterial, no contexto da Revolução Informacional. 

Neste ponto, debruça-se sobre as ambivalências dos conceitos marxistas de força 

produtiva, no contexto do capitalismo pós-fordista, especialmente, quanto à divisão 

classista da sociedade e aos conceitos de trabalho produtivo e improdutivo. Aborda-

se, também, a nova divisão Internacional do trabalho e as suas mazelas, tais como 

odumping social.  

Na terceira parte, a Teoria do Trabalho Imaterial é apresentada sob a 

perspectiva de Lazzarato e Negri. Analisa-se a proposição teórica da 

Intelectualidade de Massa e o fim das classes sociais como consequência da 

emergência do Trabalho Imaterial, que propicia a configuração de uma nova “Classe 

Expandida”, promotora da “Revolução Passiva” e movida pelo “Amor para o 

Tempo”. 

A quarta parte trata das definições da imaterialidade do trabalho na visão de 

André Gorz e suas impressões sobre as metamorfoses da sociedade do trabalho, 

no contexto da Revolução Informacional. Destaca-se a crise do conceito de valor, 

conhecimento e capital demonstrada por ele e se evidencia o “capitalismo 

cognitivo”como sendo a crise do capitalismo em seu sentido mais estrito.  

A quinta parte diz respeito à Teoria do Trabalho imaterial na visão de Sergio 

Lessa. Trata-se do contraponto à Teoria do Trabalho Imaterial, que é considerado 

como sendo uma mera fábula, especialmente, no que diz respeito à ideia de 

“Revolução Passiva”, movida pelo “Amor para o Tempo”. A sua critica se estende à 

concepção subjetivista da mais-valia, bem como da concepção subjetivista de 

trabalho produtivo e improdutivo apresentada pelos teóricos do trabalho imaterial.  

Finaliza-se o capítulo terceiro estabelecendo a diferenciação do pensamento 

de Negri, Hardt e Lazzarato, frente ao pensamento de Lojkine e a crítica de Sergio 

Lessa aos referidos pensadores. 

 Oquarto capítulo, intitulado As Novas Possibilidades de Reinvenção das Lutas 

Coletivas, apresenta as novas formas que a força de trabalho tem se utilizado no 

enfrentamento do capital. Parte da reinvenção do poder nômade, para expor as 

evidências empíricas decorrentes do impacto das tecnologias nos movimentos 

sociais globais, como a “Batalha de Seattle”, o caso do ciberativistaJulian Assange – 

que, através do site Wikleaks, intensificou as intrigas diplomaticas atuais. Analisa-se 
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ainda a utilização das redes sociais na mobilização social na Líbia e no Egito, e, por 

fim as Guerras Virtuais deflagradas até o presente momento. 

 O quinto capítulo é dedicado à demonstração do Impacto da Revolução 

Informacional e do Desenvolvimento Tecnológico no Direito Individual do Trabalho. 

Está dividido em três partes. A primeira, denominada Implicações na Subordinação 

Jurídica, analisa a ampliação do poder diretivo do empregador, em decorrência das 

novas ferramentas comunicacionais. Na segunda – As implicações no Âmbito do 

Direito do Trabalho no Espaço –, o estudo demonstra que a velha doutrina não 

consegue mais resolver a problemática da aplicação da norma jurídica no mundo 

virtual. Na terceira e última parte –As Implicações na Saúde do Trabalhador: Assédio 

Moral – verifica-se que o desenvolvimento tecnológico, ao contrário do que se 

poderia prever, está intensificando as patologias profissionais, com a acentuação do 

assédio, promovido pelas novas ferramentas informacionais. 

 O sexto capítulo aparece com o título O Impacto da Revolução Informacional 

e do Desenvolvimento Tecnológico no Direito Coletivo do Trabalho. Também está 

dividido em três partes. Na primeira delas, se discute O Desemprego Estrutural no 

Contexto das Crises do Sindicalismo, uma vez que o desenvolvimento tecnológico 

aumentou consideravelmente o desemprego, gerando uma massa de trabalhadores 

excluídos do mundo do trabalho por não dominarem as tecnologias da informação. 

Esses fatores enfraqueceram o movimento sindical. Na segunda parte –Resistência 

do Velho Sindicalismo à Revolução Informacional – demonstra-se o descompasso 

do velho modelo sindical, em relação à sociedade pós-fordista, mas indica que a 

tecnologia da informação impacta o movimento sindical e traz novas possibilidades 

de ação coletiva. Na terceira e última parte, enfrenta-se a questão daInserção dos 

Trabalhadores do Conhecimento nos Movimentos Emancipatórios Contra-

Hegemônicos, para evidenciar que se o poder, no cenário do capitalismo pós-

industrial, está relacionado à informação e uma parte considerável da classe 

trabalhadora dispõe desse conhecimento, então se abre uma nova janela de 

possibilidades e de ajuntamentos coletivos.  

 O último capítulo, intitulado A Restauração dos Movimentos Contra-

Hegemônicos e do Seu Caráter Universalista, encontra-se dividido em três partes.  

 Na primeira –A Necessidade Emergencial de um Novo Sindicalismo – 

evidencia-se a necessidade de união dos trabalhadores do conhecimento ao 

proletariado, aos autônomos, aos desempregados, aos não empregáveis, aos sem-
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terra e sem-teto, enfim,à toda a classe-que-vive-do-trabalho, para formular um novo 

projeto emancipatório. 

Na segunda parte –A Universalização: o “movimento dos movimentos” ou 

“redes de redes” – verifica-se que os movimentos sociais de oposição ao capitalismo 

pós-fordista já começaram, mas, precisam organizar-se na esfera supranacional, 

para que possam efetivamente fazer frente às forças hegemônicas do capital. 

 A terceira parte é concluída apresentando o tema A Caminho da Restauração 

e afirma que surge uma nova oportunidade para a efetivação da revolução 

comunista, universalista, tal como pensada por Marx. Para que isso ocorra, é 

indispensável o ajuntamento dos trabalhadores do conhecimento e da sua força 

explosiva, toda a classe-que-vive-do-trabalho. 

 Trata-se de um trabalho aberto e submetido à crítica, como convém a um 

estudo acadêmico, mas que pretende prosseguir a linha de pesquisa desenvolvida 

por esse Programa de Pós-graduação: problematizar, desconstruir e formular novos 

pressupostos para o Direito do Trabalho. 

 Representa também a preocupação e os compromissos do seu autor em ver 

redefinida a categoria central do Direito do Trabalho – o trabalho livre/subordinado – 

que em vez de humanizar o gênero humano o desumaniza, tornando-o estranho em 

relação a si mesmo. 

 Espera, por fim, que prevaleça o trabalho livre, como condição da própria 

existência e, na mediação do metabolismo entre o homem e a natureza, possa ele 

alterá-la e, ao fazê-lo, possa alterar também a sua própria natureza.    
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1 TRABALHO HUMANO NA TEORIA CLÁSSICA E SEU IMPACTO NAS 

RELAÇÕES INDIVIDUAS E SINDICAIS  

 

1.1 Esboço Histórico 

 

 A doutrina clássica do Direito do Trabalho está fundamentada no trabalho 

humano subordinado e no sindicato de raiz obreirista, no operário do chão de 

fábrica. 

 Cumpre esclarecer a terminologia ora apresentada. A expressão “obreirismo”, 

manejada no presente estudo, diz respeito à estrutura da sociedade do trabalho 

formada após o advento da revolução industrial.  

 Antes o trabalho humano caracterizava-se marcantemente pelo seu caráter 

autônomo. Os homens buscavam seu sustento, bem como o de suas famílias, 

através da manufatura, em atividades marcadas pela alteridade, no meio rural, 

extraindo riqueza diretamente da natureza em suas atividades artesanais. As tarefas 

estavam divididas entre os membros da família. As sobras eram negociadas entre as 

famílias através de escambo. Assim, as necessidades de todos eram supridas. 

 A Revolução Industrial gerou uma grande mudança na estrutura familiar e 

social. Este conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais iniciadas na 

Inglaterra do Séc. XVIII, potencializadas pela invenção da máquina a vapor, 

provocaram uma drástica alteração dos modos de produção, o que implicou 

basicamente na passagem da manufatura para a maquinofatura e o surgimento de 

técnicas de organização do trabalho para a produção em massa1. 

                                                        

1
 Na manufatura como na cooperação simples, o corpo de trabalho que funciona é uma forma de 

existência do capital. O mecanismo social de produção, composto de numerosos indivíduos, os 
trabalhadores parciais, pertence ao capitalista. A força produtiva resultante da combinação do 
trabalho aparece como força produtiva do capital. A manufatura propriamente dita submete o 
trabalhador, outrora independente, às ordens e a disciplina do capital; mas, além, disso, cria uma 
gradação hierárquica entre os próprios trabalhadores. Ao passo que a cooperação simples não traz 
grande mudança no modo de trabalho do indivíduo, a manufatura vai alterá-lo completamente e vai 
atingir a própria raiz da força de trabalho individual. Ela estropia o trabalhador e faz dele uma espécie 
de monstro, favorecendo, como numa estufa, o desenvolvimento de habilidades parciais, suprimindo 
todo um mundo de instintos e capacidades. É assim que, nos Estados do Prata, mata-se um animal 
para tirar-lhe só a pele ou a gordura. Não só os trabalhos parciais são repartidos entre os indivíduos 
diferentes: o próprio indivíduo é dividido, transformando em mecanismo automático de um trabalho 
parcial, a tal ponto que se vê realizada a fábula absurda de Menenius Agrippa onde um homem é 
representado como um simples fragmento do seu próprio corpo. Inicialmente o trabalhador vende a 
sua força de trabalho ao capital, porque lhe faltam os meios materiais necessários à produção de 
uma mercadoria; e, agora, sua força de trabalho individual recusa qualquer serviço se não estiver 
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O novo modelo produtivo trouxe consigo a necessidade de mão-de-obra em 

abundância. O capitalismo, nos seus primórdios, arregimentava mão-de-obra de 

toda parte. Este processo causou, entre tantas outras consequências, a formação 

dos grandes aglomerados urbanos.  

 A Revolução Industrial provocou metamorfoses sociais profundas e intensas 

na sociedade do trabalho, especialmente por ser esta a mola propulsora do modelo 

de produção industrial, este dependente direto do trabalho humano. A mudança 

mais relevante, digna de destaque, está no fato de que a indústria atraiu os homens 

para as cidades, não para trabalharem por conta própria, com autonomia, mas, para 

alienar a sua força de trabalho.  

 No ceio daquela, houve uma intensa transformação na relação entre o 

homem e a sua própria força de trabalho. É que, a partir deste momento, em regra, o 

homem não mais utiliza da sua força de trabalho para o seu próprio proveito. 

 Esta nova realidade força-o a depender, verdadeiramente, de outro homem 

para o seu sustento. Diante disto é que a Sociedade do Trabalho surge nos termos 

em que se estuda até os dias de hoje; a partir do processo de alienação da força de 

trabalho, e, consequentemente, o início de sua exploração.  

 O novo modelo de produção impunha o trabalho como dever. Na medida em 

que o labor passa a ser alienável, pode-se exigir a sua prestação. Mas o capitalismo 

excedeu na exigência da contraprestação, ao abusar e explorar a força de trabalho. 

O paradoxo Capital x Trabalho nascia neste momento. A Revolução Industrial 

fomentada pela burguesia já se adiantava no processo de acumulação de riqueza2. 

Em contrapartida a este processo, surgem os primeiros movimentos no 

sentido de adaptação, organização, e busca dar garantias mínimas à nova classe, 

denominada a classe trabalhadora. 

 Nas palavras de Everaldo Gaspar: 

                                                                                                                                                                             

vendida ao capital. Ela só funciona num conjunto resultante da sua venda, na oficina do capitalista. 
Tornando incapaz, por sua condição natural, de fazer algo de independente, o trabalhador de 
manufatura não desenvolve mais atividade produtiva a não ser como acessório da oficina capitalista. 
Assim como o povo eleito trazia inscrito na testa que pertencia a Jeová, a divisão do trabalho imprime 
no trabalhador de manufatura um cunho que o consagra como propriedade do capital (GORZ, 1996, 
p. 25-26). 
2
 Na manufatura e nos ofícios, o trabalhador serve-se do instrumento; na fábrica, ele serve a 

máquina. No primeiro caso, ele é quem move o meio de trabalho; no segundo, ele só tem que 
acompanhar o movimento. Na manufatura, os trabalhadores são membros de um mecanismo morto 
que existe independente deles. “A deplorável rotina de um labor interminável, em que o mesmo 
processo mecânico se renova sem parar, é parecido com o trabalho de Sísifo; como o rochedo, o 
peso do trabalho volta sempre a cair sobre o operário esgotado” (GORZ, 1996, p. 25). 
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A Sociedade do Trabalho – caracterizada pelo trabalho assalariado, 
dependente, por conta alheia – formou-se, em termos sociológicos, 
como produto cultural dessa nova realidade. A única alternativa 
possível era, sem dúvida, a regulamentação desta realidade, com o 
objetivo de humanizar as relações estabelecidas no interior das 
organizações empresariais (ANDRADE, 2005, pg. 45). 

 

 Assim nascem as primeiras noções na tentativa de humanização das 

condições de trabalho. A força que impulsionou a criação das primeiras normas 

jurídico-trabalhistas brotou no âmago da comunidade dos trabalhadores, como fruto 

de um movimento jamais visto até então na história da humanidade: a ação coletiva. 

 Os trabalhadores logo perceberam que isoladamente não possuíam forças 

suficientes para lutar contra a opressão do capital. A partir desta percepção 

passaram a agir como um ser coletivo. Surge a noção de classe, de categoria 

profissional, de coletividade3. 

Reclamações esparsas de um ou outro trabalhador eram facilmente 

neutralizadas. Mas ocorria também o fato de uma fábrica cessar sua produção, em 

razão da recusa dos seus trabalhadores em laborar. O Capital seria obrigado a 

escutar as reivindicações dos operários. Assim, em oposição à exploração do 

trabalho humano, posicionou-se a ação coletiva da sociedade do trabalho4. 

Como consequência destes movimentos, do início da queda de braço entre o 

capital e o trabalho é que surgem as primeiras normas jurídicas, as primeiras regras 

                                                        

3
 Na verdade, o Direito apenas garantia a riqueza patrimonial do homem, esquecido de que este, 

além dos bens materiais, tinha direitos morais que necessitavam ser protegidos, e que a própria 
dignidade humana estava rebaixada diante da opressão econômica. Essa proteção absoluta do 
individual teria, fatalmente, que se chocar com os próprios interesses do Estado, em face da 
existência de conflitos que agitavam a sociedade. Ela própria via sua estrutura perigar, porque não é 
uma simples soma de direitos individuais, a resultante de um processo de aglutinação, mas sim uma 
combinação, uma síntese, da qual surge um todo distinto, com individualidade própria, com 
atribuições próprias e, como bem afirma Vanni, com finalidades próprias, que superam, em parte, as 
finalidades individuais. A compensação de que o choque entre o coletivo e o individual punha em 
perigo a estabilidade social ia impor a necessidade de uma percepção jurídica com um sentido mais 
justo de equilíbrio. O individualismo teria, consequentemente, de passar a um plano secundário para 
que tomasse realce o interesse social (SUSSEKIND, 2005, p. 36-37). 
4
 A primeira fase do capitalismo foi cruel. A produção se multiplicava, o volume de vendas e de 

lucros, também. Mas, a maioria da população vivia em condições infra-humanas – trabalhando em 
condições miseráveis, submetendo-se a uma jornada muito longa e ganhando salários humilhantes. 
Os ricos eram mais ricos e os pobres mais pobres. Estava proibido reunir-se em associações e fazer 
greve. A estrutura judiciaria estava unida à cultura dominante, sobretudo para salvaguardar o pleno 
direito de propriedade. As primeiras reações dos trabalhadores dirigiram-se à destruição de 
máquinas. Depois, passaram a levar petições ao Parlamento para, em seguida, lutar pelo direito de 
voto – como o movimento “cartista”, na Inglaterra (ANDRADE, 2005, p. 60). 
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no sentido de regulamentar ou garantir as mínimas condições de trabalho aos 

obreiros5. 

 

1.2 O Trabalho Subordinado como Objeto do Direito do Trabalho 

 

 O trabalho subordinado é o elemento central da teoria juslaboralista clássica. 

Os preceitos do Direito do Trabalho foram formulados a partir da configuração de 

uma sociedade do trabalho fomentada e desenvolvida à luz do modelo capitalista de 

produção. 

 Nas palavras de Everaldo Gaspar (2008, p. 917) “o trabalho subordinado e o 

sindicalismo de raiz obreirista são faces da mesma moeda”. É que ambas as 

expressões estão ligadas à ideia de trabalho abstrato, ou seja, do trabalho 

desvinculado de suas especificidades humanas e sopesado como simples despesa 

de energias do homem, sejam físicas e/ou intelectuais. 

 Quando se pensa em alienação do trabalho humano, necessariamente há que 

se lidar com o conceito de trabalho abstrato, só assim se pode separar o trabalho do 

homem. 

 Ocorre que a ideia de alienação ou mesmo de trabalho abstrato é 

questionada por teóricos críticos como André Gorz6, que defendem a impossibilidade 

de se analisar o conceito de trabalho abstrato e alienação do mesmo na sociedade 

pós-moderna, onde o conhecimento é a principal força produtiva. O trabalho humano 

no contexto da sociedade pós-industrial contém essencialmente conhecimento e 

informações.  

                                                        

5
 Fica claro que o dever de trabalhar estava conectado com as necessidades da própria sociedade 

industrial. As marcas profundas de injustiças sociais denunciadas pelos socialistas, pelo socialismo 
científico e pela doutrina social da igreja provocaram a intervenção do Estado, que passou a 
disciplinar essas relações (ANDRADE, 2005, p. 45). 
6
É esta última, e não mais o trabalho social abstrato mensurável segundo um único padrão, que se 

torna a principal fonte de valor e de lucro, e assim, segundo vários autores, a principal forma de 
trabalho e do capital. O conhecimento, diferentemente do trabalho social geral, é impossível de 
traduzir e de mensurar em unidades abstratas simples. Ele não é redutível a uma quantidade de 
trabalho abstrato de que ele seria o equivalente, o resultado ou produto. Ele recobre e designa uma 
grande diversidade de capacidades heterogêneas, ou seja, sem medida comum, entre as quais o 
julgamento, a intuição, o sendo estético, o nível de formação e de informação, a faculdade de 
apreender e de se adaptar a situações imprevistas; capacidades elas mesmas operadas por 
atividades heterogêneas que vão do cálculo matemático à retórica e à arte de convencer o 
interlocutor; da pesquisa técnico-científica à invenção de normas estéticas (GORZ, 2005, p. 29). 
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 Adiante tais reflexões serão melhor ponderadas. Por hora, o estudo se volta 

para o trabalho ainda passível de abstração, separado do trabalhador, alienável, tal 

como fora estudado desde sempre e sobre o qual se desenvolveu a Teoria Geral do 

Direito do Trabalho. 

 Ao convergir os conceitos de trabalho abstrato e de alienação do trabalho, 

chega-se à sentença de que o trabalho abstrato é aquele que pode ser alienado pelo 

capital na sociedade burguesa.  

 O paradigma do trabalho abstrato e alienável, instituído desde os primórdios 

da revolução industrial e, consequentemente, desde os primórdios do próprio Direito 

do Trabalho, induz à alienação econômica do trabalhador assalariado, no sentido de 

desvincular o controle do trabalho do trabalhador, bem como do próprio produto de 

seu trabalho.  

 Assim, o Direito do Trabalho surge para regularizar as relações jurídicas 

existentes entre a classe trabalhadora, vinculada empregaticiamente ao capital, e a 

este, consequentemente subordinada – especialmente quando se pensa no Estado 

do Bem Estar Social e no Pleno Emprego. 

 Seguindo os passos da doutrina clássica, passe-se à reflexão do tema à luz 

do juslaboralismo nacional. Para Alice Monteiro de Barros: 

O trabalho é uma atividade humana que pressupõe esforço físico ou 
mental. Do ponto de vista filosófico, vem sendo conceituado como 
“uma atividade consciente e voluntária do homem, dependente de um 
esforço” ou como “a obra moral de um homem moral?; já sob o 
aspecto jurídico, ele é encarado como “objeto de uma prestação 
devida ou realizada por um sujeito em favor de outro? E, mais, 
precisamente, do ponto de vista jurídico trabalhista, o trabalho é uma 
prestação de serviço não eventual, subordinada e onerosa, devida 
pelo empregado em favor do empregador (BARROS, 2008, p. 55). 
 

 O Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho Delgado, 

sentencia: 

Direito do Trabalho, como sistema jurídico coordenado, tem na 
relação empregatícia sua categoria básica, a partir da qual se 
constroem os princípios, regras e institutos essenciais desse ramo 
jurídico especializado, demarcando sua característica própria e 
distintiva perante os ramos jurídicos correlatos (DELGADO, 2005, 
p.56). 

 

 Estas implicações comprovam as hipóteses levantadas. Observa –se -à ainda 

que a subordinação jurídica do empregado ao empregador, como protagonista da 

Teoria Geral do Direito do Trabalho, é o elemento fundamental da relação de 
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emprego, aquela que é juridicamente protegida no Brasil, pelas normas descritas na 

Consolidação das Leis do Trabalho.  

 Está é a opção do legislador brasileiro, elencar a subordinação jurídica como 

elemento fático jurídico da relação de emprego, basta ver o enunciado do artigo 

terceiro da CLT: “considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços 

de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante 

salário.” 

 A expressão “sob a dependência” insculpida no artigo acima indica a 

subordinação jurídica como fator inexorável ao surgimento de uma legitima relação 

de emprego. É nesse caminho que segue a doutrina clássica do Direito do Trabalho, 

desde a sua formação, desde o seu nascimento alicerçada na relação de emprego 

que pressupõe subordinação jurídica entre o empregado e o empregador. 

 

1.3.  Posicionamento da Doutrina Clássica: Direito Individual do Trabalho 

 

 A análise dos fatos históricos propicia a revelação do processo de formação e 

de desenvolvimento da Sociedade do Trabalho, bem como do próprio Direito do 

Trabalho. Neste diapasão, verifica-se que a doutrina pouco oscilou na definição 

deste ramo do direito, bem como na demarcação do seu objeto de investigação.  

 Os estudos da doutrina clássica estiveram e continuam direcionados ao 

trabalhador subordinado, tal como no surgimento do próprio Direito do Trabalho, nos 

termos anteriormente demonstrados. 

 Tal afirmativa pode ser demonstrada na simples análise do pensamento 

dessa mesma doutrina, no que pertine à demarcação dos fundamentos deste ramo 

do direito, seja na própria definição do Direito do Trabalho, seja quanto ao seu 

objeto.  

 Os autores tradicionais esforçam-se para encontrar uma terminologia que 

realce ou faça preponderar, esta “espécie” do “gênero” trabalho humano consagrada 

como “emprego subordinado” sobre qualquer outro tipo de relação de trabalho.  
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 Para o juslaboralismo clássico o Direito do Trabalho é aquele ramo do Direito 

que se debruça sobre o trabalho subordinado, especialmente nas relações 

empregatícias7.  

 Segadas Vianna (2005), em pesquisa sobre a melhor denominação sobre 

este ramo do Direito caminha na mesma linha de pensamento. Veja-se: 

De todas essas definições, parece-nos a melhor, pela sua amplitude e ao 
mesmo tempo pela sua precisão e concisão, a que primeiro transcrevemos, 
do professor Hernainz Marquez. Realmente, o Direito do Trabalho não é 
apenas o conjunto de leis, mas de normas jurídicas, entre as quais os 
contratos coletivos, e não regula somente as relações entre empregados e 
empregadores num contrato de trabalho; ele vai desde sua preparação, com 
aprendizagem, até as consequências complementares, como, por exemplo, a 
organização profissional. A definição do Prof. Marques é, também, a que 
melhor corresponde aos objetivos e ao campo de ação do Direito do Trabalho 
no Brasil. (SUSSEKIND, 2005, pg. 99,100) 

  

 À primeira leitura, o texto de Segadas Viana pode levar o leitor à 

denominação do Direito do Trabalho além da fronteira do obreirismo. Falsa 

impressão. Ao definir que este ramo jurídico não regula somente as relações entre 

empregados e empregadores num contrato de trabalho, o autor amplia a 

abrangência do Direito do Trabalho para além do contrato de trabalho, mas não 

ultrapassa a fronteira do obreirismo. 

 Desenvolve o seu raciocínio ampliando a definição do Direito do Trabalho à 

preparação do contrato de trabalho, à aprendizagem, bem como às repercussões do 

contrato de trabalho na organização profissional. Como se vê, o pensamento 

avança, mas não em congruência com as transformações sociais ocorridas nas 

últimas décadas.  

A análise baseia-se no trabalho subordinado, do chão de fábrica, ainda 

envolvido pela Filosofia do Estado do Bem Estar Social do início do Séc. XX. 

O desenvolvimento tecnológico vivenciado a partir dos anos setenta do Séc. 

XX, a revolução informacional, e os seus impactos nas relações de trabalho ainda 

não foram assimilados pela doutrina tradicional.   

                                                        

7
 Está, portanto, consagrada a prevalência da expressão Direito do Trabalho para identificar este 

ramo jurídico especializado surgido no século XIX. Reconheça-se, porém, que a expressão não é 
perfeita. Afinal, a palavra trabalho refere-se a objeto mais amplo (trabalho autônomo, por exemplo) do 
que o objeto próprio ao ramo justrabalhista, que regula, basicamente, o trabalho  empregaticiamente, 
contratado. Sob esse enfoque, a expressão Direito Empregatício talvez fosse mais precisa 
(DELGADO, 2010, p. 52). 
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 O delineamento do conteúdo do Direito do Trabalho, por essa doutrina, da 

mesma forma em que indica para onde estão voltados os seus olhos revela o seu 

reducionismo ao centrar o seu objeto no trabalho subordinado ou na relação 

empregatícia8. 

 O professor de Direito do Trabalho da Universidade de São Paulo, Sergio 

Pinto Martins, ao contribuir com sua própria definição sobre o Direito do Trabalho, 

associa este ramo do Direito ao trabalho subordinado, da seguinte maneira: 

Direito do Trabalho é o conjunto de princípios, regras e instituições 
atinentes à relação de trabalho subordinado e situações análogas, 
visando assegurar melhores condições de trabalho e sociais ao 
trabalhador, de acordo com as medidas de proteção que lhe são 
destinadas (MARTINS, 2011, p. 19). 

 

 Até o presente momento, o estudo estava voltado à análise da doutrina 

tradicional sobre o Direito Individual do Trabalho. Passe-se então para a análise do 

trabalho humano na teoria clássica e seu impacto nas relações sindicais.  

 

1.4. Posicionamento da Doutrina Clássica: Direito Coletivo do Trabalho 

 

 Neste ponto propõe-se uma reflexão sobre o trabalho humano na teoria 

clássica e o seu impacto nas relações sindicais, ou, ampliando o objeto, nas 

relações de Direito Coletivo do Trabalho.  

                                                        

8
 O Direito do Trabalho, como sistema jurídico coordenado, tem na relação empregatícia sua 

categoria básica, a partir da qual se constroem os princípios, regras e institutos essenciais desse 
ramo jurídico especializado, demarcando sua característica própria e distintiva perante os ramos 
jurídicos correlatos. O conteúdo do Direito do Trabalho molda-se também a partir dessa sua 
característica sistemática específica. Assim, será em torno da relação empregatícia – e de seu sujeito 
ativo próprio, o empregado – que será firmado o conteúdo principal do ramo juslaboralista. Sob esse 
ponto de vista, o Direito do Trabalho despontará, essencialmente, - conforme já falavam Huecke 
nipperdey -, como o Direito de todo e qualquer empregado. Este é o conteúdo básico desse ramo 
jurídico: todas as relações empregatícias estabelecem-se sob a sua normatividade. Esclareça-se, 
porém, que existem relações empregatícias que, embora situando-se dentro do ramo juslaboralista, 
regulam-se por normatividade juslaboralista especialíssima, distinta dos demais empregados (ou, 
pelo menos, muito mais restrita). É o que se passa com os empregados domésticos no Brasil. Sob o 
ponto de vista do conteúdo, o Direito do trabalho é, fundamentalmente, portanto,  o Direito dos 
empregados, especificamente considerados. Não é, porém, o Direito de todos os trabalhadores, 
considerados em seu gênero. Excluem-se da área de abrangência desse ramo jurídico especializado, 
em consequência, inúmeras categorias específicas de trabalhadores não empregatícios. Citem-se, 
ilustrativamente, os trabalhadores autônomos, os eventuais, os estagiários, além do importante 
segmento dos servidores públicos não empregaticiamente contratados (servidores sob o regime 
administrativo) (DELGADO, 2010, p.53). 
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 Essa teoria explica o direito coletivo do trabalho e, mais adiante, o próprio 

sindicalismo, sob a mesma ótica pela qual analisa o direito individual do trabalho, 

como se acabou de verificar. 

 Aponta-se como sendo o seu objetivo histórico o aperfeiçoamento das 

condições de pactuação da força de trabalho no sistema socioeconômico, o que é 

uma verdade. Outrossim, não há desprendimento da analise do Direito Coletivo do 

Trabalho da sua raiz obreirista, das massas de empregados reunidos no chão de 

fábrica reivindicando melhores condições de trabalho, tal como propõe o 

sindicalismo reformista. 

   A ideia de Direito Coletivo do Trabalho está relacionada, essencialmente, a 

noção de autonomia privada coletiva. A referida expressão é identificada como o 

poder que é concedido às entidades sindicais (sejam essas entidades patronais ou 

obreiras) para organizar-se, estruturar-se, e, fundamentalmente, autorregulamentar-

se através da produção de norma jurídica abstrata, fruto das negociações coletivas 

necessariamente havidas. 

 O sistema jurídico brasileiro exige, inclusive, a participação dos sindicatos nas 

negociações coletivas para que, efetivamente, se reconheça a validade dos atos 

oriundos da autonomia privada coletiva. Trata-se da adoção do princípio da 

Interveniência Sindical na Normatização Coletiva9. 

 Observe-se que, apesar de se avançar na discussão sobre o Direito Coletivo 

do Trabalho, no que tange à definição de autonomia privada coletiva, não há 

distanciamento da noção obreirista. Veja-se: 

O Direito Coletivo do Trabalho, por sua vez, regula as relações 
inerentes à chamada autonomia privada coletiva, isto é, relações entre 
organizações coletivas de empregados e empregadores e/ou entre as 
organizações obreiras e empregadores diretamente, a par das demais 
relações surgidas na dinâmica da representação e autuação coletiva 
dos trabalhadores (DELGADO, 2010, p. 1191). 

 

 Verifica-se a hipótese sedimentada no juslaboralismo clássico, no sentido de 

que o conteúdo do Direito Coletivo do Trabalho consiste nas relações coletivas entre 

empregados e empregadores, sendo esta a característica fundamental deste ramo 

autônomo do Direito.  

                                                        

9
 Constituição Federal de 1988 , art. 8º, III e VI. 
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 Como se vê, o Direito do Trabalho traz, na sua gênese, no seu DNA, a raiz 

obreirista, o que é mais do que previsível, considerando que o seu nascimento 

ocorre no campo de batalha da luta de forças entre o capital e o trabalho, em plena 

revolução industrial.  

 Para responder aos anseios daquele novo modelo de produção surgido no 

século XVIII, nasce o ramo do direito que busca equilibrar as forças antagônicas 

representativas daquele contexto de ideias contraditórias denominada Revolução 

Industrial. 

 Novamente cita-se a doutrina tradicional no esforço de denominar o direito 

coletivo do trabalho: 

O complexo de institutos, princípios e regras jurídicas que regulam as 
relações laborais de empregados e empregadores e outros grupos 
jurídicos normativamente especificados, considerada sua ação 
coletiva, realizada autonomamente ou através das respectivas 
entidades sindicais (DELGADO, 2010, p. 1196). 

 

 Se a doutrina tradicional entende que a relação empregatícia é a categoria 

básica do Direito Individual do Trabalho, como anteriormente demonstrado, o Direito 

Coletivo do Trabalho teria então como sua categoria básica as relações coletivas 

entre empregados e empregadores10. 

 

1.5. O Sindicato para o Direito do Trabalho: Construção de um Modelo Voltado 

às Necessidades do Capitalismo Industrial 

 

1.5.1Origem do Sindicalismo e Desenvolvimento Histórico  

 

 A ideia de sindicato está diretamente relacionada à ideia de capitalismo 

industrial, uma vez que surge da necessidade de organização da ação coletiva dos 

empregados, no contexto daquela revolução.  

                                                        

10
 O Direito Individual tem como núcleo o contrato, que por sua vez cria uma relação individual de 

trabalho, cujos interesses são concretos, referindo-se a cada indivíduo determinado, enquanto o 
Direito Coletivo pressupõe uma relação coletiva de trabalho, em que os sujeitos se encontram em 
função de uma coletividade profissional; logo, a relação jurídica daí advinda põe em jogo interesses 
abstratos do grupo (MONTEIRO, 2008, p. 1206-1207). 
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 A etimologia da palavra sindicato comunica bem a função e o significado 

deste fenômeno jurídico próprio do Direito do Trabalho. A palavra é oriunda da 

expressão original da língua francesa syndic, mesma raiz da expressão da língua 

portuguesa síndico, que indica representatividade de um grupo de pessoas. É 

exatamente esta a ideia de sindicato, representação de interesses de classes 

trabalhadoras ou categorias profissionais. 

 A força das entidades sindicais, desde a sua formação está concentrada na 

capacidade de mobilização da classe trabalhadora em prol dos seus interesses 

comuns. É natural, portanto, que a estrutura sindical tenha firmado os seus alicerces 

sobre o chão de fábrica, onde os obreiros se reuniam na tentativa original de 

emancipação e, posteriormente, na tentativa de mera reivindicação de melhores 

condições de trabalho. 

 Não é o momento adequado para se levantar tais questionamentos, mas se 

pode adiantar, no sentido de instigar a curiosidade do leitor, em que medida esta 

estrutura sindical tradicional acompanhou a evolução social dos últimos trinta anos 

no contexto da revolução informacional?; estaria o sindicalismo contemporâneo 

suprindo os anseios dos trabalhadores do conhecimento típico da sociedade pós-

industrial? 

 Identifica-se a evolução do movimento sindical através três fases distintas. No 

período de formação dos sindicatos, as suas atividades eram consideradas ilícitas, 

não sendo, portanto, reconhecidas pelo Estado como movimento legítimo11. 

 A segunda fase é denominada de fase de tolerância, quando o Estado 

descriminaliza o movimento associativo, em razão da percepção de sua 

legitimidade. Não havia mais como se ignorar a reação de uma classe trabalhadora 

massacrada pela exploração do capital. O capital passa a ser, pelo menos, 

condescendente com a associação dos trabalhadores, admitindo-a, mas mantendo a 

proibição.   

                                                        

11
 Por isso, na primeira fase da industrialização, o movimento associativo foi proibido e considerado 

ilegal e todas as suas atividades se desenvolveram de maneira clandestina, desde a formação – 
elaboração de estatutos, eleição de dirigentes, busca de adeptos – até a deflagração das greves. 
Apesar das perseguições, das sanções penais e repressão policial, o movimento associativo 
progrediu, sobretudo em virtude do desenvolvimento industrial. Com o crescimento da classe operária 
ampliou-se o contraste entre o supramundo dos ricos e o inframundo dos pobres (ANDRADE, 2005, 
p. 82). 
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 Em sua terceira fase o sindicato é finalmente reconhecido, inclusive com 

personalidade jurídica própria. A partir deste momento o movimento sindical 

legitima-se absolutamente para o direito como uma instituição integrante do 

ordenamento jurídico. Aquilo que já era reconhecido no campo fático e moral passa 

a ter respaldo jurídico, o que fomenta excelentemente o seu desenvolvimento e 

consequentemente as conquistas da classe trabalhadora. 

 Hodiernamente o sindicalismo passa por uma grande crise provocada pelo 

esvaziamento do chão de fábrica. O desenvolvimento tecnológico promove o 

barateamento da produção através da substituição de homens por máquinas.  

 Nessa troca, o capital extrai cada vez mais lucro, na medida em que a 

máquina não protesta, não procura emancipação política, não precisa de 

intervalos,assim como não reivindica direitos. Considere-se apenas o custo de 

manutenção. 

 A tecnologia da informação, as novas formas de gerenciamento e direção, 

bem como a própria robótica, rouba empregos, literalmente. Um robô numa 

montadora de automóveis é capaz de substituir dezenas de trabalhadores 

tradicionais para fazer o mesmo tipo de serviço. 

 Diante desta nova realidade os sindicatos não conseguem mais se mobilizar 

com eficiência, uma vez que perderam a força que é característica do capitalismo 

industrial.  

 A partir de agora será mais eficiente utilizar o conhecimento do operador do 

robô para paralisar o seu funcionamento do que reunir trabalhadores, em sua 

maioria desqualificados, para protestar ou reivindicar seus direitos. 

 O movimento sindical não percebeu o corte epistemológico da pós-

modernidade. A realidade não é mais a do capitalismo industrial, mas sim cognitivo 

ou informacional. A adaptação às novas demandas sociais é o grande desafio do 

sindicalismo nos dias de hoje. 

 O presente estudo sugere que está nas mãos dos trabalhadores do 

conhecimento a chave para a retomada do movimento sindical, inclusive, em 

condições de fazê-lo, como na sua gênese, emancipatório e contra-hegemônico, o 

que será explorado no capítulo 7. 

 

1.5.2 Definições da Teoria Juslaboralista Clássica 
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 As questões acima levantadas serão objeto de estudo mais aprofundado nos 

próximos capítulos, sendo respondidas no momento oportuno. Por hora, o estudo 

volta-se apenas para o levantamento de informações sobre o real cenário ao qual o 

sindicalismo esteve e está inserido.  

 A ideia de sindicalismo está diretamente associada ao capitalismo industrial, 

pois foi no pátio das fábricas onde os trabalhadores iniciaram e desenvolveram esta 

estrutura capaz de os representar e reivindicar seus direitos e pretensões diversas 

junto ao capital12. 

Nesse sentido, voltem-se os olhos, mais uma vez, à doutrina tradicional para 

evidenciar de que forma o Direito do Trabalho maneja o conceito de sindicato, ou 

seja: 

Sindicatos são entidades permanentes, que representam 
trabalhadores vinculados por laços profissionais e laborativos comuns, 
visando tratar de problemas coletivos das respectivas bases 
representadas, defendendo seus interesses trabalhistas e conexos, 
com objetivo de lhe alcançar melhores condições de labor e vida 
(DELGADO, 2010, p. 1233). 

 

  A Legislação Trabalhista Brasileira, por sua vez, possui a sua própria 

definição de sindicato, que está positivada no artigo 511 da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT): 

É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos 
seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como 
empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou 
profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou 
profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas. 

  

 Os modelos sindicais, tradicionalmente, são formatados sob a perspectiva dos 

empregados. É que a mola propulsora do sindicalismo está nos trabalhadores, no 

movimento fomentado pelos mesmos. Esta é a razão de ser do movimento sindical.  

 O Direito Coletivo do Trabalho, como já explanado, surge como uma 

consequência das reivindicações da classe trabalhadora, desde a formação da 

                                                        

12
 É verdade que os sindicatos foram se construindo tendo em conta certos valores, ideologias, 

vínculos políticos, estratégias de luta e finalidades muito complexos. Como organização oriunda da 
sociedade industrial, a „gênese” do sindicalismo tem suas raízes nos conflitos que foram gerados 
dentro das organizações produtivas, em face da necessidade sentida pelos interlocutores sociais de 
produzir instâncias de resolução desses mesmos conflitos (ANDRADE, 2005, p. 89). 
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autonomia privada coletiva e do ser coletivo obreiro, com força e capaz de se fazer 

ouvir frente ao capital. 

 Assim o modelo sindical fora construído no seio da classe trabalhadora, então 

confinada nos pátios das fábricas da era industrial. Aquela sociedade do trabalho 

(que perde força, em razão das metamorfoses procedidas em razão, principalmente, 

da revolução informacional) estava vivenciando a “era do pleno emprego”, e sob a 

égide do vínculo do empregatício se desenvolve toda a lógica sindical. 

 A sociedade industrial, após a Segunda Guerra, vivenciava o que John 

Maynard Keynes chamou de regime do pleno emprego. A teoria Keynesiana, 

baseava-se então na intervenção estatal na economia, no sentido de conduzir a 

sociedade do trabalho ao pleno emprego. 

 Com a economia em plena expansão, que cresce inicialmente com a força 

das máquinas a vapor, buscava-se mão-de-obra para aumentar ainda mais a 

produção. Um terreno fértil para o desenvolvimento do sindicalismo. 

 A necessidade de mão-de-obra causou a valorização da força de trabalho 

(empregados) e, assim, surgem as condições ideais para o desenvolvimento de um 

movimento social forte e verdadeiro. Ideias como a da liberdade sindical, por 

exemplo, encontram espaço para garantir, minimamente, a integridade do 

movimento operário junto àquele cenário imposto pelo capital.  

 Ocorre que quando se restringe aos vinculados empregaticiamente à 

condição de sindicalizados limita-se a liberdade sindical apenas àqueles que 

possuem, como no Brasil, a carteira assinada. 

 Assim, quando se observa o Direito Coletivo do Trabalho e o próprio 

sindicalismo, sob o prisma da doutrina clássica, verifica-se que seus alicerces 

teóricos, seus princípios e seus fundamentos, estão sedimentados na sociedade do 

trabalho industrial.  
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2 A REVOLUÇÃO INFORMACIONAL: EVIDÊNCIAS DA TRANSFORMAÇÃO DA 
SOCIEDADE INDUSTRIAL PARA UMA SOCIEDADE PÓS-INDUSTRIAL E OS 
SEUS IMPACTOS NA TEORIA GERAL DO CONHECIMENTO JURÍDICO 
TRABALHISTA 

 

 O presente capítulo tem como escopo demonstrar o impacto da Revolução 

Informacional nas relações jurídico-trabalhistas individuais ou coletivas. No que se 

refere a este último aspecto, o sindicalismo, mais especificamente.  

 Como vem sendo demonstrado ao longo do presente estudo, a Teoria Geral 

do Direito do Trabalho foi elaborada, ao longo da história, através da relação de 

trabalho subordinado e por conta alheia. Esta característica original surgiu 

naturalmente no cenário da Revolução Industrial, que requereu, exatamente, esse 

tipo de relação jurídico trabalhista.  

 A máxima da relação entre o fato social e o direito, no sentido de que este 

procura acompanhar o movimento social, regulamentando-o, como não poderia 

deixar de ser, é plenamente aplicável a este ramo jurídico. Assim, o Direito do 

Trabalho foi sendo formatado com fundamento na Sociedade Industrial 

 O pensamento dos vanguardistas, daqueles que buscavam criar uma 

estrutura jurídica que verdadeiramente acompanhasse o movimento social 

emergente, não poderia, então, refletir sobre outra sociedade se não aquela em que 

estavam inseridos.  

 O contexto daquele momento histórico era o da Revolução Industrial, o que 

gerava inúmeras consequências sociais tais como o êxodo rural e a formação dos 

grandes centros urbanos. Daí se seguiram as transformações, mais 

especificamente, da sociedade do trabalho: homens mulheres e crianças, sendo 

chamados para trabalharem nas fábricas e no comércio que se expandiam. 

 Nesse cenário, inicia-se um processo de exploração da classe trabalhadora. 

Em reação, os obreiros procuraram verdadeiramente uma revolução do proletariado 

(a tomada do poder do capital); num segundo momento, o movimento coletivo passa 

a ter um caráter eminentemente reivindicativo. Procurou-se, principalmente após o 

advento do Estado do Bem Estar Social (Welfare State) não mais a tomada do 

poder, mas, simplesmente, a melhoria das condições de trabalho.  



 

 

31 

 Nesses termos, vem caminhando o Direito Coletivo e Individual do Trabalho, 

desde o início Séc. XX, para se ajustar às necessidades da sociedade do trabalho 

industrial.  

 Ocorre que desde meados dos anos 1970/1980, a sociedade vem passando 

por uma série de transformações tais como a revolução tecnológica e a 

globalização, que têm produzido uma grande alteração no sistema capitalista. 

 A metamorfose do trabalho e do modo de produção capitalista está 

relacionada ao grande desenvolvimento tecnológico ocorrido nas décadas finais do 

século passado. Trata-se de um período de surgimento de novas tecnologias, como 

a robótica e a microeletrônica, e,posteriormente, a nanotecnologia, que afetou 

radicalmente os tradicionais modelos de divisão do trabalho. 

 Esse movimento revolucionário-tecnológico afetou diretamente os sistemas 

de organização e de produção industrial, do comércio e do setor de serviços13. 

 As evidências da transformação da sociedade contemporânea, à sua 

passagem de uma sociedade industrial para uma sociedade pós-industrial, 

trouxeram à discussãoquestões que vão desde a passagem por uma crise do 

capitalismo até mesmo o fim desse sistema. 

 

2.1 O Novo Capitalismo em Lojkine 

 

 O sociólogo francês coordenador de pesquisas do Centre d’Études des 

Mouvements Sociales, Jean Lojkine, é o autor de vários estudos sobre a sociedade 

contemporânea, dos quais destaca-se a obra denominada “A Revolução 

Informacional”, na qual apresenta suas análises sobre as metamorfoses recentes na 

estrutura do capitalismo, bem como as suas implicações na teoria organizacional e 

no próprio trabalho humano. 

                                                        

13
A década de 1980 presenciou, nos países de capitalismo avançado, profundas transformações no 

mundo do trabalho, nas suas formas de inserção na estrutura produtiva, nas formas de representação 
sindical e política. Foram tão intensas as modificações, que se pode mesmo afirmar que a classe-
que-vive-do-trabalho sofreu a mais aguda crise deste século, que atingiu não só a sua materialidade, 
mas teve profundas repercussões na sua subjetividade e, no íntimo interrelacionamento destes 
níveis, afetou a sua forma de ser (ANTUNES, 2003, p. 23). 
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 Para ele a revolução informacional altera a estrutura basilar do capitalismo 

industrial, reestruturando o modelo de produção na sua essência. A tese é a da 

substituição da produção pela informação. Nesse contexto, aqueles que detém a 

informação privilegiam-se e valorizam-se. A ideia é a de que “O valor-trabalho da 

sociedade industrial (capitalista) seria substituído, então, pelo „valor-saber‟ da 

sociedade pós-industrial (pós-capitalista)”(LOJKINE, 2002, p. 240). 

 No mesmo sentido, D. Bell (BELL, 1976, apud LOJKINE, 2002, p. 240) indica 

que a sociedade está passando por um processo inexorável de alteração ou 

substituição fomentada pelo desenvolvimento técnico. O progresso tecnológico 

promove a substituição das atividades industriais, fundadas na manipulação da 

matéria, por atividades industriais fundadas no tratamento da informação. Passa-se 

por uma transformação comparável àquela ocorrida no Séc. XIX, quando da 

substituição da agricultura pela indústria. 

 O prognóstico de Bell é o de que a substituição das atividades industriais – 

fundadas na manipulação da matéria – por atividades industriais – fundadas no 

tratamento da informação – éa essência da sua concepção “substituicionista” da 

“tecnologia do intelecto” e promoverá, através da automação, a substituição dos 

homens por máquinas, até a eliminação total do trabalho humano. 

 Outro aspecto relevante da Revolução Informacional, da passagem do 

Capitalismo Industrial para o Capitalismo Pós-industrial, está no nascimento de uma 

nova classe de trabalhadores, que para autores como Lojkine, Andrade, Gorz entre 

outros, passam a ocupar, no cenário atual, o espaço ocupado pelo operário da 

Revolução Industrial. 

 Essa nova classe de trabalhadores pode ser denominada como 

“trabalhadores do conhecimento”.Àqueles profissionais que detém o conhecimento 

técnico, o capital imaterial do saber. São uma classe da qual o capitalismo pós-

industrial depende, uma vez que são aqueles que, através do seu conhecimento, 

atuam diretamente no progresso científico, no desenvolvimento de novas 

tecnologias, e são o combustível do sistema capitalista, nos dias de hoje. 

 Gorz (2005, p. 11) bem enfatiza este movimento do capitalismo pós-industrial. 

Marketing e propaganda fabricam valores simbólicos, estéticos e 
sociais. Ligados às inovações, tornam obsoletos os produtos 
existentes, e conseguem para a empresa um mercado que durante 
algum tempo é protegido contra a concorrência de outras empresas. 
Sempre se trata de contornar temporariamente, quando possível, a lei 
do mercado. Sempre se trata de transformar a abundância 



 

 

33 

“ameaçadora” em uma nova forma de escassez, e com esse objetivo 
conferir às mercadorias o valor incomparável, imensurável, particular e 
único de obras de arte, que não possuem equivalente e podem ser 
postas à venda a preços exorbitantes. Prefere-se a criação artificial de 
escassez à criação da maior prosperidade geral possível. A primeira 
permite o melhor aproveitamento do capital. A criação de valor e a 
criação de riqueza se afastam uma da outra de modo cada vez mais 
visível, sem que com isso sejam solucionados os problemas 
fundamentais de um capitalismo que aproveita cada vez menos 
trabalho, distribui cada vez menos moedas, com um excedente de 
capital sobre uma carência de demanda solvente e a subtrai às bases 
de uma sociedade, cujos custos de estruturação e reprodução ele 
procura economizar mediante a privatização dos serviços públicos, do 
ensino, da saúde e da previdência social. 
 

 A nova classe de trabalhadores (trabalhadores do conhecimento) requer para 

si, ou seja, para sua própria formação, uma estrutura que possibilite o 

desenvolvimento científico. Se está claro que o desenvolvimento tecnológico 

demanda, a cada dia, mais trabalhadores que operem os sistemas, que manuseiem 

as máquinas, que programem os softwares, cresce a demanda para a formação de 

tais profissionais. 

 Este prognóstico já pode ser evidenciado pelo desenvolvimento dos setores 

ligados à formação e ao desenvolvimento de inteligências. Nas palavras de Lojkine:  

Na sociedade rural e feudal, o crescimento dos “serviços” corresponde 
ao desenvolvimento de “serviços pessoais” (tais como os fornecidos 
pelos domésticos); na sociedade industrial, ele resulta de 
“necessidades subsidiárias ligadas à produção (tais como transporte e 
ou a distribuição)”; mas, na sociedade pós-industrial, é a expansão de 
atividades de saúde, de ensino, de pesquisa e de administração que 
desempenha o papel decisivo – “ora, é nestes domínios que cresce a 
nova intelligentsia (nas universidades, nas instituições de pesquisa, 
nas profissões liberais e similares, mas administrações)” (LOJKINE, 
2002, p. 240-241). 

  

A formação dessa nova classe de trabalhadores com todas as condições de 

ser a substituidora da classe operária da Revolução Industrial é motivo de 

divergência entre os teóricos do capitalismo pós-industrial.  

 Para uma destemida corrente, não acreditar que essa nova classe operária é 

capaz de ser agente revolucionário e dele ocupar as posições anteriormente 

assumidas pelos obreiros implica em não acreditar na formação de um movimento 

verdadeiramente libertário e contra-hegemônico14. Isso porque a classe operária 

                                                        

14
 Esta ideia é criticada por Sergio Lessa, autor que será analisado adiante. Observe a sua posição 

sobre o tema: No debate acerca do trabalho, mesmo no campo da esquerda, as teorizações mais 
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está em franco encolhimento. A cada dia cresce no mundo a massa de 

desempregados. Pior, cresce a massa de não empregáveis, trabalhadores vítimas 

do desemprego estrutural. Que não encontram mais espaço na sociedade do 

trabalho onde possam se inserir15. 

 Observe-se que a diminuição da classe operária, o crescimento do 

desemprego e o próprio desemprego estrutural não podem ser interpretados como 

sintomas de uma desaceleração da economia ou da própria atividade industrial, no 

contexto da Sociedade Pós-industrial. 

 O desenvolvimento tecnológico propicia o emprego cada vez menor de 

trabalhadores na produção. Há que se despender cada vez menos trabalho humano, 

cada vez menos horas de trabalho são exigidas, especialmente na execução de 

trabalhos manuais, ou que exijam mero esforço físico poderão ser facilmente 

substituídos por máquinas16. 

                                                                                                                                                                             

significativas incorporam algo do espírito do tempo – e como poderiam ser as mais significativas se 
não o fizessem? – e estreitam os horizontes até fazê-los coincidir com o imediato dado. „Falar no 
possível significa passar a incorrer na suspeita de alimentar velhas utopias‟ (Konder, 1997; 44). O 
projeto comunista deve ser substituído pelo ideal democrático e a classe operária deve ser 
substituída pelos “trabalhadores”, ou pela classe-que-vive-do-trabalho. Esta substituição gera 
enormes problemas teóricos e abre amplas perspectivas para as ideologias conservadoras. Pois, 
cancelar o solo ontológico na análise do trabalho e das classes sociais significa imediatamente 
cancelar o solo ontológico das possibilidade da revolução proletária. Se os autores pretendem 
permanecer no terreno marxista, apenas atualizando pontualmente as categorias marxianas, 
terminam produzindo teorizações frágeis, permeadas por contradições internas e que são facilmente 
apropriadas pelo amedontrado “espírito do nosso tempo”. Na maior parte das vezes, contudo, os 
autores que trilham este percurso terminam em um terreno mais propriamente liberal do que marxista. 
Assumem a impossibilidade da superação da propriedade privada e fazem o elogio da humanização 
do capital: elogio da distribuição de renda (LESSA, 2007. p. 333-334).  
15

 Esta ultima tese apresenta duas variantes, menos antagônicas que complementares: a tese 
“consensual”, sobre a proeminência da classe dos “profissionais”; e a tese “conflitual” da “nova classe 
operária” – os técnicos da sociedade pós-insdustrial substituindo os operários da sociedade industrial 
em seu combate revolucionário contra a classe dominante. É de notar que D. Bell sabe, 
admiravelmente, utilizar as contradições de alguns trabalhos qualificados como “neomarxistas” 
(Richta, Mallet, Gorz, Garaudy) para demonstrar que, de fato, eles também se vinculam ao tema da 
sociedade pós-industrial: “Se é verdade que, na sociedade pós-industrial, a classe operária está em 
regressão, como preservar a visão marxiana da história? [...] Não é afirmando que todo mundo, ou 
quase todo mundo, faz parte da classe operária que se poderá salvar a teoria” (LOJKINE, 2002, p. 
241). 
16

 O declínio correlato da parte do trabalho produtivo no emprego total criado não contradiz, 
absolutamente, o crescimento industrial necessário à saída da crise, na medida em que, justamente e 
como já o vimos, a revolução informacional permite criar mais produtos com menos empregos 
produtivos e mais empregos informacionais. Mais fundamentalmente ainda, o desenvolvimento da 
revolução informacional suporá, a médio prazo, a diminuição global do emprego ocupado com o 
aumento maciço da população em formação – isto é, improdutiva e inativa, mas, ao mesmo tempo, 
rica de potencialidades criativas. De fato, as novas tecnologias da informação permitirão, no marco de 
novas normas de eficácia social, uma diminuição maciça do tempo trabalhado e um aumento maciço 
do tempo disponível para atividades criadoras de alto nível (LOJKINE, 2002, pg. 263). 
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 Verifica-se que as alterações sociais promovidas pelo desenvolvimento 

tecnológico são bem mais intensas e profundas do que se pode imaginar ou prever. 

No contexto da Sociedade do Conhecimento os poderes são redistribuídos a novos 

atores que protagonizam uma nova luta de classes, que migra do chão de fábrica 

para o mundo virtual, seja no uso da tecnologia para mera organização de forças, 

agrupamento, seja no sentido da própria guerra virtual, como adiante será 

demonstrado.  

 

2.2 A Hipótese do Capitalismo Cognitivo 

 

 Capitalismo cognitivo é outra expressão utilizada pelos estudiosos para 

identificar a fase atual do capitalismo. A professora de Economia da Universidade de 

Paris I, Panthéon-Sorbonne, Antonella Corsani (apudCOCCO, 2003) justifica a 

expressão capitalismo cognitivo por uma linha de raciocínio diferenciada daquelas 

que o estudo indicou anteriormente17. 

 Apesar de utilizar-se de expressões diversas, a ideia de Capitalismo Cognitivo 

está relacionada à ideia de Revolução Informacional, ao Capitalismo Pós-industrial, 

sociedade do conhecimento e tantas outrasexpressões que serão contempladas no 

presente estudo, mas que, de uma forma ou de outra, acabam por ligar o conceito 

de valor à inovação 18. 

 A autora evidencia uma alteração significativa na natureza das relações de 

trabalho situadas no contexto da sociedade do trabalho pós-fordista e aponta para 

dois fatores importantes, quais sejam a evolução da relação entre o homem e a 

                                                        

17
 De fato, a passagem do fordismo ao pós-fordismo pode ser lida como a passagem de uma lógica 

da reprodução a uma lógica da inovação, de um regime de invenção. Nossa hipótese de trabalho é 
que as transformações em curso não constituem mutações no âmbito do paradigma do capitalismo 
industrial. Elas põem em evidência a passagem do capitalismo industrial a algo que poderíamos 
denominar de capitalismo cognitivo. O que significa que o que está em questão não é tanto a 
emergência de uma economia do conhecimento, mas mutação profunda que afeta a maneira como o 
capital é dotado de valor (COCCO, 2003, p.15). 
18

 No período fordista, a inovação já existia, mas apenas como exceção, pois a valorização repousava 
essencialmente sobre o domínio do tempo de reprodução de mercadorias padronizadas, produzidas 
com tecnologias mecânicas. O tempo em questão era um tempo sem outra memória senão a 
corporal, a do gesto e de uma cooperação estática, inscrita na divisão técnica do trabalho e 
determinada segundo os códigos da organização científica do trabalho. No pós-fordismo, esta 
exceção que era a inovação torna-se regra. A valorização repousa então sobre o conhecimento, 
sobre o tempo de sua produção, de sua difusão e de sua socialização, que as NTIC permitem, 
enquanto tecnologias cognitivas e relacionais. A um tempo sem memória, tempo a repetição, opõem-
se um tempo de invenção, como criação contínua do novo (BERGSON, 1989, p. 123). 
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máquina, bem como as novas formas de cooperação no trabalho, propiciadas pelo 

desenvolvimento tecnológico19. 

 

 Conclui Antonella Corsani afirmando que as novas tecnologias de informação 

e comunicação produziram uma metamorfose estrutural inovadora em todos os 

modelos de produção havidos, ao separar o software do hardware. Em bom 

português, fala-se da dissociação do programa em relação à máquina.  

 A relação entre o programa e a máquina, portanto, altera definitivamente o 

trabalho humano na perspectiva da relação do homem com a produção. Este não se 

relaciona com a máquina como no capitalismo industrial. Daí surge o conceito de 

metamáquina que é o computador, devidamente programado para executar 

determinada tarefa. 

 Por trás desta cadeia produtiva mantém-se um ser pensante, aquele que 

programa a máquina para executar o trabalho material propriamente dito. O 

computador sozinho, sem a programação da inteligência humana, não passa de 

uma caixa vazia, sem utilidade alguma. Mas, a partir do momento em que se 

programa aquela estrutura, tornando-a produtiva, nasce o conceito de 

metamáquinha, que revoluciona a relação do homem com a produção20. 

 

2.3 A Cooperação como Reflexo das Novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (NTIC) 

 

 Uma das metamorfoses mais impressionantes da sociedade do trabalho pós-

industrial é a alteração profunda ocorrida na criação e no desenvolvimento de 

produtos, bem como as que se verificam em termos de novas tecnologias. O 

                                                        

19
 A especificidade das tecnologias mecânicas – e das formas de divisão e de organização do 

trabalho que caracterizam seu uso – repousa sobre a especialização da máquina e portanto sobre a 
heterogeneidade das máquinas que se opõem a um trabalho homogêneo, que se resolve em simples 
dispêndio energético, em esforço muscular. A máquina é especializada, sua função e seu uso são 
predeterminados segundo a natureza dos conhecimentos que incorpora. Diante dessa máquina, o 
trabalho, separado do conhecimento, esvazia-se de qualquer especificidade singular. Poderíamos 
dizer, utilizando uma terminologia marxista, que a máquina, enquanto cristalização do saber, 
enquanto trabalho morto, impõe sua lei de funcionamento ao trabalho vivo. Deste ponto de vista o 
taylorismo e o fordismo constituíram um aprofundamento dessa separação/inversão já inscrita no 
primeiro capitalismo industrial e que encontra na fábrica de alfinetes seus fundamentos 
paradigmáticos (COCCO, 2003, p.21). 
20

 Por esta razão, uma teoria do capitalismo cognitivo, não pode ser construída unicamente a partir da 
natureza específica do “conhecimento”, como faz a economia política: ela necessita de uma teoria do 
sujeito criador e desta ferramenta específica de produção que é o cérebro (COCCO, 2003, p.23). 
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exercício de criação e desenvolvimento de produtos, ao longo da história da 

humanidade, sempre fora efetivado através de grupos homogêneos (próximos, no 

sentido físico) de pessoas trabalhando e reunidas em equipes de trabalho para 

criação e desenvolvimento de produtos e serviços.  

 Os produtos/serviços desenvolvidos seguiam um padrão que os faziam 

reconhecíveis, muitas vezes quanto à sua origem, uma vez que nasciam com as 

características da pessoa ou do grupo (empresa) que os criaram21. 

 Na era da Revolução Digital, da Sociedade Pós-industrial, surge um novo 

conceito de trabalho, um novo modelo de criação e de desenvolvimento de 

produtos/serviços baseada na cooperação das pessoas. A ideia é muito mais 

sofisticada do que se pode imaginar em primeira análise. 

 A cooperação a que o estudo se refere tem duas características jamais 

observadas anteriormente na história da humanidade. Trata-se de uma cooperação 

virtual e global.  

  É virtual porque ocorre e se desenvolve através de conexões entre pessoas 

que trabalham em rede, mais precisamente na internet.  

 É global porque o avanço tecnológico foi capaz de encurtar as fronteiras do 

mundo, propiciando livre comunicação entre pessoas numa escala mundial. Esta 

rede de conexões a qual o estudo se refere não encontra barreias do mundo físico e 

não possui limitação de qualquer forma. Trata-se de um novo mundo sem fronteiras. 

 Nesse cenário, mundo globalizado e virtual, é possível desenvolver uma 

pesquisa cientifica ou um programa de computador, através da cooperação de 

                                                        

21
 Os evolucionistas, por sua vez, acabam mantendo esse papel dentro da empresa, centro 

fundamental do processo inovador, lugar onde se dá a acumulação dos conhecimentos ligados à 
produção. Mas em que medida circunscrever a inovação no âmbito da firma permite responder aos 
desafios de um mundo de maneira ininterrupta pela diferenciação, pela personalização dos produtos 
e serviços, por um processo contínuo de produção e consumo dentro da dupla interação entre 
software e wetware e entre wetware e netware? Será que a produção de conhecimentos nos 
laboratórios de Ciência e a Tecnologia (C&T) e de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) continua a 
desempenhar um papel primordial na condição de instauradores do novo âmbito da produção e 
circulação? Como dar conta das codificações econômicas e contáveis de movimentos como os do 
software livre (copy left) e do open source? Diversos trabalhos acadêmicos têm reconhecido que 
muitas inovações relevantes surgem em instâncias distantes dos laboratórios de pesquisa. Mesmo os 
evolucionistas reconhecem que a inovação não depende tão-somente dos aspectos tecnológicos, 
mas também de aspectos organizacionais e institucionais: segundo um processo interativo de redes, 
organizações empresas e instituições trocam conhecimentos e aprimoram aprendizados que são 
essenciais para que inovações possam se efetivar nas atividades produtivas. (COCCO, 2003, p.12-
13). 
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pessoas espalhadas pelo mundo. No espaço virtual a linguagem também não é 

empecilho para a comunicação, fala-se de uma única língua que é aquela 

patrocinada por inúmeras ferramentas de tradução, especialmente, a da empresa 

norte americana Google22. 

 Através do simples acesso ao site do Google é possível traduzir um texto de 

qualquer língua. Deste modo, um brasileiro não encontra mais dificuldade para 

trabalhar em cooperação, por exemplo, com um chinês, o que seria absolutamente 

inconcebível há apenas uma década. 

 As evidências empíricas demonstram que a sociedade da cooperação global 

e virtual é mais do que visível.  Os programas de computador mais populares do 

mundo são baseados no “wiki”, na cooperação. Assim, pode-se citar o Wikipédia, a 

enciclopédia virtual mais popular do mundo que é produzida com a colaboração dos 

internautas.  

 O Wikileaks é uma organização transnacional sem fins lucrativos sediada na 

Suécia. Seu principal mentor é o australiano Julian Assange, jornalista de formação, 

mas que se destaca, no mundo, como um ciberativista. Através deste site são 

publicadas informações confidenciais, muitas delas diplomáticas, que são enviadas 

anonimamente por pessoas de todas as partes do mundo.  

 Os editores do site simplesmente publicam as informações sem declarar a 

fonte. Tais ações são motivo de grande debate entre os chefes de Estado e têm 

gerado grande desconforto na diplomacia mundial. 

 Todos esses pontos abordados possuem em comum a ideia da cooperação. 

Um simples soldado pode, com o auxílio de um simples pendrive, copiar as 

informações estratégicas da próxima missão e enviar diretamente, de qualquer lugar 

do mundo via internet, para o site em questão. Com a informação publicada todo o 

mundo conectado terá livre acesso.A internet é utilizada fortemente para a 

organização de movimentos sociais. É a ideia de “Wiki”, de cooperação, aplicada à 

mobilização das pessoas, em torno de um objetivo comum.  

As novas ferramentas de comunicação desenvolvidas pelas tecnologias da 

informação como Twitter e Facebook, tem auxiliado na mobilização social contra 

regimes ditatoriais. Pode-se exemplificar no caso recente da Líbia e do Egito, as 

                                                        

22Rio de Janeiro, n. 2163, 05.05.2010, pp. 122-126. 
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experiências dos ativistas que se utilizaram do Twitter e do Facebook para 

marcarem encontros, bem como enviar fotos e vídeos de agressões contra a 

população. 

 Os meios de comunicação tradicionais, como rádio televisão e jornal 

impresso, são reconhecidamente susceptíveis de manipulação. Ocorre que, com a 

internet, qualquer pessoa pode publicar suas ideias e compartilhar qualquer 

informação. Assim, não há como coibir, no universo virtual, o trânsito das 

informações. Um simples telefone celular é capaz de tirar fotos, gravar vídeos e 

enviar automaticamente os arquivos pela internet e estabelecer comunicações não 

virtuais.  

 Nesse contexto, há uma absoluta liberdade na veiculação de informações que 

impossibilita, quase que completamente, a censura no mundo virtual. 

 A teoria da cooperação desencadeada pelas novas tecnologias da 

informação, através das redes sociais é utilizada pela população até mesmo para 

passar informações sobre o trânsito das cidades. O uso de ferramentas, como o 

Twitter, possibilita que os motoristas informem os pontos de engarrafamento no 

trânsito, fazendo com que os demais possam desviar e optar por outras rotas. 

 A Revolução Informacional propicia que a voz do cidadão comum seja 

propagada, fato jamais registrado, antes, na história da humanidade. Qualquer 

pessoa com noções básicas de informática pode construir e editar um “blog”, sem 

custo algum, expressar suas ideias, publicar, ou postar, na internet. Alguns tornam-

se celebridades e largam seus empregos simplesmente por que conseguiram uma 

forma mais rentável de ganhar dinheiro através deste veículo. 

 

2.4 Trabalho em Cooperação: Redes Técnicas e Novas Formas de Interação 

Produtiva: Programas de Computador com Código Aberto  

 

 No espaço virtual os mais festejados e populares programas de computador 

ou softwares, na língua inglesa, possuem o que os técnicos chamam de código 

aberto.  

 O termo código aberto é originário da expressão da língua inglesa 

denominada Open Source Initiative (OSI).  A ideia surge do modelo Open Systems 
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Interconnection ou Interconexão de Sistemas Abertos, que é um conjunto de 

padrões ISO relacionado às tecnologias próprias das comunicações de dados.  

 Os programas de código aberto respeitam uma padronização regulada pela 

Free Software Foundation (FSF) ou Fundação do Software Livre que é uma entidade 

sem fins lucrativos que atua na liberação de restrições sobre cópias e modificação 

de programas de computadores.  

 Uma licença de programa de computador livre é também uma licença de 

código aberto ou Open Source, como é mundialmente conhecido. As siglas OSI e 

FSF são utilizadas no mesmo sentido de liberdade. Contudo o FSF possui um 

conteúdo ético voltado ao direito e à liberdade, enquanto que o OSI é uma 

terminologia eminentemente técnica voltada à informática e sem conteúdo ético ou 

moral. 

 Mas, do ponto de vista prático, no que consiste, então, o software de código 

livre? A expressão nos informa que a estrutura do programa está aberta para o 

estudo e desenvolvimento do programa, bem como para a elaboração de extensões, 

ferramentas, aplicativos, etc.23. 

 Quando um programa de computador possui esta característica, no contexto 

da sociedade da informática, perde-se o controle do que pode ocorrer com aquele 

produto. Não há como se dimensionar a quantidade de pessoas que se interessarão 

e produzirão melhoramentos naquele software. 

 

2.5 O Consumo Produtivo: Novo Paradigma do Capitalismo Pós-Fordista 

 

 Esta capacidade individual de operacionalizar, ou programar, esses sistemas 

informacionais de hardware e software, é o que os técnicos em tecnologia 

                                                        

23
Os termos wetware e netware são mobilizados para completar hardware e software e apreender as 

novas formas de trabalho e/ou interação produtiva no âmbito das redes da cooperação virtual. 
Hardware e software representam, como sabemos, a base operacional do sistema. Contudo, do 
mesmo jeito que a microinformática destronou as estratégias das grandes empresas (como a IBM) 
focadas nos mainframes, o software (o conteúdo imaterial de programação) afirmou-se como a 
dimensão fundamental da economia da informação em face da materialidade cada vez mais marginal 
da infra-estrutura eletrônica (hardware). Com efeito, o software funciona como elo estratégico entre 
essa base operacional e as formas de cooperação social que se estabelecem entre os usuários, 
principalmente os produtores de informação e conhecimento. Daí o forte embate do movimento do 
software livre contra a propriedade intelectual e corporativa dos recursos operacionais dos 

computadores (COCCO, 2003, p. 9). 
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denominam wetware. Este elemento inovador da era digital propicia que o 

consumidor seja também produtivo, desenvolvendo e melhorando o próprio produto 

utilizado. 

 Ocorre, assim, uma transformação estrutural na relação entre o consumo e a 

produção, No contexto da sociedade pós-fordista, o objeto de consumo e a 

ferramenta de trabalho se confundem, na medida em que o usuário/consumidor de 

um produto tem a possibilidade/liberdade de alterá-lo, aperfeiçoá-lo. É o que Arthur 

(1989) denomina como o processo do learning by doing. Na qualidade de usuários 

todos são inovadores em potencial.  

 A Teoria Social Crítica aprofunda a análise, ao verificar a hipótese de uma 

alteração definitiva da relação entre a produção e o consumo. A confirmação de tal 

prognóstico seria, para ela, verdadeiramente revolucionária, uma vez que a relação 

entre a produção e o consumo, tal como a sociedade conhece, é a base de toda a 

economia e política. Veja-se nas palavras de Antonella Corsani: 

Cada vez mais o que se consome são serviços, tecnologias 
informáticas e comunicacionais e os conteúdos informacionais, 
culturais e artísticos intimamente associados à ferramenta, cuja 
especificidade repousa justamente na indissociabilidade dos 
conteúdos que ela veicula. O tempo do consumo (de serviços, de 
bens informáticos e culturais) e do lazer são, portanto, tempos de 
aquisição e de produção de novos conhecimentos, produzidos 
individual e coletivamente no âmbito das redes. Os tempos 
(intermitentes) da produção do assalariado são tempos de consumo 
(de valorização) pela empresa desses conhecimentos produzidos em 
seu exterior. Ora, a imbricação dos tempos e dos espaços de vida e 
de trabalho opera um deslocamento radical das condições de 
valorização do capital no sentido em que o capital “sai de uma lógica 
de valorização baseada em um controle direto do processo de 
produção”. Em outros termos o processo de produção não coincide 
com o processo de valorização. Mais fundamentalmente, esse 
deslocamento deve-se ao fato de que os conhecimentos não são mais 
incorporados em alguma coisa. A par disso, no capitalismo cognitivo 
não é mais possível associar a imaterialidade dos conhecimentos com 
a materialidade da mercadoria, não é mais possível associar a 
imaterialidade a produtividade do trabalho no interior da relação com o 
capital (apud COCCO, 2003, p. 26). 
 

 Mais ainda: a possibilidade de wetware é considerada, para autores como 

Giusepe Cooco, uma das manifestações mais importantes da economia do 

conhecimento, que é a disponibilidade de um produto (software) que se aprimora e 

se qualifica com o consumo (wetware), contrariamente às formas tradicionais ou 

industriais do ciclo de valorização das mercadorias (COCCO, 2003, p.10). 
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 Um grande exemplo é o navegador Firefox que é um software de código livre, 

ou seja, aberto ou susceptível de desenvolvimento por qualquer pessoa com 

habilidade em programação. Esta característica é responsável por sua popularidade. 

Quando um software possui essa qualidade e cai no gosto popular, as possibilidades 

desenvolvimento tornam-se incalculáveis. 

 Para que se tenha uma noção da popularidade de um destes softwares, 

registre-se que, quando do lançamento da versão 4 do navegador Firefox, em 22 de 

março de 2011, obteve ele mais de 7.1 milhões de downloads só no primeiro dia24. 

 Técnicos em informática do mundo inteiro passam a desenvolver plugins, 

extensões, recursos. E quanto mais eles se desenvolvem, maior a popularidade do 

produto e mais personalizável se torna o software, para atrair cada vez mais 

usuários. 

 O sistema operacional Linux é outro exemplo muito relevante de programa em 

código aberto e de trabalho em cooperação, em escala global e virtual. Muitas 

empresas, para não se onerarem com os custos de licenças impostas pela Microsoft 

(empresa que é proprietária dos direitos autorais do Windows), por exemplo, optam 

por instalarem em suas máquinas softwares de código aberto e com licença livre 

como o Ubuntu que além de não as onerar, ainda possuem as vantagens acima 

expostas quanto ao seu desenvolvimento. 

 O mercado já percebeu, há algum tempo, o potencial de lucratividade de 

negócios voltados ao desenvolvimento em cooperação. Por isso, empresas de 

informática,as mais restritas e conservadores, passam a abrir os seus códigos de 

fonte para que os desenvolvedores do mundo inteiro passem a alterar as 

características dos programas tornando-os mais populares e pessoais. 

 Um ótimo exemplo é o que ocorre, nos dias de hoje, com o siteitunes da 

empresa de tecnologia americana chamada Apple. Apesar de produzir 

equipamentos praticamente invioláveis, do ponto de vista físico, os telefones 

celulares chamados iphone que sequer permitem a troca da bateria, são abertos 

para o desenvolvimento de aplicativos.  

 Tais programas são desenvolvidos por técnicos no mundo inteiro e vendidos 

na própria plataforma virtual da empresa, que em pouco tempo se tornou a de maior 

                                                        

24
Disponível em: https://blog.mozilla.org/blog/2011/03/23/firefox-four-day-one/ 
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relevância do e-commerce mundial. Para se ter uma ideia do tamanho deste 

mercado, o siteda empresa comemorou em 21 de janeiro do ano de 2011 a façanha 

de 10 bilhões de downloads de aplicativos realizados25. Essas questões já foram 

observadas pela Teoria Social Crítica26. 

 Tratam-se de movimentos decorrentes do desenvolvimento tecnológico, que 

afetam diretamente a sociedade do trabalho, produzindo novas formas de 

organização da produção, no contexto do mundo virtual e sem fronteiras27. 

 Agora o estudo chega a pontos nevrálgicos, a partir de todas as 

transformações já demonstradas. A questão principal: como o capitalismo se 

comportará, para continuar extraindo a mais-valia, e acumular riqueza, na era da 

informação e do conhecimento? Os conceitos de valor, riqueza, capital, produção, 

cooperação estão, definitivamente alterados?  

 Antonella Corsani28 sugere a ocorrência de um ajuste. Tais questões serão 

enfrentadas em capítulos próprios, que verificam a hipótese do trabalho imaterial sob 

a ótica dos seus principais teóricos, bem como dos seus principais críticos. 

    

2.6 Evidências Empíricas da Revolução Informacional: a Passagem do 

Capitalismo Industrial para o Capitalismo Cognitivo 

 

 Outros pensadores entendem que o que está ocorrendo é uma passagem, do 

capitalismo industrial para o capitalismo cognitivo, ou informacional. 

                                                        

25 Disponível em: http://elpais.com/diario/2011/01/21/radiotv/1295564401_850215.html 

26
 O que está envolvido na produção como produção criativa não é mais a capacidade homogênea e 

abstrata de trabalho, mas sim a capacidade heterogênea, subjetiva para aquisição, para acumulação, 
para valorização dos conhecimentos tácitos, para recontextualizar os saberes codificados. Neste 
sentido, as NTIC instrumentam a produção, a circulação e a acumulação de conhecimentos em uma 
escala potencialmente global e sem fronteiras, liberada de qualquer constrangimento temporal e 
espacial: a performance da ferramenta técnica depende da inteligência, da criatividade e da 
capacidade de invenção do trabalho vivo que se apresenta como trabalho imediatamente cooperativo 
(COCCO, 2003, p. 22). 
27

 A Interação entre os operadores digitais, usuários de internet e outros participantes da comunidade 
virtual (entre eles os hackers) estabelece, com efeito, os parâmetros de transformação e assimilação 
produtiva do capitalismo cognitivo e das lutas pela cidadania digital – que os modos de apropriação 
privada dos frutos do netware continuam a negar (COCCO, 2003, p.10). 
28

 Se o “motor da acumulação do capital foi ajustado pelo positivismo científico que “recolheu, no 
século passado, a herança das luzes, e inscreveu o saber na reprodutibilidade” (RULLANI, 2000, 
p.88), o motor da acumulação de conhecimentos foi ajustado pela potência das forças sociais que 
inscreveu o sabe na invenção e na cooperação livre, reapropriando-se assim da herança do 
Iluminismo. Como o capital submete essa potencia à sua lei, a lei da acumulação? (apud COCCO, 
2003, p. 28). 
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 O fato é que entre as dez marcas mais valiosas da atualidade, seis atuam no 

ramo de tecnologia, sendo a Apple (empresa de informática), a primeira colocada, 

com valor de U$$ 153.3 bilhões, segundo a lista BrandZTop 100 Most Valuable 

Global Brands 201129. A Google aparece em segundo lugar, a IBM em terceiro. E, 

no quarto lugar da lista, figura a McDonalds, maior rede de lanchonetes do mundo. A 

lista segue com a Microsoft ocupando a quinta colocação e, em sexto, a Coca-Cola. 

Para fechar a lista, encontra-se a AT&T, que ocupa o sétimo lugar, a Marlboro na 

oitava colocação. A lista termina com mais duas marcas ligadas à tecnologia, quais 

sejam: China Mobilie e GE.  

 Ao avançar na análise dos referidos, verifica-se mais evidências sobre o 

caminho percorrido pelo capitalismo cognitivo, e o valor da informação nos dias de 

hoje. 

 Dentre as marcas que mais cresceram, no ano de 2010, o destaque é para 

aquelas que estão ligadas à tecnologia da informação. O Facebook valorizou a sua 

marca em 246 % (duzentos e quarenta e seis por cento) no último ano. Destacam-se 

também, em valorização, marcas ligadas à tecnologia como a Apple (já noticiada), 

Baidu, Simens e Cannon.  

 A Baidu, que é praticamente desconhecida no Brasil, ganhou destaque por 

ser um site de buscas que soube se adaptar a aspectos da cultura chinesa. 

Valorizou-se 141 % (cento e quarenta e um por cento), no ano de 2010, graças a 

outro numero bastante expressivo: cerca de 1.3 bilhões de chineses efetuam suas 

pesquisas através deste site de buscas. 

 Outro dado bastante significativo é que a Amazon.com que é uma rede de 

varejo sem lojas físicas, ultrapassou o Wal-Mart e se tornou a marca mais valiosa do 

varejo mundial. Este dado é, sim, indicador de uma verdadeira revolução de valores.  

 Quem poderia imaginar, nos anos 1970/1980, que um negócio virtual, um 

empreendimento sem ou com o mínimo de patrimônio material, poderia valer mais 

do que uma rede de lojas com grande patrimônio imobiliário? 

 Observa-se, então, aquilo que Gorz (2005) identifica como a crise do conceito 

de valor, que está relacionado à valorização do conhecimento, na sociedade pós-

                                                        

29Disponível em: http://www.wpp.com/wpp/press/2011/may/09/apple-becomes-worlds-most-
valuable-brand-says/ 
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industrial. Estar-se-ia vivendo então, na sociedade do conhecimento, onde os 

conceitos de valor de riqueza e de trabalho devem ser repensados.  

 Quando se observa que modelos virtuais podem ultrapassar modelos reais ou 

materiais, em valor, percebe-se como faz sentido a tese da sociedade do 

conhecimento30. 

 As evidências, que reconhecem o surgimento da sociedade do conhecimento, 

estão sendo anunciadas há algum tempo por sociólogos, antropólogos e filósofos. 

Mas, os juristas demonstram dificuldade em produzir normas jurídicas que, de fato, 

acompanhem esse movimento social, na sua frenética velocidade, ainda mais 

potencializada pelo desenvolvimento tecnológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

30
 Nós atravessamos um período em que coexistem muitos modos de produção. O capitalismo 

moderno, centrado sobre a valorização de grandes massas de capital fixo material, é cada vez mais 
rapidamente substituído por um capitalismo pós-moderno centrado na valorização de capital dito 
imaterial, qualificado também de “capital humano”, “capital conhecimento” ou “capital inteligência”.  
[...] 
Os anglo-saxões falam do nascimento de uma knowledge economy e de uma knowledgesociety; os 
alemães, de uma Wissensgesellschaft; os autores franceses, de um “capitalismo cognitivo” e de uma 
“sociedade do conhecimento”. O conhecimento (knowledge) é considerado como a “força produtiva 
principal” (GORZ, 2005, p.15). 
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3 A TEORIA DO TRABALHO IMATERIAL 

 

 
3.1 Definição do Marco Teórico 

 

 A fundamentação teórica do presente estudo está baseada na Teoria Social 

Crítica, na observação prospectiva dos fatos sociais da sociedade pós-moderna. 

Para tanto, invocam-se as ideias de autores como Negri, Lazzarato, Gorz, Cooco, 

Everaldo Gaspar Lopes de Andrade, passando por Sergio Lessa,entre outros, como 

o sociólogo português Boaventura de Souza Santos. 

 Somente após a análise precisa da teoria do trabalho imaterial é que o estudo 

se encaminhará para a verificação da influência dela nos novos movimentos sociais 

emergidos no mundo real e virtual, bem como os impactos da mesma nas relações 

individuais e coletivas de trabalho.  

 
 
3.2 O Trabalho Imaterial no Contexto da Revolução Informacional sob a 

Perspectiva de Jean Lojkine 

 

 O sociólogo francês coordenador de pesquisas do Centre d’Études des 

Mouvements Sociales, Jean Lojkine (2002), é o autor de vários estudos sobre a 

sociedade contemporânea, dos quais destaca-se a obra denominada “A Revolução 

Informacional”, na qual apresenta suas análises sobre as metamorfoses recentes na 

estrutura do capitalismo, bem como as suas implicações na teoria organizacional e 

no próprio trabalho humano. 

 O autor volta ao conceito Marxiano de forças produtivas, para analisar o 

verdadeiro conteúdo da “revolução informacional”, no sentido de apreender, na sua 

globalidade, as relações dialéticas que se estabelecem entre o homem, o trabalho e 

a natureza. 

 A primeira questão levantada pelo autor é se a revolução informacional 

desloca para um segundo plano, o conceito marxista de força produtiva. Na verdade, 

indica que não existe uma substituição do material pelo informacional e cita o 
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computador como uma condição material essencial para a elevação da 

produtividade do trabalho, em todas as esferas da atividade (LOJKINE, 2002, p.50).  

Sobre o desemprego estrutural, observa que são irreversíveis os efeitos da 

revolução informacional e os seus impactos na sociedade do trabalho, no sentido da 

perda de espaço de empregos, tais como: os de datilógrafos e auxiliares de 

escritórios, para empregos com maior nível de qualificação, como os de analistas de 

sistemas e programadores. Conclui que as novas oportunidades de emprego, em 

tempos da revolução informacional, estão relacionadas a outro fator importante: a 

necessidade atual da qualificação de alto nível.  

Talvez a mais relevante contribuição de Jean Lojkine tenha sido no estudo da 

reciclagem da dicotomia trabalho produtivo e trabalho improdutivo, em que afirma 

não ser mais possível esta distinção, na esfera da revolução informacional. Para ele:  

A revolução informacional, portanto, subverte as relações que cada 
assalariado mantém com o trabalho produtivo e improdutivo: o 
engenheiro chefe da oficina, o novo agente de controle ou o condutor 
da instalação automatizada são, simultaneamente, produtivos e 
improdutivos, mas em graus diferentes e com conteúdos diversos para 
o trabalho improdutivo. Entretanto, à diferença da divisão que opunha 
o escravo-trabalhador ao escriba, o operário especializado ao 
engenheiro na revolução industrial, com a revolução informacional o 
trabalho improdutivo deixa de ser monopólio de uma categoria social. 
Os trabalhadores produtivos começam a participar do trabalho 
improdutivo – isto será potencialmente revolucionário na mutação 
tecnológica (LOJKINE, 2002, p. 280).  

 

Como se vê, o trabalho imaterial está relacionado diretamente ao conteúdo do 

capitalismo cognitivo, porque nele está a essência da sua mutação. A análise dos 

movimentos históricos que chegaram até aqui dá conta de uma série de fases do 

capitalismo, mais precisamente, da relação entre o capital e o trabalho. 

Atualmente, assiste-se à fragilização do movimento sindical que tem como 

razão e causa, entre outras, justamente, o impacto da revolução informacional nesse 

movimento, sobretudo, a subversão das relações que cada assalariado mantém com 

o trabalho produtivo e improdutivo. Verifique-se, inicialmente, a título de introdução 

ao pensamento de Lojkine, a influência da revolução informacional nas relações de 

trabalho. Segundo o autor, 

conscientemente ou não, usuários das Novas Tecnologias da 
Informação, promotores de novas cooperações entre indústrias e 
serviços – como o foram, no passado, todos os usuários das 
máquinas-ferramenta, confrontados com suas potencialidades 
contraditórias (e, pois, com opção que estavam longe de ser 
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puramente técnicas). Contudo, se confere os desafios atuais da 
revolução informacional toda sua significação cultural, política e ética 
pode-se afirmar que o movimento social que deve realizá-la ainda 
pertence ao futuro (LOJKINE, 2002,p. 309-310). 

 

Esses conceitos receberão atenção, quando da análise de cada mutação 

promovida pela revolução informacional no trabalho humano, bem como suas 

consequências em todo modelo capitalista. O estudo, então, a partir deste momento, 

volta-se à analise do autor francês. 

  

3.2.1 A Sociedade “Pós-Industrial” 

 

 O melhor entendimento da tese da revolução informacional passa pela 

verificação e análise dos fatos históricos que levaram a sociedade do trabalho ao 

patamar global e informacional.  

 A ideia central da revolução informacional, em Lojkine (2002), está assentada 

na verificação da substituição da produção pela informação. Não há como avançar o 

raciocínio, nesse sentido, sem que haja uma real interpretação das relações 

existentes entre a indústria e serviços, concepção e fabricação, ciência e experiência 

e, consequentemente, entre assalariados da produção e assalariados da concepção.  

 Atribui Lojkine (2002) a esta capacidade de interpretação de conceitos, e 

percepção de alteração da estrutura da sociedade do trabalho na Alemanha e no 

Japão como principal influência para o “sucesso” de tais economias e, por outro 

lado, o fracasso da economia americana, que não haveria se apercebido de tais 

metamorfoses do mundo do trabalho. 

 Traz à tona D. Bell (BELL, 1976 apud LOJKINE, 2002), um prognóstico 

bastante relevante para a sociedade do trabalho. Afirma que,  

estamos assistindo a uma substituição inexorável  (ligada ao 
progresso técnico) das atividades industriais fundadas na manipulação 
da matéria por atividades industriais fundadas no tratamento da 
informação – tal como se assistiu, no século passado, à substituição 
da agricultura pela indústria. (BELL, 1976 apud LOJKINE, 2002, p. 
239) 
 

O autor demonstra que o capitalismo pós-fordista exige um novo tipo de mão-

de-obra verdadeiramente adaptado às novas tecnologias da informação. Os novos 

postos de trabalho exigem uma perfeição diferenciada, com maior preparo técnico. 

Verifica-se uma intelectualização dos novos ofícios, sendo esses essencialmente 
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informacionais: “o saber abstrato da „ciência‟ e dos cientistas substituiria a 

experiência concreta dos saberes-fazeres produtivos” (LOJKINE, 1990, p. 239 apud 

LOJKINE, 2002, p. 239). 

 No dizer de Bell, o “princípio axial” da sociedade pós-industrial é, na verdade, 

“a centralidade do saber teórico, tanto gerador da inovação quanto das ideias-

matrizes que inspiram a coletividade” (BELL, 1976 apud LOJKINE, 2002, p. 239). 

 É preciso entender corretamente o conceito de “tecnologia do intelecto” 

desenvolvida pelos teóricos que examinam a revolução informacional. A ideia está 

centrada na observação das metamorfoses que se estabelecem no seio do sistema 

produtivo e passam a ser baseados na ciência. Entenda-se ciência no seu sentido 

epistemológico, bem como suas aplicações técnicas. O conhecimento passa então a 

ocupar posição de destaque no processo produtivo.  

 A sociedade, que passou por modos de produção conhecidos como fordismo 

e taylorismo, sistemas de trabalho simples e parcelado, que integravam a base da 

produção, agora está se reorganizando através de novos conceitos fomentados pela 

revolução científica e técnica. 

 Nesse novo cenário, da revolução científica e técnica, “a prioridade da ciência 

sobre a técnica e a da técnica sobre a produção diretatornam-se a lei de 

desenvolvimento das forças produtivas” (RICHTA, 1969 apud LOJKINE, 2002, p. 

239-240). 

 A substituição do trabalho material pelo trabalho imaterial chega ao 

prognóstico do fim do trabalho material. Como se vê a expressão “substituição”, para 

os autores estudados neste capítulo, é encarada no sentido literal. Haverá de se 

substituir o trabalho material pelo imaterial, absolutamente, ou seja, o primeiro tipo 

de trabalho deixa de existir em função do outro. 

 Mas como então transformar a natureza produzindo riqueza? O trabalho 

manual, físico, material será absolutamente tomado pelas máquinas, em substituição 

total ao trabalho braçal humano. As máquinas requererão, por outro lado, o trabalho 

imaterial dos trabalhadores capazes de manipular, produzir seus programas, 

capazes de gerenciar os braços cibernéticos das máquinas que agora montam os 

veículos na linha de montagem.31 

                                                        

31
Se, como pensam Bell e os teóricos da sociedade pós-industrial, o saber abstrato (a ciência) 

substitui o trabalho simples na produção direta, o valor-trabalho, fundação da economia política 
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 Observe-se que o trabalhador substituído pela máquina não está apto a 

operá-la, uma vez que não possui, em regra, preparo técnico para tanto. O 

trabalhador que estava na porta de entrada do estacionamento entregando o 

comprovante de entrada com a hora, fora substituído por uma máquina que, através 

de um simples toque, é capaz de imprimir um comprovante e entregá-lo em mãos. 

 Por trás da máquina há trabalho humano, sim, mas em outra dimensão, é o 

trabalhador imaterial que a programou para o seu adequado funcionamento, bem 

como aquele que possui conhecimento técnico suficiente para manuseá-la bem e 

como fazer a sua manutenção. 

 Por outro lado, o trabalhador que fora substituído pela máquina (que agora, 

faz o trabalho material, sem intervalos para descanso ou férias, e sem ônus 

trabalhista e previdenciário) terá cada vez mais dificuldade para se reintegrar ao 

mercado de trabalho baseado na produção voltada ao conhecimento, enquanto 

estiver tentando alienar a sua força de trabalho simplesmente baseada no trabalho 

material.   

 Todas essas transformações estão diretamente relacionadas ao valor do 

trabalho que é bem estudado por Gorz e Lojkine, Veja-se a concepção do autor: 

O valor-trabalho da sociedade industrial (capitalista) seria 
substituído, então, pelo “valor-saber” da sociedade pós-
industrial (pós-capitalista). Por isto, a sociedade pós-industrial 
recupera as teses sobre o pós-capitalismo gerencial: uma nova 
classe de “gerentes”-organizadores deslocaria o poder dos 
acionistas capitalistas (Burnham, Dahrendorf, Galbraith, Bell, 
etc.); as antigas relações de exploração seriam substituídas 
por relações de dominação (Touraine). (LOJKINE, 2002, p. 
240) 

 
 Como observação daquilo que mais interessa ao presente estudo, perceba-se 

que a sociedade pós-industrial, traz, em seu conteúdo matricial, a ascendência de 

uma nova espécie de trabalhadores, a referência àqueles que dominam a técnica, a 

ciência.  

                                                                                                                                                                             

clássica (Smith, Ricardo) e de sua crítica marxista, deixa de ser o critério central para a avaliação do 
progresso tecnológico e do crescimento das atividades informacionais. O valor-trabalho da sociedade 
industrial (capitalista) seria substituído, então, pelo “valor-saber” da sociedade pós-industrial (pós-
capitalista). Por isto, a sociedade pós-industrial recupera as teses sobre o pós-capitalismo gerencial: 
uma nova classe de “gerentes”-organizadores deslocaria o poder dos acionistas capitalistas 
(Burnham, Dahrendorf, Galbraith, Bell, etc.); as antigas relações de exploração seriam substituídas 
por relações de dominação (Touraine) (LOJKINE, 2002, p. 239). 
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 Quando se fala na substituição do trabalho material pelo trabalho imaterial, 

fala-se, igualmente, na substituição do protagonismo da classe operária da 

revolução industrial pela classe dos trabalhadores do conhecimento. É essa classe 

de trabalhadores a bola da vez do capitalismo pós-industrial. Serão esses os 

agentes capazes, portanto, de se mobilizarem e se fazerem ouvir com a mesma 

intensidade que se viu nos operários das fábricas no capitalismo industrial.  

 Todavia, esclareça-se que a hipótese levantada pelo presente estudo é de 

que não é apenas dos trabalhadores do conhecimento a responsabilidade de 

retomar o movimento sindical verdadeiramente emancipatório e contra-hegemônico. 

Faz-se necessária a mobilização geral dos trabalhadores, sejam eles do 

conhecimento ou não. Deve-se chamar à discussão os empregados e 

desempregados, os não empregáveis, os microempreendedores, os ambulantes, 

autônomos, sem terra e sem teto. O movimento sindical pós-moderno deve abranger 

toda a classe-que-vive-do-trabalho.  

 Se está claro que o desenvolvimento tecnológico demanda cada dia mais, 

trabalhadores que operem os seus sistemas, que manuseiem as suas máquinas, 

que programem os seus softwares. Assim, cresce a demanda para a formação de 

tais profissionais. 

 Este prognóstico já pode ser evidenciado pelo desenvolvimento dos setores 

ligados à formação e ao desenvolvimento de inteligências, conforme anteriormente 

demonstrado. Repitam-se as palavras de Lojkine já citadas no ponto 2.1 do presente 

estudo:  

Na sociedade rural e feudal, o crescimento dos “serviços” corresponde 
ao desenvolvimento de “serviços pessoais” (tais como os fornecidos 
pelos domésticos); na sociedade industrial, ele resulta de 
“necessidades subsidiárias ligadas à produção (tais como transporte e 
ou a distribuição)”; mas, na sociedade pós-industrial, é a expansão de 
atividades de saúde, de ensino, de pesquisa e de administração que 
desempenha o papel decisivo – “ora, é nestes domínios que cresce a 
nova intelligentsia (nas universidades, nas instituições de pesquisa, 
nas profissões liberais e similares, mas administrações)” (LOJKINE, 
2002, p. 240-241). 

  

 O crescimento e a valorização da nova classe de trabalhadores do 

conhecimento são considerados como uma nova oportunidade para a reestruturação 

dos movimentos coletivos dos trabalhadores, em face da perda de força do 

operariado tradicional. 
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 O esvaziamento dos trabalhadores no chão-de-fábrica minou a força dos 

movimentos sociais obreiristas. Contudo uma nova oportunidade se vislumbra no 

cenário do capitalismo pós-industrial32. 

 As novas demandas em busca dos trabalhadores do conhecimento 

determinam o encolhimento da classe operária tradicional e a questão que se 

levanta entre os teóricos do pós-fordismo é a seguinte: a nova classe revolucionária 

será necessariamente obreira? Ou será que a revolução informacional é capaz de 

mexer tanto com as estruturas da sociedade, ao ponto de reformular completamente 

a relação capital x trabalho? Não seriam simplesmente os trabalhadores (lato 

sensu), com ou sem vínculo empregatício, os novos agentes de transformação? Ou 

seria a união de todos eles? 

 Fato é que a cada dia cresce a massa de desempregados no mundo. E o que 

é pior, cresce a massa dos “não empregáveis”, trabalhadores vítimas do 

desemprego estrutural, que não encontram mais espaço onde possam se inserir. 

 Por outro lado, a diminuição da classe operária, o crescimento do 

desemprego, e o próprio desemprego estrutural não podem ser interpretados como 

sintomas de uma desaceleração da economia ou da própria atividade industrial.  

 Ocorre que o desenvolvimento tecnológico propicia, na produção, o emprego 

cada vez menor de trabalhadores. Há que se despender cada vez menos trabalho 

humano, especialmente, na execução de trabalhos manuais ou que exijam mero 

esforço físico, em que é fácil a substituição por máquinas. Segundo Lojkine, 

O declínio correlato da parte do trabalho produtivo no emprego total 
criado não contradiz, absolutamente, o crescimento industrial 
necessário à saída da crise, na medida em que, justamente e como já 
o vimos, a revolução informacional permite criar mais produtos com 
menos empregos produtivos e mais empregos informacionais. Mais 
fundamentalmente ainda, o desenvolvimento da revolução 
informacional suporá, a médio prazo, a diminuição global do emprego 
ocupado com o aumento maciço da população em formação – isto é, 
improdutiva e inativa, mas, ao mesmo tempo, rica de potencialidades 

                                                        

32
 Esta ultima tese apresenta duas variantes, menos antagônicas que complementares: a tese 

“consensual”, sobre a proeminência da classe dos “profissionais”; e a tese “conflitual” da “nova classe 
operária” – os técnicos da sociedade pós-insdustrial substituindo os operários da sociedade industrial 
em seu combate revolucionário contra a classe dominante. É de notar que D. Bell sabe, 
admiravelmente, utilizar as contradições de alguns trabalhos qualificados como “neomarxistas” 
(Richta, Mallet, Gorz, Garaudy) para demonstrar que, de fato, eles também se vinculam ao tema da 
sociedade pós-industrial: “Se é verdade que, na sociedade pós-industrial, a classe operária está em 
regressão, como preservar a visão marxiana da história? [...] Não é afirmando que todo mundo, ou 
quase todo mundo, faz parte da classe operária que se poderá salvar a teoria” (LOJKINE, 2002, p. 
241). 
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criativas. De fato, as novas tecnologias da informação permitirão, no 
marco de novas normas de eficácia social, uma diminuição maciça do 
tempo trabalhado e um aumento maciço do tempo disponível para 
atividades criadoras de alto nível (LOJKINE, 2002, p. 263). 

 

 As alterações sociais promovidas pelo desenvolvimento tecnológico são bem 

mais intensas e profundas do que se pode imaginar ou prever num estudo 

superficial. No contexto da sociedade do conhecimento os poderes são 

redistribuídos a novos atores que protagonizam uma nova luta de classes, que 

migram do chão de fábrica para o mundo virtual, seja no uso da tecnologia, para 

mera organização de forças, agrupamento, seja no sentido da própria guerra virtual, 

como será demonstrado adiante.  

 

3.2.2 A Divisão Classista em Questão 

 

A teoria da revolução informacional altera as bases do sistema produtivo em 

sua essência. Tais transformações, que vêm sendo demonstradas no presente 

estudo, estão relacionadas, fundamentalmente, com as influências do 

desenvolvimento tecnológico.  

 As mutações ocorrem na matriz produtiva da sociedade, pois alteram a 

divisão do trabalho no sistema produtivo. Reconfiguram-se as relações entre o 

trabalho e a produção, entre produção e informação, entre indústria e serviços e, 

como consequência, toda a estrutura de classes sociais tradicionais. 

 O estudo passa, neste momento, à analise da influência da revolução 

informacional na teoria organizacional. Esta é uma contribuição imperiosa ao 

entendimento dos rumos da sociedade pós-industrial. Inicialmente, cumpre 

evidenciar a distinção entre aqueles que trabalham sobre “matéria inerte” e os que 

trabalham sobre as relações humanas. Para M. Halbwachs, citado por Lojkine, 

Na sociedade, apenas o operário (com o camponês) executa seu 
trabalho diretamente sobre a matéria inanimada e se encontra, por 
consequência, em contato cotidiano com ela. Todos os outros 
membros da sociedade relacionam-se, em função do seu trabalho, 
com os homens ou com uma matéria humana. [...] Apenas os 
operários se limitam a receber ordens ou instruções e, quando as 
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executam, agem sobre a matéria, não sobre homens. (M. 
HALBWACHS apud LOJKINE, 2002, p. 269)33. 

 
 O autor faz menção à divisão de classes baseada em três grupos, quais 

sejam: os religiosos, os escribas, legisladores e monarcas que, ao longo da história 

da humanidade, estiveram ligados à atividade intelectual. Encontravam-se entre os 

poucos que tinham acesso à informação através da leitura, o que os diferenciavam 

dos demais. 

 A segunda classe, a dos guerreiros, utilizava a sua força de trabalho em prol 

da defesa do seu povo. Estavam diretamente ligados aos exércitos, fazendo com 

que as leis fossem respeitadas. 

 E, por fim, o terceiro grupo, o daqueles considerados trabalhadores 

propriamente ditos, os que empenhavam a força de trabalho, no sentido mais 

material possível, na transformação da natureza. 

 Assim é possível traçar um paralelo entre a divisão tradicional e as classes 

vinculadas ao processo produtivo da era industrial, no seguinte sentido:  

Pode-se representar a organização como um bolo composto por três 
camadas. Na camada de baixo, encontramos os processos de base 
do trabalho [...]. Na camada intermediária, temos os processos de 
decisão programada – processos que regulam o funcionamento 
cotidiano do sistema de fabricação e de distribuição. Na camada 
superior, estão os processos de decisão não-programada – os 
processos que implicam a concepção e a remodelação do sistema 
inteiro, que lhes fornecem suas metas e objetivos básicos e zelam 
pelos seus resultados (SIMON, 1980 apud LOJKINE, 2002, p. 270). 

 
Na era pós-industrial, a teoria organizacional sofre uma profunda alteração, 

em virtude da fusão de funções de supervisão e operação. Antes de adentrar 

objetivamente nas questões relacionadas à teoria organizacional, o estudo passa 

pela crítica dos teóricos neomarxistas, a alguns conceitos que, segundo eles, eram 

contraditórios, no próprio Marx. 

 A teoria organizacional tradicional, do capitalismo industrial, do fordismo ao 

taylorismo, possui dois conceitos aparentemente em conflito. Se, por um lado, a 

divisão do trabalho vem para otimizar o desenvolvimento industrial, do outro, e ao 

mesmo tempo, o desenvolvimento industrial se dá no âmbito da transformação 

                                                        

33
HALBWACHS, M.La classe ouvrière et les niveaux de vie. S. l: Gordon & Breachm, 1970. p. 74-

75. 
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contínua desta divisão, ou seja, da sua sofisticação, no sentido de favorecer a 

“fluidez de funções” e a mobilização universal do trabalhador, “impondo a 

necessidade de reconhecer o trabalho variado e, consequentemente, o maior 

desenvolvimento possível das diversas aptidões do trabalhador como uma lei da 

produção moderna” (MARX, 1973, v. 2, p.166 apud LOJKINE, 2002, p. 271-272). 

 A crítica à Marx se estende ao seu entendimento relativo à “completa” 

separação entre o cientista e o trabalhador. Demonstra que Marx (1973, v. 2, p. 50, 

apud LOJKINE, 2002,p. 271) já havia percebido uma mudança significativa na 

divisão do trabalho, no sentido da “completa separação” entre a propriedade do 

capital e o “trabalho de direção e de gestão”, confiado a certos “gerentes 

assalariados”, e, ainda assim, insistia na ideia de que a ciência é uma força 

produtiva independente do trabalho. 

 Tais contradições, na teoria Marxiana, tornam-se bem mais evidentes no 

modelo da revolução informacional, uma vez que a 

complexificação das funções de direção e de gestão na revolução 
informacional transformou uma pequena elite, pertencente à classe 
dirigente, numa vasta categoria social multiforme, em grande 
expansão já trinta anos. Malgrado duráveis conveniências ideológicas, 
uma elite de quadros dirigentes se opõe cada vez mais a uma 
pluralidade de frações sociais dominadas e frequentemente 
exploradas, mesmo se suas funções de criação e de organização 
erguem uma barreira eficaz contra toda assimilação simplista do 
assalariado e ao mundo do “trabalho” (LOJKINE, 2002, p. 270). 

 
 Não se pretende impor uma ideologia radical, no sentido de que não haverá 

mais diferenciação entre a classe operária e a dos dirigentes. Contudo, as 

evidências empíricas dão conta de transformações inquestionáveis na divisão do 

trabalho e obriga a reestruturação da teoria organizacional crítica.  

 O estudo aponta para uma convergência entre as classes operária e dos 

dirigentes que não é aceita pelo marxismo ortodoxo. São aproximações impostas 

pela exigência de diversificação e de qualificação dos trabalhadores pós-industriais. 

Este movimento social é notável no sentido de que as referidas classes estiveram 

sempre em atrito, em oposição, mas, nesse sentido e nesse contexto, convergem. 
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3.2.3 A Revolução Informacional contra a Sociedade Pós-Industrial 

 

 Lojkine, como outros observadores da revolução informacional, encara as 

desconcentrações parciais das classes produtivas, consequentemente, uma parte 

considerável de modificações da teoria organizacional, como prognósticos ou 

previsões ainda não efetivadas. Veja-se em suas palavras, 

Mas, de fato, as desconcentrações parciais de grandes multinacionais 
(linhas de produto, estruturas matriciais, grupos de projetos, estímulo 
a pequenos grupos pulverizados) permanecem tímidas e longe de dar 
conta do que está em jogo neste processo. Isto não impede, porém, 
que, pela primeira vez numa sociedade de classes, surja a perspectiva 
histórica de superar a divisão dos que produzem e os que pensam a 
produção, entre os produtivos e os improdutivos. Perspectiva que, 
naturalmente, não se projeta a curto prazo, mas que adquire um 
relevo especial com os inícios, na revolução informacional, de 
aproximação entre o trabalho produtivo e o trabalho improdutivo 
(LOJKINE, 2002, p. 229). 
 

 Nesse ponto, o estudo diverge da ideia de Jean Lojkine, acima exposta no 

sentido de que as desconcentrações parciais de grandes multinacionais, com o 

estímulo a pequenos grupos pulverizados, permaneçam tímidas e ainda distantes da 

sua real efetivação. 

 O autor pode não ter percebido o movimento de cooperação, do qual o 

presente estudo trata nos itens 2.3 e 2.4, ou que mesmo não dispôs de tempo hábil 

para atualizar o seu entendimento em relação a mutações sociais tão velozes, e 

que, de fato, alteraram a relação dos improdutivos e produtivos, inexoravelmente. 

 A ideia do Wikié, de fato, muito nova, há de ser estudada, analisada e 

refletida. Esses exercícios certamente promoverão o desenvolvimento de novas 

teorias sobre a sociedade pós-moderna, uma vez que a cooperação e os 

movimentos de resistência virtuais e mundiais do trabalho transformam-se em 

estratégias emancipatórias inéditas e de proporções jamais vistas na história da 

humanidade.  

 Em Marx, não há menção a essas novas tendências. Para o autor, acionistas-

controladores e seus gerentes estão sempre diferenciados/separados dos quadros 

operacionais, mesmo de alto nível (BAUER e COHEN, 1981, apud LOJKINE, 2002, 

p. 230). 

 Evolui Lojkine, no sentido de identificar, de forma prospectiva, as 

metamorfoses na organização das classes sociais. Como anunciado anteriormente, 
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o presente estudo, com base em outros autores, identifica que o processo já foi 

iniciado pelo novo modelo de produção baseado na cooperação34. 

 Por ora, a presente dissertação volta-se para os autores em exame, na busca 

da melhor análise em torno da fusão entre as funções dos que trabalham e dos que 

pensam. Daniel Bell, por exemplo, questiona a referida imbricação entre as funções 

inteligentes e àquelas relacionadas propriamente à força física. Afirma ele que,  

Em todas as sociedades em vias de industrialização, os quadros de 
direção não têm nem a capacidade nem a vontade de se tornarem a 
classe dominante. Essencialmente, eles são agentes dos acionistas 
ou da burocracia do Estado e, nalguns casos, de conselhos operários 
(BELL,1973 apud LOJKINE, 2002, p. 231). 

 
 Marx, de outra forma, previu este movimento ao definir o proletariado como 

“[...]a classe que não é considerada como uma classe na sociedade, que não é 

reconhecida como tal e que é, já, a expressão da dissolução de todas as classes, de 

todas as nacionalidades [...] no marco da sociedade atual” (MARX, 1968, p. 68 apud 

LOJKINE, 2002, p.231). 

 Observe-se que não está se falando de simples alterações na divisão do 

trabalho, mas em alterações sociais que se procedem, na estrutura das classes, o 

que implica em grande impacto sobre todo o sistema de produção.  

 Do ponto de vista objetivo, o que ocorre? A formação de uma nova classe de 

operários com poderes de gerência? O desaparecimento dos operários no sentido 

tradicional, sendo esses substituídos pelos trabalhadores do conhecimento?  

 

3.2.4 A Divisão Internacional do Trabalho: a Questão do Dumping Social como 

Ação contra a Própria Sociedade Pós-Industrial 

 

 Outro aspecto da revolução informacional que, aparentemente, está em 

conflito com a própria sociedade pós-industrial é a nova divisão internacional do 

trabalho. A nova divisão internacional do trabalho, fomentada pelo desenvolvimento 

científico e tecnológico, derrubou os muros, as fronteiras existentes no mundo. 

 A facilidade comunicacional propiciada por esta revolução encurtou as 

distâncias entre os povos, entre os mercados. O que deveria ser um conjunto de 

                                                        

34
 Vide item 2.3 do presente estudo. 
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fatores excelentes para o desenvolvimento econômico e social, se caracteriza como 

uma mazela social global. 

 Observa Lojkine que: 

a divisão internacional do trabalho seria sempre dominada pela 
oposição entre o salariado dos países “ricos” e o dos países “pobres”: 
os primeiros concentrariam altos salários e altas qualificações, os 
centros de decisão e os grandes pólos de inovação técnico-científica; 
os segundos não teriam mais que baixo salários e baixas 
qualificações(LOJKINE, 2002, p. 232). 

 

 As grandes indústrias mantêm as suas matrizes, suas sedes, nos grandes 

centros urbanos dos países desenvolvidos. Nesses locais, são preservados, apenas, 

os postos de trabalho inteligentes, aqueles que pensam a corporação, dirigindo-a, 

projetando-a, desenvolvendo-a, programando-a. 

 Enquanto isso, o operacional é todo implantado nos países em 

desenvolvimento, especialmente, na Ásia e na América do Sul. É que, nessas áreas, 

especialmente no oriente, o Direito do Trabalho não teve chance de se desenvolver 

adequadamente. E por esta razão, a sociedade do trabalho, tal como a da Europa 

Ocidental no início da revolução industrial, deixa-se explorar. 

 Se há menor incidência de leis trabalhistas, diminuem-se os custos com 

recursos humanos e, assim, em detrimento da exploração de trabalhadores de 

países em desenvolvimento, a indústria fabrica os seus produtos, distribuindo-os, em 

todo o mundo, a custos baixíssimos35. 

 Tudo isso está em plena congruência com aquilo que está ocorrendo nas 

últimas décadas no Brasil, onde se verificou amplamente o desenvolvimento da 

indústria automobilística, bem como da siderurgia, da construção naval e da 

aeronáutica, além da recém anunciada microeletrônica. 

 O próprio Jean Lojkine, ponderando sobre a matéria, afirma: 

Uma recente pesquisa sobre o impacto da microeletrônica sobre a 
organização do trabalho demonstra claramente as transformações 
operadas, no Brasil, na composição da mão-de-obra da indústria 
automobilística e da máquina-ferramenta: a parte da mão-de-obra 

                                                        

35
 Indústrias tão diversas quanto a automobilística e a eletrônica de produtos em série instalam 

unidades de produção tecnologicamente sempre mais complexas nos países recentemente 
industrializados. O resultado poderá ser uma nova divisão mundial do trabalho, com implicações 
significativas tanto para as economias que essas indústrias abandonam quanto para aqueles países 
em que se inserem. [...] Os vínculos de produção de alta tecnologia e as economias desenvolvidas se 
erodem: a Coréia do Sul produzia, em 1977, 83.000 automóveis; produziu 600.000 em 1986 e poderá 
produzir, em 1990, 2.500.000. (SHAIKEN, 1988 apud LOJKINE, 2002, p. 233). 
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indireta e do trabalho intelectual aumenta em relação à da mão-de-
obra direta36 - o que confirma plenamente as tendências que pudemos 
observar na indústria automobilística francesa e no conjunto de 
atividades automatizadas (LOJKINE et al.1986 apud LOJKINE, 2002, 
p. 233). 
 

 Como se vê, há uma corrida pela ocupação de postos de trabalho com maior 

especificidade e qualificação técnica, maior tempo de estudo, especialmente nos 

países em desenvolvimento. 

 Lojkine observa irreversíveis efeitos da revolução informacional e os seus 

impactos na sociedade do trabalho, tais como a perda de espaço de empregos tais 

como os de datilógrafos e auxiliares de escritórios, para empregos com maior nível 

de qualificação, como os de analistas de sistemas e programadores.  

 Conclui que as novas oportunidades de emprego em tempos da revolução 

informacional estão relacionadas a outro fator importante: a necessidade atual da 

qualificação de alto nível. 

 Na primeira leitura se pode pensar que não há relação entre o dumping social 

e o conceito da nova divisão internacional do trabalho. Mas, os conceitos 

convergem, sim. No contexto da revolução informacional, até mesmo os países em 

desenvolvimento, precisam formar mão-de-obra capacitada, para ocupar os postos 

de trabalho gerados na era da revolução digital. 

 Com a automação não há mais espaço para trabalhadores desqualificados. O 

novo capitalismo precisa daqueles que já são o resultado da fusão entre os 

pensadores e os produtores.  

 

3.2.5 “Protegidos” e “Excluídos”?:aRevolução Informacional para Todos? 

 

 A terceira objeção apontada diz respeito à ideia extraída da ideologia Marxista 

de que a revolução dos trabalhadores deve vir, necessariamente, da classe 

proletária, que não se confunde com a classe assalariada. 

 O argumento Marxista fora bastante coerente durante o período em que a 

sociedade do trabalho estava quase que absolutamente vinculada ao trabalho 

operário. Se os trabalhadores viviam sob a égide do pleno emprego, a revolução 

surgiria dentro daquela classe. 

                                                        

36
 “Análise a nível da empresa, dos impactos da micro-eletrônica sobre a organização da produção e 

do trabalho”.  
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 Contudo, se não se vive mais sob esse paradigma, na medida em que a 

classe operária deixa de ser maioria e passa à condição de desempregados, não 

empregáveis e clandestinizados, há uma reconfiguração da classe que vive ou 

pretende viver do trabalho37. 

 Mas, o que se pode perceber é que, mesmo com o advento da Revolução 

Informacional o capitalismo tende a manter as suas estruturas de poder. Os 

comandantes das grandes corporações utilizam-se das potencialidades da 

tecnologia para gerarem mais riqueza. Beneficiam-se do desenvolvimento 

tecnológico para ampliar as suas formas de controle e vigilância. Por outro lado, a 

classe dos trabalhadores que está encarregada de “apertar os parafusos”, na 

expressão de François Dalle,CEO do grupo L‟Oréal entre 1957 e 1984, (apud 

LOJKINE, 2002, p. 237) continuam subjugados pelo capital. 

 Há razão para crer que os movimentos da Revolução Informacional serão 

capazes de mexer com o paradigma do capital X trabalho? Isso com base na 

alteração do sistema produtivo, ou seja, no sentido de que o trabalhador passa a 

pensar e executar ao mesmo tempo?38 

 Por outro lado, poderia a sociedade estar passando por um ciclo semelhante 

àquele ocorrido quando da invenção da escrita, quando os escribas dominaram as 

informações, por serem os capazes de extrair as informações dos textos, enquanto 

que os trabalhadores que executavam os serviços jamais teriam acesso a esse tipo 

de informação. 

 

                                                        

37
 Reduzir as evoluções do salariado urbano às dos assalariados do setor formal, mais ou menos 

estável e protegido, não equivale a negligenciar uma enorme parte do salariado – aquela que se 
refere ao salário precário dos “informais”, dos milhares de ambulantes que se movem nas grandes 
metrópoles e nas favelas de todos os países subdesenvolvidos? Numa palavra: não significa 
esquecer os 30% de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza e os 7 milhões de menores que 
estão abandonados nas ruas do Brasil? Mais ainda: não significa reduzir o movimento social apenas 
às lutas “corporativas” dos sindicatos, que só agrupam uma minoria de assalariados “privilegiados” 
pela estabilidade do seu estatuto, minimizando as lutas dos favelados e de todos os excluídos do 
crescimento capitalista (“excluídos” de um mínimo vital, do direito à moradia e do direito à saúde)? 
(LOJKINE, 2005, p.235). 
38

 Vimos, a propósito da Inteligência Artificial e das Novas Tecnologias da Informação que a 
revolução da informação exacerba o debate sobre sua significação e seu uso social. Trata-se de uma 
nova divisão “entre os que pensam [...] e os que apertam parafusos” (F. Dalle), os “colarinhos 
brancos” e os “colarinhos azuis”, os que concebem e os que executam?, ou, ao contrário, se trata de 
um questionamento radical da divisão milenar, como a invenção da escrita, entre os escribas e os 
“obreiros”, os homens condenados ao trabalho? A resposta passa pela desmistificação do que Bell 
chamou de “sociedade pós-industrial” (LOJKINE, 2002, p. 237-238). 
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3.2.6 Os Produtivos Improdutivos e os Improdutivos Produtivos. Reflexão sobre os 

Conceitos à Luz do Próprio Marx Aplicados à Sociedade Pós-Industrial 

 

 A clássica classificação entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo é um 

referencial importante para o entendimento das metamorfoses havidas no sistema 

produtivo, a partir do advento da Revolução Informacional.  

 A distinção básica entre o trabalho produtivo e o trabalho improdutivo está na 

verificação da relação entre os sujeitos; se esta ocorre entre os homens, ou, entre o 

homem e a natureza. Nas palavras de Boccara:  

o primeiro se inscreve na relação entre o homem e a natureza 
material, o segundo na relação entre os homens. As atividades de 
serviço, “de fato, não criam produtos materiais e nem sobre produto 
físico, mas físico, mas consomem produtos materiais e sobre produto 
para elevar a produtividade e a eficácia do trabalho 
produtivo”(BOCCARA, 1985 apud LOJKINE, 2002, p. 274). 
 

 O trabalhador do setor de serviços não produz riqueza a partir de 

transformação da natureza, uma vez que não produz produtos materiais, mas sim os 

consome. Assim, o trabalho improdutivo se submete a outras regras de mensuração. 

 Está na atividade improdutiva a característica insurgente da Revolução 

Informacional, com o seu enorme desenvolvimento de atividades de serviço – 

improdutivas de valor e de mais-valia.. 

 Volte-se ao pensamento do próprio Marx39, sobre a temática em questão: 

A partir do momento, contudo, em que o produto individual é 
transformado em produto social, em produto de um trabalhador 
coletivo cujos diferentes membros participam, mais de perto ou mais 
de longe, ou alguns até não participam, da manipulação da matéria, 
as determinações de „trabalho produtivo‟ se alargam necessariamente. 
Para ser produtivo, já não é necessário, agora, pôr pessoalmente a 
mão na obra; basta ser um órgão do trabalhador coletivo ou executar 
qualquer uma de suas funções (MARX, 1973, v. 1, p. 183 apud 
LOJKINE, 2002, p. 275). 
 

 Marx acrescenta ainda:  

A determinação original de trabalho produtivo, deriva da própria 
natureza da produção material, permanece sempre verdadeira para o 
trabalhador coletivo, considerado como coletividade; mas ela já não é 
válida para cada um de seus membros, tomados isoladamente(MARX, 
1973, v. 1, p. 183 apudLOJKINE, 2002, p. 275). 

                                                        

39
 Cf. P. Boccara, in “Débat autour Du livre de J.-C. Delaunay et J.Gadrey: Les enjeux de la société de 

serviceI”. IssuesI, 30, 1. Trimestre de 1998, p. 113-124. 
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 Se o pensamento é o de que já não se precisa mais participar efetivamente 

da produção, colocar a mão na massa diretamente, para ser considerado produtivo, 

pensamento derivado do argumento de que aquele que simplesmente participa do 

ser trabalhador coletivo já é em si produtor de mais valia, então: 

a socialização do trabalho anula a diferença entre o produtor de 
produtos materiais e o conjunto daqueles que participam da 
implementação das condições gerais da produção e também da 
recolha da mais valia (LOJKINE, 2002, p. 276). 

 

 Como se vê, em Lojkine, a revolução informacional desloca para um segundo 

plano o conceito marxista de força produtiva. Na verdade, indica o autor que não 

existe uma substituição do material pelo informacional e cita o computador como 

uma condição material essencial para a elevação da produtividade do trabalho em 

todas as esferas da atividade (LOJKINE, 2002, p.50).  

 O estudo investiga as hipóteses do pensamento Lojkineano em busca da sua 

confirmação, ou não. Veja-se.  

 

3.2.7 A questão do enquadramento da função: Ambivalências dos Conceitos 

Marxistas de Força Produtiva na Revolução Informacional e o Conceito 

Marxista de Força Produtiva 

 
 Ao se analisar o pensamento de Marx sobre o enquadramento da produção, 

verifica-se que o autor destaca bem a ambivalência do conceito, argumentando que 

em todos os trabalhos onde se desenvolveu a cooperação, no sentido de imbricação 

entre os conceitos de trabalho produtivo e improdutivo, há sempre uma ligação à 

uma vontade geral, diretora, uma vez que a função geral do enquadramento não 

pode ser considerada parcialmente, mas à atividade geral da fábrica. 

 Exemplificando: como o trabalho do “maestro de orquestra” é produtivo e 

necessário como em qualquer sistema de produção, mas ao mesmo tempo esse 

trabalho de direção também tem uma função de dominação para a extração de mais 

valia. 

 Assim, para Marx:  

A função de enquadramento, “produtiva” enquanto “função particular 
devida à própria natureza de qualquer trabalho socialmente 
combinado” (MARX, 1973, v. 7, p. 50 apud LOJKINE, 2002, p. 277) é, 
pois, também e de maneira contraditória, “improdutiva” enquanto 
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“função específica oriunda da oposição entre direção e massas 
populares em todos os sistemas sociais fundados na divisão entre 
classes antagônicas e, no sistema capitalista, função de extração da 
mais-valia” (MARX, 1973, v. 2, p. 24, apud LOJKINE, 2002, p. 277). 

 
 

3.2.7.1 Técnicos e engenheiros: Reciclagem dos Conceitos de Trabalho Produtivo e 

Improdutivo de Marx 

 

 A questão principal que se pretende desvendar, neste ponto, é se a 

Revolução Informacional alterou a relação entre o trabalho produtivo e trabalho 

improdutivo. Tais conceitos quando elaborados por Marx, no contexto da sociedade 

industrial, resistiriam às metamorfoses do sistema produtivo baseado na 

informação?  

 Inicialmente, analise-se a categoria do trabalho produtivo. A terminologia está 

direcionada ao trabalho que é produtor de mais-valia, no que diz respeito a esse tipo 

de trabalho não parece à doutrina que há alteração na sua estrutura, mesmo no 

contexto da Revolução Informacional: “o trabalho produtivo de valor permanece 

sempre o trabalho produtivo de produtos materiais que cristalizam o quantum de 

trabalho abstrato dispendido pelo trabalhador” (LOJKINE, 2002, p. 279). 

 Já a análise do trabalho improdutivo, no contexto dessa mesma revolução e 

do capitalismo cognitivo sofre impacto profundo e exige maior empenho analítico 

para sua perfeita compreensão. 

 O trabalho de um programador de software é improdutivo à luz de Marx, uma 

vez que não gera diretamente mais-valia. Contudo, aquele sistema será capaz de 

produzir mais valia quando do seu funcionamento. Assim, o trabalho de um 

programador é improdutivo e produtivo ao mesmo tempo40. 

 Por outro lado, analisando isoladamente o trabalho do programador, 

independente do produto que esteja desenvolvendo, o trabalho é improdutivo. Basta 

observar o seu trabalho de ajuste do sistema, manutenção, atualização ou criação 

de um novo modelo41. 

                                                        

40
 Por outro lado, programador de software, o engenheiro que concebe um software e o técnico que 

realiza são improdutivos de valor, mas, em troca, quando, com o auxílio deste software, implementa 
um novo método de usinagem e assim contribui para a fabricação de produtos materiais (usinados 
por este novo método), o engenheiro se torna produtivo de valor (LOJKINE, 2002, p. 279). 
41

 Inversamente, quando deixa de manipular ou de viajar a usinagem de uma linha de produção 
informatizada para preparar um novo programa, diagnosticar um defeito, calcular a taxa de utilização 
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 Verifica-se que, de fato, a teoria Marxiana sobre trabalho produtivo e 

improdutivo está em descompasso com a realidade social pós-moderna. Os 

trabalhadores imateriais são, ao mesmo tempo, improdutivos e produtivos. Geram 

mais-valia direta e indiretamente. Para Jean Lojkine: 

A revolução informacional, portanto, subverte as relações que cada 
assalariado mantém com o trabalho produtivo e improdutivo: o 
engenheiro-chefe da oficina, o novo agente de controle ou o condutor 
de instalação automatizada são, simultaneamente, produtivos e 
improdutivos, mas em graus diferentes e com conteúdos diversos para 
o trabalho improdutivo (LOJKINE, 2002, p. 280). 
 

 O mais relevante aspecto dessa revolução é o rompimento da divisão de 

classes de trabalhadores existentes ao longo de toda a história da humanidade42. 

 Os trabalhadores imateriais possuem características bastante diferenciadas 

de tudo aquilo que já se viu. São produtivos e improdutivos ao mesmo tempo, 

associam desde as tarefas de vigilância às de condução e às de regulação. São 

multifuncionais, no sentido de que participam do processo produtivo, bem como da 

sua manutenção e gestão. 

 A polivalência funcional dos trabalhadores do conhecimento confere à classe 

grande poder, bem como uma imensidão de novas profícuas oportunidades. Esses 

trabalhadores possuem acesso às informações privilegiadas, manuseiam as 

informações com propriedade exclusiva, às vezes maior que a dos donos do 

capital43. 

 Não é a toa que muitos dos trabalhadores imateriais têm passado à condição 

de sócios das empresas em que trabalham. Os seus conhecimentos são tão 

indispensáveis ao capital que lhes concedem oportunidades como nunca antes na 

história do capital X trabalho. 

                                                                                                                                                                             

dos equipamentos ou de produtos defeituosos de sua seção, participar de um círculo de qualidade, 
fazer um estágio de formação, um operário deixa de ser produtivo (LOJKINE, 2002, p. 279). 
42

 Entretanto, à diferença da divisão que opunha o escravo-trabalhador ao escriba, o operário 
especializado ao engenheiro na revolução industrial, com a revolução informacional o trabalho 
improdutivo deixa de ser o monopólio de uma categoria social. Os trabalhadores produtivos começam 
a participar do trabalho improdutivo – isto será potencialmente revolucionário na mutação tecnológica 
(LOJKINE, 2002, p. 280). 
43

De fato todas as monografias existentes sobre os novos ofícios ligados à 
automatização/informatização convergem na ênfase sobre a polifuncionalidade dos operadores de 
instalações automatizadas. É verdade que esta polivalência é desigual segundo as empresas, mas 
ela está sempre presente, associando as tarefas de vigilância e de condução às de regulação, de 
programação, de controle e, pouco a pouco, de manutenção e mesmo da gestão de produção e da 
gestão de todo o sistema (LOJKINE ET al., 1986 apud LOJKINE, 2002, p. 281). 
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 A realidade é que esta categoria de trabalhadores adquiriu, no contexto do 

capitalismo cognitivo, uma força, como jamais vislumbrado, por qualquer outra 

classe trabalhadora.  

 Outro aspecto da polivalência do trabalhador pós-industrial é que o operário-

padrão da fábrica assume novas responsabilidades relacionadas ao trabalho 

improdutivo, tais como: fiscalização, manutenção, formação, etc. Para se manter 

empregável, o operário-padrão necessita aumentar seu grau de instrução para estar 

apto a absorver essas novas responsabilidades44. 

 A revolução informacional subverte a clássica divisão entre produção e 

serviços, instaurada desde a revolução industrial. Agora, os setores de serviços e 

produção estão imbricados. A Indústria também presta serviços e o setor de serviços 

também fornece produtos. 

 Por fim, cumpre evidenciar ainda a influência da “Concepção e Fabricação 

Assistida por Computador”, na subversão da relação entre trabalho produtivo e 

improdutivo45. 

 A Fabricação Assistida por Computador tem influência marcante no trabalho 

burocrático realizado em escritórios. As funções de edição de textos foram 

absorvidas pelos trabalhadores dirigentes. Fala-se novamente em polivalência, 

imbricação de funções produtivas e improdutivas. Tal alteração na estrutura da 

produção jornalística, por exemplo, implica na perda do emprego de profissionais 

menos qualificados como datilógrafos46. 

                                                        

44
 Mas também este processo de polivalência tem uma dupla face. De um lado, ele recompõe as 

tarefas do operário dito “da fabricação”, ampliando-as para as atividades de programação e, às 
vezes, de gestão da produção; porém, ao mesmo tempo, conduz os operários e técnicos de 
manutenção e também de programação, a se aproximar do processo da fabricação. Esses 
assalariados, hoje, dividem o seu tempo entre o escritório e a oficina; e até alguns deles, como os 
operários da manutenção, de condutores e pilotos de instalações automatizadas. Seu tempo de 
trabalho, agora, é assim uma mescla, dividido entre atividades improdutivas (regulagem, controle de 
qualidade, reparação, gestão de produção, formação etc.) (LOJKINE, 2002, p. 281). 
45

 Reunidos em torno de “objetivos comuns”, pessoas do Departamento de Estudos, da coordenação-
articulação e da fabricação são estimulados a desenvolver uma “visão global da produção e do 
próprio produto”, tendo por objetivo final um certo consenso sobre a “necessidade de ganhos de 
produtividade em todos os níveis”. Mas esta é uma etapa transitória, na medida em que a 
implementação definitiva da CFAO ameaça a existência mesma de desenhistas e projetistas, em 
proveito de engenheiros de sistema que integrarão as antigas funções de concepção, preparação, 
programação e, especialmente, de tudo o que não for objetivável pelo computador (LUCAS, 1989 
apud LOJKINE, 2002, p. 283). 
46

 De fato, os dirigentes são os que mais usam o tratamento de textos, duas vezes mais que os 
empregados – o que indica quão importante é a transferência do trabalho dos datilógrafos para tais 
dirigentes denominados “terciários”. Se se leva em conta, igualmente, a recente difusão da 
Publicação Assistida por Computador entre pesquisadores, professores ou jornalistas, vê-se que a 
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 O estudo do caso dos profissionais da informação é bastante elucidativo para 

se verificar a subversão das categorias nascidas na era industrial. Até o início da 

década de 70 as funções produtivas e improdutivas estavam muito bem separadas. 

A fronteira entre o trabalhador material produtivo e o intelectual improdutivo estava 

muito bem delimitada e compreendida. Não havia espaço para confusão desses 

conceitos. 

 Com o advento do editor de texto, bem como da Publicação Assistida por 

Computador, os profissionais da informação da cultura e de criação passam a se 

apropriar de funções produtivas as quais eram próprias dos operários que 

trabalhavam do trabalho produtivo.  

 Para Lojkine, esta mutação está longe de ser puramente tecnológica:  

ela é utilizada pelos gestores das empresas para tentar avaliar este 
novo trabalho intelectual de dirigentes e técnicos com as medidas 
dos antigos critérios de avaliação do trabalho produtivo (LOJKINE, 
2002, p.285). 
 

 A desconfiança de Lojkine faz muito sentido, uma vez que o capital, 

notoriamente, possui grande dificuldade em estabelecer critérios de mensuração de 

valor do trabalho imaterial47, ocorre que o dirigente deve ser avaliado não pelo que 

faz num cargo determinado – o que é uma análise baseada meramente no trabalho 

produtivo – mas sim pelo que é e pelo que pensa.  

 Como se vê, a influência da Revolução Informacional nos conceitos 

tradicionais de trabalho são evidentes. O estudo avança nesse sentido. 

 

3.2.7.2 Os “Improdutivos Produtivos” 

 

 A longo prazo, com a Revolução Informacional, vem à tona uma tendência 

irreversível para abrir todas as atividades produtivas às funções de serviços e todas 

as atividades de serviço às funções produtivas. Repita-se: trata-se se uma tendência 

                                                                                                                                                                             

sensível redução de postos de operários (tipógrafos) e de empregados não-qualificados (datilógrafos) 
provocou uma transferência dessas atividades materiais para o trabalho intelectual dos dirigentes. 
Deste modo, a constatação – clássica – da queda global de empregos operários e do crescimento de 
empregos “terciários” no setor de impressão-impresa-edição pode talvez ser corrigida tomando-se em 
conta as novas funções produtivas integradas nesses empregos ditos “terciários” (LOJKINE, 2002, p. 
283). 
47

 Vide ponto 3.4 da presente dissertação.  
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ainda minoritária, sempre travada por fortes contra-tendências dirigidas à divisão, ao 

afunilamento e ao monopólio elitista.  

 Contudo, a implementação de redes informáticas e a própria lógica da 

utilização eficaz dos bancos de dados entram, cada vez mais, em conflito com as 

normas fundadas na propriedade privada da informação e com as fórmulas típicas 

do curto prazo. 

 Ambivalência de uma “integração informacional”, que só envolve uma elite 

super-selecionada, afastada da massa dos “outros” e vivendo ela mesma um hiato 

entre suas qualificações relacionais e sua desclassificação profissional, ou seja: 

operários que efetuam trabalhos de técnicos (como os novos condutores de 

instalações automatizadas) continuam sendo classificados como operários, técnicos 

e contramestres, que assumem tarefas outrora confiadas à chefes de seção, 

permanecem sem nova classificação, etc.48. 

 
3.2.7.3 “Orant” e “Laborant” : “Dirigentes” ou “Trabalhadores”? 

 

 Há uma importante diferenciação entre categorias de trabalhadores imateriais 

que é bem observada por Jean Lojkine. Nem todas as categorias de trabalhadores 

do conhecimento destacam-se ao ponto de fazerem frente ao próprio capital e serem 

despontados por eles mesmos. 

 O estudo refere-se aos trabalhadores do conhecimento com menor 

qualificação técnica. A lei da oferta e da demanda lhes atinge na mesma proporção 

que os trabalhadores do conhecimento com alto grau de instrução. Valorizam-se 

pela escassez. Como são menos raros, os trabalhadores do conhecimento, com 

relativa especialização, submetem-se a parcelização de tarefas, possuindo menor 

independência junto ao capital49.  

                                                        

48
 Mas a ambivalência se manifesta também ao nível do conteúdo e da organização do trabalho. No 

que concerne aos que se beneficiam da integração funcional e informacional, verifica-se a 
multiplicação de procedimentos de cooperação e de aproximação entre produtivos e relacionais, com 
o esbatimento real da escala hierárquica; mas ao mesmo tempo, a lógica dominante pertencente à da 
eliminação do trabalho vivo, da utilização privilegiada das novas tecnologias da informação para 
“economizar pessoal” – com duas ponderáveis consequências sobre as categorias envolvidas: a 
intensificação do trabalho e as reduções maciças de pessoal (notadamente do pessoal mais antigo, 
depositário da experiência e da cultura da empresa), que bloqueiam as capacidades inovadoras e 
paralisam os esforços para melhorar a circulação da informação, assim como as permutas de saberes 
e experiências (LOJKINE, 2002, p. 289-290). 
49

 Mais precisamente, a informação do trabalho intelectual tem por consequência uma clivagem que 
divide aqueles que concebem em dois grupos: de um lado, os chefes dos processos de projetos, os 
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 Nesse contexto de valorização do conhecimento, os trabalhadores imateriais 

são disputados não apenas pela sua formação acadêmica, mas, sim, pelo seu 

conteúdo informacional. O quanto se sabe e como se trabalha o saber no 

desenvolvimento criativo é o que importa para o mercado. 

 Por outro lado, há uma parcela de trabalhadores que ficaram para trás na 

corrida da Revolução Informacional. Não acompanharam o desenvolvimento 

tecnológico e sofrem, atualmente, com o desemprego, mesmo sendo considerados 

trabalhadores de alto nível. O fenômeno é percebido desde meados dos anos 1970, 

o que converge para o início da revolução informacional50. 

 Há ainda outra categoria de trabalhadores imateriais que merece observação. 

São os pequenos técnicos formados no interior das empresas. Passam por um 

processo de treinamento interno para operação e manutenção de sistemas próprios 

das empresas51. 

 Esses trabalhadores ingressam nas empresas apenas com o nível 

profissional médio. São trabalhadores informacionais, mas com apenas relativa 

qualificação técnica. Em sendo assim, são facilmente manipulados pelo capital, tem 

o seu saber roubado; para se tornarem técnicos mediante a qualificação no próprio 

trabalho,Lucas (1990) está convencido de que a informatização nada lhe oferecerá 

de positivo: “Com as novas tecnologias, ninguém precisará de um pequeno técnico 

formado na empresa”(LUCAS, 1990 apud LOJKINE, 2002, p. 294). 

 
 

                                                                                                                                                                             

arquitetos de sistemas e de redes informacionais, em geral egressos de grandes escolas de 
engenharia, cuja relativa especialização técnica não implica nenhum dos traços clássicos da 
desqualificação operária (parcelarização e estandartização de tarefas); de outro lado, os técnicos 
superiores e os egressos de pequenas escolas de engenharia, submetidos a uma certa 
estandartização de tarefas  (gabinetes de programação, grandes escritórios de projetos) e sofrendo 
uma perda da sua autonomia, uma desvalorização do seu estatuto (LOJKINE, 2002, p. 291). 
50

 Assim, uma parcela crescente de “escribas” tornam-se “trabalhadores”, mesmo que recusem, 
violentamente, a assimilação ao estatuto de simples  “assalariados” e reclamem de ser tratados como 
os que concebem ou decidem. É isto, aliás, o que explica, em boa parte, a inadequação das formas 
clássicas de mobilização sindical, fundadas na representação exclusiva do mundo do “trabalho” 
(LOJKINE, 2002, p. 292). 
51

 Conscientes de terem propiciado, com a sua criatividade, a transferência de seu saber profissional 
para a programação dos computadores, desenhistas, preparadores e programadores vivem esta 
mutação como uma “expropriação”, um “roubodo seu saber” e, posto isto mesmo, experimentam uma 
“perda de identidade” e uma “desqualificação” de seu trabalho, sentindo-se reduzidos a condição de 
“operários especializados da informática” (LUCAS, 1990 apud LOJKINE, 2002, p. 293). 
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3.3 Trabalho Imaterial: Perspectiva de Lazzarato e Negri 
 

 A discussão em torno do trabalho imaterial, na ótica de Lazzarato e Negri, 

parte das transformações ocorridas nas relações sociais, especialmente aquelas que 

resultaram no aparecimento da sociedade pós-fordista. Por isso os pressupostos de 

sua teoria estão relacionados à versão marxiana do trabalho.  

 A teoria do trabalho imaterial apresentada por estes neomarxistas utiliza-se, 

como não poderia deixar de ser, de conceitos tais como: trabalho manual e sua 

oposição ao trabalho intelectual; trabalho produtivo e improdutivo (de mais-valia), 

entre tantos outros extraídos da teoria de Marx. Analisam a oposição entre trabalho 

manual e intelectual, assim como a conversão de cada um em trabalho produtivo (de 

mais-valia), por não considerá-los como excludentes. 

 Para os autores (2001, p.25), a divisão entre o cérebro e as mãos dos 

trabalhadores teria sido subvertida, no cenário da sociedade pós-fordista. Seriam as 

atividades das mãos e do cérebro idênticas. Esta afirmativa altera uma serie de 

conceitos e premissas muito bem fincadas do sistema capitalista, especialmente no 

que diz respeito à divisão de classes.  

 À luz dessa teoria é possível, sim, pensar em trabalho imaterial, relacionando-

o tanto à sua identificação com a atividade intelectual quanto com a atividade de 

transformação da natureza. 

  Nesse diapasão o consumo, a produção e a circulação dos produtos são a 

mesma coisa, não sendo o trabalho intelectual apenas um momento preparatório do 

“trabalho propriamente dito” material, que se evidencia pela transformação da 

natureza em bens imprescindíveis à reprodução social. 

 Com efeito, é contemporaneamente sobre a derrota do operário fordista e 

sobre o reconhecimento da centralidade de um trabalho vivo sempre mais 

intelectualizado que se constituíram as variantes do modelo pós-fordista 

(LAZZARATO, 2001, p.25). 

 Lazzarato e Negri ressaltam a intelectualização do trabalho; a subversão da 

horizontalidade organizacional do sistema fordista de produção, e definem o trabalho 

operário “como atividade ligada à subjetividade” (LAZZARATO e NEGRI, 2001, 

p.26). 
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 Analisam que, 

O trabalho imaterial ocupa um papel estratégico na organização 
global da produção. As atividades de pesquisa, de concessão, de 
gestão das possibilidades humanas, como todas as atividades 
terciárias, redefinem-se e se colocam em jogo no interior das redes 
informáticas e telemáticas, e só as últimas podem explicar o ciclo da 
produção e da organização do trabalho (LAZZARATO e NEGRI, 
2001, p. 26). 
 

 Por outro lado, observam que o trabalho imaterial está subordinado às 

grandes indústrias, o que representa uma valorização dessa nova qualidade de 

trabalho sem renovação de controle. Haveria apenas uma reestruturação do modo 

de produção pós-fordista. Contudo observa Everaldo Gaspar que: 

A nova força de trabalho não se baseia, apenas, no velho 
antagonismo de classes, mas vai além desse antagonismo, posto 
que é alternativa e constitutiva de uma realidade social diferente. O 
antagonismo, aqui, dirige-se a uma nova forma de poder constituinte, 
como alternativa às formas de poder existentes (ANDRADE, 2008, 
p.261).   
 

 Neste contexto, “o conceito de revolução se altera, surgindo uma primeira 

indicação acerca da constituição de um sujeito político a partir do trabalho imaterial 

e uma possível recomposição de classe” (ANDRADE, 2008, p.262).  

 Observa Negri52, no trabalho imaterial, o combustível para revolução da 

sociedade do trabalho. 

 O clássico paradoxo capital x trabalho é também enfrentado pelos 

pensadores italianos. Contudo, no contexto da sociedade pós-fordista, observam 

uma mudança de paradigmas proveniente de transformações sociais geradas pelo 

trabalho imaterial. Refere-se, não mais, às clássicas contradições que opõem 

trabalhadores e patrões, mas aos processos autônomos de constituição de 

subjetividade alternativa, de organização independente dos trabalhadores 

(LAZZARATO, 2001, p. 36-37). 

                                                        

52
A sua intervenção não pode, portanto, ser reduzida nem em função epistemológica e crítica, nem a 

um envolvimento, ou em um testemunho de libertação; é o nível do próprio agenciamento coletivo 
que ele intervém. Trata-se, portanto, de uma ação crítica libertatória, que se produz diretamente no 
interior do mundo do trabalho – para libertá-lo do poder parasitário de todos os patrões, para 
desenvolver esta grande potência de cooperação do trabalho imaterial, que constitui a qualidade 
(explorada) da nossa existência. O intelectual está aqui, em completa adequação aos objetivos da 
libertação: o novo sujeito, poder constituinte, potência do comunismo (LAZZARATO, 2001, p. 41). 
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 As bases do desenvolvimento da sociedade pós-fordista estariam, então, 

sedimentadas na transformação integral do trabalho em trabalho imaterial e a força 

de trabalho em intelectualidade de massa. 

A nova força de trabalho, denominada de intelectualidade de massa, tem a 

capacidade de se tornar, no contexto da sociedade pós-fordista, num sujeito social 

politicamente hegemônico.(LAZZARATO, 2001, p. 27). 

 Mas o que seria, objetivamente, esta tal intelectualidade de massa? 

 

3.3.1 A Intelectualidade de Massa: “General Intellect” 

 

 É de Karl Marx a célebre expressão do General Intellect, na sua tradução 

para a língua portuguesa: intelecto geral. O sentido da expressão é o de “saber 

abstrato” ou “conhecimento impessoal”. Negri e Lazzarato trabalham o conceito 

como “intelectualidade de massa” e “nova subjetividade”. 

 Os autores utilizam-se deste conceito para explicar a metamorfose que 

ocorrida nos fundamentos da sociedade do trabalho, do operário de massa em 

operário social.  

 O conceito de “operário massa” está relacionado ao modo de produção 

taylorista. A massificação do trabalhador através da produção em série dos 

produtos na indústria (taylorista) que arregimentava trabalhadores desqualificados, 

nas áreas rurais, para alienarem a sua força de trabalho em tarefas simplórias e 

repetitivas, submetidas a uma cadência de produção – como se fossem, os 

trabalhadores, verdadeiras máquinas. 

 Assim, suas características subjetivas individuais e coletivas eram anuladas 

pelo taylorismo. Este modo de produção, portanto, impedia a mobilização coletiva 

dos trabalhadores. 

 Já a noção de “operário social” é inspirada nas teorias dos neomarxistas, 

dentre eles, Negri e Lazzarato. Para eles, ao mesmo tempo em que se opunham ao 

taylorismo, fomentavam a “autonomia operária”, como uma resposta, ou alternativa 

a sociedade do trabalho fundada no “operário massa”53. 

                                                        

53
 Inspirados na ideia de autonomia operária os camponeses meridionais sem cultura e tradição de 

luta, mobilizados nas grandes concentrações industriais de Milão e Turim, constituíram-se, em pouco 
mais de uma década e fora dos tradicionais marcos político-sindicais, numa das mais combativas 
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 Assim, o conceito de general intellect marxiano é o fundamento da 

reorganização da sociedade do trabalho. Agora, em sua nova configuração de 

operário social, dimensão em que a massa trabalhadora encontra força para 

recomeçar a sua luta emancipatória e contra-hegemônica.   

 Para que se entenda definitivamente a ideia do general intellect, recorre-se 

ao próprio Marx: 

Como, com o desenvolvimento da grande indústria, a base sobre a 
qual ela se funda – ou seja, a apropriação do tempo alheio – cessa 
de constituir ou criar a riqueza, assim, com ele, o trabalho imediato 
cessa de ser, como tal, a base da produção, porque por um lado vem 
transformando em uma atividade prevalente de vigilância e 
regulamentação; mas também porque o produto cessa de ser o 
produto do trabalho isolado imediato e é, ao contrário, a combinação 
da atividade social a apresentar-se como o produtor.(MARX, 1978, 
v.2, p.406apudLAZZARATO, 2001, p.28) 
 

Trabalhando a ideia de Marx de intelecto geral, Negri e Lazzarato afirmam 

que o desenvolvimento do individuo social seria, então, pilar principal da produção 

de riqueza: 

Nessa transformação não é nem o trabalho imediato, executado pelo 
próprio homem, nem é o tempo que ele trabalha, mas a apropriação 
de sua produtividade geral, a sua compreensão da natureza e o 
domínio sobre esta através da sua existência enquanto corpo social 
– em uma palavra é o desenvolvimento do indivíduo social que se 
apresentacomo o grande pilar de sustentação da produção e da 
riqueza (LAZZARATO, 2001, p. 19). 
 

 Se o indivíduo social é a base da produção da riqueza na sociedade pós-

fordista, é porque o trabalho em forma imediata deixou de sê-la. Esta metamorfose 

indica a reformulação total da sociedade.  

 Implica no livre desenvolvimento das individualidades. Já não se pensa em 

redução do tempo de trabalho necessário para criar mais trabalho, mas, sim, em 

redução do trabalho necessário da sociedade a um mínimo, para permitir-se a 

formação e o desenvolvimento artístico, científico, etc. dos indivíduos, o que só seria 

possível com a liberação do tempo e os meios criados para tanto.  

 Esta nova forma de pensar a sociedade do trabalho (imaterial) deixa para trás 

uma contradição intrigante do modelo capitalista pós-fordista: O novo cenário do 

capitalismo, inserido na revoluçãoinformacional, diminui, cada vez mais, o tempo de 

                                                                                                                                                                             

frações de classe do ocidente industrializado. A grande ofensiva operária contra o taylorismo 
consagrou a “autonomia” operária (LAZZARATO, 2001, p. 19). 
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trabalho (necessário) dos obreiros, e, ao mesmo tempo, utiliza este tempo como a 

medida da fonte de riqueza.  

 Em outras palavras: o capital é, ele mesmo, a contradição em processo, pelo 

fato de que tende a reduzir o tempo de trabalho a um mínimo enquanto, do outro 

lado, põe o tempo de trabalho como única medida e fonte da riqueza54. 

 Para a teoria do trabalho imaterial seria então possível desconecta-se a 

criação de riqueza do tempo de trabalho empregado e necessário para produzí-la, o 

que solucionaria contradição gnosiológica do capitalismo pós-industrial.  

 A ideia de “intelectualidade de massa” é libertária, no sentido de que é 

estabelecida fora do padrão do trabalho subordinado e por conta alheia, 

caracteristicamente formatada pelo capitalismo industrial.55 

 Surge assim a possibilidade de o homem libertar-se do trabalho como 

sinônimo de dever.  

 

3.3.2 A Emergência do General Intelect e o Fim das Classes Sociais 

 
 A teoria do trabalho imaterial indica que a “nova subjetividade”, nascida do 

general intelect (intelectualidade de massa) universaliza o capital a toda sociedade, 

tornando todos os seres sociais produtivos.  

 Negri (1991, p. 143 apud LESSA, 2005, p. 65)56 afirma que o capital cedeu ao 

general intelect a condição de recusar a sua valorização e, por sua vez, substituir a 

antiga valorização do capital pela sua própria autovalorização. 

 Entende que o capital permitiu ao intelecto geral valorizar-se enquanto força 

produtiva o que gerou, por outro lado, a desvalorização do próprio capital.  

                                                        

54
 Ele diminui, portanto, o tempo de trabalho na forma de tempo de trabalho necessário, para acrescê-

lo na forma de tempo de trabalho supérfluo – em medida crescente – a condição question de vie et de 
mort daquele necessário. De um lado ele evoca, portanto, todas as forças da ciência e da natureza, 
bem como das condições sociais e das relações sociais, com a finalidade de tornar a criação da 
riqueza (relativamente) independente do tempo de trabalho empregado nela (LAZZARATO, 2001, p. 
29). 
55

 A “intelectualidade de massa” se constitui sem ter a necessidade de atravessar a “maldição do 
trabalho assalariado”. A sua miséria não é ligada a expropriação do saber, mas, ao contrário, à 
potência produtiva que concentra no seu interior, não apenas sob forma de saber, mas, sobretudo 
enquanto órgão imediato da práxis social, do processo de vida real. A “abstração capaz de todas as 
determinações”, segundo a definição marxiana, desta base social. Permite a afirmação de uma 
autonomia de projeto, ao mesmo tempo positiva e alternativa. (LAZZARATO, 2001, p. 32). 
56

 O estudo optou por citar os autores ora analisados em textos de Sergio Lessa por entender que tal 
procedimento auxiliará o leitor no melhor entendimento. Ressalve-se que o posicionamento crítico de 
Sergio Lessa sobre o tema não restará comprometido. O seu pensamento receberá a atenção devida 
em ponto específico específico da presente dissertação. 
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 A ideia da nova subjetividade emerge da seguinte hipótese: a subsunção da 

totalidade das relações sociais ao capital faz com que a verdadeira força produtiva 

passe a ser o conhecimento (a ciência) (NEGRI e HARDT, 1984, p. 278 et seq. 

apud, LESSA, 2005, p. 65). 

 A classe trabalhadora detentora do saber, inserida no contexto do capitalismo 

cognitivo (onde a força produtiva é a ciência e o conhecimento), ganha força e 

poder, valoriza-se, elevando o preço da sua força de trabalho.  

 Assim, estaria configurado o novo cenário do capitalismo pós-fordista, onde o 

valor do trabalho, nos moldes do capitalismo industrial restaria substituído pela 

“intelectualidade de massa” (NEGRI, 1991, p. xii; xxix; 25; 101; 110, 1992 apud 

LESSA, 2005, p. 65). 

 O referido processo de valorização da intelectualidade de massa representa 

uma verdadeira revolução de conceitos do capitalismo. O que imporia ao capitalismo 

reestruturar-se em torno de um novo processo de produção inexoravelmente 

imposto pela configuração de um novo processo de trabalho (NEGRI, 1991, p. 121-

122 apud LESSA, 2005, p. 65). 

 Os autores convergem à ideia de Lojkine sobre a subversão dos conceitos 

que Marx usa sobre trabalho produtivo e improdutivo. Com o advento das novas 

tecnologias, como a informática e a robótica, e as novas formas imediatas de 

comunicação a distância, através da internet, há um novo tipo de gerenciamento das 

informações e o trabalho imaterial, anteriormente considerado meramente 

improdutivo de mais-valia, passa a ser produtivo também57. 

 Por isso, não há que se falar mais na divisão do trabalho, no momento do 

saber (improdutivo), o que seria uma fase meramente preparatória do trabalho 

propriamente dito e o momento da produção material (produtivo), uma vez que os 

mesmos estariam integrados.  

 Segundo Negri, Hardt e Lazzarato (2001), a sociedade pós-industrial observa 

a fusão entre o conhecimento e a produção, o que implica na identificação de fases 

apartadas na teoria de Marx como: o consumo, a circulação e a produção58. 

                                                        

57
 Vide posicionamento original de Lojkine no ponto 3.2.6. 

58
 Pensar, consumir, vender e comprar seriam o mesmo que produzir, pois não haveria qualquer 

produção que não incorporasse instantaneamente as demandas, necessidades e possibilidades 
geradas no ato de pensar, de consumir, de comprar e vender (NEGRI, 1991, p. 114; 135; 
LAZZARATO, 1993, apud, LESSA, 2005, pg. 65). 
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 Sob a égide do general intelect o consumo e a circulação são igualmente 

produtivos. Estariam então ultrapassados os clássicos conceitos de trabalho 

produtivo e improdutivo de Marx, que não poderia prever, à época, dos seus 

escritos, o impacto do desenvolvimento da ciência e da tecnologia no sistema 

produtivo.  

 O raciocínio dos neo-marxistas conduz à ideia de fim das classes sociais 

concebidas por Marx, bem como à generalização das unidades produtivas a todo o 

tecido social. O movimento é inverso à ideia de separação dos momentos da 

produção do capitalismo industrial como se via no fordismo e taylorismo59. 

 Decretado o fim da separação das fases de produção surge um modelo de 

produção onde todas as relações sociais são igualmente produtivas.  

 Nesse cenário, a luta de classes tende a desaparecer, no sentido de que não 

há mais contraposição entre a classe operária e o capital, uma vez que os conceitos 

de capital e trabalho se identificariam no conceito de intelectualidade de massa.  

 As expressões capital e trabalho agora são substituídas pelo capital social da 

nova subjetividade, do general intelect, de um lado,e ,do outro, o trabalho imaterial.  

 O paradigma do capital X trabalho estaria ultrapassado, na medida em que 

todos os agentes sociais são produtivos e participam do mesmo processo de 

valorização. A tese põe por terra a ideia de mais-valia, porque não admite mais que 

a classe burguesa esteja simplesmente vivendo da valorização do trabalho abstrato. 

O novo cenário é o da associação dos trabalhadores sociais aos empresários, 

sendo, ambos, participantes da produção. 

  A economia do conhecimento não apenas cancela o paradigma da luta de 

classes como associa os agentes tradicionalmente antagônicos. É o que Cocco 

(2000, p. 160) chama de “reconciliação entre capital e trabalho”. 

                                                        

59
 O surgimento de uma nova subjetividade e as relações de poder que ela constitui estão na base de 

novas perspectivas de análises nas ciências sociais e na filosofia que se apresentam como uma 
releitura do general intelecto marxiano. Na linha da Escola de Frankfurt, podemos encontrar duas 
interpretações desta passagem. Por uma lado, Habermas considera linguagem, a comunicação 
intersubjetiva e a ética como embasamento ontológico do General Intellect e dos novos sujeitos, mas 
bloqueia a criatividade do processo de subjetivação através da definição dos transcendentais ético-
comunicativos deste mesmo processo. De outro lado, H.J. Krahl coloca o acento sobre a nova 
qualidade do trabalho para elaborar uma teoria da construção social que se joga entre o 
aparecimento do trabalho imaterial e a sua transformação em sujeito revolucionário. Em ambos os 
casos, a novidade da nova composição de classe é, portanto, fortemente afirmada (LAZZARATO, 
2001, p. 34). 
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 Essa “reconciliação entre o capital e trabalho” é possível em decorrência das 

metamorfoses econômico-sociais promovidas pela revolução informacional. O 

desenvolvimento tecnológico transformou a realidade do chão de fábrica e impôs a 

reformulação da teoria organizacional das empresas.  

 Agora, a riqueza é produzida por todos os integrantes da nova subjetividade, 

sejam eles trabalhadores intelectuais ou aqueles ligados diretamente à 

transformação da natureza. Assim, a divisão de classes de Marx encontra-se 

ultrapassada, uma vez que os trabalhos relacionados à concepção, criação, 

gerenciamento, distribuição e até o próprio consumo são considerados produtivos.  

 As teses de Negri, Hardt e Lazzarato acerca do trabalho imaterial dão um 

novo tom à passagem do capitalismo para o comunismo. Abandona-se a ideia de 

revolução do proletariado, em troca da ideia de revolução passiva promovida pela 

nova subjetividade.  

 O terreno para a revolução passiva teria sido preparado pela revolução 

tecnológica que, ao alterar as bases do sistema produtivo, permite a todos produzir, 

fundir, ou imbricar, as classes sociais e formar a nova subjetividade ou intelecto 

geral. 

 Os autores defendem que fenômenos como, por exemplo, o desemprego, são 

causas e não consequências. O desemprego é encarado como manifestação dos 

trabalhadores contra os patrões, seria a recusa de continuar vivendo sobre a égide 

da venda do trabalho abstrato, subordinado e por conta alheia.  

 

3.3.3 Trabalho Imaterial, Classe Expandida e Revolução Passiva: O Amor ao 

Tempo 

 

 O conceito de revolução passiva é um dos pilares da teoria do trabalho 

imaterial. A ideia é bastante combatida e divergente do pensamento original de Marx 

sobre a “revolução do proletariado”. 

 A revolução passiva é a proposta de transição do capitalismo para o 

comunismo. A teoria do trabalho imaterial emerge da valorização do intelecto geral 

que, no contexto da nova subjetividade, recusa o trabalho taylorizado.  

 Toda a sociedade, movida pela “nova ética” do “amor pelo tempo”, pressiona 

o capital através da revolução passiva, capaz de conduzir a sociedade ao 

comunismo, a partir da opção de um estilo de vida alternativo. 
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 Nesse sentido, o desemprego não é uma consequência do desenvolvimento 

tecnológico, que geram diminuição dos postos de trabalho pela automação e pela 

robótica, “muito pelo contrário, foram os trabalhadores que recusaram o trabalho 

fabril, o trabalho abstrato, e optaram pelo trabalho imaterial” (LAZZARARO, 1992, 

p.57 et seq.;NEGRI, 1993; HARDT e NEGRI, 1994, p.272 et seq. apud, LESSA, 

2005, p. 63). 

 O desemprego é, portanto, uma consequência da pressão da sociedade que 

se recusa ao trabalho abstrato. Movimento social próprio da “nova ética” do “amor ao 

tempo” em recusa ao trabalho abstrato e taylorizado.  

não são os trabalhadores que foram expulsos das fábricas fordistas, 
não é a nova forma da velha valorização do capital que não mais 
necessita de tanta mão-de-obra. A causa da crise, o desemprego, a 
rigor, sequer existe (COCCO, 2000, p. 35 et seq.).  

  

 A nova ideologia subverte o conceito de luta de classes e inclui o amor para o 

tempo como motor da história moderna. É a substituição do objetivismo de Marx, por 

um novo subjetivismo por eles mesmos proposto.  

 O capital se inseriu completamente no tecido social, mas, com a revolução 

informacional, houve difusão de poder, em razão da superação das categorias de 

trabalho produtivo e improdutivo de Marx.  

 Esta difusão de poder está relacionada ao fato de que todo o tecido social é 

produtivo, até mesmo o consumo é produtivo. Essa sociedade produtiva criou e 

possibilitou a valorização do intelecto geral que se constitui independentemente, 

autonomamente da dominação totalitária do capital. Valorizada a nova subjetividade 

fundou-se aí um novo estilo de vida comunista, antes que o capital seja superado, 

para recusar e emancipar-se do trabalho taylorizado. 

 A transição do capitalismo para o comunismo ocorre através de um processo 

cotidiano de substituição de um estilo de vida por outro, sem necessidade de uma 

ruptura revolucionária tal como pensada por Marx. Não há, na teoria do trabalho 

imaterial, espaço para o tradicional embate político gerado pelo antagonismo do 

capital e trabalho. Por esta razão, denominam a transição para o comunismo como 

sendo “revolução passiva”. 

 A proposta não é a tomada armada do poder ou de ruptura radical com o 

capitalismo industrial.  A transição para o comunismo ocorre de forma pacífica 
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(HARDT e NEGRI, 1994, p. 272 apud LESSA, 2005,p. 64), no interior do próprio 

capitalismo.  

 A transição pacífica ao comunismo, sem rupturas com o capitalismo só é 

possível no cenário do amor para o tempo que é o trabalho imaterial (HARDT e 

NEGRI, 1994, p.272 apud LESSA, 2005,p. 64). 

 A centralidade do trabalho, na sociedade pós-fordista, é o trabalho imaterial 

que é, por um lado, a expressão contemporânea do amor para o tempo e, por outro, 

o caminho para a passagem do capitalismo ao comunismo. Tudo isso é possível 

graças a ascensão da nova subjetividade. 

 
 
3.4 Definições da Imaterialidade do Trabalho na Visão de André Gorz 

 

 O pensador francês André Gorz, influente pesquisador das relações de 

trabalho, traz importantes reflexões sobre o tema do trabalho imaterial. A estas 

questões dedicou os seus últimos estudos.  

 Muitas das expressões utilizadas neste trabalho são originárias dos escritos 

deste autor, tais como: “Capital do Conhecimento”, Capital Humano e Riqueza, 

essas últimas reformuladas pelo autor em seus sentidos60. 

 Traz ele um compêndio de expressões relacionadas às transformações 

ocorridas na sociedade pós-fordista, as quais o estudo vem analisando, desde 

aquelas utilizadas pelos anglo-saxões, que tratam do nascimento de uma 

“knowledge economy” e de uma “knowledgesociety”, passando pelos alemães, que 

utilizam a expressão “Wissensgesellschaft”.  

 Os autores franceses utilizam uma expressão bastante recorrente, 

“capitalismo cognitivo” e “sociedade do conhecimento”, sempre observando que o 

conhecimento (knowledge) é considerado como a “força produtiva principal” desta 

sociedade pós-industrial. Nas palavras do próprio Marx, “die grosste productivkraft”.  

 A hipótese de Capitalismo Cognitivo parte da observação deste autor, bem 

como de uma série de outros pensadores, os quais estão sendo abordados, ao 

longo deste estudo. Percebem eles, na crise vivida pelo capitalismo, a qual se 

                                                        

60
 O autor cria e reformula conceitos econômicos à luz da revolução informacional. Essas questões 

são enfrentadas neste próprio capítulo. 
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costumou chamar de globalização há, não apenas um novo estágio do modo de 

produção capitalista, mas, sim, uma verdadeira revolução. 

 A hipótese geral é a de que a longa crise atual, nomeada pelo termo 

“globalização”, traduz uma mutação radical e estrutural do capitalismo, em que o 

pós-fordismo desemboca no capitalismo cognitivo. Hoje tudo se passa como se o 

capitalismo sofresse essa ruptura profunda de sua ordem interna, sem tê-la ainda 

regulada em “regime, no sentido que a escola regulacionista dá a esse termo” 

(AGLIETTA, 1975 apud GORZ, 2005, p. 27). 

 O autor observa, no seio da sociedade pós-fordista a economia do 

conhecimento. Nesta nova concepção da sociedade, todo trabalho humano, seja ele 

produtivo ou improdutivo, enquadrado, portanto, na produção industrial ou ainda no 

setor terciário, possui em seu âmago um componente subjetivo e imaterial: o saber – 

cuja importância tende a crescer e se tornar cada vez mais imprescindível ao 

desenvolvimento da sociedade. 

 Neste contexto, “toda produção, de modo cada vez mais pronunciado, se 

assemelha a uma prestação de serviços” (GORZ, 2005, p. 9). 

 Mas, como mensurar e valorar o trabalho imaterial composto, como 

adiantado, do componente subjetivo? Gorz traz importantes reflexões sobre esta 

questão. O tema será amparado pelo estudo ainda nesse tópico, contudo, adianta-

se que: nessas condições (subjetividade do trabalho imaterial), o trabalho deixa de 

ser mensurável em unidades de tempo. São, agora, os fatores comportamentais e 

motivacionais do ser que valoram o trabalhador e não mais o tempo despendido 

para a execução de tarefas.  

 Esta nova forma de pensar a relação de trabalho já está inserida no interior 

das empresas. Aquilo que Gorz denomina capital humano é um conceito bastante 

difundido e em ascensão no mundo corporativo pós-moderno. 

 

3.4.1 As Metamorfoses da Sociedade do Trabalho 

 

 Neste ponto, o estudo traz à tona o entendimento de Gorz sobre a forma que 

o capitalismo tem encontrado para redefinir-se, no contexto da sociedade pós-

industrial. O autor identifica as metamorfoses da sociedade do trabalho referindo-se 

a conceitos clássicos do capitalismo que agora precisam adaptar-se à sociedade do 
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conhecimento, ao capitalismo cognitivo. Vejam-se os seus pontos de partida para 

uma visão crítica da sociedade pós-industrial: 

Nós atravessamos um período em que coexistem muitos modos de 
produção. O capitalismo moderno, centrado sobre a valorização de 
grandes massas de capital fixo material, é cada vez mais 
rapidamente substituído por um capitalismo pós-moderno centrado 
na valorização de capital dito imaterial, qualificado também de 
“capital humano”, “capital conhecimento” ou “capital inteligência”. 
Essa mutação se faz acompanhar de novas metamorfoses do 
trabalho. O trabalho abstrato simples, que, desde Adam Smith, era 
conhecido como a fonte do valor, é agora substituído por trabalho 
complexo. O trabalho de produção material, mensurável em 
unidades de produtos por unidades de tempo, é substituído por 
trabalho dito imaterial, ao qual os padrões clássicos de medida não 
mais podem se aplicar (GORZ, 2005, p. 10). 
 

 O raciocínio de Gorz, em certa medida, é mais respeitoso à teoria Marxista, o 

autor não subverte os conceitos de Marx com tanto vigor quanto Jean Lojkine61. 

Observe-se o alinhamento de Gorz ao pensamento de Marx: “o trabalho em sua 

forma imediata”, mensurável e quantificável, deverá, por consequência, deixar de ser 

a medida da riqueza criada. Esta “dependerá cada vez menos do tempo de trabalho 

e da quantia de trabalho fornecida”; ela dependerá cada vez mais “do nível geral da 

ciência e do progresso da tecnologia” (GORZ, 2005, p. 592). “O trabalho imediato e 

sua quantidade não mais parecem como o principal determinante da produção”, mas 

então apenas “como um momento indispensável, porém subalterno em relação à 

atividade científica geral” (GORZ, 2005, p. 587). O “processo de produção” não 

poderá mais ser confundido com um “processo de trabalho”62(MARX, 1953, p. 

593apudGORZ, 2005, p. 15). 

 Gorz encontra no marxismo o fundamento para as suas próprias previsões. 

A ideia de que o trabalho imaterial ascenderia e se tornaria cada vez mais 

determinante na economia já estava contida no pensamento de Marx. Conceitos 

subjetivos como a criatividade, inteligência, conhecimento, agregam mais valor ao 

trabalhador do que a sua capacidade física.  

 O que importa não é sequer a ciência ou o conhecimento, mas a inteligência, 

a imaginação e o saber que, juntos, constituem o “capital humano”. O individuo 

enquanto ser criativo e inteligente torna-se, portanto, capital humano da empresa.  

                                                        

61
Vide ponto 3.2 da presente dissertação: pensamento de Lojkine sobre a imaterialidade do trabalho. 

62
Karl Marx, Grundrisse, Berlim, Dietz Verlag, 1953, p. 593. As citações que se seguem, assim como 

as menções de páginas no texto, se referem a essa obra. 
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 Por exemplo: alguém que trabalha há certo tempo exercendo funções de 

gerenciamento de uma área, adquire conhecimentos específicos relacionados ao 

desenvolvimento de suas tarefas, desenvolve a capacidade de resolver diariamente,  

questões problemáticas, e, em geral, fora submetido a processos de treinamento e 

capacitação – tudo o que agrega valor a si.  

 Nesse contexto, o trabalhador faz parte do capital da empresa, capital que se 

denomina humano. A soma das suas características e qualidades subjetivas 

representam um valor que compõe o capital da empresa.  

 A saída deste trabalhador da empresa implicará na saída de conhecimento, 

criatividade e demandarão custo adicional para readaptação dos procedimentos às 

novas inteligências. Em que conta foram investidos aqueles recursos? Como 

manusear aquele programa de computador? Onde aquela máquina foi comprada? 

todas estas perguntas demandarão recursos para serem respondidas adequada e 

rapidamente, uma vez que aquele capital humano fora perdido e deverá ser 

ressarcido o mais rápido possível, para evitar prejuízos. 

  Substituir tal trabalhador implica, em encontrar, outro equivalente no 

mercado, investir em treinamento, esperar sua maturação, adaptação à nova 

empresa, correr o risco de não dar certo. Tudo isso são fatores que implicam na 

valorização do capital humano. 

 O trabalho não é mais mensurável segundo padrões e normas 

preestabelecidas. “Não se sabe mais como definir as tarefas de maneira objetiva. O 

desempenho não é mais definido na relação com essas tarefas; ele tem a ver 

diretamente com as pessoas” (VELTZ, 2001, p. 67)63. 

 São qualidades subjetivas, para Gorz, impossíveis de mensurar. Jean Lojkine, 

indica que o capitalismo insiste em manter inapropriadamente os velhos padrões de 

mensuração de valor do trabalho64. 

 A subjetividade do trabalho que se torna impossível de valorização são: “o 

discernimento, a capacidade de enfrentar o imprevisto, de identificar e de resolver os 

problemas” (GORZ, 2005, p. 18). Assim, o tradicional modelo de mensuração do 

trabalho, através do tempo, não é mais adequado, uma vez que o que importa ao 

                                                        

63
 VELTZ, Pierre. La nouvelle révolution industrielle. Revue Du Mauss, n.18, “Travailler est-il (bien) 

naturel?”, 2001. 
64

Vide ponto 3.2.7.1. 
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capitalismo cognitivo são as capacidades de resolução de problemas, a inteligência 

e o discernimento do trabalhador. 

 Se não é possível determinar o valor do trabalho através do padrão tradicional 

tempo, as empresas optam por mensurar o trabalho através do cumprimento de 

metas, do alcance de objetivos específicos. Estipulam-se metas a serem cumpridas, 

independente da quantidade de horas dispendidas65. 

 Evidente que o fator tempo será considerado. A quantidade de horas 

necessárias para a realização de uma tarefa é fator considerável, mas não 

determinante. 

 Esta categoria de trabalho, imaterial, portanto, torna-se a mola propulsora do 

sistema capitalista pós-fordista. Na economia do conhecimento os trabalhadores 

imateriais são os produtores da riqueza que não se mede simplesmente por capital 

imobiliário, mas, sim, e principalmente, pela capacidade de criação, de inovação. 

  

3.4.2 O Trabalho Imaterial na Economia de Rede 

 

 O trabalho do ser vivo não produz nada materialmente palpável. Ele é, 

sobretudo na economia de rede, o trabalho do sujeito cuja atividade é produzir a si 

mesmo. Todo usuário do trabalho em rede sincroniza-se continuamente com os 

outros, e os dados que manipula põem em marcha um processo em que o resultado 

coletivo excede de longe a soma dos dados manipulados individualmente.  

 André Gorz (2005), em sua obra específica sobre o trabalho imaterial faz 

referência a uma comparação, trazida por Pierre Lévy, entre “inteligência coletiva” e 

um “coro polifônico improvisado”66, que vale a pena ser reproduzida: “uma atividade 

que se ajusta às atividades alheias que a excedem e a alimentam, e desse modo faz 

surgir um resultado coletivo que ultrapassa as possibilidades individuais dos 

participantes”(GORZ, 2005, p. 20). 

 O paradigma do coro polifônico improvisado se aplica por excelência às 

comunidades virtuais da internet, mas é, ao menos potencialmente, o modelo que 

está presente em todo trabalho interativo em rede. A divisão trabalho em tarefas 

                                                        

65
impossibilidade de mensurar o desempenho individual e de prescrever os meios e os procedimentos 

para chegar a um resultado conduz os dirigentes da empresa a recorrer a “gestão por objetivos”: eles 
“fixam objetivos aos assalariados; cabendo a eles desdobrar-se para cumpri-los. (GORZ, 2005, p. 18). 
66

 Cf. LEVY, Pierre, L’Intelligence colletive, Paris : La Découvert, 1997. p. 75-76. 
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especializadas e hierarquizadas está aqui virtualmente abolida; assim como está a 

impossibilidade, na qual se encontravam os produtores, de se apropriar dos meios 

de produção e de autogerí-los.  

 Verifica-se que “o trabalhador não se apresentamais apenas como possuidor 

de sua força de trabalho heteroproduzida (ou seja, de capacidades predeterminadas 

inculcadas pelo empregador), mas como um produto que continua, ele mesmo, a se 

produzir”67(GORZ, 2005, p. 20). 

 A separação entre os trabalhadores e seu trabalho reificado, entre este último 

e seu produto, está pois virtualmente abolida; os meios de produção se tornaram 

apropriáveis e suscetíveis de serem partilhados. 

 O computador aparece como o instrumento universal e, universalmente 

acessível, por meio do qual todos os saberes e todas as atividades podem, em 

princípio, ser partilhados. E é exatamente esse direito ao livre acesso e à partilha 

que reivindicam as comunidades anarco-comunistas dos programas de 

computadores e das redes livres.  

 

3.4.2.1 Redefinindo o Conceito de Riqueza: Valor Mercantil x Valor Social e 

Reflexões sobre o Trabalho em Rede 

 

 A análise da Teoria Social Crítica sobre a riqueza passa pela reformulação 

deste conceito no cenário da sociedade pós-industrial. O conceito de riqueza deve 

ser desconectado da ideia mercadológica. Desloca-se, portanto, o seu “valor 

mercantil” para o “valor social”. 

 É que a multiplicação da riqueza, no sentido mercantil, não tem gerado, neste 

modelo riqueza no sentido social68. 

 No seio deste novo modelo capitalista, como se vê, permanece o velho 

caráter excludente. Por outro lado, na oposição, surgem os novos movimentos 

sociais que se opõe ao modelo de globalização excludente.  

                                                        

67
 MOULIER-BOUTANG, Yann. La troisème transition du capitalisme. In: AZAIS, Christian ; 

CORSANI, Antonella ; DIEUAIDE, Patrik (Dir.). Vers un capitalisme cognitif. Paris: L‟Harmattan, 2000.  
68

 O crescimento da economia, fundado na pilhagem do bem comum e no desmonte da coletividade, 
produz miséria em vez de prosperidade; que o conceito de riqueza deve ser desatrelado do conceito 
de valor mercantil e que a pergunta “O que é riqueza?”deve ser recolocada. Somente uma outra 
economia pode quebrar as correntes com o desenvolvimento das capacidades  humanas (GORZ, 
2005, p. 11). 
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 Pode-se citar, como exemplo de nova mobilização social contra-hegemônica, 

o movimento do software livre. A articulação dos “hakers” são a expressão de ações 

que se contrapõe à manipulação do saber como mercadoria. 

 Estes novos atores se apresentam, na esfera da produção, da disseminação, 

da socialização e da organização do saber. Eles são os “dissidentes do capitalismo 

digital” (GORZ, 2005, p. 12). 

 O tema foi analisado no capitulo 2 do presente estudo, onde se abordou 

novas formas de organização do trabalho como o “em rede” e o movimento do 

software livre, que viabilizam o trabalho livre, proporcionando mais produtividade e 

eficiência. 

 Os dissidentes do capitalismo cognitivo demonstram, através da sua 

produção cooperativa, ser capazes de desenvolver programas de computador 

(softwares) mais eficientes e completos, voltados às necessidades individuais e 

sociais, sem a influência e as amarras impostas pelo capital.  

 Neste contexto, distinguem-se os pressupostos de acordo com os quais as 

relações sociais do conhecimento poderiam ser o fundamento de uma verdadeira 

sociedade do saber. Em contraste com as concepções correntes, o saber aí não 

parece como um saber objetivo, composto de conhecimentos e informações, mas, 

sim, como atividade social que constrói relações comunicativas, não submetidas a 

um comando (GORZ, 2005, p. 12). É que se manifesta uma posição enfática ao 

desmonte da coletividade, à modernização catastrófica dos países em 

desenvolvimento, à privatização do saber, da produção de conhecimento e do bem 

comum. 

 O conhecimento que, graças ao livre autodesenvolvimento dos homens, como 

todas as suas qualidades insubstituíveis, e não graças à sua instrumentalização e 

dominação, tornou-se a principal força produtiva, deveria abrir caminho para “uma 

nova era, que precisava de novas formas de estruturação sociais, culturais e éticas” 

(VIVERET apud GORZ, 2002, p. 10). 

 A nova queda de braço entre trabalhadores do conhecimento e o capital está 

em plena efervescência. Há uma disputa sem precedentes entre o movimento do 

software livre e as empresas que dominam as tecnologias da informação.  

 Trabalhadores do conhecimento são contratados a peso de ouro para compor 

os departamentos de desenvolvimento de software nas grandes empresas como a 
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APPLE e a MICROSOFT. Muitas vezes são chamados para compor a direção das 

empresas e se tornarem sócios.  

 Hoje, na maior loja de músicas virtuais do mundo, a Itunes Store, a maioria 

dos aplicativos (espécie de softwares) vendidos é produzida por trabalhadores do 

conhecimento livres. O Firefox, segundo navegador de internet mais utilizado no 

mundo, é um software livre, também desenvolvido por trabalhadores livres. 

 Por outro lado, as grandes empresas, que disponibilizam serviços de conexão 

à internet, manipulam e criam barreiras ao desenvolvimento de tais produtos.  

 

3.4.3 Capital do Conhecimento 

 

 A expressão capital do conhecimento é bastante utilizada por André Gorz. Tal 

conceito, que se define pela utilização do conhecimento como forma de capital, não 

é uma ideia original de Gorz.  

 A alienação do conhecimento é tão antiga quanto o capitalismo industrial. 

Contudo, a nova formatação do capitalismo, no contexto da revolução informacional, 

utiliza-se e mobiliza, cada vez mais intensamente, o “saber” nas instalações, nos 

processos e nas próprias máquinas69. 

 As transformações ocorridas na sociedade do conhecimento por 

consequência da revolução informacional permitem a mobilização do saber a uma 

nova dimensão. É o conhecimento vendido como mercadoria e aproveitado como 

capital. O capitalismo cognitivo aliena o conhecimento, transformando-o em 

propriedade privada. 

 Todavia, como o conhecimento não é naturalmente manipulado como 

mercadoria, o capitalismo cognitivo precisou reinventar a mensuração do trabalho 

imaterial para que este possa ser susceptível de manipulação como mercadoria. 

Vota-se à ideia  de“Capital Humano”, analisada anteriormente.  

                                                        

69
 Todavia, hoje a capitalização do conhecimento se detém em uma nova fronteira. Todo 

conhecimento passível de formalização pode ser abstraído de seu suporte material e humano, 
multiplicado quase sem custos na forma de software e utilizado ilimitadamente em máquinas que 
seguem um padrão universal. Quanto mais se propaga, mais útil ele é à sociedade. Seu valor 
mercantil, ao contrário, diminui com a sua propagação e tende a zero. Uma autêntica economia do 
conhecimento torna-se um bem comum acessível a todos. Uma autêntica economia do conhecimento 
corresponderia a um comunismo do saber no qual deixam de ser necessárias as relações monetárias 
e as de troca (GORZ, 2005, p. 10). 
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 É que neste novo contexto já não se pode mais relacionar os custos de 

produção dos produtos ou serviços com o tempo gasto pelo trabalhador do 

conhecimento na sua criação. Como mensurar com exatidão quando o trabalho 

imaterial começa ou termina? 

 Demonstra Gorz que, apesar das dificuldades ora apontadas, o modelo 

capitalista pós-industrial é capaz de gerar mais-valia na produção dos trabalhadores 

do conhecimento. Funciona da seguinte forma: as empresas buscam o monopólio do 

conhecimento através de pesquisas produzidas pelos próprios trabalhadores do 

conhecimento. Alcançando a inovação, antes da concorrência, auferem um 

rendimento exclusivo. 

 Trata-se da velha lei da oferta e da demanda. Assim, deixa-se para trás o 

valor social do avanço gerado pelo conhecimento, e, mais uma vez, foca-se o lucro:  

Marketing e propaganda fabricam valores simbólicos, estéticos e 
sociais. Ligados às inovações, tornam obsoletos os produtos 
existentes, e conseguem para a empresa um mercado que durante 
algum tempo é protegido contra a concorrência de outras empresas. 
Sempre se trata de contornar temporariamente, quando possível, a 
lei do mercado. Sempre se trata de transformar a abundância 
“ameaçadora” em uma nova forma de escassez, e com esse objetivo 
conferir às mercadorias o valor incomparável, imensurável, particular 
e único de obras de arte, que não possuem equivalentes e podem 
ser postas à venda a preços exorbitantes (GORZ, 2005, p. 11). 
 

 Como se vê, o capitalismo pós-fordista, na sua nova configuração “cognitiva”, 

permanece mergulhado nos mesmos valores excludentes do modelo industrial70. 

.  O estudo continua avançando nas conceituações de Gorz sobre a sociedade 

pós-industrial. 

 

3.4.4 A Mobilização Total 

 

 Diante das transformações sociais ocorridas no seio da sociedade pós-

fordista, especialmente aquelas relacionadas ao avanço do trabalho imaterial nos 

                                                        

70
 Prefere-se a criação artificial de escassez à criação da maior prosperidade geral possível. A 

primeira permite o melhor aproveitamento do capital. A criação de valor e a criação de riqueza se 
afastam uma da outra de modo cada vez mais visível, sem que com isso sejam solucionados os 
problemas fundamentais de um capitalismo que aproveita cada vez menos trabalho, distribui cada 
vez menos moedas, com um excedente de capital sobre uma carência de demanda solvente e a 
subtrai às bases de uma sociedade, cujos custos de estruturação e reprodução ele procura 
economizar mediante a privatização dos serviços públicos, do ensino, da saúde e da previdência 
social (GORZ, 2005, p. 11). 
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meios de produção, o capital já observou que o velho sistema remuneratório salarial 

não é capaz de gerar, nos trabalhadores do conhecimento, um envolvimento total e 

irrestrito às suas obrigações, às suas tarefas. 

 Assim, as empresas elaboram estratégias para conseguir mobilizar tais 

trabalhadores a um “envolvimento total”. Uma das ações do capital, neste sentido, é 

o oferecimento de vantagens vinculadas ao desempenho da empresa, como a 

participação nos lucros e resultados e às stock-options.  

 Segundo Gorz (2005), a preocupação do capital em reter o seu capital 

humano imaterial é, de fato, relevante e necessária, uma vez que a tendência 

natural dos trabalhadores do conhecimento é a de se envolver mais com a produção 

de si do que da empresa.71 

 Esse fenômeno pode ser atribuído à elucidação trazida pelo desenvolvimento 

tecnológico aos trabalhadores. Na sociedade do conhecimento as informações são 

cada vez mais acessíveis e o conhecimento traz consigo a libertação do 

trabalhadores que, há pouco, enxergavam o mundo apenas através das sombras 

dos muros das grandes fábricas do capitalismo industrial. 

 A revolução informacional quebra uma série de paradigmas, como vem sendo 

demonstrado, e mais ainda, no que diz respeito à relação do homem com o seu 

próprio trabalho. Ressurge a possibilidade de trabalho livre e não subordinado, 

aquele imposto pelo capitalismo e aceito pela doutrina juslaboral clássica. 

 

3.4.5 O Advento do Auto-Empreendedor 

 

 O auto-empreendedorismo é uma questão bastante polêmica entre os 

doutrinadores. Sobre ela Gorz especula que a subsunção total da produção de si 

pelo capital encontra limites inultrapassáveis por tanto tempo quanto subsistia, entre 

o indivíduo e a empresa, entre a força de trabalho e o capital. Uma heterogeneidade 

                                                        

71
 Para subtrair uma parte de sua vida à aplicação integral no trabalho, os “trabalhadores do 

imaterial” dão às atividades lúdicas, esportivas, culturais e associativas, nas quais a produção de si 
é a própria finalidade, uma importância que enfim ultrapassa a do trabalho. Alain Lebaube resumiu a 
situação com perfeição (GORZ, 2005, p.23): “Os jovens diplomados, por mais brilhantes que sejam, 
recusam envolvimentos plenos, inteiros. Eles executam o trabalho mecanicamente, mas resguardam 
sua alma com aquela reserva que caracteriza os superdotados, capazes de nos iludir”. (LEBAUBE, 
1992apud GORZ, 2005, p .23). 
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que permite a essa força de trabalho retirar-se do jogo e reusar a imersão total do 

trabalho (GORZ, 2005, p. 23).  

 Basta anunciar esse obstáculo à subsunção total para que o meio de 

contorná-lo salte aos olhos: a diferença entre o sujeito e a empresa, entre a força de 

trabalho e o capital, deve ser suprimida.  

 A ideia é a de que o trabalhador deve se tornar, ele mesmo, uma empresa, 

correndo os riscos da sua atividade72. 

 A previsão vai além, projeta o fim do salário: 

O regime salarial deve desaparecer tal como anunciavam, desde o 
inicio dos anos 1990, Charles Handye e William Bridges, alguns dos 
primeiros a fazê-lo. Nessa concepção, haverá apenas empresas 
individuais de prestação de serviços individuais. Cada um deverá se 
sentir responsável por sua saúde, por sua mobilidade, por sua 
adaptação aos horários variáveis, pela atualização de seus 
conhecimentos. Cada um deverá gerir seu capital humano ao longo 
de sua vida, deverá continuar a investir em estágios de formação e 
compreender que a possibilidade de vender sua força de trabalho 
depende do trabalho gratuito, voluntário, invisível, por meio do qual 
ele sempre poderá reproduzi-la (GORZ, 2005, p. 24). 
 

 Verifica-se, em todo mundo, um forte crescimento do autoempreendedorismo. 

Gorz cita este crescimento na Grã-Bretanha, na Itália e na Suécia. A observação 

destes fatos, na sociedade do trabalho, indica a necessidade de um Direito do 

Trabalho que abranja tais relações sociais (autoempreendedorismo) que estão em 

plena expansão na sociedade pós-industrial.  

 Neste sentido, o Direito do Trabalho não poderá mais fechar os olhos para os 

trabalhadores em sentido geral, simplesmente por não possuírem vínculo 

empregatício. Emerge a necessidade de sindicalização dos autoempreendedores. 

Sobre este tema o estudo se dedicará mais adiante. 

 A ideia do autoempreendedor “equaciona” o problema do desemprego, na 

medida em que transforma o desempregado em sujeito com empregabilidade. Não 

está se falando em desemprego estrutural, porque o autoempreendedor não está em 

                                                        

72
A pessoa deve, para si mesma, tornar-se uma empresa; ela deve se tornar, como força de trabalho, 

um capital fixo que exige ser continuamente reproduzido, modernizado, alargado, valorizado. Nenhum 
constrangimento lhe deve ser imposto do exterior, ela deve ser sua própria produtora, sua própria 
empregadora e sua própria vendedora, obrigando-se a impor a si mesma constrangimentos 
necessários para assegurar a viabilidade e a competitividade da empresa que ela é. Em suma o 
regime salarial deve ser abolido. (GORZ, 2005, pg. 23). 
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busca do próprio emprego, mas desenvolve sua atividade de forma autônoma, 

saindo da lista dos desempregados73. 

  Neste contexto, empurra-se a responsabilidade do desemprego ao 

desempregado, cabendo a ele restaurá-la nas intermitências do trabalho, nos 

períodos de desemprego e no acréscimo do tempo livre. 

 

3.4.6 O “Capital Imaterial” e a Crise do Conceito de Valor 

 

 No contexto da economia do conhecimento, o capital imaterial figura como a 

principal força produtiva. Tal hipótese implica na constatação de uma  revolução do 

sistema produtivo, uma vez que o valor de troca das mercadorias, sejam ou não 

materiais, não mais são determinados, como já adiantado, pela quantidade de 

trabalho empregado na sua produção, mas, principalmente, pelo seu conteúdo de 

conhecimentos e informações. 

  É o trabalho imaterial, aquele que está relacionado à criatividade e às 

inteligências gerais, e não mais o trabalho social abstrato mensurável segundo um 

único padrão, que se torna a principal fonte de valor e de lucro, no cenário do 

capitalismo cognitivo. Assim, segundo vários autores, a principal forma de trabalho 

pós-moderno. 

 A anunciada crise no conceito de valor está na forma de mensuração do 

trabalho imaterial. Como medir o conhecimento de um trabalhador? Ou sua 

capacidade criativa, já que esses conceitos são a principal fonte de valor e de lucro 

na sociedade pós-fordista? 

 A questão é que o conhecimento não é abstraível em unidades simples, o que 

dificulta a sua manipulação pelo capital. Não se mensura o conhecimento, a 

capacidade criativa ou o discernimento de uma pessoa com os mesmos métodos 

que se mensura a capacidade produtiva material, ou seja, quantos parafusos um 

bom trabalhador é capaz de produzir ou mesmo apertar em uma hora de trabalho74. 

                                                        

73
 O workfare em sua versão blairista, finalmente herdada de outros países, aboliu a indenização do 

desemprego, transformou-a em “indenização de procura de emprego”, e postulou que essa procura é 
o “trabalho” que o desempregado deve obrigatoriamente produzir o mais assiduamente possível, aí 
compreendida a aquisição de competências mais vendáveis do que aqueles que já possuem. A 
produção do si obrigatória se torna um “job” como qualquer outro (GORZ, 2005, p. 23). 
74

 A crise de mediação do trabalho engendra inevitavelmente a crise da medição do valor. Quanto 
tempo socialmente necessário a uma produção se torna incerto, essa incerteza não pode deixar de 
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 Alerta Gorz para uma forma encontrada pelo capital para auferir riqueza, no 

contexto do capitalismo cognitivo. O trabalho imaterial não pode ser mensurável 

pelos padrões tradicionais – ou seja – em unidades abstratas simples. Por razões 

semelhantes, o capital também não será capaz de apropriar-se de riquezas naturais 

bem como dos bens comuns. Assim, o capitalismo cognitivo busca um caminho 

alternativo à produção de riqueza através do controle ao acesso dos bens comuns75. 

 Quanto aos conhecimentos, especificamente, resta claro que o capital está, 

no contexto da sociedade pós-industrial, fazendo de tudo para manipulá-lo, torná-lo 

mercadoria vendível, negociável, tornando-o parte do capital da empresa como se 

mercadoria fosse. 

 Para tanto, ora opta pela estratégia da tentativa de alienação propriamente 

dita, através dos padrões tradicionais de mensuração, o que já fora bem evidenciado 

como sendo um método inapropriado no contexto da sociedade do conhecimento, 

ou através do controle de acesso às riquezas comuns naturais. 

 O controle de acesso à internet pode ser apontado como uma forma de 

manipulação, de bem comum pelo capital. Não só no que diz respeito às questões 

financeiras propriamente, mas também no campo do controle político, como se 

observa na China, que cerceia a população à conexão de determinadossites da 

internet. 

 

3.4.7 Conhecimento, Valor e Capital o “Capitalismo Cognitivo” é a Crise do 

Capitalismo em seu Sentido mais Estrito 

 

 Observa André Gorz uma crise substancial no capitalismo cognitivo. Em 

sendo o conhecimento a força produtiva principal, o produto é subjetivo e comum a 

todos e resulta da colaboração das pessoas, ou seja, da inteligência geral. Esses 

                                                                                                                                                                             

repercutir sobre o valor de troca do que é produzido. O caráter cada vez mais qualitativo, cada vez 
menos mensurável do trabalho, põe em crise a pertinência das noções de “sobretrabalho” e de 
“sobrevalor”. A crise da mediação do valor põe em crise a definição da essência do valor. Ela põe em 
crise, por consequência, o sistema das equivalências que regula as trocas comerciais (GORZ, 2005, 
p. 29). 
75

 No entanto, é verdade que, se não podem ser apropriadas ou “valorizadas”, as riquezas naturais e 
os bens comuns podem ser confiscados pelo viés das barreiras artificiais que reservam o usufruto 
delas aos que puderem pagar um direito de acesso. A privatização das vias de acesso permite 
transformar as riquezas naturais e os bens comuns em quase-mercadorias que proporcionarão uma 
renda aos vendedores de direitos de acesso. O controle de acesso, como nós veremos, é uma forma 
privilegiada de capitalização das riquezas imateriais (GORZ, 2005, p. 31). 
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conceitos não são mensuráveis economicamente, outrossim, são gerados, 

aperfeiçoados e trocados livremente na era da informação, principalmente, através 

da internet. 

Eis então o que em parte permite explicar por que, e em que “o 
capitalismo cognitivo funciona de maneira diferente do capitalismo em 
seu sentido mais estrito”. Desde o início, ele tem de oferecer 
respostas a uma situação inédita. A força produtiva principal, o 
conhecimento, é um produto que em grande parte resulta de uma 
atividade coletiva não remunerada, de uma “produção de si” ou de 
uma “produção de subjetividade” (GORZ, 2005, p. 36). 

 

 Por outro lado, não se pode negar que o capitalismo cognitivo se apropria do 

conhecimento incomum, aquele que está situado fora da esfera das inteligências 

gerais e é formatado em produtos, métodos. É o “conhecimento formalizado, 

separável de seus produtores e que não existe senão para ter sido deliberadamente 

produzido” (GORZ, 2005, p. 36). 

 Esse tipo de conhecimento também é disponibilizado gratuitamente, 

principalmente no mundo virtual. É produzido difusamente, pelo capital, em 

quantidades ilimitadas, e a um custo irrisório. Como a produção e a difusão do 

conhecimento ocorrem no mundo virtual? Gorz alerta para questão importante: 

“ademais, ele é geralmente acessível, ao menos em princípio, graças àInternet, 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). 

 O autor revela a sua pertinente preocupação com o fato de que o novo 

universo onde se desenvolve o sistema produtivo, e, por conseguinte, as lutas 

sociais, é susceptível de controle pelo capital. Como já relatado, as ditaduras ainda 

existentes no mundo, como no caso da China, Líbia, etc, procuram frear os 

movimentos sociais decorrentes do mundo virtual, através da censura dos meios de 

comunicação, inclusive, a própria internet. 

 Apesar disso, os movimentos sociais têm conseguido ultrapassar a barreira 

da censura imposta por esses governos, utilizando-se das novas tecnologias para 

comunicação e mobilização sociais. O estudo analisa com cautela esses 

movimentos em capítulo próprio76. 

                                                        

76
 Vide Capítulo 4. 
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 Mas a grande ideia revolucionária estaria ainda em outra dimensão, em outra 

forma de alienação do conhecimento, do saber. Trata-se do software, ou programa 

de computador que, representa a separação do conhecimento do produto no qual 

esteve ou está incorporado. O programa de computador gera, portanto, ações 

produtivas independentes do conhecimento originariamente empregado para a sua 

confecção.  

 No entender de Lojkine (2002), o trabalho improdutivo do programador é 

produtivo também e, no sentido de que o produto (o software) quando aplicado, ou 

seja, em funcionamento, é gerador de mais-valia, de riqueza, por si só. Esse 

pensamento converge para a ideia de Gorz:  

Ele pode organizar e gerir as interações complexas entre um grande 
número de atores e de variáveis; pode conceber e conduzir as 
máquinas, as instalações e os sistemas de produção flexíveis; ou seja, 
desempenhar o papel de um capital fixo, substituindo o trabalho vivo, 
material ou imaterial, por trabalho acumulado. Posto que o custo 
marginal dos programas de computador é bastante pequeno, até 
desprezível, o conhecimento é, por certo, fonte de valor, ele destrói 
muito mais “valor” do que serve para criar (GORZ, 2005, p. 37). 

 
 A capacidade produtiva de um programa de computador gera um efeito 

devastador no mercado de trabalho. É que o software tem a capacidade de analisar 

e processar informações numa velocidade bastante superior à capacidade humana. 

Assim, o investimento em informática reduza necessidade de trabalho humano e 

gera desemprego.  

 Outro fator importante é que, com a facilidade da disseminação das 

informações, o software é comercializado a preços irrisórios ou fornecido 

gratuitamente, o que gera uma crise de valor dos produtos e serviços77. 

 Como consequência, os produtos e serviços tornam-se cada vez mais baratos 

e, reduzem drasticamente a lucratividade do capital. É por isso que Gorz78identifica, 

nesse ponto,uma crise do sistema capitalista.  

                                                        

77
 O conhecimento abre então a perspectiva de uma evolução da economia em direção à economia 

da abundância; o que quer dizer, igualmente, em direção à economia em que a produção, requerendo 
cada vez menos trabalho imediato, distribui cada vez menos os meios de pagamento (GORZ, 2005, 
p. 37). 
78

 O valor (de troca) dos produtos tende a diminuir e a causar, cedo ou tarde, a diminuição do valor 
monetário da riqueza total produzida, assim como a diminuição do volume dos lucros. A economia da 
abundância tende por si só a uma economia da gratuidade; tende a formas de produção, de 
cooperação, de trocas e de consumo fundadas na reciprocidade e na partilha, assim como em novas 
moedas. O “capitalismo cognitivo” é a crise do capitalismo em seu sentido mais estrito (GORZ, 
2005, p. 37). 
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 Para concluir a análise do pensamento de André Gorz sobre a sociedade do 

conhecimento, o estudo evidencia o ponto nevrálgico da sua crítica ao capitalismo 

cognitivo. São duas questões capazes de arruinar o sistema ou impor a sua total 

reestruturação.  

 O primeiro ponto é a da solvência da demanda para o que é produzido com 

cada vez menos trabalho. É uma consequência do desenvolvimento tecnológico 

bastante evidenciado nos dias atuais. O segundo ponto é a capitalização e 

valorização do conhecimento, que nada mais são senão a tentativa do capital de se 

apropriar do conhecimento, impedindo que ele se torne um bem coletivo, 

formatando-o como capital imaterial – alienável, portanto. 

 Alerte-se que a apropriação do conhecimento de que trata Gorz não é apenas 

direta. Como já evidenciado, o simples controle e a apropriação dos meios de 

acesso ao conhecimento já são formas de reestruturação do capitalismo, no sentido 

de manter seu sistema hegemônico.  

 A batalha social pós-industrial se dá no campo da liberdade de informação e 

no conhecimento. A censura e o controle de acesso à informação é o ponto de atrito. 

Revela-se, por exemplo, no controle de acesso à internet, com aquele promovido por 

regimes totalitários. “O acesso e os meios de acesso ao conhecimento se tornam 

assim o desafio maior de um conflito central” (GORZ, 2005, p. 37). 

 

3.5 A Teoria do Trabalho Imaterial na Visão de Sergio Lessa: o Contraponto 

 

 Sergio Lessa é um crítico da teoria do trabalho imaterial. Suas posições são 

contrárias ao pensamento dos autores já analisados no presente estudo, tais como 

Negri, Lazzarato, Lojkine e Gorz.  

 O estudo traz à discussão seus argumentos, a fim de que as suas críticas à 

teoria do trabalho imaterial auxiliem para um melhor entendimento das questões 

abordadas. 

 Para ele, a ideia defendida pelos autores da teoria do trabalho imaterial, sobre 

uma “nova subjetividade”, nascida do general intelect, intelectualidade de massa, 

que universaliza o capital a toda sociedade, não passa de uma fábula.  
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 Entende como sendo repentina e inconsistente a ideia de que o capital tenha 

cedido ao general intelect a condição de recusar a sua valorização e, por sua vez, 

substituir a antiga valorização do capital pela sua própria autovalorização (NEGRI, 

1991, p. 143 apud LESSA, 2005, p. 65).   

3.5.1 O Trabalho Imaterial: uma Fábula 

 

 Lessa opõe-se à teoria do trabalho imaterial. Questiona a ideia de comunismo 

dos neomarxistas. Para ele, no fundo, não há que se falar em comunismo, indicando 

que esse movimento estaria propagando apenas a reformulação do sistema 

capitalista,o qual, no final, continuaria hegemônico, beneficiando-se do 

desenvolvimento tecnológico. 

 A fábula do trabalho imaterial está na ideia da recusa ao trabalho, que é 

analisada como um raciocínio incoerente e improvável. Por isso, 

A forma histórica mais importante desse movimento comunista é o 
que a fábula denomina de “recusa ao trabalho”: a identidade 
capital/totalidade social, ao revelar que tudo é político-subjetivo, faz 
com que repentinamente surja uma subjetividade autônoma em 

relação ao capital (LESSA, 2005, p.18). 
 

 Para Negri e Lazzarato, o antagonismo capital x trabalho é superado em 

razão da nova subjetividade do trabalho imaterial. O front de batalha pós-moderno é 

protagonizado politicamente entre a subjetividade do capital e a subjetividade do 

trabalho, já que a produção está nas atividades intelectuais e no conhecimento.  

 Em sentido oposto, Sergio Lessa advoga que a superação do taylorismo 

promovida pelo avanço tecnológico e a reformulação da teoria organizacional das 

corporações baseadas nas novas formas de gerência são consideradas as novas 

estratégias do capitalismo pós-industrial para a ampliação da extração de mais-valia.  

 Os neomarxistas defendem tese contrária. Para eles, o avanço tecnológico e 

a reformulação da teoria organizacional das corporações baseadas nas novas 

formas de gerência seriam o universo onde corre a transição do capitalismo para o 

comunismo na economia do conhecimento, e não a ferramenta para ampliação da 

extração de mais-valia.  

 Lessa combate duramente esse raciocínio afirmando que nele está contido 

premissas falsas.  

É aqui que o caráter fantástico da nossa fábula se expressa mais 
claramente: segundo ela, não foi a ampliação da extração da mais-
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valia, pela adoção de novas tecnologias e novas formas de gerência, 
que fechou os postos de trabalho e provocou o desemprego que 
conhecemos. Antes, ocorreu exatamente o contrário: os operários 
abandonaram as fábricas, recusaram o trabalho taylorizado do Estado 
do bem-estar e optaram pelo trabalho imaterial do estilo de vida 
comunista. Uma busca desesperada de operários pelos burgueses 
seria muito mais compatível com esta fábula que nossas longas filas 
de desempregados em busca de qualquer emprego, mesmo o mais 
taylorizado! (LESSA, 2005, p. 19).  

 
 Para os autores questionados por Lessa, o desemprego não é uma 

consequência dos novos métodos capitalistas de extração de mais-valia, mas sim a 

expressão da força racionalizadora do amor para o tempo dos trabalhadores que se 

recusam a continuar submetidos à exploração da sua força de trabalho de forma 

taylorizada. É o que os neomarxistas denominam revolução passiva, sendo este o 

caminho para a transição para o comunismo.  

 Em sua perspectiva, o que se pretende com a tese da revolução passiva, no 

contexto da nova subjetividade, é dar uma aparência científica à teoria de que não 

há mais proletariado nem burguesia. Essa negação enterra a discussão em torno da 

luta de classe, bem como de um projeto verdadeiramente revolucionário de transição 

para o comunismo tal como pensado por Marx, o que é inconcebível a um Marxista 

ortodoxo. 

 Dizem ainda aqueles autores: se, no trabalho imaterial, toda a sociedade é 

produtiva, sejam os que pensam a própria produção, os que criam ou os que 

gerenciam ou mesmo os que operam na transformação direta da natureza, supera-

se a separação entre trabalho e vida, produção e consumo, uma vez que o próprio 

consumo é produtivo. 

 Lessa ironiza essa posição, dizendo “hoje, consumir e pensar seria tão 

produtivo quanto transformar minério de ferro em carro!” (LESSA, 2005, p. 20). 

 E continuam: à luz da teoria do trabalho imaterial, estar-se diante de um novo 

modelo de produção comunista. Não se trata de uma mera variação do modelo 

capitalista, sendo esse pós-industrial ou cognitivo, mas sim um novo modelo de 

produção comunista. A sociedade do conhecimento chegou ao comunismo do saber 

sem passar pela luta de classes pensada por Marx. É a superação completa da tese 

da luta de classes.  

 Tais argumentos são combatidos por Marxistas ortodoxos como, Sergio 

Lessa, que não concebem a chegada do comunismo senão através de uma 



 

 

96 

verdadeira revolução do proletariado, nos termos em que Marx pensou, e não 

através de uma revolução passiva, como pensam os neomarxistas.  

 O crítico do trabalho imaterial indica que, é através do mais puro idealismo, 

que a teoria do trabalho imaterial converte todas as categorias econômicas e todas 

as relações sociais a um confronto entre subjetividades. 

 O redirecionamento subjetivista passa pelos conceitos de mais-valia e da 

relação entre trabalho produtivo e improdutivo. 

 

3.5.2 Concepção Subjetivista da Mais-Valia 

 

 A concepção subjetiva de mais-valia dos neomarxistas é um ponto da teoria 

do trabalho material bastante combatido por Lessa. Para que se pudesse formar 

uma nova teoria sobre a produção, seria necessário recepcionar a ideia de mais-

valia ou, até mesmo, a reformular.  

 O que Negri, Hardt e Lazzarato fizeram foi adotar uma concepção subjetivista 

da mais-valia. A mais-valia, tal como elaborada por Marx, é a mola propulsora do 

sistema capitalista. É dela que se extrai a riqueza do capital. Em sendo assim, a 

teoria do trabalho imaterial teria que se apropriar, de alguma forma, desse conceito, 

a fim de que pudesse se viabilizar.  

  O conceito de mais-valia está relacionado à exploração da força de trabalho 

do homem pelo próprio homem. É uma questão propriamente material, tal como 

pensada por Marx, sobre a qual o sistema capitalista exige sua continuidade. Sem a 

extração da mais-valia, compromete-se todo o sistema produtivo. Ademais, é sobre 

o conceito de mais-valia, no sentido material, é claro, que residem as discussões 

entre o capital e o trabalho ao longo da história do capitalismo. 

 O trabalho imaterial transporta o conceito de mais-valia, no sentido material 

para o sentido subjetivo – estar inserido no processo de extração de mais-valia 

subjetiva é uma faculdade humana.  

 Agora, dizem aqueles mesmos os trabalhadores contingenciados e 

valorizados pelo general intelect, se dão ao luxo de optar onde e de que forma irão 

trabalhar. Recusam o taylorismo, provocam o desemprego como forma de protesto, 

e impõem um novo comunismo através da revolução passiva. 
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3.5.3 Concepção Subjetivista de Trabalho Produtivo e Improdutivo 

 

 As noções de trabalho produtivo e improdutivo estão no cerne da teoria do 

trabalho imaterial. No seio desse debate, relacionam-se temas fundamentais à teoria 

do trabalho imaterial, como por exemplo, as metamorfoses sociais promovidas pela 

Revolução Informacional e as alterações produzidas na teoria organizacional. 

 Os conceitos de trabalho produtivo e improdutivo, apesar de não serem 

originais de Marx, nele tiveram respaldo, reconhecimento e ainda desenvolvimento 

conceitual. Segundo o próprio Lessa, o original, em Marx sobre o tema, é sua 

argumentação de que o trabalho é a atividade humana que, em qualquer momento 

da história, realiza o intercâmbio do homem com a natureza e que assim fazendo, 

produz o “conceito material da riqueza qualquer que seja a forma social 

desta”(MARX, 1983, p. 46 apud LESSA, 2005, p.24). 

 Esse é o conceito de trabalho abstrato, sob o qual o capitalismo fora 

desenvolvido: alienação da força de trabalho de um homem para o outro, como se 

mercadoria fosse. Desse “negócio” se extrai a mais-valia, que é o combustível do 

capital; a riqueza que compra mais mão de obra ou mercadorias, que foram 

produzidas pelo trabalho humano, e assim segue o ciclo.  

 Ocorre que a simples produção de mais-valia, por si só, não é o bastante, 

para o fechamento do ciclo da produção. É preciso que o produto seja vendido, para 

que a mais-valia, inserida no seu preço, faça com que a riqueza volte para o bolso 

do capital.  

 Dentro da categoria do trabalho abstrato, ainda há uma importante distinção a 

ser definida. Há trabalho abstrato que produz riqueza estocável, ou acumulável, e 

outros tipos de trabalho que não produzem riqueza susceptível de acumulação79. 

 O trabalho que está relacionado com a transformação direta da natureza gera 

produção entesourável, ou seja, que pode ser estocada, guardada, como ocorre com 

a produção de ouro, por exemplo. Os outros trabalhos abstratos não geram riqueza 

acumulável. É o caso do trabalho do cantor de ópera, por exemplo. 

                                                        

79
 Algumas mercadorias servem para entesourar (isto é, fazer tesouro), outras não se prestam a este 

papel. Por exemplo, podemos acumular capital em toneladas de ferro, em barras de ouro, em 
prédios, em fábricas, em cereais etc. Mas não se pode entesourar capital em horas de canto lírico, 
em uma dada quantidade de aulas de um professor, em uma porção de assistência médica ou em 
uma dada quantidade de assistência social (LESSA, 2005, p. 27). 



 

 

98 

 A partir dessas análises, Lessa identifica que, no interior do sistema produtivo 

capitalista, se apresenta uma clara distinção entre atividade humana relacionada à 

transformação da natureza – o que é considerado por ele como sendo trabalho 

propriamente dito – e a atividade cuja função social é produzir mais-valia. Este seria 

essencialmente trabalho abstrato. 

 O crítico do trabalho imaterial afirma que nem todo trabalho abstrato é 

trabalho – e, no interior do próprio referencial capitalista, isto se manifesta no fato de 

que apenas o intercâmbio orgânico com a natureza pode assumir a forma do 

trabalho abstrato, que produz as mercadorias capazes de servirem como meio e 

entesouramento (LESSA, 2005, p. 27). 

 Nessa linha, o autor procura desconstruir a subjetividade do trabalho 

produtivo e improdutivo defendida pelos neomarxistas: 

a) mesmo com as transformações em curso, há uma distinção ontológica 

fundamental entre o trabalho assalariado do operário e os outros trabalhos 

assalariados. É o primeiro que produz o conteúdo material da riqueza que 

sustenta todas as outras atividades humanas. O fato de serem todos 

assalariados não faz idênticos todos os trabalhadores. Há uma distinção 

essencial entre a função social que eles exercem (LESSA, 2005, p. 29). 

b) não há identidade entre trabalho abstrato e trabalho que realiza o intercâmbio 

orgânico com a natureza. O trabalho abstrato se relaciona com a produção e a 

realização da mais-valia. Como a mais-valia pode ser produzida fora da 

transformação da natureza, nem todo trabalho abstrato é trabalho. Não há, 

assim, qualquer possibilidade de identidade entre trabalho e trabalho abstrato 

(LESSA, 2005, p. 30). 

 Enfrenta Lessa a tese de que trabalho improdutivo é igualmente produtivo no 

capitalismo cognitivo, argumentando que o trabalho humano que está relacionado à 

transformação da natureza (não o trabalho abstrato) é a categoria social produtiva 

por excelência. É uma condição inexorável e atemporal de mediação do homem com 

a natureza. 

  O trabalho abstrato seria então outra categoria insociável à anterior. Não há 

como forçar a identificação de um trabalho que produz diretamente riqueza como, 

por exemplo, o do ferreiro às atividades de planejamento gerenciamento ou de 

criação. 
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Diferentemente de uma aula, de uma campanha de propaganda, de 
um planejamento feito por um engenheiro ou da descoberta de um 
cientista, o trabalho produz diretamente os bens materiais necessários 
a todas as outras atividades humanas e, por isso, é sempre a 
categoria fundante de toda e qualquer sociabilidade. É pelo trabalho 
que a riqueza material de todas as sociedades é produzida; sem ele, 
nenhuma outra atividade humana possui o suporte material 
indispensável à sua realização (LESSA, 2005, p. 31). 

 

 O autor identifica uma intensa relação entre as categorias dissecadas, 

trabalho e trabalho abstrato. Contudo não se rende à ideia de que o trabalho 

improdutivo seja considerado também produtivo, ainda que no contexto de uma 

Revolução Informacional. Outrossim, observa que o capital articula essas categorias 

de trabalho se inserindo cada vez mais profundamente na sociedade, a fim de que 

possa ampliar a extração de mais-valia, a partir da relação do homem com a 

natureza. 

   O autor associa o trabalho produtivo ao conceito de trabalho propriamente 

dito, que é aquele que está diretamente relacionado à transformação da natureza. Já 

o trabalho abstrato está ligado à produção e à realização da mais-valia, e conclui 

que: se a mais-valia pode ser produzida fora da transformação da natureza, nem 

todo trabalho abstrato é trabalho. Por isso, 

Mas sempre haverá alguma relação dos indivíduos com a natureza 
que não caberá na reprodução do capital, pela sensata razão de que 
não há identidade entre capital e humanidade porque a humanidade 
não é capital. Portanto, por mais que a reprodução social seja regida 
pelo capital e, consequentemente, por mais que o trabalho seja 
absorvido pelo trabalho abstrato, nem assim teremos a possibilidade 
histórica da identidade absoluta entre eles (LESSA, 2005, p. 31). 
 

 O fim do trabalho abstrato não significa o fim do trabalho em sentido 

material/produtivo, ou seja, aquele que está relacionado ao intercâmbio orgânico do 

homem com a natureza trabalho. O que ocorre é, apenas, o desaparecimento da 

alienação do trabalho humano na forma capitalista. 

 Esse é o sentido ortodoxo da “revolução proletária”, tal como pensado por 

Marx: “O proletariado é a única classe da sociedade capitalista que vive da riqueza 

produzida pelo seu próprio trabalho e, portanto, a única que não tem nada a perder 

com a superação do sistema do capital” (LESSA, 2005, p. 32). Todas as outras 

classes vivem da exploração do trabalho operário e, por conseguinte, tem algo a 

perder com a superação do regime capitalista.  
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 Este é o ponto da teoria do trabalho imaterial que mais incomoda o autor: a 

revogação da “revolução proletária” pela “revolução passiva” do intelecto geral, 

decorrente da “reconciliação do capital com o trabalho” (COCCO, 2000, p. 160), que 

se tornou possível graças à valorização da intelectualidade de massa e da opção 

dos trabalhadores em recusar a alienação do seu trabalho em função do “amor para 

o tempo”.  

 Reconhece Lessa que os autores do trabalho imaterial partem de uma 

premissa verdadeira, ou seja, de que sociedade capitalista íntegra, como 

demonstrado pelo próprio Marx, a vida econômica mundial e até mesmo dos 

indivíduos. A nova concepção de trabalho produtivo e trabalho improdutivo vale-se 

da constatação de que a cada dia, a atividade de qualquer indivíduo é cada vez mais 

necessária para a vida de todos os outros.  

 O erro está em acreditar que toda sociedade é produtiva – como a dos 

operários – para ultrapassar o conceito de trabalho que produz a riqueza material da 

sociedade – o trabalho operário – e todas as outras atividades. Segundo ele, 

A tese de Negri, Hardt e Lazzarato apóia-se, portanto, em pura 
fantasia: não vivemos hoje, nem poderíamos jamais viver, qualquer 
identidade absoluta entre capital e a sociedade. Pelo contrário, o 
desenvolvimento das forças produtivas evidencia a crescente 
incompatibilidade entre capital e sociedade (LESSA, 2005, p. 39). 

 

 A tese do trabalho imaterial pretende sepultar as classes sociais, bem como a 

luta de classes e superar o projeto revolucionário marxiano, a partir da emergência 

de um novo paradigma, social formado pelos “empresários sociais” e “trabalhadores 

sociais” que se integrariam reciprocamente no trabalho imaterial – e sendo todos 

eles produtivos. 

 Assim não haveria mais antagonismo entre capital e trabalho, não seria mais 

o capital explorador do trabalho abstrato pela extração da mais-valia, mais, sim, o 

capital social que se reproduziria pelo trabalho imaterial. E conclui: 

Portanto, tal como adiantamos, a tese do trabalho imaterial cumpre 
uma função ideológica muito precisa: justifica a crise em que vivemos, 
afirmando ser ela não a crise da ordem do capital, mas sim as dores 
inevitáveis à transição em curso ao comunismo (LESSA, 2005, p. 35). 
 

 Entende Lessa que a teoria do trabalho imaterial, como ciência, não possui 

qualquer mérito, apesar de exercer a sua função ideológica. Negar a necessidade da 

revolução e a ruptura material com a ordem do capital contribui para a 



 

 

101 

desarticulação dos trabalhadores, centralizados pelos operários para a emancipação 

humana.  

 

3.5.4 A Materialidade do Trabalho e o Trabalho Imaterial: um Comunismo 

Compatível com o Mercado 

 

 A tese do trabalho imaterial defendida por Antonio Negri, Michel Hardt e 

Maurizio Lazzarato encontra os seus pilares na revolução informacional. Como 

demonstrado no presente estudo, percebes-se uma série de metamorfoses nas 

relações de poder no capitalismo pós-fordista.  

 O poder que estava concentrado nas mãos do capital agora estádifuso e em 

todo corpo social. A Revolução Informacional permite que o conhecimento seja 

compartilhado entre todos. Já os que dominam as novas formas de tecnologia, 

apresentam-se, no novo cenário social, como grandes protagonistas. 

 Na perspectiva dos teóricos do trabalho imaterial o poder difuso ultrapassa a 

necessidade de ruptura revolucionária entre o capital e o trabalho. 

 Para Lessa o conteúdo político da tese do trabalho imaterial indica que, além 

de uma mera reformulação das tradicionais formas de produção e de gerência, 

propicia a instauração de um suposto comunismo compatível com o mercado, com o 

dinheiro, com a propriedade privada e com o Estado (LESSA, 2005, p. 37). 

  Para o crítico do trabalho imaterial é inconsistente a concepção de um 

comunismo sem separação das classes sociais e com a manutenção do controle da 

produção nas mãos dos burgueses.  

 Entende que a tese é uma farsa, no sentido de que a classe burguesa apenas 

se reestrutura, no contexto do capitalismo cognitivo, sendo o novo empresário, 

denominado por Negri como “empresário político”, o coordenador da produção 

imaterial. Seria portanto um comunismo burguês, no sentido de que mantém o 

controle da produção nas mãos dos empresários. 

 

3.5.5 Conclusão do Pensamento de Sergio Lessa 

 

 Concluindo a exposição do pensamento de Sergio Lessa sobre a teoria do 

trabalho imaterial, o estudo aponta para os principais argumentos do autor, que são 

absolutamente antagônicos com a tese da imaterialidade do trabalho. 
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 Reconhece as metamorfoses da sociedade do trabalho, em consequência do 

desenvolvimento tecnológico, o que implica o nascimento de novas formas de 

articulação entre o trabalho produtivo e improdutivo (LESSA, 2005, p. 71). 

  Aponta que tais transformações não ocorrem apenas no “chão da fábrica”, 

mas também na composição orgânica do capital. Diferentemente do que possa 

parecer a primeira leitura, Lessa admite que é razoável afirmar que a conformação 

das classes sociais tem-se alterado, abrindo, com isso, consequências inesperadas 

para a luta de classes e, muito evidentemente, para a política (LESSA, 2005, p. 71). 

 Contudo, diverge absolutamente da ideia de que essas transformações sejam 

capazes de alterar a hegemonia do capital. Para ele, 

nas novas condições históricas de esgotamento do padrão de 
acumulação fordista/welfare state, o novo patamar de extração de 
mais-valia e as novas tecnologias e formas de gerenciamento são 
tudo que o capital tem a oferecer para o futuro (LESSA, 2005, p.71). 

 
 Se, por um lado, admite que o capital possa incorporar novas relações sociais 

ao seu processo de valorização convertendo em produtos trabalhos antes 

improdutivos, por outro lado, não admite que isso implique o cancelamento da 

relação ontológica entre o trabalhado produtivo e improdutivo, tal como pensada 

originalmente por Marx. 

 Afirma que Negri, Hardt e Lazzarato, apesar de se denominarem marxistas, 

eles não são. Estão completamente equivocados, pois construíram uma teoria que é 

uma contradição, em termos no universo marxiano: “o trabalho é sempre 

socialmente material, e a imaterialidade do trabalho não passa de quadratura do 

círculo” (LESSA, 2005, p. 72). 

 Diferentemente do que pensam os autores criticados, a reorganização da 

teoria organizacional em torno do capitalismo cognitivo, não representa a superação 

das categorias marxianas de trabalho produtivo e improdutivo, mas, sim, a 

reafirmação da sua distinção ontológica, tal como concebida por Marx. 

 Como consequência, não admite a superação das classes sociais pensadas 

por Marx: “o critério da inserção na estrutura produtiva como ponto nodal da 

determinação do ser da subjetividade das classes sociais continua válido” (LESSA, 

2005, p.72). 
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 Finalmente, sua maior irresignação com a teoria do trabalho imaterial é a ideia 

de “revolução pacífica” promovida pela valorização da intelectualidade de massa e 

pela recusa ao trabalho, pelo amor ao tempo.  

 Para ele, não há que se falar em comunismo indicando que esse movimento 

estaria propagando apenas a reformulação do sistema capitalista, que, no final, 

continuaria hegemônico, beneficiando-se do desenvolvimento tecnológico.  

3.6 Diferenciação do Pensamento de Negri, Hardt e Lazzarato, Frente ao 

Pensamento de Lojkine e Gorz e à Diferenciação desses ao Pensamento 

de Sergio Lessa 

 

 O presente estudo cumpre a sua tarefa de apresentar a doutrina sobre o 

trabalho imaterial e, como parte desse esforço, há que se diferenciar as ideias de 

cada grupo de pensadores.  

 A teoria do trabalho imaterial não é unânime entre os pensadores, como 

restou demonstrado. As ideias contumazes de Hardt, Negri e Lazzarato sobre o 

tema é, em algum momento, divergente de Gorz e de Lojkine. Cada um deles possui 

um caminho próprio, uma forma singular de enxergar as metamorfoses sociais 

contemporâneas. 

 O posicionamento de Sergio Lessa, crítico mais obstinado da teoria do 

trabalho imaterial, confronta todos os autores apresentados e reduz a base teórica 

do trabalho imaterial a uma mera fábula. 

 O presente estudo procurou aprofundar a análise sobre o pensamento de 

cada um desses autores. Contudo, não pretende entrar na discussão ou adotar um 

posicionamento favorável ou sobre a validade da teoria do trabalho imaterial 

apresentada por cada um deles. 

 As metamorfoses ocorridas nas relações de trabalho, no contexto do 

capitalismo cognitivo, não são analisadas como a retomada pacífica do comunismo, 

ocorrida por consequência do amor para o tempo, como em Negri e Lazzarato80. 

Gorz, ao contrário, observa que o capitalismo, agora na sua versão cognitiva, 

continua exercendo o seu poder de domínio sobre os trabalhadores impondo a eles 

uma nova atitude: transformarem-se em empresa. Veja-se:  

                                                        

80
 Sobre esta questão remete-se o leitor ao ponto anterior que trata especificamente da visão dos 

neomarxistas sobre o trabalho imaterial 
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O capital consegue exercer poder sobre os homens e é capaz de 
mobilizar a todos: os empregados têm de se tornar empresas que, 
mesmo no interior de grandes estabelecimentos industriais (p. ex. Na 
Volkswagen e na Daimler-Chrysler), devem responder pela 
rentabilidade de seu trabalho. Na briga com a concorrência, eles 
serão forçados a internalizar a pressão trazida pela lógica da 
obtenção do máximo de proveito possível. No lugar daquele que 
depende do salário, deve estar o empresário da força de trabalho, 
que providencia sua própria formação, aperfeiçoamento, plano de 
saúde, etc. “A pessoa é uma empresa”. No lugar da exploração 
entram a auto-exploração e a autocomercialização do “Eu S/A”, que 
rendem lucros às grandes empresas, que são os clientes do auto-
empresário (GORZ, 2005, p. 10). 
 

 Esta expressão concebida por Gorz evidencia a divergência entre o seu 

pensamento e a dos percussores da teoria do trabalho imaterial. Enquanto os 

primeiros, Hardt, Negri e Lazzarato previam a passagem pacífica ao comunismo, 

graças à imaterialidade do trabalho; ao “amor para o tempo”, André Gorz observa a 

mão dominadora do capitalismo que já se utilizava destas novas categorias 

(subjetividades) para manter-se hegemônico. 

 Por outro lado, Gorz acredita que as transformações do capitalismo cognitivo 

deságuem na revolução, apesar do encolhimento do proletariado. A legitimidade dos 

movimentos sociais estaria nas mãos dos trabalhadores em geral e não apenas e 

exclusivamente nas mãos da classe operária, como se extrai do pensamento dos 

marxistas ortodoxos. Nesse sentido, André Gorz: 

O conhecimento que, graças ao livre autodesenvolvimento dos 
homens, como todas as suas qualidades insubstituíveis, e não 
graças à sua instrumentalização e dominação, tornou-se a principal 
força produtiva, deveria abrir caminho para “uma nova era, que 
precisava de novas formas de estruturação sociais, culturais e éticas” 
(VIVERET apud GORZ, 2005, p.10). 
 

 Para o autor, a evolução do capitalismo pós-fordista possibilita, sim, a 

revolução. Contudo, esta não seria mais viável pela classe operária, mas, sim, na 

superação do próprio trabalho através da afirmação das atividades autônomas dos 

sujeitos. Aqui se encontra convergência entre o pensamento de Gorz, como visto 

anteriormente e o pensamento de Jean Lojkine. Veja-se: 

reduzir as evoluções do salariado urbano às dos assalariados do setor 
formal, mais ou menos estável e protegido, não equivale a 
negligenciar uma enorme parte do salariado – aquela que se refere ao 
salário precário dos “informais”, dos milhares de ambulantes que se 
movem nas grandes metrópoles e nas favelas de todos os países 
subdesenvolvidos? Numa palavra: não significa esquecer os 30% de 
brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza e os 7 milhões de 
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menores que estai abandonados nas ruas do Brasil? Mais ainda: não 
significa reduzir o movimento social apenas às lutas “corporativas” dos 
sindicatos, que só agrupam uma minoria de assalariados 
“privilegiados” pela estabilidade do seu estatuto, minimizando as lutas 
dos favelados e de todos os excluídos do crescimento capitalista 
(“excluídos” de um mínimo vital, do direito à moradia e do direito à 
saúde)? (LOJKINE, 2002, p.235). 

 Essa discussão que é o cerne do presente estudo será, ao final, melhor 

analisada, quando se apontar a convergência do pensamento de Gorz e Lojkine, e a 

crítica lançada por Sergio Lessa. 
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4 AS NOVAS POSSIBILIDADES DE REINVENÇÃO DAS LUTAS COLETIVAS 
 

 

 As metamorfoses da sociedade contemporânea e a instauração de um novo 

capitalismo denominado cognitivo foram apresentadas no primeiro capítulo do 

estudo. Em seguida, demonstrou-se a teoria do trabalho imaterial à luz dos seus 

principais pensadores, concluindo-se que esta espécie de trabalho éa protagonista 

da sociedade contemporânea. 

 Neste quarto capítulo, cumpre ao estudo, demonstrar as novas possibilidades 

de reinvenção das lutas coletivas com base nas evidências empíricas do poder 

explosivo da classe dos trabalhadores do conhecimento. A atuação desses 

personagens no cenário contemporâneo, a partir da utilização das novas 

tecnologias, incomoda a hegemonia do capital e poderá ser a mola propulsora da 

reestruturação de um movimento sindical verdadeiramente libertário. 

 Surge, verdadeiramente, uma nova força capaz de se impor frente à 

hegemonia capitalista?  

 

4.1 A Reinvenção do Poder Nômade 

 

 A teoria da reinvenção do poder nômade é desenvolvida pelo grupo Critical 

Art Ensemble e repercutida por Everaldo Gaspar (2008) em sua obra Princípios de 

Direito do Trabalho: Fundamentos Teóricos e Filosóficos.  

 Os autores encontram na descrição de Heródoto de Halicarnaso uma 

sociedade nômade, bastante temida por volta de 700 a.C. chamada pelos Gregos de 

Citá. Por se tratarem de povos nômades, suas ofensivas militares eram 

imprevisíveis, o que causava grande temor aos demais povos. 

 Explicam que para os Citas o poder não era uma questão de ocupação 

espacial. Eles simplesmente saqueavam territórios na medida em que precisavam 

em qualquer região que precisassem.  

 Tal modus operandi lhes permitiam permanecer invisíveis quando as 

condições de combate não lhes parecessem favoráveis ou adequadas. Os referidos 

autores argumentam que esse modelo de organização do poder e dessa estratégia 

predatória foi recriada no ceio da elite capitalista. 

Sua reinvenção baseia-se na abertura tecnológica do ciberespaço, 
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onde velocidade/ausência e inércia/presença colidem na hiper-
realidade. O modelo arcaico de poder nômade outrora, um meio para 
formatar um império instável, evolui para um meio sustentável de 
dominação (CRITICAL ART ENSEMBLE, 2001, p.24-25). 
 

 Ressaltam ainda que apesar das ideias centrais de invisibilidade e não 

localização para dificultar a resistência serem as mesmas o modus operandi se 

sofisticou, uma vez que, na atualidade, não mais se apresentam com hostilidade, 

mas sim de modo amigável e sedutor. 

 Igualmente, os locais atuais de produção são nômades, dificultando uma ação 

eficaz dos movimentos dos trabalhadores. Citam como exemplo a transferência das 

fabricas Dupont e da General Motors para o México. Tal realidade nômade dos 

setores produtivos tem desencadeado o dumping social. Podemos citar como 

exemplo a China. “O preço da velocidade do mundo corporativo é pago pela 

intensificação da exploração” (CRITICAL ART ENSEMBLE, 2001, p. 30). 

 A questão que se levanta é o reconhecimento das limitações dos modelos de 

combate e resistências atuais, adaptando-os ao modelo atual, dos distúrbios 

eletrônicos. Terreno ainda desconhecido, mas absolutamente aberto à novas 

experiências. O campo de batalha pós-moderno é o ciberespaço e não mais o chão 

da fábrica. Insistir no espaço físico é lutar na pós-modernidade com as armas 

ultrapassadas da modernidade.  

 Nesse sentido, argumentam os autores,  

A tecnologia que passou pelas brechas da hierarquia militar 
corporativa é suficiente para que a experiência com a estrutura da 
célula em meio à cultura da resistência possa ter início. Novas táticas 
e estratégias de desobediência civil são agora possíveis, a partir de 
consensos, sobretudo aquelas que têm por objetivo perturbar a 
ordem virtual em vez da ordem do espaço (CRITICAL ART 
ENSEMBLE, 2001, p.139) 
 

 Percebendo essas novas possibilidades de atuação, a elite do capitalismo 

tem procurado controlar a ação dos trabalhadores do conhecimento. Contudo, os 

cibertativistas estão alertas a esses movimentos no sentido de manutenção do 

status quo dominante do capital. 

Esta preocupação, que vem dos centros hegemônicos do capitalismo 
global, faz sentido em virtude da força explosiva que têm os 
trabalhadores do conhecimento ou daqueles que lidam com o 
trabalho imaterial. Eles são capazes de paralisar os contatos com os 
grandes bancos e dados dos setores produtivos e financeiros 
internacionais; as redes de televisão por satélites e locais, as bolsas 
de valores, as máquinas inteligentes como repercussões 
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imprevisíveis. (ANDRADE, 2008, p.254). 
 

 O advogado e professor, fundador do Center for Internet and Society da 

Standford Law School (EUA), Lawrence Lessing, milita em favor da “free culture” e 

denuncia que os tribunais e as corporações vêm tentando cercar porções do 

ciberespaço, o que compromete seriamente o potencial da internet de fomentar a 

democracia e o crescimento econômico global. 

 Como alerta Vinton Cerf, cientista da computação e um dos principais 

criadores da internet, citado pela revista The Economist: “instalados nos postos de 

pedágio da rede, os magnatas do setor poderão discriminar financeiramente sites e 

blogs, valendo-se dessa inédita modalidade de poder de polícia sobre o que circula 

na quase sempre livre autopsia da informação” 

  Observe-se que da mesma forma que o Estado do Bem Estar Social 

formatou os movimentos sociais como sendo meramente reivindicativos, o 

capitalismo global procura formatar e limitar a ação dos trabalhadores do 

conhecimento. 

 

4.2 Evidências Empíricas do Impacto das tecnologias nos Movimentos 

Sociais 

 

4.2.1 Movimentos Sociais Globais: a Batalha de Seattle 

 

 O fato histórico denominado “a batalha de Seattle” é emblemático para 

demonstração daquilo que o estudo está refletindo. Seattle é uma cidade americana 

que ganhou notoriedade no cenário mundial, principalmente após o grande 

desenvolvimento da Microsoft, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, 

sediada nesta cidade. 

 Em 30 de novembro de 1999, um número incerto de pessoas, acredita-se que 

entre 50 e 100 mil pessoas protestaram, nas ruas de Seattle, contra a terceira 

conferência da Organização Mundial do Comércio (OMC). Tal assembléia fora 

convocada para dar início à Rodada do Milênio, um novo ciclo de negociações 

relacionadas ao comércio internacional. 

 O movimento social que desencadeou a batalha de Seattle fora pensado em 

Genebra por um grupo de organizações de diferentes naturezas e oriundas de 
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diversos países. Registrou-se a participação de mais de 1.387 organizações não-

governamentais. Ecologistas, anarquistas, trabalhadores sindicalizados, estudantes 

e ativistas políticos mobilizaram-se por vários dias, até conseguirem a queda da 

“Rodada do Milênio”.   

 O movimento tinha diversas motivações políticas, mas sua importância 

histórica está relacionada à mobilização global dos ativistas. Seattle é 

reconhecidamente o ponto culminante de um processo de integração de grupos e 

organizações atuantes em várias partes do mundo: de operários dos países ricos ou 

pobres e camponeses, consumidores e ecologistas, Igrejas e feministas, pacifistas e 

associações de direitos humanos (PORTA, 2007, p.11). 

 O caráter internacional das manifestações foi confirmado pelas iniciativas 

organizadas paralelamente em mais de cem cidades espalhadas pelo mundo, 

naquele que seria definido como o Global Action Day [Dia da Ação Global]. O próprio 

texto sobre o tema da globalização continuou em dezenas de países, após a 

contestação da OMC, adquirindo visibilidade cada vez maior (PORTA, 2007, p.14-

15). 

 A batalha de Seattle é um marco histórico dos movimentos de mobilização 

global. Desde a sua ocorrência, toda reunião de cúpula internacional relevante é 

acompanhada por anticúpulas e manifestações que são divulgadas pela imprensa e 

pelos próprios ativistas pela internet, muitas vezes tais eventos recebem mais 

destaque da comunidade internacional do que o próprio evento oficial81. 

 A batalha de Seattle despertou a “sociedade civil global”82. O movimento de 

globalização cultural já havia se iniciado. O desenvolvimento das redes 

informacionais reduziu drasticamente as distâncias e promoveu o aumento a 

atenção a temas e problemas que anteriormente eram especialmente distantes. 

 A aceleração da comunicação permite a construção de uma esfera pública 

transnacional, definida como uma arena em que atores de diferentes países 

elaboram discursos e práticas que são difundidos para além das barreiras nacionais. 

As novas tecnologias, especialmente a internet, reduziram enormemente os custos 

                                                        

81
 Dentre outras, em 2000, no Fórum Econômico Mundial de Davos, em janeiro; contra ao Banco 

Mundial e o fundo Monetário Internacional (FMI), em Washington, em abril; na cúpula da ONU sobre 
a pobreza em Genebra, em junho; na reunião do FMI e do Banco Mundial em Praga, em setembro; 
na cúpula da União Européia em Nice, em dezembro(PORTA, 2007, p.15). 
82

 Expressão utilizada por Donatella della Porta (2007, p. 27). 
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da comunicação permitindo que ideias e projetos viajem rapidamente em escala 

global (PORTA, 2007, p.20). 

 Se por um lado a globalização acentuou o poder do capital, como se percebe 

através da atuação das empresas multinacionais, por outro lado propiciou o 

surgimento da “sociedade civil global”. Um dado estatístico apresentado por 

Donatella Della Porta (2007, p. 27) informa que o número de organizações 

transnacionais vinculadas a movimentos sindicais teria aumentado de 110 em 1963 

para 631 em 1993. 

 

4.2.2 O Caso Wikleaks:Julian Assange 

 

 O caso recente de vazamento de informações diplomáticas promovido pelo 

site Wikileaks  é outra evidência empírica do impacto da tecnologia nos movimentos 

sociais. O desenvolvimento das redes informacionais propicia a propagação das 

informações instantaneamente. 

 Mais que isso, o processo de digitalização de documentos, compromete a 

confidencialidade das informações. Poucos segundos são suficientes para a cópia e 

o envio de informações para qualquer local do mundo. Bibliotecas inteiras são 

armazenadas em um simples disco rígido. O menor descuido no manejo das 

informações e elas são propagadas instantaneamente por toda sociedade global. 

 Mas o que há de social num site que simplesmente publica informações a seu 

critério. O que torna o Wikileaks relevante do ponto de vista dos movimentos sociais 

é a sua característica cooperativa de funcionamento.  

 Volta-se à ideia do Wiki.83 Como chegam as informações confidenciais ou não 

ao site? De certo, por mais influente que fossem os seus idealizadores, jamais se 

manteriam com acesso as informações depois de que se estourasse a primeira crise 

promovida pela publicação de segredos de Estado, por exemplo. 

 Somente no contexto da sociedade do conhecimento, movimentada pela 

cooperação global, é possível um fenômeno como do Wikileaks. As informações são 

enviadas por qualquer pessoa de qualquer local do mundo, através de um simples e-

                                                        

83
 Vide ponto 2.3 da presente dissertação. 
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mail ou pelo simples acesso ao site. É preciso apenas conhecimento mínimo de 

informática e acesso a internet para colaborar com o envio de informações. 

 Nesse cenário, qualquer pessoa pode desencadear uma crise diplomática, 

enviando uma informação confidencial que tenha acesso. Esse tipo de processo 

representa a difusão total do poder na sociedade global. 

 No fundo, percebe-se uma dificuldade em entender o que realmente está 

acontecendo e quem é, verdadeiramente, o ciberativista Julian Assange, líder 

protagonista das ações promovidas pelo site. 

 Para uns ele é o novo bastião da nova liberdade, outros afirmam 

veementemente que ele é um agente da CIA divulgando documentos sem 

importância para dar margem ao endurecimento mundial de leis de liberdade de 

expressão e privacidade na internet.  

 Outros querem a sua cabeça: “Eu acho que Assange deve ser assassinado, 

na verdade. Eu penso que Obama deve colocar um drone [avião de combate não 

tripulado] para assassiná-lo ou algo assim”, disse Evan Solomon, ex-assessor do 

primeiro-ministro canadense Stephen Harper(LEIGH e HARDING, 2011). 

Jeffrey Kuhner, colunista do jornal Washington Times, fez coro: “Devemos 

tratar o Sr. Assange da mesma forma que outrosvaliosos alvos terroristas: matá-lo“ 

(LEIGH e HARDING, 2011). 

Sarah Palin, senadora republicana dos EUA, falou ainda mais: “Ele [Julian 

Assange] é um agente antiamericano com sangue nas mãos. Sua divulgação de 

documentos classificados revelou a identidade de mais de 100 fontes afegãs para o 

Taliban. Por que ele não foi perseguido com a mesma urgência que perseguimos a 

Al Qaeda e os líderes talibãs?” (LEIGH e HARDING, 2011). 

 As divulgações midiáticas de Julian Assange impactaram o cenário 

diplomático mundial. Representam o maior vazamento de informações secretas do 

governo americano.   

 Um dos primeiros casos de divulgação de informações secretas, especula-se, 

tenha sido provocado por um soldado americano de vinte e dois anos de idade, 

servindo no Iraque que (é absolutamente contra a política do WikiLeaks revelar 

fontes) como analista de inteligência, ele tinha acesso a pequenos escândalos 

operacionais das tropas dos EUA em ação no país de Saddam Hussein. Civis 

metralhados, fogo amigo, ataques malsucedidos, etc.  

 Julian Assange é descrito como “excepcionalmente inteligente”, compunha 
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um grupo hacker do submundo de Melbourne, na Austrália, que, entre outras coisas, 

instalou um worm dos piores no sistema da NASA, já dando mostras que daria 

trabalho ao governo americano. 

 Invadiu e controlou, por dois anos, um terminal do Pentágono. Por esta razão 

foi condenando a pagar uma multa de mais de dois mil dólares. Anos mais tarde, 

criou um serviço gratuito de compartilhamento de informações: o Best Security, site 

de grande sucesso que dava dicas de segurança. 

 Em 1999, criou o WikiLeaks, usando o nome do seu pai biológico, John 

Shipton. Em seu blog – IQ.org – ele cria uma teoria sobre estruturas da 

informação, e relaciona a existência de segredos do Estado com atrocidades. O 

texto foi como uma semente em direção ao que se tornaria o Leaks anos depois. 

Quanto mais secreta ou injusta é uma organização, mais os 
vazamentos estimulam o medo e a paranoia da liderança e do círculo 
de planejamento. Isso deve resultar na minimização da eficiência dos 
mecanismos de comunicação interna (um aumento na „taxa de sigilo 
cognitiva‟) e no consequente declínio cognitivo em todo o sistema, o 
que resulta na diminuição da habilidade de se manter no poder. Como 
sistemas injustos, por natureza, atraem adversários, e em muitos 
lugares mal exercem o controle, o vazamento de informações os deixa 
perfeitamente vulneráveis àqueles que procuram substituí-los com 
formas mais abertas de governança. Apenas a injustiça revelada pode 
ser enfrentada; para o homem fazer algo inteligente, ele tem que 
saber o que realmente está acontecendo. (LEIGH  e HARDING, 2011, 
p. 57). 

  

 As primeiras informações secretas chegaram ao WikiLeaks, segundo 

evidências encontradas por Luke Harding e David Leigh (2011), através de hackers 

que eram pontas de rede do sistema Tor84. Assim, quando o site foi lançado, em 

2006, a maioria das informações publicadas foi proveniente de dados grampeados. 

 Depois de alcançar notoriedade mundial, com as primeiras publicações, 

Assange passou a trabalhar no sistema de cooperação. Fez acordos com veículos 

de comunicação como o jornal inglês TheGuardian, o americano The New York 

Times, além do El País, da Espanha, do Le Monde, da França, e da revista Der 

Spiegel, da Alemanha. 

                                                        

84
O Tor é um software de código aberto que funciona em rede. Sua função é criptografar as 

informações importantes de pacotes de dados que trafegam na internet, como a origem e o conteúdo 
delas. Este sistema é considerado o mais seguro modo de se transmitir informações e navegar pela 
rede. Por outro lado, os hackers, desenvolvedores do sistema TOR, utilizam-se dos seus 

conhecimentos para acessar informações secretas transmitidas por ele (LEIGH, 2011, p. 62-64). 
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Primeiro foram os diários de guerra do Afeganistão e Iraque e, logo depois, a 

infinidade de telegramas diplomáticos – tudo saído das cópias que Manning fazia de 

arquivos secretos, suspeita-se.  

 O caso Wikileaks, é, sem dúvida, uma importante evidência empírica 

reveladora do cenário das novas lutas coletivas contra o capital hegemônico. 

Verificou-se uma forte reação do capital contra o movimento liderado por Assange. 

Por outro lado, revelou-se a rigidez predatória das leis britânicas, no trato com a 

imprensa, bem como a incoerente política do governo americano, no que se refere à 

liberdade de expressão. Utilizou-se de hackers e pressão política para tentar destruir 

toda a estrutura física do site.  

 As tentativas de frear a atuação dos ciberativistas são ineficazes, no cenário 

da sociedade informacional, em razão da difusão do poder entre os usuários da 

tecnologia da informação. Uma multidão de anônimos criou diversos leaks-espelho, 

em todas as partes do mundo, salvando as informações do site de Assange. Assim é 

insuficiente a tentativa de “calar a sua boca” prendendo-o ou mesmo retirando o 

Wikleaks do ar. 

 Um dos resultados mais interessantes da atuação do Wikleaks  surgiu após a 

divulgação de telegramas vazados da missão norte-americana na Tunísia, que 

denunciavam a corrupção dos governantes. Dezenas de milhares de manifestantes 

se ergueram e derrubaram o presidente do país, Zine El Abidine Ben Ali. Há 

controvérsia se esta revolução foi provocada exclusivamente pelo Wikileaks. 

Segundo descrição dos jornalistas David Leigh e Luke Harding, do jornal britânico 

The Guardian85. 

                                                        

85
Tudo começou depois que um universitário de 26 anos, Mohamed Bouazizi, desempregado e 

impedido pelas autoridades de vender frutas e legumes nas ruas, desesperadamente ateou fogo em 
si mesmo. Sua morte provocou protestos em todo país contra a repressão política e o desemprego. O 
que estava por trás da revolta eram as frustrações latentes contra o regime de Ben Ali. Os tunisianos 
foram o primeiro povo do mundo árabe a tomar as ruas e derrubar um líder que há muito estava no 
poder. Mas eles já sabiam que a família governante era corrupta e não precisaram do Wikileaks para 
isso. Há, porém, um efeito verdadeiramente extraordinário causado pelo Wikileaks. “Sam”, 
pseudônimo de um jovem tunisiano que escreveu no site Comment is Free, do The Guardian, em 
meados de janeiro, citou especificamente o Wikileaks ao descrever como o cinismo resignado em 
relação ao regime sob o qual ele crescera se transformou em esperança: A internet está bloqueada, e 
páginas censuradas são mencionadas como “não encontradas” – como se nunca tivessem existido. 
Crianças em idade escolar estão trocando proxies, e a palavra se tornou cult: “Você tem um proxy 
que funciona?”[...] Amamos nosso país e queremos que as coisas funcionem, mas não existe um 
movimento organizado: a tribo está disposta, mas falta o líder. A corrupção, o suborno – nós 
simplesmente queremos ir embora. Começamos a nos candidatar para estudar na França ou no 
Canadá. É covardia, e sabemos disso. Deixar o país para “o restante deles”. Vamos para a França e 
esquecemos, então voltamos para os feriados. Tunísia? São as praias de Sausse e Hammamet, os 
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 Após este acontecimento, Muammar Kadafi, ditador da Líbia (país vizinho a 

Tunísia) reconheceu a importância do WikiLeaks nas revoltas que abalaram o 

regime tunisiano, e que meses depois se espalhariam por outros países do Oriente 

Médio e o tirariam do poder. Naquela oportunidade disse Kadafi que estava triste 

pela derrubada de Ben Ali e “preocupado com o povo da Tunísia, cujos filhos 

morrem diariamente”(LEIGHe HARDING, 2011, p. 249). 

 

4.2.3 Utilização das Redes Sociais na Mobilização Social na Líbia e Egito 

 

 A história contemporânea, especialmente na última década, está repleta de 

manifestações populares fomentadas pela utilização dos novos meios de 

comunicação.  

 Inicialmente, o estudo analisa essas novas ferramentas comunicacionais, 

para depois demonstrar a sua funcionalidade e adequação à mobilização social. 

 As redes sociais como Facebook e Twitter são instrumentos de comunicação 

recentemente criados que propiciam novas interações sociais. São baseados na 

web 2.086.Se com o advento da internet a sociedade descobriu um novo patamar 

informacional, onde as informações podem ser imediatamente enviadas e 

compartilhadas em todo o mundo, o conceito de internet 2.0 traz, ainda, novas 

possibilidades.  

 As mais relevantes inovações da internet 2.0 são as redes sociais virtuais. 

Baseadas em softwares absolutamente adaptados à conexões de internet de banda 

larga, a sociedade conectada às novas tecnologias da informação interagem no 

mundo virtual. Pessoas espalhadas ao redor do globo agora podem se conhecer e 

se agrupar em comunidades formadas por afinidades. 

 No mundo virtual estão superadas as fronteiras estatais. Fala-se de “aldeia 

global” onde amizades são construídas e mantidas pelas pessoas, separadas 

                                                                                                                                                                             

clubes noturnos e restaurantes. Um Club Med gigante. Então o Wikileaks revela o que todos estavam 
cochichando. E, em seguida, um jovem se sacrifica. E vinte tunisianos são assassinados em um dia. 
Pela primeira vez, vemos a oportunidade de nos rebelar, de nos vingar da família “real”, que já levou 
tudo; de acabar com a ordem estabelecida que acompanhou a nossa juventude. Uma juventude 
educada, cansada e disposta a sacrificar toros os símbolos da antiga Tunísia autocrática com uma 
nova revolução: a Revolução de Jasmim – a verdadeira (LEIGH, 2011, p. 248). 
86

Web 2.0 é uma expressão criada pela empresa americana O`Reilly Media, relacionada a uma 
segunda geração de redes comunicacionais baseadas no conceito da “Web como plataforma”, 
construída através da cooperação global, o que envolve o wikis, aplicativos baseados em folksonomia 
e redes sociais. 
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fisicamente por oceanos, mas unidas por alguma afinidade mantida no universo 

virtual. 

 O desenvolvimento de tecnologias móveis é outro fator importante nesse 

cenário. As redes sociais chegaram à telefonia móvel através do desenvolvimento 

de softwares próprios para telefones celulares do tipo smartphones, abrindo uma 

nova janela de possibilidades comunicacionais. 

 Mas, objetivamente, como essas inovações influenciam os movimentos 

sociais? O Twitter, por exemplo, é uma ferramenta virtual que desafia o usuário a 

publicar o que está acontecendo naquele momento (what’s happening?). De acordo 

com o interesse do usuário ele poderá ter acesso instantâneo a tudo aquilo que é 

publicado pela pessoa que resolveu seguir. 

 Esta ferramenta comunicacional propicia a conexão entre pessoas baseada 

na ideia de following. A consequência dessa tecnologia é a formação de grandes 

redes comunicacionais. As pessoas mais influentes da sociedade acumulam milhões 

de seguidores. E, por outro lado, ter muitos seguidores indica notoriedade, interesse. 

 Existem personalidades com mais de 5 milhões de seguidores no referido 

sistema. Jamais se poderia imaginar que alguém pudesse ser ouvido por milhões de 

pessoas, por todo o mundo, através de um simples toque no teclado de um telefone 

celular. 

 No que se refere aos movimentos sociais, há uma grande utilidade para os 

lideres que mobilizam massas através das redes sociais. Imagine-se o poder que 

essa ferramenta tecnológica confere às pessoas. 

 Nos casos da Líbia e do Egito, os manifestantes marcaram encontros e 

organizaram-se através das redes sociais. Além de simplesmente marcar o encontro 

numa praça, pode-se informar a rua ocupada pela força opressora, ou indicar o 

caminho mais seguro e rápido. As possibilidades de utilização do serviço são 

infinitas. Tais redes de interação social passam do mundo virtual para o mundo real 

na velocidade que se estabelecem eletronicamente. A partir do momento em que os 

manifestantes conseguem se encontrar pessoalmente, fecha-se o ciclo virtual e 

inicia-se o real. 

 A tecnologia, nesse aspecto, foi apenas “o instrumento” de promoção da 

interação social dos ativistas às possibilidades de luta, virtual ou real, a depender 

das suas estratégias traçadas. 

 A utilização desses novos meios de comunicação foi decisiva para a queda do 
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ditador Hosni Mubarak, que se mantinha no poder há 30 anos no Egito. Os 

movimentos populares foram organizados através de redes sociais como Twitter e 

principalmente Facebook87. 

 O ocorrido no Egito inspirou os Líbios a organizaram-se por meio de redes 

sociais virtuais. Os manifestantes, utilizaram-se dos mesmos instrumentos 

comunicacionais para convocar o “dia de fúria” contra o regime do ditador Muammar 

Gaddafi que se mantinha no poder desse 1969. 

 Os manifestantes utilizaram-se do Facebook para divulgar o movimento. A 

página criadapor eles no referido site, onde se convoca a população para os 

protestos, somou mais de 18.000 adesões88. As redes sociais foram os principais 

instrumentos usados pelos ativistas para divulgar a grande manifestação. 

 
 

4.2.4 Guerras Virtuais 

 

 As metamorfoses sociais promovidas pelas novas tecnologias são capazes de 

criar um novo modelo de guerra denominada guerra virtual. Considera-se a primeira 

guerra desta modalidade,o conflito virtual ocorrido na Estônia a partir de 200789. 

 O movimento composto por uma série de problemas eletrônicos promovidos 

por hackersrussos naquele país. Os sistemas informacionais de órgãos 

governamentais e privados foram atacados eletronicamente e provocaram o 

fechamento de bancos e aeroportos.  

 A primeira guerra virtual aconteceu com a retirada, pelo governo da Estônia, 

de uma estátua de um soldado soviético da Segunda Guerra Mundial, na cidade de 

Báltica. 

 Já se esperava protestos de estonianos de descendência russa, pela própria 

internet e por confrontos de ruas. A Estônia não protagonizou o primeiro embate 

virtual por acaso. Nesse país o uso da internet é bastante desenvolvido e 

democratizado. 

                                                        

87
 Vide Anexo 1. 

88
 Vide Anexo 2. 

89
 Vide Anexo 3. 
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 Esta a primeira guerra desencadeada no ciberespaço provocou, durante um 

mês, a inundação de sites por milhares de mensagens enviadas simultaneamente, o 

que bloqueou o funcionamento dos mesmos 

 Os ativistas cibernéticos utilizaram-se de uma rede de computadores 

espalhados por todo o mundo, para aumentar fluxo de acesso aos principais sites 

daquele país. O congestionamento impedia o acesso. O maior banco da Estônia 

interrompeu seus serviços on-line por mais de uma hora. Estima-se um prejuízo de 

pelo menos US$ 1 milhão.  

 Há muitas especulações sobre as guerras virtuais. O que se sabe é que o 

tema é cada vez mais debatido entre os serviços de segurança dos países ao redor 

do mundo. A China foi acusada pelos governos americano, britânico e alemão de 

patrocinar invasões e roubo de informações em suas redes. Especialistas do 

assunto dizem que a China está criando "exércitos virtuais". 
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5 O IMPACTO DA REVOLUÇÃO INFORMACIONAL E DO DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO NO DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO 

 
 
 Agora, com a automação, a robótica e a nanotecnologia, uma única máquina 

é capaz de realizar uma tarefa que demandava uma centena de homens.  

 Aqueles que, infelizmente, tiveram os seus empregos tomados pelas 

máquinas se tornam não empregáveis. A sociedade do trabalho exige mão-de-obra 

cada vez mais especializada, com maior nível de instrução para lidar com as 

próprias máquinas. 

 Em geral, aquele que teve o seu posto de trabalho substituído por uma 

máquina inteligente não é capaz de acompanhar esse avanço tecnológico. 

 Em substituição, quem será contratado para o serviço de manutenção e 

programação da máquina, provavelmente será um jovem, nascido na era digital, 

familiarizado com os sistemas de informática e programação de software. Haverá de 

ter um bom conhecimento da língua inglesa, dentre outras exigências que a 

tecnologia lhe imporá. 

 Como se vê, a Revolução Informacional impacta profundamente as relações 

individuais de trabalho, no sentido de que todo e qualquer trabalhador, 

involuntariamente, está envolvido nesse processo. São exigências impulsionadas 

pela força do Capitalismo Cognitivo.  Do contrário irão eles engrossar a massa dos 

trabalhadores clandestinizados ou à categoria dos não empregáveis.  

  Em seguida passe-se a verificar, objetivamente, algumas dessas 

implicações.  

 

 
5.1 As Implicações na Subordinação Jurídica 

 
 O conceito de subordinação jurídica está subvertido, no contexto da 

Revolução Informacional, que impactou profundamente o modelo produtivo através 

das novas tecnologias, especialmente, aquelas relacionadas à comunicação. 

 A teoria organizacional foi reformulada pela influência por esse mesmo 

desenvolvimento tecnológico. As mudanças não ocorreram apenas na forma de 

execução das tarefas, mas, também, no uso do poder diretivo do empregador.  
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 A era digital possibilita novas alternativas de comunicação entre o trabalho e o 

capital. A relação anteriormente restrita ao espaço físico das corporações migra, em 

grande parte, para o mundo virtual. Novas relações de trabalho surgem 

exclusivamente nesse universo e são denominadas de teletrabalho.  

 As corporações utilizam-se da tecnologia para aumentar o controle sobre os 

trabalhadores, através da instalação de câmeras no ambiente de trabalho, 

monitoramento de informações processadas, recebidas e enviadas através de 

computadores e smartphones, instalação de softwares que registram 

minuciosamente a produtividade, etc. Tudo isso acentua o seu poder diretivo e 

amplia a subordinação do empregado. 

 No pós-fordismo, eles são vigiados diuturnamente por suas chefias. O poder 

diretivo do empregador subverteu o paradigma espacial da relação de trabalho, 

antes adstrita ao espaço físico empresarial e ao comando de um chefe específico, 

identificado. Não se submete mais aos muros das corporações e invade a vida 

privada dos trabalhadores. O poder disciplinar é exercido de maneira ainda mais 

eficiente e doloroso para o empregado.  

 O paradigma temporal também foi subvertido. Já não se pode mais falar em 

jornada de trabalho, nos termos da teoria jurídico-trabalhista clássica, após o 

advento das novas tecnologias comunicacionais. Os smartsphonespropiciam a 

conexão, a qualquer tempo, do chefe para o seu subordinado. E o que é pior, as 

demandas devem ser respondidas imediatamente, independente do horário. Está 

sepultado o conceito clássico de jornada de trabalho.  

 Como a dependência econômica do trabalho ao capital persiste, no 

capitalismo cognitivo, o poder diretivo do empregador e, consequentemente, a 

subordinação jurídica do empregado, são potencializados pelas novas ferramentas 

comunicacionais. Como adiantado, o notebook e o smartphone estabelecem 

conexões instantâneas entre o capital e o trabalho, facilitando o exercício de controle 

e de opressão. 

 O empregado não precisa mais, necessariamente, trabalhar na sede da 

empresa. É possível se trabalhar em casa, no carro, no metrô, no trem, e até nos 

aviões, por meio de um computador ou smartphone, ligado à internet. Não há como 

se esconder dos olhos do capital. Os motoristas são controlados pelos GPS 
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instalados nos seus veículos e qualquer trabalhador que se utiliza de um telefone 

celular também é rastreado90. 

 Como se comporta a subordinação jurídica nesse novo cenário?  

 O teletrabalho, à primeira vista, pode parecer incompatível ao conceito de 

subordinação jurídica, mas não é. A dependência econômica do trabalho ao capital 

persiste no capitalismo cognitivo. Sendo assim, a subordinação jurídica permanece 

ainda com mais vigor, independente da nova formatação da relação de trabalho. 

  Por outro lado, as atividades desenvolvidas à distância são susceptíveis de 

efetivo controle de tempo de trabalho, através dos sistemas informacionais 

fiscalizadores. É possível verificarprecisamente o tempo dispendido e a 

produtividade do trabalhador em suas atividades diárias. 

 Os softwares de computador monitoram cada passo dos usuários dos 

sistemas, propiciando absoluto controle do capital sobre o trabalho. Como se vê, as 

novas modalidades de trabalho desencadeiam ainda mais controle e o trabalhador 

sofre ainda mais cobranças, através da sua chefia e da própria máquina. 

 A doutrina juslaboralista italiana já questionou a subordinação jurídica no 

contexto do teletrabalho, tentando qualificá-la na espécie da parassubordinação. A 

ideia é que esta modalidade de trabalho possui um grau de autonomia relacionada 

ao fato de o trabalhador não estar fisicamente presente na empresa. Tal raciocínio 

não se sustenta, uma vez que, como demonstrado, o poder diretivo do empregador 

se acentua com o desenvolvimento tecnológico e não o contrário.  

 No que se refere ao teletrabalho, o controle da produtividade do trabalhador, 

bem como de seus horários, é efetivado independente do local em que ele esteja 

exercendo suas atividades. Nada é capaz de fugir do olhar digital. 

 A subordinação do trabalho às máquinas, à sua inteligência artificial se 

transforma numa verdadeira ruptura de paradigmas e amplia a velho e clássico 

poder diretivo – disciplinar, de comando patronal.   

 Sobre a questão do impacto do desenvolvimento tecnológico na subordinação 

jurídica, cabe uma ressalva quanto aos trabalhadores do conhecimento altamente 

qualificados. É que o capitalismo cognitivo se rende a eles. Num mundo onde a 

                                                        

90
Vide Anexo 4. 
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informação é a mola propulsora da produção, o trabalhador que a detém assume 

uma nova condição no cenário social.  

 Os trabalhadores do conhecimento assumem os cargos de diretoria e o 

comando das empresas de tecnologia, uma vez que estão capitalizados pelo 

conhecimento. Essas empresas acabam cedendo parte de suas ações a esses 

trabalhadores, para não os perderem. Muitas vezes, tornam-se donos das 

corporações. É a subversão total da subordinação jurídica. 

 Em resumo, na era informacional que, aparentemente, gera mais liberdade, 

se identifica ainda mais o poder de comando e o aumento da subordinação. Verifica-

se, por outro lado, o surgimento de inúmeras e até então desconhecidas 

enfermidades profissionais – em que se pontifica a lesão por esforço repetitivo – 

além de formas variadas de danos e assédios morais, conforme adiante se verá. 

 

5.2 As implicações no Âmbito do Direito do Trabalho no Espaço 

 

 A teoria juslaboralista clássica estabelece que o local da prestação do serviço 

define a aplicação da legislação trabalhista. Pergunta-se: qual o local da prestação 

de serviços, no mundo virtual?  Por outro lado, antes, era possível identificar os 

centros do poder e de comando patronais. E agora, como saber, ao certo, onde se 

encontra o centro de comando de uma corporação multinacional,das organizações 

hiper-complexas? Como saber, com certeza, onde se localizada uma empresa 

virtual? Mesmo sendo possível essa localização, onde estará ela amanhã, dado o 

seu extraordinário caráter de mobilização? 

 É inevitável voltar a questão do teletrabalho. Com o advento dessa nova 

modalidade de prestação de serviços o trabalhador pode estar fisicamente num país, 

mas a execução efetiva do seu serviço está sendo realizada em outro país, através 

da internet. O operador informacional acessa o sistema da empresa sediada em 

qualquer país e realiza o trabalho lá mesmo. Ele não está em lugar algum, 

efetivamente, senão, no universo virtual. 

 Por outro lado, o banco de dados da empresa pode estar localizado em país 

diverso de sua sede, que por sua vez, poderá não coincidir com o local onde o 

produto ou a prestação do serviço ao consumidor é realizada. 

 Exemplificando: um trabalhador do conhecimento, através do teletrabalho, 

pode prestar serviços a uma empresa sediada nos EUA, cujo sistema operacional 
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está hospedado na Alemanha, mas que mantém a sua operação (indústria) na 

China.  

Sendo assim, a combinação de satélites, televisão, telefone, cabo de 
fibra óptica e microcomputadores enfeixou o mundo em um sistema 
unificado de comunicação, tornando possível que o trabalho envolvido 
na produção de um determinado bem seja realizado nas mais diversas 
partes do mundo e unificado no ambiente virtual (KUMAR, 1997, 
p.22). 
 

 Outro exemplo: um engenheiro projetista foi contratado nos Estados Unidos, 

mora no Brasil e executa suas tarefas na Índia ou, simultaneamente, em vários 

outros países.  

 As implicações do desenvolvimento tecnológico na aplicação da norma 

jurídica geram problemas em outros ramos da ciência jurídica. A Guerra Fiscal é um 

exemplo de impasse no Direito Tributário. Quem deve recolher o imposto pela 

prestação do serviço ou pela venda do produto, o local em que está sediada a 

empresa ou o local do consumo? Voltando ao Direito do Trabalho, quem deve 

recolher os encargos sociais, o local em que se localiza o trabalhador ou a sede da 

empresa? 

 O Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(CETIC), publicou estudo no ano de 2010 em que revela o crescimento do trabalho 

em casa (homeoffice) no Brasil. No ano de 2006, 15% das 3.700 empresas 

utilizavam-se de trabalho homeoffice. No ano de 2010, este número subiu para 25% 

das corporações. 

 Como já foi evidenciado, o empregado não precisa mais, necessariamente, 

trabalhar na sede da empresa. É possível trabalhar em casa, no carro, no metrô, no 

trem, e até nos aviões, por meio de um computador ou smartphone, ligados à 

internet. O trabalho imaterial cada vez mais distancia o trabalhador do modelo de 

concentração fordista, reduzindo-se consideravelmente a necessária reunião de 

trabalhadores no mesmo espaço físico, para o desempenho de suas tarefas. 

 A aplicação da norma trabalhista no espaço é um tema que aparece, nos 

manuais, no campo específico da Teoria Geral do Direito do Trabalho. 

Lamentavelmente vem eles reproduzindo, em poucas páginas, os mesmos 

argumentos – local da prestação de serviços, local da contratação, Lei da Bandeira, 

etc., o que comprova a obsolescência desses velhos argumentos. 
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5.3 As Implicações na Saúde do Trabalhador: Assédio Moral 

 
 Como vem sendo demonstrado, a Revolução Informacional atingiu todos os 

setores da sociedade e alterou a teoria organizacional do trabalho desde a indústria 

até o setor de serviços.   

 A má utilização do desenvolvimento tecnológico pelo capital afeta direta e 

negativamente a saúde do trabalhador. Aquilo que poderia parecer benéfico, à 

primeira vista, é bastante danoso à saúde física e mental dos trabalhadores.  

Os computadores e a automação estão penetrando rapidamente na 
área de serviços – especialmente nos bancos e grandes escritórios – 
mas está também penetrando na indústria. O impacto das novas 
tecnologias repercute sobre a organização do trabalho e traz consigo 
novas causas de agravos à saúde geral, provocando acréscimos de 
tensão, fadiga e sofrimento mental (SILVA, 2001, p. 252). 
 

 Edith Seligmann Silva, pesquisadora e professora do Departamento de 

Ciências Sociais da Escola Nacional de Saúde Pública da Oswaldo Cruz, Rio de 

Janeiro, em seus estudos sobre o impacto da tecnologia da informação na saúde 

dos trabalhadores, identifica efeitos do uso dos computadores sobre a tensão 

muscular, o esforço visual e a tensão psíquica. Além de distúrbios do sono, 

tendências depressivas e utilização de estereótipos de informática na vida 

extralaboral, entre outras consequências. 

 As novas tecnologias afetam diretamente o dia a dia do trabalhador, que 

passa a ser vigiado diuturnamente. As empresas acompanham os resultados em 

tempo real. Câmeras são instaladas nas empresas, para fiscalizar a execução dos 

serviços e os instrumentos de trabalho funcionam como os olhos das empresas.  

  Hodiernamente, um simples frentista utiliza-se de um computador para 

executar o seu trabalho. A imensa maioria das atividades comerciais se dá por meio 

de pagamentos eletrônicos, que exigem do vendedor conhecimento de informática. 

Por outro lado, a utilização desses aparelhos propicia ao empregador a fiscalização 

absoluta das atividades dos seus empregados. 

  Os trabalhadores são forçados a exercerem suas atividades utilizando-se de 

tecnologias, tais como,notebooks e smartphones. Esses equipamentos são 

ferramentas e, ao mesmo tempo, fiscais das atividades dos empregados. Todas as 

informações trafegadas neles são monitoradas, desde os e-mails enviados e 

recebidos, até o exato segundo em que são ligados ou desligados.  
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  Os smartphones subverteram a noção de jornada de trabalho. É que após a 

inserção de tais equipamentos na vida dos trabalhadores e a possibilidade de leitura 

e envio de e-mails, passou a se exigir dos mesmos respostas imediatas às 

demandas, ainda que fora do horário estabelecido contratualmente. Esta é uma 

prática difundida e padronizada no mercado de trabalho. 

  Os próprios trabalhadores do conhecimento não seguem os padrões 

tradicionais de jornada de trabalho, muitas vezes preferem trabalhar nas 

madrugadas. O capitalismo cognitivo interessa-se pelo conhecimento e 

produtividade dos trabalhadores imateriais, não se importando com o horário em que 

as tarefas são desempenhadas, mas sim na execução eficiente das tarefas. O 

aumento na fadiga, resultante de esforços físicos e intelectuais são ainda maiores, o 

que, sem dúvida, amplia o quadro das enfermidades profissionais e as estatísticas 

sobre as patologias decorrentes do trabalho subordinado. 

 O ambiente de trabalho sofreu profunda metamorfose com o uso dos canais 

virtuais de comunicação, tais como: redes intranets e plataformas virtuais. 

Ferramentas comunicacionais, como Messenger e Skype, são utilizados no dia a dia 

das empresas, a fim de agilizar processos e possibilitar diálogos entre 

colaboradores, o que, na prática, tem sido utilizado como ferramentas de 

fiscalização e controle, afetando o clima organizacional que deveria ser saudável. 

 O assédio moral e sexual no ambiente de trabalho toma novos contornos e 

novas proporções, com desenvolvimento tecnológico. Agora, um simples e-mail com 

conteúdo ofensivo pode ser enviado a todos os trabalhadores de uma corporação, 

identificando-se uma similitude, no contexto virtual, das atitudes agressivas que 

caracterizam o assédio moral no mundo real. 

 O problema é acentuado pelas novas possibilidades de controle e envio de 

informações. Tudo o que se tem falado sobre facilidade e democratização da 

informação é também instrumento de opressão da classe trabalhadora que se vê 

ainda mais explorada pelos olhos implacáveis da tecnologia que se volta contra ela.  

  Nesse contexto, o assédio moral virtual ocorre como o resultado da ação dos 

empregadores, que excedem o exercício de suas prerrogativas e expõe 

trabalhadores a situações humilhantes, constrangedoras, de modo repetitivo e 

prolongado durante a jornada de trabalho e além dela. 

 Há, inclusive, obstáculos quando se trata do acesso ao emprego. As 

empresas se intercomunicam, para evitar contratações “indesejáveis”. As “listas 
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negras” entram no espaço virtual e as empresas se relacionam virtualmente para 

evitar contratações que envolvam, por exemplo: trabalhadores que procuraram a 

justiça, ex-líderes sindicais, trabalhadores que procuraram a previdência social por 

diversos motivos. Por meio deste mecanismo comunicacional se pode desencadear 

preconceitos que se relacionam a problemas de gênero, sobretudo contra os 

homoafetivos.  

 Nesse sentido, o Direito do Trabalho deve estar atento às novas demandas 

surgidas com a Revolução Informacional.  
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6 O IMPACTO DA REVOLUÇÃO INFORMACIONAL E DO DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO NO DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 

 
 
 As alterações sociais consequentes do desenvolvimento tecnológico, tal como 

demonstradas no presente estudo, explicamo enfraquecimento da atuação dos 

sindicatos. Alie-se a essas questões – comoa desatualização das formas clássicas 

de mobilização sindical, frente às novas relações e comunicações – o esgotamento 

dos projetos políticos que mobilizaram os trabalhadores nos últimos dois séculos. Ou 

seja, os movimentos políticos revolucionários que se dirigiam à emancipação, por 

meio de lutas contra-hegemônicas e de caracteres universalistas.  

 A nova dinâmica da sociedade pós-moderna ou pós-industrial impacta 

profundamente as relações de trabalho. As necessidades da sociedade globalizada, 

informacional, são bem distintas daquela denominada industrial. Nesse sentido, o 

sindicalismo de raiz obreirista, voltado ainda para chão de fábrica, está em 

descompasso com o movimento social e desampara a classe trabalhadora que 

necessita de proteção.  

 Registre-se a prospecção de Lojkine sobre o tema: 

Conscientemente ou não, usuários das Novas Tecnologias da 
Informação, promotores de novas cooperações entre indústrias e 
serviços – como o foram, no passado, todos os usuários das 
máquinas-ferramenta, confrontados com suas potencialidades 
contraditórias (e, pois, com opção que estavam longe de ser 
puramente técnicas). Contudo, se confere os desafios atuais da 
revolução informacional toda sua significação cultural, política e ética 
pode-se afirmar que o movimento social que deve realizá-la ainda 
pertence ao futuro (LOJKINE, 2002, p. 309-310). 
 

 Ao se analisar o movimento social percebe-se, indiscutivelmente, as 

evidências de uma Revolução Informacional, cujo debate já extrapolou os muros da 

comunidade acadêmica e invadiu todos os meios de comunicação91. Não precisa 

somar esforços para verificar o impacto do desenvolvimento tecnológico na 

sociedade como um todo; e, mais precisamente, como é o objeto do presente 

estudo.  

 

                                                        

91
 A Revista Época traz como matéria de capa: “Os hackers invadem o Brasil. Com os ataques a sites 

oficiais, a guerra virtual chegou ao país. Por que ainda estamos despreparados para vencê-la”. Rio de 
Janeiro, n. 684, 27.06.2011, pp. 92-104.  
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6.1 O Desemprego Estrutural no Contexto das Crises do Sindicalismo 

 

 Como evidenciado no ponto 3.2, a revolução informacional desloca para um 

segundo plano o conceito marxista de força produtiva. Na verdade, Lojkine (2002, p. 

50) indica que não existe uma substituição do material pelo informacional e cita o 

computador como uma condição material essencial para a elevação da 

produtividade do trabalho em todas as esferas da atividade.  

 Observam-se irreversíveis efeitos desta revolução e os seus impactos na 

sociedade do trabalho, tais como: a perda de espaço de empregos, os de 

datilógrafos e auxiliares de escritórios, para empregos com maior nível de 

qualificação; como os de analistas de sistemas e programadores. As novas 

oportunidades de emprego, em tempos da revolução informacional, estão 

relacionadas a outro fator importante: a necessidade atual da qualificação de alto 

nível.  

 O capitalismo pós-industrial subverteu a dicotomia trabalho produtivo e 

trabalho improdutivo, conforme demonstrado no item 3.2.6. Lojkine92afirma não ser 

mais possível essa distinção, na revolução informacional. A necessidade de alto 

nível de qualificação dos trabalhadores é consequência dessa metamorfose do 

capitalismo. 

 Se o trabalho produtivo é também improdutivo, isso indica que o trabalhador 

assumiu novas responsabilidades intelectuais, no desempenho de suas tarefas. 

Para assumi-las precisa-se de qualificação, quando não a possui torna-se mais um 

desempregado, e o que é pior, não empregável. 

 O fato é que uma parte da força de trabalho disponível não possui o preparo 

técnico e as competências exigidas pelas organizações inseridas no contexto da 

sociedade pós-fordista.  

                                                        

92
 A revolução informacional, portanto, subverte as relações que cada assalariado mantém com o 

trabalho produtivo e improdutivo: o engenheiro chefe da oficia, o novo agente de controle ou o 
condutor da instalação automatizada são, simultaneamente, produtivos e improdutivos, mas em graus 
diferentes e com conteúdos diversos para o trabalho improdutivo. Entretanto, à diferença da divisão 
que opunha o escravo-trabalhador ao escriba o operário especializado ao engenheiro na revolução 
industrial, com a revolução informacional o trabalho improdutivo deixa de ser monopólio de uma 
categoria social. Os trabalhadores produtivos começam a participar do trabalho improdutivo – isto 
será potencialmente revolucionário na mutação tecnológica (LOJKINE, 2002, p. 280). 



 

 

128 

 A indústria e o setor de serviços já aderiram às novas tecnologias nos seus 

processos, substituindo boa parte do trabalho manual por máquinas. Em razão 

disso, alguns autores, demonstrados no presente estudo, como André Gorz (2005) 

preveem o fim do trabalho manual. 

 Em sendo assim, o desemprego estrutural pode ser definido como a exclusão 

social provocada pela reestruturação produtiva do capitalismo. É a face mais cruel 

do capitalismo cognitivo.  

 Aos trabalhadores excluídos resta procurar outras formas de sobrevivência. E 

nesse sentido surge outro problema: a precarização do trabalho. Muitos se 

encaminham ao mercado informal, outros para empregos parciais e precários.  

 A inserção das novas tecnologias como fato gerador do desemprego 

estrutural tem um impacto direto na crise contemporânea do sindicalismo, por dois 

fatores: reduz significativamente o número de filiados; provoca o medo para 

enfrentar lutas coletivas, porque fica difícil o retorno ao mercado tradicional de 

trabalho. 

 Esta é a razão pela qual tem-se falado também na articulação da grande 

massa de excluídos, clandestinizados, desempregados e, sobretudo, aqueles que 

vivem da economia informal, para que eles se ajuntem também em torno de 

entidades sindicais ou de outras entidades que lhes representem. O Movimento dos 

Trabalhadores Sem-Terra é um exemplo.  

 

6.2 Resistência do Velho Sindicalismo à Revolução Informacional 

 

 A Teoria Juslaboralista Tradicional, ao instituir trabalho subordinado como 

objeto central da teoria do conhecimento Jurídico-Trabalhista, desamparou, e ainda 

desampara, uma imensa gama de relações jurídico-laborais. O sindicalismo de raiz 

obreiro-reformista revela-se, igualmente, em descompasso com a sociedade pós-

industrial93. 

                                                        

93
A sociedade pós-industrial move-se em outra direção e está baseada em outros valores. Em termos 

de sociedade do trabalho, nada justificaria, na atualidade, a manutenção dos pressupostos básicos 
daquela Teoria Geral por não responderem aos sofisticados mecanismos de controle institucionais, 
às múltiplas e desconhecidas modalidades de relações individuais e coletivas de trabalho, ou às 
exigências sociais contemporâneas que impõem, inclusive, uma nova visão protetora para os 
empregados, os desempregados e não empregáveis. Neste sentido, a pretensão de validade da 
Teoria Geral do Direito do Trabalho tradicional fica completamente refutada (ANDRADE, 2005, 
p.339). 
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 O movimento sindical ignorou o corte epistemológico havido entre a 

modernidade a e pós-modernidade, entre a sociedade industrial e a sociedade pós-

industrial. Manteve-se estático, burocratizado, reformista e incapaz de acompanhar o 

desenvolvimento tecnológico e suas repercussões sociais.    

 Por outro lado, a teoria do conhecimento jurídico-trabalhista, apesar de ainda 

privilegiar a supremacia do trabalho-dever, de acreditar no desenvolvimento 

econômico como fator de geração de empregos formais, de estar centrada numa 

certa dose de saudosismo de caráter obreirista, vem reagindo e tentando 

desqualificar tais premissas, a partir do reconhecimento de que existe uma ruptura 

que se dá por meio da passagem entre modernidade e pós-modernidade. Vejam-se 

algumas expressões, neste sentido, grafadas por Manoel Alonso Olea94, Mauricio 

Rands95 e ainda, Amauri Cesar Alves96. 

 A Teoria Social Crítica, em que se apoia o presente estudo, procura o 

conteúdo cognitivo da história para questionar as premissas estabelecidas pela 

doutrina tradicional. Importa não simplesmente a conduta do agente, mas a sua 

intenção, ou seja, suas reais motivações. É o realismo a serviço da ciência.   

 Neste contexto, deve-se alargar o objeto do direito coletivo do trabalho, do 

pátio da fábrica, para incluir as questões relacionadas ao trabalho imaterial, aos 

trabalhadores do conhecimento, e ultrapassar a análise da teoria tradicional, 

formulada nos tempos da revolução industrial.  Incluir a revolução informacional e 

todas as suas influências torna-se fundamental. 

 Assim como os operários das fábricas, no mundo da revolução industrial, 

organizaram o movimento sindical e procuraram a sua emancipação – movimentos 

legitimamente contra-hegemônicos – os trabalhadores do conhecimento, usuários 

                                                        

94
 A contundência das modificações que forjaram uma nova organização do trabalho deixa adivinhar, 

o Direito do Trabalho vive também ele a sua época de indetermanência – neologismo adaptado para 
caracterizar a época de indeterminação na imanência que vivemos – aquele momento agônico em 
que o presente é apenas passado de um futuro a chegar e o espaço se abre ao niilismo conformado 
ou à nostalgia da segurança perdida (OLEA, 1995, p. 9). 
95

 Pode ser pensada no bojo de outras intervenções na regulamentação da relação individual de 
trabalho que visem a promoção do emprego e da renda. Nesta área, entram intervenções que 
disciplinam, por exemplo, a prestação de serviços autônomos, rompendo com o atual  desenho de 
uma CLT que apenas cobre a tradicional relação de trabalho subordinado (RANDS, 2003, p.135) 
96

a subordinação no sentido clássico do termo vem deixando de atender a um grande número de 
relações trabalhistas fronteiriças, que a cada dia se multiplicam no contexto das pactuações da venda 
da força produtiva (ALVES, 2004, p. 134). 
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das novas tecnologias da informação, produtores do trabalho imaterial são a força 

motriz da reestruturação do sindicalismo, como movimento emancipatório, contra-

hegemônico, revolucionário. 

 
6.3 Inserção dos Trabalhadores do Conhecimento nos Movimentos 

Emancipatórios Contra-Hegemônicos 

 

 A Revolução Informacional traz consigo novos desafios à sociedade, 

superando as divisões próprias da era industrial. O desenvolvimento tecnológico, 

principalmente ligado às novas possibilidades de gerenciamento e manejo das 

informações, bem como da propagação e compartilhamento das mesmas através de 

redes tele-informáticas propiciaram o estreitamento da produção e de serviços. 

 O conhecimento que até o presente momento histórico estava restrito a um 

grupo seleto de privilegiados (classe hegemônica capitalista) é “democratizado” e 

difundido à sociedade em geral, especialmente, aos trabalhadores do conhecimento 

que estão em contato direto com o desenvolvimento tecnológico, manejando-o no 

dia a dia. 

A partir de agora, a relação de serviço, ou, dito de outro modo, a 
comunicação entre homens, deixa de ser privilégio dos gestores da 
informação, expandindo-se amplamente, em especial nos espaços da 
produção, onde, progressivamente, se impõe a relação direta entre 
“prestadores de serviço” e usuários (LOJKINE, 2002, p. 309). 

 
 Apesar da sociedade pós-fordista está se redesenhando cada vez mais das 

formas de dependência hierárquicas próprias das sociedades feudais, pré-mercantis 

e capitalistas propriamente ditas, não quer dizer que se esteja já ao ponto da total 

democratização do conhecimento e emancipação social, em relação à hegemonia 

do capital.  

Autonomia e cooperação são reivindicadas em conjunto pelos novos 
movimentos sociais dos anos 80-90, contra o individualismo estéril 
dos que querem manter o monopólio da formação e das informações 
estratégicas, quando o próprio controle da informação exige a 
mobilização de todas as inteligências (LOJKINE, 2002, p.309). 

 
 Ou seja, há uma forte pressão do capital, da classe burguesa, para controlar a 

difusão do conhecimento, como já demonstrado no presente estudo. O capital já 

identificou que a única saída para manter o domínio do conhecimento é estabelecer 
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um controle sobre a comunicação e a informação. Nesse sentido, tem empenhado 

suas forças, de forma evidente.   

 Esta preocupação do capital em contingenciar a difusão das informações 

revela quem são os atores da Revolução Informacional. São todos os participantes 

da sociedade e usuários das novas tecnologias da informação. Especialmente, os 

trabalhadores do conhecimento que estão na ponta do desenvolvimento tecnológico 

e promovem a cooperação entre o setor industrial e o de serviços. Transitam eles, 

portanto, simultaneamente na base e no topo da pirâmide das organizações hiper-

modernas e, ainda, dentro e fora dessas mesmas organizações. 

 Lojkine compara a atuação dos trabalhadores do conhecimento à dos 

usuários das máquinas-ferramenta do capitalismo industrial. Contudo, alerta que a 

falta de conscientização desses trabalhadores projeta as verdadeiras revoluções 

para o futuro, não podendo ser considerada uma realidade ainda. 

Contudo, se se confere aos desafios atuais da revolução informacional 
toda a sua significação cultural, política e ética, pode-se afirmar que o 
movimento social que deve realizá-la ainda pertence ao futuro 
(LOJKINE, 2002, p. 310). 

 
 No contexto da sociedade do conhecimento, toda a sociedade usuária das 

tecnologias da informação já possui a força necessária para influenciar nos 

processos decisórios, o que lhes falta é conscientização política. 

 Se não houver essa conscientização, tanto por parte dos dirigentes 

empresariais quanto da massa dos assalariados e dos cidadãos, bem como das 

suas organizações sindicais e políticas, haverá uma crescente aceleração das crises 

informacionais e organização provocadas pelas Novas Tecnologias da Informação 

(LOJKINE, 2002, p. 310). Lojkine não está certo. As classes dominantes já têm essa 

consciência, a classe trabalhadora já começou a se dar conta do seu papel 

revolucionário, a partir do domínio dessas tecnologias. 

 Ao mesmo tempo em que procura conter a difusão do conhecimento, o capital 

precisa desenvolvê-lo para produzir riqueza na sociedade do conhecimento. Assim o 

gestor empresarial pós-industrial (essa é a tendência) procura desierarquizar a 

empresa, para romper os gargalos comunicacionais e os monopólios elitistas, 

preservar as informações ditas estratégicas, especialmente as opções de gestão 

que, justamente, bloqueiam a criação e a circulação de informações (LOJKINE, 

2002, p. 310-311). Há, com isso, uma pseudo democratização. 
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 Estas são as novas contradições que se evidenciam, no contexto da 

economia do conhecimento, em que os protagonistas do jogo de poder estão muito 

bem definidos: de um lado, o capital, reorganizado no contexto da revolução 

informacional e que busca a manutenção da sua hegemonia. Do outro, a sociedade 

do conhecimento, capitaneada pelos usuários das tecnologias da informação e os 

que, na relação tradicional de trabalho, têm esses instrumentos como alternativa 

para vender a sua força de trabalho. São eles, portanto, tão importantes quanto os 

proletários e os assalariados tradicionais capazes de contribuir para amadurecer a 

consciência de que é preciso mudar as regras do jogo. 

 Como demonstra Lojkine (2002), Gorz (2005), bem como Andrade (2005), 

sendo a informação o principal capital da sociedade pós-moderna, a classe 

trabalhadora, mais especificamente os trabalhadores do conhecimento, por deterem 

o capital do conhecimento, são a nova mola propulsora do sistema produtivo.  

 Nesses termos, aquela força gerada pela mobilização da classe trabalhadora 

que estava na gênese da formação da Sociedade Industrial no pátio da fábrica, que 

se organizou através da ação coletiva, inicialmente intencionada a emancipar-se e 

não simplesmente reivindicar os direitos de patamar civilizatório mínimo, devem se 

aliar a esses novos trabalhadores. 

 A tecnologia da informação impacta o movimento sindical e traz novas 

possibilidades de ação coletiva. Se o poder, no cenário do capitalismo pós-industrial, 

está relacionado à informação e uma parte considerável da classe trabalhadora 

dispõe desse conhecimento, então se abre uma nova janela de possibilidades e de 

ajuntamentos coletivos.  

 O Direito Coletivo do Trabalho há de incluir na sua pauta hermenêuticaa 

sociedade do conhecimento, para que possa, enfim, recuperar o seu status e a sua 

força. Se a tecnologia da informação altera o sistema produtivo, a forma de 

enriquecimento altera-se. Assim deve alterar-se também, em termos de forma e de 

conteúdo, as lutas emancipatórias contra-hegemônicas. 
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7 RESTAURAÇÃO DOS MOVIMENTOS CONTRA HEGEMÔNICOS E DO SEU 

CARÁTER UNIVERSALISTA 

  

Pretende-se, nesta parte final do estudo, expressar os pontos em comum da 

filosofia dos autores no sentido de legitimar o retorno das lutas dirigidas à 

emancipação social.  

 Para Negri, Hardt e Lazzarato, o comunismo seria alcançado por meio de 

uma “revolução passiva”, emergida de um novo estilo de vida adotado pela 

sociedade do “amor para o tempo”. 

 As metamorfoses ocorridas nas relações de trabalho, no contexto do 

capitalismo cognitivo, não podem ser analisadas como a retomada pacífica do 

comunismo, ocorrida por consequência do “amor para o tempo”, como em Negri e 

Lazzarato97. Nesse sentido, Gorz (2005, p. 10) observa que o capitalismo, agora na 

sua versão cognitiva, continua exercendo o seu poder de domínio sobre os 

trabalhadores impondo a eles uma nova atitude: transformarem-se em empresa. 

Veja-se:  

O capital consegue exercer poder sobre os homens e é capaz de 
mobilizar a todos: os empregados têm de se tornar empresas que, 
mesmo no interior de grandes estabelecimentos industriais (p. ex. Na 
Volkswagen e na Daimler-Chrysler), devem responder pela 
rentabilidade de seu trabalho. Na briga com a concorrência, eles 
serão forçados a internalizar a pressão trazida pela lógica da 
obtenção do máximo de proveito possível. No lugar daquele que 
depende do salário, deve estar o empresário da força de trabalho, 
que providência sua própria formação, aperfeiçoamento, plano de 
saúde, etc. “A pessoa é uma empresa”. No lugar da exploração 
entram a auto-exploração e a autocomercialização do “Eu S/A”, que 
rendem lucros às grandes empresas, que são os clientes do auto-
empresário (GORZ, 2005, pg. 10). 
 

 Esta expressão concebida por Gorz evidencia a divergência entre o seu 

pensamento e a dos percussores da teoria do trabalho imaterial. Enquanto os 

primeiros, Hardt, Negri e Lazzarato previam a passagem pacífica ao comunismo, 

graças à imaterialidade do trabalho; ao “amor para o tempo”, André Gorz observa a 

mão dominadora do capitalismo que já se utilizava destas novas categorias 

(subjetividades) para manter-se hegemônico. 

                                                        

97
 Sobre esta questão remete-se o leitor ao ponto ao ponto anterior que trata, especificamente da 

visão dos neomarxistas sobre o trabalho imaterial 
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 Como representante do Marxismo Ortodoxo, Sergio Lessa também não aceita 

a teoria da “revolução passiva” promovida pelo novo estilo de vida do “amor para o 

tempo”, que julga ultrapassada a luta de classes e a revolução do proletariado, tal 

como pensada por Marx.  

 Acredita Gorz, que as transformações do capitalismo cognitivo desaguem na 

revolução, apesar do encolhimento do proletariado. A legitimidade dos movimentos 

sociais estaria nas mãos dos trabalhadores em geral e não apenas e exclusivamente 

nas mãos da classe operária, como se extrai do pensamento dos marxistas 

ortodoxos. Nesse sentido, André Gorz: 

O conhecimento que, graças ao livre autodesenvolvimento dos 
homens, como todas as suas qualidades insubstituíveis, e não 
graças à sua instrumentalização e dominação, tornou-se a principal 
força produtiva, deveria abrir caminho para “uma nova era, que 
precisava de novas formas de estruturação sociais, culturais e éticas” 
(VIVERET apud GORZ, 2005, p.10). 
 

 Para o autor, a evolução do capitalismo pós-fordista possibilita sim a 

revolução. Contudo, esta não seria mais viável pela classe operária, mas, sim, na 

superação do próprio trabalho através da afirmação das atividades autônomas dos 

sujeitos. Aqui se encontra a convergência entre o pensamento de Gorz, como visto 

anteriormente, e o pensamento de Jean Lojkine, ou seja: 

reduzir as evoluções do salariado urbano às dos assalariados do setor 
formal, mais ou menos estável e protegido, não equivale a 
negligenciar uma enorme parte do salariado – aquela que se refere ao 
salário precário dos “informais”, dos milhares de ambulantes que se 
movem nas grandes metrópoles e nas favelas de todos os países 
subdesenvolvidos? Numa palavra: não significa esquecer os 30% de 
brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza e os 7 milhões de 
menores que estai abandonados nas ruas do Brasil? Mais ainda: não 
significa reduzir o movimento social apenas às lutas “corporativas” dos 
sindicatos, que só agrupam uma minoria de assalariados 
“privilegiados” pela estabilidade do seu estatuto, minimizando as lutas 
dos favelados e de todos os excluídos do crescimento capitalista 
(“excluídos” de um mínimo vital, do direito à moradia e do direito à 
saúde)? (LOJKINE, 2002, p.235). 
 

 Contudo, esta prospecção encontra resistência no marxismo ortodoxo que 

insiste na revolução promovida pelo proletariado. Segundo Sergio Lessa,  

o proletariado é a única classe do sistema capitalista que vive da 
riqueza produzida pelo seu trabalho, e, portanto a única que não tem 
nada a perder com superação do sistema do capital. Todas as outras 
classes, inclusive a pequena burguesia vive da exploração do trabalho 
operário, e, por isso teria algo ou no caso da burguesia a perder com 
a revolução que superasse o capital. Por isso a ruptura superadora do 
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capital é cientificamente denominada da revolução proletária (LESSA, 
2005, pg. 32). 
 

 O citado autor afirma que Marx, com estas categorias, pode distinguir duas 

classes sociais básicas da sociedade capitalista, a burguesia e o proletariado, mas 

admite um conjunto que, segundo ele tende a se ampliar com o tempo que é 

exatamente a dos assalariados “que são ao mesmo tempo, explorados da 

burguesia, ainda que, tal como está, vivem da riqueza produzida pelos proletários – 

a classe de transição” (LESSA, 2005, p. 32). 

 Mas ao questionar acertadamente a tese do trabalho imaterial e sua ideologia 

não como crise da ordem do próprio capital reafirma a “necessidade da organização 

dos trabalhadores centralizados pelos operários, para emancipação humana”. Vê-se 

claramente, em Lessa, que a emancipação a que ele se refere tem como 

pressuposto a “organização dos trabalhadores centralizada nos operários”(LESSA, 

2005, p. 35)  

 Assim, as divergências entre ele, Gorz e Lojkine são aparentes. Mesmo que 

se tenha, como Lessa, o proletariado como a categoria revolucionária por 

excelência, admite ele o ajuntamento entre este e a classe assalariada ou ainda 

entre toda “organização dos trabalhadores, mesmo que estejam eles centralizados 

no operariado”. Logo, os trabalhadores do conhecimento, como categoria 

organizada de trabalhadores, integram esse ajuntamento coletivo, rumo à 

emancipação. 

 Contudo, é preciso reconhecer que a teoria de Marx acerca do trabalho 

produtivo e improdutivo não pode explicar a sociedade pós-industrial. A Revolução 

Informacional foi capaz de alterar os fundamentos da sociedade de classes e a ideia 

de trabalho produtivo e improdutivo, como restou demonstrado. Para Lojkine e Gorz, 

ouve, com isso, uma subversão das categorias marxianas. 

 Os conceitos de valor, de capital e de conhecimento, estão modificados em 

suas essências, no contexto do Capitalismo Cognitivo, como restou demonstrado do 

estudo do pensamento de André Gorz (2005).  

 O advento da Revolução Informacional é assunto incontroverso. Ninguém é 

capaz de contestar o evidente impacto político, econômico e social do 

desenvolvimento tecnológico desencadeado a partir dos anos 1970, e que alteraram, 

sim, as relações de produção, no estágio atual do capitalismo cognitivo. 
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 Os processos de automação e, principalmente, o desenvolvimento das 

tecnologias de comunicação de informação, alteraram toda a teoria organizacional 

implementada na era do capitalismo industrial. Para Lojkine (2002), esses são 

movimentos sem volta.    

 O impacto é tão profundo que André Gorz (2005) chega a prever o fim do 

trabalho manual e a supremacia do trabalho imaterial na sociedade do 

conhecimento, o que, para o presente estudo, não parece razoável crer. Sempre 

haverá trabalho material, no sentido de transformação da natureza. Sempre haverá 

aquele que, ao estabelecer o intercâmbio orgânico com a natureza, também se 

transforma, o que não se compatibiliza com o trabalho abstrato nos modos de 

produção capitalista produtores de mais-valia. 

 Assim, se a revolução comunista ainda é possível, no cenário do capitalismo 

cognitivo, é preciso identificar quem são os protagonistas deste novo cenário. 

Restou demonstrado que o trabalhador do conhecimento – que é, ao mesmo tempo, 

usuário e promotor do desenvolvimento tecnológico –, é o protagonista do 

Capitalismo Cognitivo, uma vez que o seu trabalho imaterial é preponderante na 

sociedade do conhecimento. 

 Admitindo-se a existência e configuração desses novos atores sociais, os 

autores acima descritos questionam a teoria marxiana de ser a classe proletária 

aquela que vai articular os assalariados e o conjunto dos trabalhadores e que seja 

ela, pois, a grande protagonista da revolução emancipatória.  

 Já é hora de se admitir que o proletário, da sociedade industrial, é também o 

desempregado funcional do Capitalismo Cognitivo. Os que sobreviveram à 

Revolução Informacional tiveram que se adaptar ao desenvolvimento tecnológico. 

Qualificaram-se, para manter-se empregados ou ingressaram na categoria dos 

clandestinizados. 

 

7.1  A Necessidade Emergencial de um Novo Sindicalismo 

 
 O que o estudo está prognosticando é a união dos trabalhadores do 

conhecimento, reconhecidamente protagonistas do capitalismo informacional, ao 

proletariado, aos autônomos, aos desempregados, aos não empregáveis, aos sem 

terra e sem teto, enfim, a toda a classe-que-vive-do-trabalho, para formular um novo 

projeto emancipatório. 
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 O grande empecilho, para o cumprimento desse objetivo, é o modelo de 

sindicato prevalecente, que pode permitir, no contexto da acumulação flexível, que 

ele seja controlado e manipulado pela classe patronal. Surge daí termos como: 

“sindicalismo de participação/envolvimento”, “sindicalismo reformista” ou 

“sindicalismo de resultado”. Isso só é possível porque os trabalhadores têm que 

incorporar as concepções desse “novo” modo de fazer sindicalismo ou podem 

perder seus empregos. Assim, Antunes (2003) relata a mudança no movimento 

sindical, depois do processo de reestruturação do capitalismo: 

Os sindicatos operaram um intenso caminho de institucionalização e 
de crescente distanciamento dos movimentos autônomos de classe. 
Distanciam-se da ação, desenvolvida pelo sindicalismo classista e 
pelos movimentos sociais anticapitalistas, que visavam o controle 
social da produção, ação esta tão intensa em décadas anteriores, e 
subordinam-se à participação dentro da ordem. Tramam seus 
movimentos dentro dos valores fornecidos pela sociabilidade do 
mercado e do capital (ANTUNES, 2003, p.43, grifo do autor). 

 
 A retomada de um movimento sindical verdadeiramente atuante e 

revolucionário passa também pela sua adaptação à Revolução Informacional. Por 

isso, torna-se imprescindível que o mesmo se utilize das novas tecnologias da 

informação e da comunicação a seu favor.  Os trabalhadores do conhecimento 

exercem um papel fundamental nesse contexto de reformulação das bases sindicais. 

Esses novos atores devem se politizar cada vez mais, para que essa força explosiva 

seja canalizada em prol dos trabalhadores.  

 Assim como os operários das fábricas, no mundo da revolução industrial, 

organizaram o movimento sindical e procuraram a sua emancipação – movimentos 

legitimamente contra-hegemônicos – os trabalhadores do conhecimento, usuários 

das novas tecnologias da informação, produtores do trabalho imaterial, são a força 

motriz da reestruturação do sindicalismo, como movimento emancipatório, contra-

hegemônico, revolucionário. 

 

7.2  A Universalização: o “Movimento dos Movimentos” ou “Redes de Redes” 

 
Nos fundamentos do capitalismo está a necessidade contínua de revolução. A 

globalização é imprescindível para a manutenção do sistema que precisa se 

universalizar para manter-se hegemônico. Por outro lado, os movimentos sociais de 

oposição, precisam, da mesma forma, organizar-se na esfera supranacional, 
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universalizando-se, para que possam efetivamente fazer frente às forças 

hegemônicas do capital. 

 Os documentos históricos escritos no século XIX, como o Manifesto do 

Partido Comunista - que é de 1948 - reconheciam o caráter supra-estatal e 

hegemônico do capitalismo nascente. Por isso, sempre terminavam conclamando: “- 

operários de todos os países uní-vos”. Portanto, se o capitalismo age em dimensão 

planetária a luta operária deve necessariamente e para respeitar esta memória 

histórica, ser desencadeada nesse mesmo espaço.  

 Esses movimentos já se iniciaram como demonstrado no presente estudo. 

Utilizam-se, a exemplo do capital, do desenvolvimento tecnológico e, sobretudo, 

comunicacional. A sua natureza, nas palavras de Giuseppe Cocco (2002) é de uma 

organização de “redes de redes” ou “movimento dos movimentos” que agregam a 

sociedade em escala universal.  

 A “Batalha de Seattle” é considerada o primeiro deles. Pode-se citar também 

o Fórum Social de Gênova que atraiu mais de 800 organizações de todo o globo 

para protestar contra o modelo de globalização neoliberal, bem como as 

manifestações de Praga, Gotemburgo e Québec City contra as cúpulas do FMI, da 

OMC e do BM. 

 Emerge-se, verdadeiramente, um novo movimento social de caráter múltiplo, 

composto por muitos movimentos formados por fluxos de mobilização internacional. 

Este é o sentido real da expressão “movimento dos movimentos” utilizado por 

Giuseppe Cocco, Veja-se em suas próprias palavras, 

Um cenário completamente novo se abre. Nesse cenário, o 
“movimento dos movimentos”, entre Seattle, Porto Alegre e Gênova, 
aparece, ao contrário o que podíamos pensar logo depois do 11 de 
setembro, como a verdadeira alternativa aos integralismos 
espelhados, à volta do pensamento binário e simples que a guerra 
oferece, à volta dos protecionismos e dos marcos estatais e nacionais. 
Nas lutas pela paz há muito mais do que uma recusa da lógica binária 
da guerra: há possibilidade de que o “movimento dos movimentos”, a 
“rede das redes” mantenha aberta a dinâmica constituinte da 
globalização enquanto projeto cosmopolítico, produção e “tradução 
permanente” e universalização material dos direitos dos cidadãos das 
metrópoles mundiais (COCCO e LAZZARATO, 2002, p.15). 

 

 Esses movimentos não são meramente opositores da globalização. Não 

objetivam o fim do processo de mundialização, mas sim a instauração de uma 

mobilização universal que promova, verdadeiramente, justiça social. As 
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metamorfoses sociais que derrubaram as fronteiras que separavam as nações são 

combatidas apenas nos seus aspectos negativos, ou seja: a exclusão social, o 

dumping social, e tudo aquilo que represente a manutenção da hegemonia do capital 

exploradora do trabalho humano.  

 Nesse cenário, está mais do que anunciado o nascimento de uma “guerra 

global permanente”, e, no contexto da revolução informacional, todos são 

convidados ao fronte, transpondo o próprio conceito de cidadania e iniciando o de 

exército global: quem não é soldado não pode mais ser um cidadão? (COCCO e 

LAZZARATO, 2002, p.13). 

 

7.3  A Caminho da Restauração 

 

 As forças estão bem definidas no cenário do contemporâneo: de um lado o 

capital, reorganizado no contexto da revolução informacional e que busca a 

manutenção da sua hegemonia. Do outro, a sociedade do conhecimento, 

capitaneada pelos usuários das tecnologias da informação, os mais capazes de 

contribuir para amadurecer a consciência de que é preciso mudar as regras do jogo. 

 Se a informação é o principal capital da sociedade pós-moderna, a classe 

trabalhadora, mais especificamente os trabalhadores do conhecimento, por deterem 

o capital do conhecimento, é a nova mola propulsora do sistema produtivo.  

 Nesses termos, aquela força gerada pela mobilização da classe trabalhadora 

que estava na gênese da formação da Sociedade Industrial no pátio da fábrica, que 

se organizou através da ação coletiva, inicialmente intencionada a emancipar-se e 

não simplesmente reivindicar os direitos de patamar civilizatório mínimo, deve se 

aliar a esses novos trabalhadores. 

 A tecnologia da informação impacta o movimento sindical e traz novas 

possibilidades de ação coletiva. Se o poder, no cenário do capitalismo pós-industrial, 

está relacionado à informação e uma parte considerável da classe trabalhadora 

dispõe desse conhecimento, então se abre uma nova janela de possibilidades e de 

ajuntamentos coletivos98. 

                                                        

98
 A propósito ver: SANTOS, Boaventura de Souza (Org.). Trabalhar o mundo: Os Caminhos do 

Novo Internacionalismo Operário. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. Esta obra reúne 
cientistas sociais de vários países e o seu objetivo e retratar as possibilidades de emancipação social, 
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 Os movimentos coletivos organizados hão de adaptar-se à sociedade do 

conhecimento, para que possa, enfim, recuperar o seu status e a sua força. Se a 

tecnologia da informação altera o sistema produtivo, a forma de enriquecimento 

altera-se. Assim deve alterar-se também, em termos de forma e de conteúdo, as 

lutas emancipatórias contra-hegemônicas. 

 É neste ponto que emerge indispensavelmente a colaboração dos 

trabalhadores do conhecimento, verdadeiros fomentadores e explorados da 

produção capitalista contemporânea. Surge, através da força explosiva deles, uma 

nova oportunidade para a efetivação da revolução comunista, universalista, tal como 

pensada por Marx. Para que isso ocorra, deve-se unir esta força a toda a classe-

que-vive-do-trabalho 

 Esta é a única saída para enfrentar as patologias sociais contemporâneas e 

projetar uma sociedade liberta das coações e imposições formatadas pela ideia 

segundo a qual havia antes trabalho escravo e servil e hoje há trabalho “livre e 

subordinado”. Para finalmente emancipar o gênero humano de todos esses 

controles institucionais forjados pelo liberalismo filosófico e econômico e legitimados 

pelo Direito do Trabalho. 

 As novas tecnologias da informação e da comunicação podem, desde que 

aqueles que as manipulam e com os seus interlocutores sociais válidos tenham a 

consciência do seu papel histórico e possam se articular com todos os movimentos 

sociais libertários, reunir os excluídos de todo gênero, com o objetivo de restaurar os 

movimentos emancipatórios, contra-hegemônicos e seus caracteres universalistas, 

rumo a uma sociedade que não seja dividida em classes sociais. Nesse contexto, o 

Direito do Trabalho jamais será o mesmo. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

sobretudo, a partir de uma nova articulação global centrada, inclusive, nas tecnologias da informação 
e da comunicação. 
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CONCLUSÃO 

 

-Revolvendo a cartografia da doutrina jurídico-trabalhista clássica verifica-se que o 

Direito do Trabalho tem, como objeto de suas teorizações, o trabalho 

livre/subordinado e o sindicalismo de raiz obreirista e de caráter reformista como 

centro aglutinador das lutas coletivas organizadas – negociação coletiva e greve.  

- Acontece que a própria evolução do capitalismo industrial, devidamente prevista 

por Marx e Engels – ao anunciar que a burguesia não pode viver sem revolucionar 

sempre os instrumentos de produção e, com ela toda a sociedade –, levou o 

trabalho humano a se submeter à chamada Administração Científica – 

fordista/taylorista – até chegar-se a atual à Revolução Informacional.  

- Neste estágio, a categoria trabalho livre/subordinado encontra-se refutado, em dois 

sentidos: não representa mais a maioria da população economicamente ativa – 

antes maioria também juridicamente protegida; do ponto de vista teórico-filosófico, o 

seu conteúdo ideológico deve ser revelado: a partir da comparação entre trabalho 

escravo/servil e trabalho livre/subordinado, a doutrina trabalhista, ao eleger este 

último como seu objeto, outra coisa não fez senão recepcionar um pressuposto da 

doutrina liberal, ou seja, disponibilizar a força do trabalho a serviço do capital. 

- Esta alquimia jurídico-doutrinária estabeleceu uma contradição insuperável: tentar 

promover uma superioridade jurídica ao empregado, para compensar a sua 

inferioridade econômica quando, na essência, este admite, assalaria dirige, exerce o 

seu poder de comando, o seu poder disciplinar e, aquele, fica a este “juridicamente” 

subordinado, dependente.  

- Essa contradição se aprofunda ainda mais em tempos de Revolução da 

Informação, em que os próprios teóricos do campo da esquerda não conseguem 

estabelecer um consenso entre a tradicional separação entre trabalho material e 

trabalho imaterial ou sobre a possibilidade de eles se mesclarem, se confundirem.  

- Outro aspecto relevante: os chamados trabalhadores do conhecimento 

representam uma categoria ainda não bem definida, porque não podem ser 

caracterizados como os excluídos pelo desemprego estrutural; tampouco, com os 
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chamados terceirizados ou pertencentes à economia informal. Aparecem eles como 

digitais que tanto podem fixar-se nas relações de trabalho tradicionais como serem 

independentes, ao produzirem vídeos, músicas e outras alternativas artísticas; 

serem ativistas do mundo virtual, invadindo as redes sociais ou integrando os pontos 

de cultura e tantas outras atividades políticas ainda não perfeitamente definidas. 

- A partir desta contextualização, o estudo procurou enquadrar os trabalhadores 

virtuais no contexto das relações individuais e coletivas de trabalho. Primeiro para 

demonstrar o impacto dessa modalidade de utilização e de exploração no próprio 

conceito de subordinação, na aplicação da norma trabalhista no espaço, nas 

enfermidades físicas e mentais decorrentes do meio ambiente do trabalho. 

- Em seguida realçou a sua importância na redefinição da própria atividade 

laborativa ao confundir, metamorfosear a relação de emprego, quando se pode 

verificar, como já foi dito, uma plausível simbiose entre trabalho material e trabalho 

imaterial; entre subordinação e chefia; entre quem projeta e executa; entre quem 

manda e quem é mandado. 

- Do ponto de vista das relações coletivas, não há como deixar de reconhecer o 

“caráter explosivo” das tecnologias da informação e da comunicação e o papel que 

já está sendo desempenhado pelos seus usuários – estejam eles vinculados ou não 

às relações de trabalho subordinado. 

- Há poucos anos, os meios de comunicação estavam centrados basicamente nos 

rádios, jornais e televisão. Todos eles, no sistema capitalista de produção, podendo 

manipular a opinião pública e fazer com que as classes dominadas incorporassem 

ideologicamente, os valores da classe dominante - para, numa visão gramisciana, 

estas manterem a sua hegemonia.  

- Daí os conceitos de sociedade nômade – a capitalista – e a sociedade sedentária – 

a classe dominada. Agora, os usuários das novas tecnologias que, antes 

sedentariamente recebiam e recepcionavam passivamente as informações, por meio 

da estrada virtual, podem eles ser, ao mesmo tempo, sedentários e nômades.    

- Pensar que a partir de 1848, quando sequer existiam esses meios 

comunicacionais, a classe operária já tinha uma noção clara de que o capitalismo 

era hegemônico e se dirigia ao domínio do planeta; pensar também que ela tinha a 
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noção segundo a qual a luta emancipatória deveria ser travada nesse mesmo 

espaço, razão pela qual os documentos lançados por eles e seus interlocutores 

terminavam afirmando “operários de todos os países uni-vos!”é possível vislumbrar a 

importância dos sistemas comunicacionais contemporâneos, na retomada daqueles 

movimentos que, segundo a teoria jurídico-trabalhista crítica é a fonte por excelência 

do Direito do Trabalho. 

- A Teoria Social Crítica vem, há alguns anos, prognosticando a retomada desses 

movimentos contra-hegemônicos que se articulam simultaneamente nos espaços 

locais, regionais e em nível global.  

- Com raras exceções, como é o caso desse Programa de Pós-Graduação, a teoria 

jurídico-trabalhista ainda não colocou, na sua pauta acadêmica, esses importantes 

estudos e diagnósticos. 

- Mas as evidências empíricas e analíticas descritas no presente estudo demonstram 

claramente que estes movimentos emancipatórios já se iniciaram e não têm volta.  

- Qualquer que seja a preferência filosófica, política ou ideológica – excluída aquela 

que está a serviços do ultra-liberalismo global – os estudiosos deste campo do 

conhecimento jurídico, exatamente o campo que lida como uma tesoura da 

existência, o trabalho humano não pode mais deixar de reconhecer a magnitude 

desse momento, o caráter revolucionário do trabalho imaterial, no sentido de 

redefinir as relações individuais e coletivas de trabalho e, com ela, problematizar e 

formular outras variáveis teóricas dirigidas a uma nova versão do Direito Individual, 

do Direito Coletivo ou Sindical o que significa dizer, do próprio Direito do Trabalho. 

- A ausência de uma bibliografia específica na teoria jurídico-trabalhista ao lado de 

uma bibliografia consistente de outros ramos do chamado saber social e dirigida 

exatamente para trabalho humano, no contexto da Revolução Informacional, foram 

capazes de estimular o autor dessa dissertação a seguir com um tema tão 

emblemático e praticamente desconhecido no âmbito da sua especialidade. 

- Espera haver cumprido o seu papel, a sua missão; haver seguido o itinerário 

estabelecido por esse Programa de Pós-Graduação, qual seja o de apresentar, 

como convém a um trabalho acadêmico, um trabalho original. 
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- Como já deixou transparecer na introdução, trata-se de um trabalho aberto e 

submetido à crítica, mas que demonstra os sentimentos e convicção do seu autor 

que é possível reformular as bases, as estruturas do Direito do Trabalho, para que 

ele possa privilegiar a proteção do trabalho livre e que as lutas coletivas se dirijam à 

emancipação social, rumo a uma sociedade fraterna, solidária e centrada na justiça 

distributiva.   
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ANEXO 1: SUFOCADA POR 30 ANOS, OPOSIÇÃO TENTA SE ARTICULAR NO 

EGITO 

Manifestações de rua não são orquestradas por nenhum grupo político ou 

religioso 

As manifestações que pedem a queda do ditador Hosni Mubarak, há 30 anos 
no poder, foram inicialmente organizadas pelo Movimento 6 de Abril por meio da 
internet. O grupo, que surgiu no Facebook e ganhou corpo como movimento político 
em 2008, convocou os protestos no rastro da revolta tunisiana, que derrubou o 
também ditador Zine El Abidine Ben Ali em 14 de janeiro. Animados com a queda de 
um déspota, cidadãos egípcios saíram em massa às ruas contra a corrupção, o 
aumento de preços e o desemprego. As mobilizações se transformaram em um 
movimento popular, independente de facções políticas, num cenário em que a 
oposição ao regime é absolutamente fragmentada. 

Os manifestantes representam uma fatia ampla da sociedade egípcia: jovens 
e velhos, ricos e pobres, seculares e religiosos. O que une todos é a insatisfação 
com o governo de Mubarak. O ditador foi o único presidente que muitos 
conheceram, já que um em cada três egípcios tem menos de 15 anos. Nesse 
cenário,  não existe uma figura, nem mesmo um grupo, que lidere a oposição. 

Dentre as organizações de cunho religioso, a mais importante - e temida - é a 
Irmandade Muçulmana. Fundada em 1928, ela gostaria de ver implantado no Egito 
um regime fundamentalista aos moldes do Irã. Atualmente, vive na semi-
clandestinidade - é apenas tolerada pelo regime de Mubarak - e não tem status de 
partido político. 

Quanto às agremiações políticas seculares, elas são pequenas, desprovidas 
de base eleitoral significativa. Desde o início dos protestos no Egito, duas 
organizações ganharam certo protagonismo: o Movimento 6 de Abril e a Associação 
para a Mudança Nacional, fundada por Mohamed ElBaradei - que voltou ao Cairo 
em 27 de janeiro. Ex-diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e 
ganhador do Nobel da Paz,  ElBaradei desponta como liderança capaz de aglutinar 
a oposição. 

As eleições egípcias têm data marcada para setembro. Pela legislação atual, 
candidatos que quiserem entrar na disputa devem pertencer a um partido que tenha, 
no mínimo, cinco anos de existência e 3% das cadeiras no Parlamento. De acordo 
com uma emenda da Constituição, partidos cuja formação é baseada na religião, 
gênero ou etnia também são proibidos de lançar candidatura. Essas regras não 
apenas impedem a Irmandade Muçulmana de participar da disputa, como ainda 
afastariam do pleito a Associação para a Mudança Nacional, de ElBaradei, e 
qualquer representante do Movimento 6 de Abril. 

 

Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/manifestacoes-no-egito-
sao-movimento-popular-de-insatisfacao-contra-governo> 

 

http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/manifestacoes-no-egito-sao-movimento-popular-de-insatisfacao-contra-governo
http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/manifestacoes-no-egito-sao-movimento-popular-de-insatisfacao-contra-governo
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ANEXO 2: INSPIRADOS NA REVOLTA DO EGITO, LÍBIOS VIVEM SEU „DIA DA 

FÚRIA‟ 

Ao menos quatro pessoas morreram nos protestos, convocados pela internet 

 

Em Trípoli, manifestantes pró-governo defendiam o ditador Gaddafi, no 
primeiro dia das manifestações (Mahmud Turkia / AFP) 

A Líbia amanheceu cercada de expectativa nesta quinta-feira em torno da 
convocação para um "Dia de Fúria", organizada por milhares de pessoas por meio 
de redes sociais virtuais. Após o sucesso das revoltas no Egito e na Tunísia, a 
população líbia foi incentivada a aderir a uma nova e maior manifestação contra o 
regime do ditador Muammar Gaddafi. Até o momento, pelo menos quatro pessoas 
morreram na cidade de Beyida, durante enfrentamentos entre as forças de 
segurança e manifestantes contrários ao regime, segundo a oposição e 
organizações não-governamentais. 

"As forças de segurança e as milícias dos comitês revolucionários 
dispersaram a tiros uma manifestação pacífica de jovens na cidade de Bayida, 
provocando pelo menos quatro mortes e deixando vários feridos", afirma um 
comunicado da Libya Watch, uma organização de defesa dos direitos humanos 
baseada em Londres. Portais da oposição, entre eles o Libia AlYoum, também com 
sede em Londres, informaram o mesmo número -de mortos. Gaddafi está desde 
1969 no poder do país mais rico do Magrebe, que conta com ricas reservas de gás e 
petróleo. 

As redes sociais mais populares da internet foram os principais instrumentos 
usados pelos ativistas para divulgar a grande manifestação. No Facebook, uma 
página que convoca a população para os protestos já soma mais de 9.000 adesões. 
A data foi escolhida porque nesta quinta se cumpre o quinto aniversário de um 
confronto entre manifestantes e forças de segurança diante do consulado italiano de 
Benghazi, que deixou vários mortos. No entanto, na Líbia, manifestações são 
incomuns e costumam ser duramente reprimidas. 

Prevendo possíveis incidentes para esta quinta, em Trípoli algumas escolas 
estrangeiras, como a britânica e a italiana, foram fechadas. O liceu francês 
permaneceu aberto algumas horas durante a manhã. Já algumas empresas 
internacionais de hidrocarbonetos ou que oferecem serviços a estas companhias 
adotaram medidas de precaução. A Embaixada da França, por sua vez, considerou 
em comunicado que "a situação não é motivo de preocupação especial", avaliando 
que não há uma deterioração das condições de segurança. 

Reação - Os Estados Unidos pediram que o regime do ditador Gaddafi, assim 
como os de outros países atingidos por protestos, atendam às demandas sociais. 
"Os países da região têm o mesmo tipo de objetivos em termos demográficos, 
aspirações do povo e necessidade de reformas", disse em coletiva de imprensa o 
porta-voz do Departamento de Estado americano, Philip J. Crowley. "Estimulamos 
estes países a tomar ações específicas que respondam às aspirações, 
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necessidades e esperanças do povo. A Líbia certamente está nessa categoria", 
completou. 

Em 2008, Washington enviou um embaixador à Líbia pela primeira vez desde 
1972, depois que ambos os governos normalizaram suas relações bilaterais após a 
compensação econômica às vítimas americanas de um ataque terrorista ocorrido na 
década de 1980. Na quarta-feira, a União Europeia também pediu à Líbia que 
permita a "livre expressão" e evite o uso da violência contra os manifestantes, depois 
da repressão dos protestos de terça-feira na cidade de Benghazi. "Pedimos às 
autoridades que escutem a população que participa dos protestos e o que diz a 
sociedade civil", disse Maja Kocijancic, porta-voz da chefe da diplomacia da UE, 
Catherine Ashton. 

(Com agência EFE) 

Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/libia-vive-novo-„dia-da-
furia‟-convocado-pela-internet> 
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ANEXO 3: ESTÔNIA PROTAGONIZA PRIMEIRA GUERRA VIRTUAL 

 

Retirada de estátua russa levou a manifestações e ofensivas on-line. E-mails foram 
inundados de mensagens e sites tiveram funcionamento bloqueado.  

 

Mark Landler e John Markoff 

Do New York Times. 

 

Quando autoridades da Estônia começaram a retirar de um parque uma 
estátua de bronze de um soldado soviético da 2ª Guerra Mundial na confusa cidade 
portuária báltica de Tallinn no mês passado, esperava-se que houvesse protestos 

violentos nas ruas, por parte de estonianos de descendência russa.    A experiência 
também lhes dizia que “quando há confrontos nas ruas, há também embates na 
internet”, declarou Hillar Aarelaid, diretor da Equipe de Resposta às Emergências de 
Computador da Estônia. Afinal de contas, para a população do país, a internet é 
quase tão vital quanto água potável; é usada rotineiramente para votar, declarar 
impostos e, com telefones celulares, fazer compras ou pagar estacionamento. 

 O que se seguiu foi o que alguns descrevem como a primeira guerra no 
ciberespaço, uma ofensiva de duração de um mês que obrigou as autoridades 
estonianas a defender seu pequeno país báltico de uma afluência de dados que, 
segundo alguns, foi acionada por ordens originadas da Rússia ou de fontes de etnia 

russa em retaliação à retirada da estátua.    Os estonianos afirmaram que um 
endereço de internet envolvido nos ataques pertencia a um oficial que trabalha na 

administração do presidente da Rússia, Vladimir V. Putin.    O governo russo negou 
qualquer envolvimento nos ataques, que praticamente paralisaram a infra-estrutura 
digital do país, obstruindo sites na web, do presidente, do primeiro ministro, do 
parlamento e outros órgãos governamentais, desestabilizando as operações do 
maior banco da Estônia e afetando completamente os sites de diversos jornais 
diários.  

  

Ataques 

Com isso, especialistas em segurança de computadores da OTAN, da União 
Européia, dos Estados Unidos e de Israel se reuniram em Tallinn para oferecer 
ajuda e descobrir o que fazer para lidar com uma guerra cibernética na era digital. 

    “Isso pode acabar sendo um divisor de águas em termos da ampla 
conscientização acerca da vulnerabilidade da sociedade moderna”, declarou Linton 
Wells II, vice-secretário de defesa de redes e integração de informações do 

Pentágono. “O assunto chamou a atenção de muita gente”.    Quando os primeiros 
invasores digitais avançaram sem fazer alarde pelo ciberespaço estoniano às dez da 
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noite do dia 26 de abril, Aarelaid imaginava que estava pronto para o combate. Ele 
havia criado firewalls em todos os sites do governo, configurado servidores 
adicionais e alertado seus funcionários para que se preparassem para uma semana 

agitada.    Em 29 de abril, as ruas de Tallinn haviam recuperado a tranqüilidade 
novamente após duas noites de tumultos em resposta à retirada da estátua, mas as 
forças de defesa eletrônica da Estônia estavam se desintegrando. Em um dos 
primeiros ataques, uma avalanche de mensagens foi enviada para o servidor de e-
mails do parlamento, causando interrupção no seu funcionamento. Em outro ataque, 
hackers invadiram o site do Partido Reformista, publicando uma carta falsa de 
pedido de desculpas do primeiro ministro, Andrus Ansip, por ordenar a retirada da 
estátua. 

  

Rastreamento 

A essa altura, Aarelaid, ex-policial, reuniu especialistas em segurança de 
várias áreas de atuação na Estônia como empresas de serviços de internet, bancos, 
órgãos governamentais e polícia. Ele também recorreu a contatos na Finlândia, 
Alemanha, Eslovênia e outros países para que o ajudassem a rastrear e bloquear 
endereços de internet suspeitos e cessar o tráfego de computadores de locais tão 

distantes quanto o Peru e a China.   O maior volume dos ataques virtuais usou 
uma técnica conhecida como ataque de recusa de serviço por difusão. 
Bombardeando os sites do país com dados, quem lança os ataques consegue 
obstruir não só os servidores do país, mas também seus roteadores e chaves, ou 

seja, os dispositivos específicos que direcionam o tráfego na rede.    Para ampliar o 
ataque, os hackers infiltraram computadores em todo o mundo com softwares 
conhecidos como bots, e os compactou em redes a fim de realizar essas incursões. 
Os computadores se tornaram soldados involuntários ou “zumbis”, de um ataque 
cibernético. Ao final da primeira semana, os estonianos, com a ajuda de autoridades 
de outros países, estavam experientes em filtrar e excluir dados prejudiciais. Mesmo 
assim, Aarelaid sabia que o pior ainda estava por vir. Dia 9 de maio foi Dia da 
Vitória, feriado russo que marca a derrota da Alemanha nazista pela União Soviética 
e homenageia os soldados mortos do Exército Vermelho. A internet estava repleta 

de planos para marcar a ocasião derrubando a rede da Estônia.    Aarelaid se 
reuniu com chefes de segurança de bancos, insistindo que eles mantivessem os 
serviços em operação. Ele também havia recebido ordens de proteger um 
importante site de instruções militares do governo. Outros sites, como aquele do 
presidente estoniano, foram sacrificados como prioridade mínima. Os responsáveis 
pelos ataques usaram uma rede gigante de bots – talvez cerca de um milhão de 
computadores em locais tão distantes quanto os Estados Unidos e o Vietnã – a fim 

de ampliar o impacto do ataque.    Nas primeiras horas do dia 9 de maio, o tráfego 
estava milhares de vezes superior ao fluxo normal. Em 10 de maio estava ainda 
mais pesado, obrigando o maior banco da Estônia a interromper seus serviços on-
line por mais de uma hora. Até agora, o banco Hansabank, está sob ataque e 
continua bloqueando o acesso a 300 endereços de internet suspeitos. Sofreu 
prejuízos de pelo menos US$ 1 milhão.  

  

Combate realizado 
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Finalmente, na tarde de 10 de maio, o tempo dos ofensores nos servidores 
alugados expirou, e os ataques caíram abruptamente.     Ao todo, a Arbor Networks 
computou uma dúzia de ataques. Os dez maiores ataques lançaram fluxos de 90 
megabits de dados por segundo nas redes da Estônia, durando até 10 horas cada 
ataque. Esse volume de dados equivale a fazer o download do sistema operacional 
Windows XP inteiro a cada seis segundos durante 10 horas.     A defesa da Estônia 
não foi impecável. Para bloquear os dados hostis, foi necessário bloquear grandes 
partes de sua rede para acesso de fora do país.     “É lamentável que um executivo 
estoniano em viagem ao exterior não possa ter acesso à sua conta bancária”, 
declarou Linnar Viik, professor de ciência da computação e líder do setor de alta 
tecnologia da Estônia. “Para os membros do parlamento estoniano, representou 
quatro dias sem e-mail”.     Embora a Estônia não possa ter certeza da identidade 
dos responsáveis pelos ataques, os planos desses ofensores circulavam na internet 
antes mesmo de o ataque iniciar. Em fóruns e grupos de bate-papo em idioma 
russo, os investigadores descobriram instruções detalhadas sobre como enviar 
mensagens destruidoras e quais sites estonianos deviam ser usados como alvos. 
    Os ataques aos sistemas da Estônia não terminaram, mas caíram em volume e 
intensidade, e estão mais concentrados em bancos. A última grande onda de 
ataques ocorreu em 18 de maio. 

Disponível em:<http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL45961-6174,00.html> 
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ANEXO 4: SMARTPHONE VIRA RASTREADOR DE FUNCIONÁRIOS NAS 

EMPRESAS 

Os smartphones estão sendo usados pelos departamentos de TI para saber por 
ondem andam os funcionários. O recurso vem sendo usado há algum tempo e o 
iPhone não é o único "informante". 
 

Tom Kaneshige - CIO/EUA Publicada em 28 de abril de 2011 às 13h34 

 

Vamos supor que você foi escalado para uma viagem de negócios e, ao invés 
disso, saiu “de fininho” para um parque de diversões com a família ou disse ao chefe 
que tinha que ir ao dentista e, na verdade, foi fazer um happy hour com os amigos. 
Se você carrega um iPhone, Android BlackBerry ou Windows Phone 7, o setor de TI 
rastrear seus movimentos. 

Este não é o momento de entrar na recente discussão a respeito do iPhone 
gravar secretamente a localização de seus usuários em um arquivo obscuro, 
armazenado e sincronizado no PC via iTunes – tudo muito assustador. Na verdade, 
qualquer smartphone pode enviar informações o TI, se o setor estiver com a 
intenção de obter essas informações. 

“Se as companhias quisessem, poderiam fazer isso” afirma Erik Woodland, 
supervisor de suporte técnico de administrador de redes da Fenner Drives, 
fabricantes de produtos de transmissão de energia. “Essa tecnologia está disponível 

faz tempo”.     iPhone não é o único culpado Defensores da privacidade atacaram 
a Apple na última semana depois que pesquisadores descobriram que alguns 
iPhones gravam informações de localização. Assim como todos os celulares, o 
iPhone precisa saber sua localização exata para se conectar à torre de celular 
correta – e o iPhone registra essas informações em um arquivo não-codificado. 

Esse arquivo pode ser utilizado pelas empresas para rastrear o paradeiro de 
seus empregados e executivos? “Certamente”, afirma Chenxi Wang, analista da 
Forrester. “Esse arquivo de histórico de localização é talvez outra fonte para os 
sistemas [de gerenciamento de dispositivos móveis]. Ainda assim, as informações de 
localização obtidas pelo GPS do smartphone não é novidade. Grande parte dos 
aplicativos pedem ao usuário permissão para utilizar o GPS e o recurso de 
rastreamento de posição. Operadoras de telefonia também catalogam informações a 
respeito do paradeiro do usuário, porém elas não são disponibilizadas sem um 
mandado judicial. 

Embora Wang ache que não exista um arquivo de localização no Android, 
similar ao do iPhone, o próprio Android transmite dados de localização do celular 
para a Google periodicamente, de acordo com uma descoberta feita pelo Wall Street 
Journal. No ao passado, pesquisadores da Duke University descobriram que alguns 
dos apps mais comuns do Android transmitem informações de geolocalização para 
servidores terceirizados de empresas de conteúdo ou de anúncios.  

No nível empresarial, a Zenprise, empresa especializada em softwares de 
segurança e de gerenciamento móvel, oferece às companhias a opção de extrair as 
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informações de localização de BlackBerries, Android e Windows Mobiles e 
armazená-las no servidor corporativo da companhia. A razão principal pela qual as 
empresas ativam esse recurso é pela possibilidade de recuperar aparelhos que 
tenham sido perdidos ou roubados, ou ainda para encontrar técnicos que estejam 
dentro de uma determinada distância para atender aos clientes mais próximos, 
afirmou Ahmed Datoo, chefe de marketing da Zenprise. 

A Zenprise não extrai as informações de geolocalização do iPhone ou acessa 
o arquivo de localização do smartphone (apesar do fato de que fazê-lo seria fácil) 
porque a Apple já fornece um bom serviço de localização de aparelhos perdidos ou 
roubados (chamado Find my iPhone), explicou Dato. Cuidado com os contratos de 
privacidade. Seu empregador está registrando cada movimento seu através do 
smartphone? No fim das contas, o setor de TI sempre teve meios para monitorar e 
registrar suas mensagens de texto, e-mails e ou mesmo ter acesso ao histórico de 
sites visitados no PC ou no dispositivo móvel. Monitorar a localização celular e fazer 
um log desse histórico não parece tanta intromissão assim.  

Se você acha que está livre porque você possui seu próprio aparelho, pense 
de novo. De acordo com a Zenprise, algumas companhias exigem daqueles que 
querem conectar seu iPhone ou iPad à rede corporativa a assinatura de um termo 
legal de responsabilidade que confere ao setor de TI poder para acessar o 
dispositivo, gerenciar aplicativos e até limpar dados se necessário – e, em alguns 
casos, rastrear a localização do dispositivo. As chances são, contudo, de que uma 
empresa não está rastreando a localização minuto a minuto somente para monitorar 
o paradeiro de um empregado. Extrair informações de localização pelo GPS do 
celular gasta muita bateria, e por isso é preciso haver uma boa razão para coletar 
esses dados.     “Não acredito que qualquer companhia hoje está utilizando os 
dados de localização para saber como cada empregado gasta seu tempo livre – 
parece uma coisa muito bizarra” ponderou Wang. “No entanto, a habilidade de 
localizar um celular é um pedido frequente que recebemos de nossos 
clientes.    Claro que a experiência de cada usuário depende do tipo de segmento 
em que cada pessoa trabalha. Por exemplo, na indústria de caminhões, muitas 
organizações rastreiam regularmente a localização de seus empregados, pois os 
caminhoneiros precisam cumprir horários, dirigir somente certa quantidade de horas 
por dia e permanecer dentro dos limites de velocidade. O software existe para 
monitorar todos esses tipos de coisas. Funcionários nesse tipo de situação são 
informados regularmente por suas empresas que esse sistema de rastreamento 
existe. 

Disponível em: <http://cio.uol.com.br/tecnologia/2011/04/28/smartphone-vira-
rastreador-de-funcionarios-nas-empresas/>. 
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