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SEGUNDA JORNADA: TRABALHO, AÇÃO, INTELECTO 

 

Da última vez, intentei ilustrar o modo de ser da multidão, a partir da 

dialética temor-proteção. Hoje, desejo discutir a clássica divisão da experiência 

humana em três âmbitos fundamentais: Trabalho (ou poiesis), Ação política (ou 

práxis), Intelecto (ou vida da mente). O objetivo é sempre o mesmo: articular e 

aprofundar a noção de multidão. 

Como se recordará aqui, “multidão” é uma categoria central do 

pensamento político: a utilizamos para desenvolver alguns traços sobressalentes 

do modo de produção pós-fordista. Sob a condição de entender por “modo de 

produção” não somente uma configuração econômica particular, mas também um 

conjunto composto por formas de vida, uma constelação social, antropológica, 

ética (“ética”, atenção, não “moral”: o tema são os hábitos, os usos e costumes, 

não o dever-ser). Pois bem, desejo sustentar que a multidão contemporânea tem 

por pano de fundo a crise da subdivisão da experiência humana em Trabalho, 

Ação (política) e Intelecto. A multidão afirma-se como modo de ser, em alto grau, 

ali onde há justaposição ou ao menos hibridação entre âmbitos que, desde não 

muito tempo atrás, ainda na época fordista, pareciam claramente distintos e 

separados. 

Trabalho, Ação e Intelecto: de acordo com uma tradição que inicia com 

Aristóteles e foi retomada com particular paixão e eficácia por Hannah Arendt 

(Arendt, 1958), esta tripartição pareceu perspicaz, realista, quase inquestionável. 

Enraizou-se no senso comum: não se trata, por isso, de uma questão somente 

filosófica, mas de um esquema amplamente compartilhado. Exemplo 

autobiográfico: quando comecei a ocupar-me de política, nos anos 60, essa 

subdivisão me parecia óbvia; resultava-me irrefutável, como uma percepção 

visual ou tátil. Não era preciso ter lido a Ética Nicomaqueia de Aristóteles para 

saber que trabalho, ação política e reflexão intelectual constituíam três esferas de 

princípios e critérios radicalmente heterogêneos. Obviamente, a heterogeneidade 

não excluía as intersecções: a reflexão intelectual podia aplicar-se à política; por 

sua vez, a ação política nutria-se, com freqüência e de boa vontade, de termos 

atinentes ao âmbito da produção, etc. Mas, por numerosas que fossem as 



intersecções, Trabalho, Intelecto, Política eram essencialmente distintos. Por 

motivos estruturais. 

O trabalho é troca orgânica com a natureza, produção de novos objetos, 

processo repetitivo e previsível. O Intelecto puro possui uma índole solitária e 

não-aparente: a meditação do pensador escapa do olhar dos outros; a reflexão 

teórica silencia o mundo das aparências. Diferentemente do Trabalho, a Ação 

política intervém nas relações sociais, não sobre os materiais naturais; tem a ver 

com o possível e o imprevisto; não preenche de objetos ulteriores o contexto 

onde opera, mas, modifica esse contexto mesmo. Diferentemente do Intelecto, a 

Ação política é pública, entregue à exterioridade, à contingência, ao rumor dos 

“muitos”; implica, para utilizar palavras de Hannah Arendt, “a exposição ante os 

olhos dos demais” (ibid: cap. V, “A ação”). O conceito de Ação política pode ser 

produzido por oposição com respeito aos outros dois âmbitos. 

Pois bem, essa antiga tripartição, todavia, gravada no senso comum da 

geração que debutou na cena pública nos anos 60, é precisamente a que entrou 

em decadência. Dissolveram-se os confins entre a pura atividade intelectual, a 

ação política e o trabalho. Em especial, o trabalho denominado pós-fordista 

absorveu em si muitas das características típicas da ação política. E esta fusão 

entre Política e Trabalho constitui um traço fisionômico decisivo da multidão 

contemporânea. 

Justaposição de poiesis e práxis 

 

O trabalho contemporâneo introjetou muitas características que antes 

distinguiam a experiência política. A poiesis incluiu em si numerosos aspectos da 

práxis. Esse é o primeiro aspecto da hibridação geral que desejo tratar. 

Vejamos: mesmo Hannah Arendt denuncia insistentemente o fim dos 

limites entre trabalho e política (sempre que por “política” não se entenda a vida 

em uma seção do partido, mas a experiência genericamente humana de começar 

de novo qualquer coisa, uma relação íntima com a contingência e o imprevisto, a 

exposição à vista dos outros). A política, segundo Arendt, passou a imitar o 

trabalho. A política do Novecentos, a seu juízo, derivou em uma espécie de 

construção de novos objetos: o Estado, o partido, a história, etc. Pois bem, 

afirmo que foi tudo o oposto do que acredita Hannah Arendt: não é a política que 

se conformou como o trabalho, mas o trabalho é que adquiriu as conotações 

tradicionais da ação política. A minha, é uma argumentação oposta e simétrica à 

de Hannah Arendt. Sustento que no trabalho contemporâneo descobre-se a 



“exposição à vista dos demais”, a relação com a presença dos outros, o início de 

processos inéditos, a familiaridade constitutiva com a contingência, o imprevisto 

e o possível. Sustento que o trabalho pós-fordista, o trabalho produtivo de mais-

valia, o trabalho subordinado, introduz na cena dotes e requisitos que, segundo 

uma tradição secular, pertenciam à ação política. 

Para guardar. Isso explica, segundo o meu parecer, a crise da política, o 

desprezo que circunda hoje a práxis política, o descrédito no qual caiu a ação. 

Com efeito, a ação política aparece fatalmente como uma duplicação supérflua da 

experiência do trabalho, já que esta última, também de modo deformado e 

despótico, subsumiu em si certos traços estruturais da primeira. O âmbito da 

política copia estreitamente procedimentos e estilos que distinguem o âmbito do 

trabalho, mas dita cópia, resulta uma versão empobrecida, pálida, simplificada. A 

política oferece uma rede comunicativa e um conteúdo cognitivo mais pobre que 

o derivado do atual processo produtivo. Menos complexa que a do trabalho e, no 

entanto, muito similar a ela, a ação política aparece como algo pouco desejável. 

A inclusão na produção contemporânea de certos traços da práxis política, 

ajuda a compreender porque a multidão pós-fordista, é hoje uma multidão 

politizada. Já existe muita política no trabalho assalariado (enquanto trabalho 

assalariado), porque a política como tal, pode também gozar de uma autônoma 

dignidade. 

Do virtuosismo. De Aristóteles a Glenn Gould 

 

A subsunção no processo de trabalho, daquilo que anteriormente 

outorgava à Ação pública sua fisionomia inconfundível, pode ser aclarada 

mediante uma categoria vetusta, mas eficaz: o virtuosismo. 

Seguindo, por ora, a acepção ordinária, por “virtuosismo” entendo a 

capacidade peculiar de um artista executante. Virtuoso é, por exemplo, o pianista 

que oferece uma execução memorável de Schubert; ou o bailarino 

experimentado, ou o orador persuasivo, ou o docente não enfadonho, ou o 

sacerdote de sermão sugestivo. Consideremos atentamente o que é que distingue 

a atividade do virtuoso, isto é, do artista executante. Em primeiro lugar, a sua é 

uma atividade que encontra seu próprio cumprimento (seu próprio fim) em si 

mesma, sem se objetivar em uma obra duradoura, sem se depositar em um 

“produto acabado”, vale dizer, em um objeto que sobreviva à execução. Em 

segundo lugar, é uma atividade que exige a presença de outros, que existe 

somente na presença de um público. 



Atividade sem obra: a execução de um pianista ou de um bailarino não 

deixa atrás de si um objeto determinado, separável da própria execução, em 

condições de persistir quando aquela já finalizou. 

Atividade que exige a presença de outros: a performance tem sentido 

somente quando é vista ou escutada. Intui-se que essas duas características 

estão correlacionadas: o virtuoso necessita da presença de um público, pelo fato 

de não produzir uma obra, um objeto que fique girando no mundo depois de 

haver cessado sua atividade. Na falta de um produto extrínseco específico, o 

virtuoso deve dar conta de seu testemunho. 

A categoria do virtuosismo é discutida na Ética Nicomaquéia; aflora aqui e 

lá no pensamento político moderno, também do Novecentos; possui um pequeno 

lugar na crítica da economia política de Marx. Na Ética Nicomaquéia, Aristóteles 

distingue o trabalho, ou poiesis, da ação política, ou práxis, utilizando para isso a 

noção de virtuosismo: há trabalho quando se produz um objeto, uma obra 

separada do ato; há práxis quando o ato tem em si mesmo seu próprio fim. 

Aristóteles escreve: “o fim da produção é distinto da própria produção, enquanto 

que não pode sê-lo, aquele da ação: porque a ação (compreendida tanto como 

conduta ética ou como ação política) é um fim em si mesma” (Et. Nic., VI, 1139 

b). Retomando implicitamente Aristóteles, Hannah Arendt compara os artistas 

executantes, os virtuosos, com aqueles que estão impregnados da ação política. 

Escreve: “A arte que não produz nenhuma ‘obra’ possui grande afinidade com a 

política. Os artistas que a produzem — bailarinos, atores, músicos e similares — 

têm necessidade de um público para o qual mostrar seu virtuosismo, como 

aqueles homens que atuam [politicamente] necessitam de outros ante cuja 

presença poder aparecer: uns e outros, para poder ‘trabalhar’, requerem um 

espaço de estrutura pública, e em ambos, sua ‘execução’ depende da presença 

alheia”. (Arendt, 1961: 206). 

Poderia-se dizer que toda ação política é virtuosa. Com o virtuosismo 

compartilha, com efeito, a contingência, a ausência de um “produto acabado”, a 

imediata e inevitável relação com a presença alheia. Opostamente, todo 

virtuosismo é intrinsecamente político. Pensemos no caso de Glenn Gould (Gould, 

1984: 15-24; Schneider, 1989). Esse grande artista odiava, paradoxalmente, o 

traço distintivo de sua atividade de artista executante; dito de outro modo: 

detestava a exibição pública. Por toda a vida, combateu a “politicidade” inerente 

à sua atividade. Em certo momento Gould declarou querer “abandonar a vita 

activa”, isto é, a exposição ao olhar alheio (note-se que “vita activa” é a 

denominação tradicional da política). Por tornar não-político o próprio 



virtuosismo, intentou aproximar, o mais possível, a atividade do artista 

executante ao trabalho propriamente dito, que acaba dentro de seu produto 

extrínseco. Isso significou encerrar-se em um estúdio de gravação, 

contrabandeando a produção de discos (por outro lado, excelentes), por uma 

“obra”. Para evadir-se da dimensão público-política própria do virtuosismo, teve 

de fingir que suas execuções magistrais produziam um objeto definido 

(independente da execução mesma). Assim, eram uma obra, um produto 

autônomo, eram trabalho, já não mais virtuosismo nem, tampouco, política. 

Também Marx fala de pianistas, oradores, bailarinos, etc. Fala deles em 

alguns dos seus textos mais significativos: no Capítulo VI inédito (Marx, 1933: 

83) e depois, em termos quase idênticos, em Teorias da mais-valia (Marx, 1905: 

I, 357-8). Marx analisa o trabalho intelectual distinguindo nele duas espécies 

principais. Por um lado, a atividade imaterial ou mental, que “tem por resultado 

mercadorias com uma existência independente do produtor (...) livros, quadros, 

objetos de arte em geral, enquanto distintos das prestações artísticas daqueles 

que os escrevem, pintam ou criam” (Marx, 1933: 83). Essa é a primeira espécie 

de trabalho intelectual. Por outro lado — escreve Marx — consideremos toda 

aquela atividade na qual “o produto é inseparável do ato de produzir” (Ibid.), 

aquela atividade que encontra em si mesma o próprio cumprimento, sem 

objetivar-se em uma obra que a exceda. É a mesma discriminação entre 

produção material e ação política já ilustrada por Aristóteles. Salvo que aqui, 

Marx não se ocupa da ação política, mas sim, analisa duas figuras do trabalho. 

Ele explica a distinção entre atividade-com-obra e atividade-sem-obra, em 

determinados tipos de poiesis. A segunda espécie de trabalho intelectual (a 

atividade na qual “o produto é inseparável do ato de produzir”) compreende, 

segundo Marx, todas aquelas nas quais o trabalho resolve-se numa execução 

virtuosa: pianistas, mordomos, bailarinos, docentes, oradores, médicos, 

sacerdotes, etc. 

Agora, se o trabalho intelectual que produz uma obra não apresenta 

problemas particulares, o trabalho sem obra (virtuoso, pelo indicado) resulta 

embaraçoso para Marx. O primeiro tipo de trabalho intelectual acomoda-se mais 

à definição de “trabalho produtivo”. Mas, e o segundo tipo? Recordo a passagem 

na qual, para Marx, trabalho produtivo não é trabalho subordinado, fatigante ou 

humilde, mas justa e tão-somente, trabalho que produz mais-valia. É certo que 

também as prestações [de algum serviço, p.ex.; N. do T.] virtuosas podem, em 

princípio, produzir mais-valia: se a atividade do bailarino, do pianista, etc. se 

organizam de modo capitalista, podem ser fonte de mais-valia. Contudo, Marx 



está perturbado pela forte semelhança entre a atividade do artista executante e a 

tarefa servil, a qual, ainda que ingrata e frustrante, não produz mais-valia, e por 

isso, pertence ao âmbito do trabalho improdutivo. Trabalho servil é aquele pelo 

qual não se investe capital, mas se gasta uma renda (por exemplo, o serviço 

pessoal de um mordomo). O trabalhador “virtuoso”, segundo Marx, se por um 

lado representa uma exceção pouco significativa, desde o ponto de vista 

quantitativo, por outro — e isto é o que mais importa — converge quase sempre 

no trabalho servil/improdutivo. Tal convergência está sancionada pelo fato de que 

sua atividade não dá lugar a uma obra independente: onde falta um produto 

acabado autônomo, geralmente não se achará um trabalho produtivo (de mais-

valor). Marx aceita, de fato, a equação trabalho-sem-obra=serviço pessoal. Em 

conclusão, o virtuosismo é, para Marx, “trabalho assalariado que não é ao mesmo 

tempo trabalho produtivo” (Marx, 1905: I, 358). 

Tiremos as conclusões. O virtuosismo está aberto a duas alternativas: ou 

esboça o caráter estrutural da atividade política (falta de uma obra, exposição 

ante os demais, contingência, etc.), como sugerem Aristóteles e Hannah Arendt; 

ou bem, em Marx, toma a semelhança do “trabalho assalariado que não é, 

todavia, trabalho produtivo”. Essa bifurcação decai e se faz em pedaços quando o 

trabalho produtivo, em sua totalidade, faz suas as características peculiares do 

artista executante. No pós-fordismo, aquele que produz mais-valia, comporta-se 

— desde um ponto de vista estrutural, certamente — como um pianista, bailarino, 

etc. e, portanto, como um homem político. Com referência à produção 

contemporânea, resulta perspicaz a observação de Hannah Arendt sobre a 

atividade dos artistas executantes e dos homens políticos: para trabalhar 

necessitam de um “espaço de estrutura pública”. No pós-fordismo, o Trabalho 

requer um “espaço de estrutura pública” e se assemelha a uma execução virtuosa 

(sem obra). A este espaço de estrutura pública, Marx chama “cooperação”. 

Poder-se-ia dizer: a um certo grau de desenvolvimento das forças sociais 

produtivas, a cooperação do trabalho introjeta em si a comunicação verbal, 

assemelhando-se, assim, a uma execução virtuosa ou, precisamente, a um 

complexo de ações políticas. 

Recordam o celebre texto de Max Weber sobre a política como profissão 

(Weber, 1919: 133-5)? Weber enumera uma série de qualidades que distinguem 

o homem político: saber pôr em perigo a saúde da própria alma, um justo 

equilíbrio entre a ética das convicções e a da responsabilidade, dedicação aos 

objetivos, etc. Devemos reler esse texto em referência ao toyotismo [pós-

fordismo], ao trabalho baseado na linguagem, à mobilização produtiva das 



faculdades cognitivas. O ensaio de Weber fala das qualidades hoje requeridas 

pela produção material. 

O falante como artista executor 

 

Todos nós somos, desde sempre, virtuosos, artistas executantes. Talvez 

medíocres ou torpes, mas, para todos os efeitos, virtuosos. Com efeito, o modelo 

básico do virtuosismo, a experiência em que se funda o conceito, é a atividade do 

falante. Não a atividade de um locutor sábio, mas a de qualquer locutor. A 

linguagem verbal humana, não sendo um simples utensílio ou apenas um 

complexo de sinais instrumentais (característica essa que assemelha, no pior dos 

casos, à linguagem dos animais não humanos: pensemos nas abelhas, nos sinais 

mediante os quais coordenam a provisão de comida), possui em si mesma sua 

própria realização, não produz (ao menos não necessariamente, não 

regularmente) um “objeto” independente da própria execução enunciativa. 

A linguagem é “sem obra”. Toda enunciação é uma prestação virtuosa. E o 

é, obviamente, porque está conectada (direta ou indiretamente) à presença 

alheia. A linguagem pressupõe e ao mesmo tempo institui sempre de novo, o 

“espaço de estrutura pública” do qual fala Arendt. Devemos reler a passagem da 

Ética Nicomaquéia sobre a diferença entre poiesis (produção) e práxis (política) 

em estreita referência à noção de palavra em Saussure (Saussure, 1922: 28-30) 

e sobretudo, a análise de Emile Benveniste (Benveniste, 1970) sobre a 

enunciação (onde por enunciação entende-se não o conteúdo do enunciado, o 

“que se diz”, mas a tomada da palavra como tal, o fato mesmo de falar). De tal 

modo constata-se que os traços diferenciais da práxis com relação à poiesis, 

coincidem em tudo e por tudo com os traços diferenciais da linguagem verbal em 

relação com a motilidade ou também à comunicação não-verbal. 

E mais ainda. Só o falante — diferente do pianista, do bailarino, do ator — 

pode atuar sem uma cópia [“cola”] ou uma partitura. O seu é um virtuosismo 

dual: não somente não produz uma obra que seja distinguível na execução, mas 

ainda, nem sequer tem à suas costas uma obra para atualizar mediante a 

execução. Com efeito, o ato de palavra serve-se somente da potencialidade da 

língua, ou melhor, da faculdade genérica da linguagem: não de um texto pré-

fixado, ao pormenor. O virtuosismo do falante é protótipo e culminação de todo 

outro virtuosismo, exatamente porque inclui em si a relação potência/ato, ali 

onde o virtuosismo ordinário ou derivado pressupõe um ato determinado (as 

Variações Goldberg de Bach, por exemplo), para ser revivido, sempre, de novo. 

Voltaremos sobre este ponto. 



Basta dizer, por ora, que a produção contemporânea torna-se 

“virtuosística” (e portanto, política) porque inclui em si a experiência lingüística 

como tal. Se isto é assim, a matriz do pós-fordismo se encontrará no setor 

industrial em que exista “produção de comunicação por meio de comunicação”. 

Portanto, na indústria cultural. 

Indústria cultural: antecipação e paradigma 

 

O virtuosismo torna-se trabalho massificado com o nascimento da 

indústria cultural. É aqui onde o virtuoso começa a imprimir sua marca. Na 

indústria cultural, com efeito, a atividade sem obra, isto é, a atividade 

comunicativa que tem em si mesma sua própria missão, é o elemento 

caracterizador, central, necessário. E é por esse motivo que, sobretudo na 

indústria cultural, a estrutura do trabalho assalariado coincidiu com a ação 

política. 

No setor em que se produz comunicação com meios de comunicação, a 

tarefa e a função são, conjuntamente, “virtuosísticas” e “políticas”. Um grande 

escritor italiano, Luciano Bianciardi, em seu romance mais importante, La vita 

agra, conta misérias e esplendores da indústria cultural em Milão nos anos 

cinqüenta. Uma página admirável desse livro ilustra eficazmente aquilo que 

distingue a indústria cultural da indústria tradicional e da agricultura. O 

protagonista de La vita agra, chegando a Milão, de Grosseto, com a intenção de 

vingar a recente morte do trabalho em sua região, termina empregando-se na 

nascente indústria cultural. Mas, após um breve período, é licenciado [suspenso]. 

Eis aqui o fragmento que hoje possui um indubitável valor teórico: “...E me 

licenciaram, pelo único fato de arrastar os pés, de mover-me lentamente; fico de 

um lado olhando em volta, mesmo quando não seja indispensável. Em nossa 

ocupação, pelo contrário, é preciso separar bem a terra, os pés, e golpear 

sonoramente, é necessário mover-se, sapatear, saltar, fazer poeira, uma nuvem 

de pó e depois se esconder dentro dela. Não é como fazem o camponês ou o 

operário. O camponês se move lento, porque, como seu trabalho segue as 

estações, ele não pode semear em julho e colher em fevereiro. O operário se 

move rapidamente, mas está na cadeia, porque lhe contam em tempo de 

produção, e se não caminha nesse ritmo, está em apuros (...). Mas o fato é que o 

camponês pertence à atividade primária, e o operário à secundária. Um produz 

do nada, o outro transforma uma coisa em outra. A medida de valorização para o 

operário e o camponês é fácil, quantitativa: quantas peças a fábrica retira do 

forno, quanto rende a propriedade rural. Em nossa tarefa é diferente, não somos 



mensuráveis quantitativamente. Como se mede a destreza de um sacerdote, de 

um publicitário, de um RP? Eles não produzem do nada nem transformam. Não 

são nem primários nem secundários. São aparentemente terciários, e até 

podemos dizer, diretamente quaternários. Não são instrumentos de produção, e 

nem sequer correia de transmissão. São lubrificantes ao máximo, são vaselina 

pura. Como se pode valorar a um sacerdote, a um publicitário, a um RP? Como se 

calcula a quantidade de fé, de desejo de compra, de simpatia, que aqueles 

lograram obter? Não, não temos outro método que não seja a capacidade de cada 

um de se manter flutuando, de emergir por si mesmo, em suma, de chegar a 

bispo. Em outras palavras, aquele que escolha uma profissão terciária ou 

quaternária, necessita de qualidades e aptidões de tipo político. A política, como 

todos sabemos, deixou faz tempo de ser a ciência do bom governo, tornando-se, 

em seu lugar, a arte da conquista e da conservação do poder. Desse modo, a 

bondade de um homem político não se mede segundo o bem que faça aos 

demais, mas pela rapidez com que alcance o cume e o tempo que possa manter-

se ali. (...) Do mesmo modo, nas profissões terciárias e quaternárias, não 

existindo nenhuma produção visível de bens que sirvam de medida, o critério 

será o mesmo” (Bianciardi, 1962: 129-32). 

Em muitos sentidos a análise de Bianciardi está visivelmente 

desatualizada, já que nele as tarefas da indústria cultural aparecem como uma 

exceção marginal e extravagante. E mais ainda: é, quando menos, superficial a 

redução da política a simples e pura transgressão. Contudo, no fragmento que 

lemos, brota ante os olhos uma formidável intuição, que mescla e retoma, a seu 

modo, a tese de Arendt sobre a semelhança entre virtuosismo e política, e as 

anotações de Marx acerca do trabalho que não tem por resultado uma “obra” 

independente. Bianciardi sublinha a crescente “politicidade” do trabalho na 

indústria cultural. Mas, e isto é o importante, associa essa politicidade ao fato de 

que em tal indústria não se produzem obras separadas do próprio ato. Ali onde 

falta uma “obra” extrínseca , há ação política. Sejamos claros: na indústria 

cultural (como depois, hoje, na época pós-fordista, na indústria em geral) não 

faltam alguns produtos acabados para a venda ao final do processo produtivo. O 

ponto crucial é que, enquanto que a produção material de objetos é demandada 

ao sistema de máquinas automatizadas, as prestações do trabalho vivo 

assemelham-se cada vez mais às prestações lingüístico-virtuosisticas. 

É de se perguntar que papel jogou a indústria cultural na superação do 

fordismo-taylorismo. Acredito que ela havia colocado oportunamente o paradigma 

da produção pós-fordista em seu conjunto. Creio, em conseqüência, que os 



procedimentos da indústria fizeram-se, a partir de em certo momento, 

exemplares e invasivos. Na indústria cultural, inclusive naquela arcaica 

examinada por Benjamin e Adorno, é possível encontrar o prenúncio de um modo 

de produzir que logo, com o pós-fordismo, generalizar-se-á, alcançando a 

categoria de cânon. 

Para entender melhor isso, retornemos momentaneamente à crítica da 

indústria da comunicação por parte dos pensadores da Escola de Frankfurt. Em 

Dialética do esclarecimento (Adorno e Horkheimer, 1947: 130-80), os autores 

sustentavam, de forma geral, que também as “fábricas de alma” (editoriais, 

cinema, rádio, televisão, etc.), conformavam-se segundo os critérios fordistas da 

serialidade e da parcelarização. Nelas, parecia afirmar-se a cadeia de montagem, 

símbolo ilustre das fábricas de automóveis. O capitalismo — esta é a tese — 

mostra poder mecanizar e especializar inclusive a produção espiritual, tal como 

fez com a agricultura e a elaboração dos metais. Serialidade, insignificância da 

tarefa única, econometria das emoções e dos sentimentos: são os estribilhos 

permanentes. Essa aproximação crítica admitia, bem entendido, que no caso 

peculiar da indústria cultural, permaneceram alguns aspectos refratários a uma 

assimilação completa à organização fordista do processo de trabalho. Na indústria 

cultural, por isso, era necessário manter aberto um determinado espaço para a 

informalidade, para o não programado, a fuga imprevista, a improvisação 

comunicativa e ideativa: não para favorecer a criatividade humana, mas, a fim de 

obter uma produtividade empresarial satisfatória. Mas para a Escola de Frankfurt, 

esses aspectos eram nada mais que resíduos sem importância, escória do 

passado, detritos. Só importava a fordização geral da indústria cultural. Agora, 

parece-me que observando tudo isso desde a perspectiva do nosso presente, não 

é difícil reconhecer que aqueles pretendidos resíduos (um certo espaço concedido 

ao informal, ao imprevisto, ao “fora do programa”), eram na verdade, avanços do 

futuro. 

Não se tratava de resíduos, mas de presságios antecipatórios. A 

informalidade do acionar comunicativo, a interação competitiva típica de uma 

reunião, as bruscas variações que podem animar um programa televisivo, em 

geral, tudo aquilo que está disfuncionalmente rígido e regulamentado até um 

certo limite, é visto hoje, na época pós-fordista, como um traço típico da 

totalidade da produção social. E não só da atual indústria cultural, mas até da Fiat 

de Melfi. Se Bianciardi falava do trabalho, no qual regia um nexo entre atividade-

sem-obra (virtuosa) e aptidões políticas, como se fosse uma extravagância 

marginal, hoje se trata da regra. A trama entre virtuosismo, política e trabalho, 



está hoje propagada por todas as partes. Resta perguntar-se, no mais alto grau, 

que função específica assume hoje a indústria das comunicações, quando todos 

os setores industriais inspiram-se em seu modelo? Aquela que em seu tempo 

antecipou a virada pós-fordista, que função cumpre agora que o pós-fordismo 

está plenamente estendido? Para responder, convém deter-se, por um momento, 

nos conceitos de “espetáculo” e “sociedade do espetáculo”. 

 

A linguagem em cena 

 

Creio que a noção de “espetáculo”, não pouco equívoca de per si, constitui 

ainda um instrumento útil para decifrar alguns aspectos da multidão pós-fordista 

(que é, se quisermos, uma multidão de virtuosos, de trabalhadores que, para 

trabalhar, recorrem a qualidades genericamente “políticas”). 

O conceito de “espetáculo”, cunhado durante os anos sessenta pelos 

situacionistas, é um conceito propriamente teórico, não estranho à trama de 

argumentações marxianas. Para Guy Debord (Debord, 1967), o “espetáculo” é a 

comunicação humana tornada mercadoria. Aquilo que se dá no espetáculo é, 

precisamente, a faculdade humana de se comunicar, a linguagem verbal 

enquanto tal. Como se pode ver, não se trata de uma acusação rancorosa contra 

a sociedade de consumo (sempre um pouco desconfiada, porque se corre o risco, 

como sucede a Pasolini, de ter saudade da boa convivência em meio ao baixo 

consumo e à miséria). A comunicação humana, enquanto espetáculo, é uma 

mercadoria entre as demais, desprovida de prerrogativas ou qualidades especiais. 

Mas, por outro lado, é uma mercadoria que concerne, a partir de um certo ponto, 

a todos os setores industriais. Aqui está o problema. 

Por um lado, o espetáculo é o produto particular de uma indústria 

particular, a indústria chamada cultural, pelo indicado. Por outro lado, no pós-

fordismo, a comunicação humana é também um ingrediente essencial da 

cooperação produtiva em geral; portanto, é a rainha das forças produtivas, algo 

que ultrapassa o próprio âmbito setorial, amparando, bem mais, a indústria em 

seu conjunto, à poiesis em sua totalidade... No espetáculo são exibidas, na forma 

separada e fetichizada, as forças produtivas mais relevantes da sociedade, 

aquelas forças produtivas que devem alcançar qualquer processo laboral 

contemporâneo: competência lingüística, saber, imaginação, etc. O espetáculo 

possui, portanto, uma dupla natureza: produto específico de uma indústria 

particular, mas também, ao mesmo tempo, quintessência do modo de produção 



em seu conjunto. Debord escreve que o espetáculo é “a exposição geral da 

racionalidade do sistema” (ibd. 28). Dão espetáculo, por assim dizer, as próprias 

forças produtivas da sociedade enquanto coincidem, em medida crescente, com a 

competência lingüíistico-comunicativa e com o general intellect. 

A dupla natureza do espetáculo, trás à mente, por certo, a dupla natureza 

do dinheiro. Como é sabido, o dinheiro é uma mercadoria entre as demais, 

fabricada na ceca∗ [Casa da moeda ou Banco Central, para nós; N. do T] do 

Estado, em Roma, dotada de um corpo metálico ou de papel. Mas também tem 

uma segunda natureza: é o equivalente, a unidade de medida de todas as demais 

mercadorias. Particular e universal ao mesmo tempo, o dinheiro; particular e 

universal ao mesmo tempo, o espetáculo. A comparação, sem dúvida atrativa, é, 

no entanto, errônea. Diferentemente do dinheiro, que mede o resultado de um 

processo produtivo concluído, o espetáculo concerne bem mais ao processo 

produtivo em si, em si mesmo, em sua potencialidade. O espetáculo, segundo 

Debord, mostra o que homens e mulheres podem fazer. Enquanto que o dinheiro 

reflete em si o valor das mercadorias, portanto, aquilo que a sociedade já fez, o 

espetáculo exibe, de forma separada, aquilo que o conjunto da sociedade pode 

ser ou fazer. Se o dinheiro é a “abstração real” (para usar uma clássica expressão 

marxiana) que se refere às obras concluídas, ao passado do trabalho, o 

espetáculo, ao contrário, segundo Debord, é a “abstração real” que representa ao 

trabalhar mesmo, ao presente do trabalho. Se o dinheiro sinaliza para as trocas, 

o espetáculo — comunicação humana tornada mercadoria — sinaliza a 

cooperação produtiva. Deve-se concluir, portanto, que o espetáculo, a capacidade 

comunicativa humana tornada mercadoria, possui uma dupla natureza, mas 

distinta daquela do dinheiro. Qual? 

Minha hipótese é que a indústria da comunicação (ou ainda melhor, do 

espetáculo, ou também, da indústria cultural) é uma indústria dentro das outras, 

com suas técnicas específicas, seus procedimentos particulares, suas peculiares 

utilidades, etc., mas , que por outra parte, leva também a cabo o papel de 

indústria dos meios de produção. Tradicionalmente a indústria dos meios de 

produção é a indústria que produz máquinas e demais instrumentos para serem 

empregados, depois, nos mais diversos setores produtivos. No entanto, em uma 

situação na qual os instrumentos de produção não se reduzem a máquinas, mas 

consistem em competência lingüístico-cognitiva indissociável do trabalho vivo, é 

lícito pensar que uma parte notável dos denominados “meios de produção” 

consista em técnicas e procedimentos comunicativos. Pois bem, onde são 

forjadas essas técnicas e esses procedimentos, senão na indústria cultural? A 



indústria cultural produz (inova, experimenta) os procedimentos comunicativos 

que são depois destinados a fazer a vez de meios de produção até nos setores 

mais tradicionais da economia contemporânea. Eis aí o papel da indústria da 

comunicação, uma vez que o pós-fordismo afirmou-se plenamente: indústria dos 

meios de comunicação. 

 

Virtuosismo do trabalho 

 

O virtuosismo, com sua intrínseca politicidade, caracteriza não só à 

indústria cultural, mas ao conjunto da produção social contemporânea. Poder-se-

ia dizer que na organização do trabalho pós-fordista, a atividade sem obra, caso 

especial e problemático (recordemos as dúvidas de Marx a respeito), faz-se o 

protótipo geral do trabalho assalariado. Repito um ponto já dito: isso não 

significa, naturalmente, que não se produzam mais produtos máquino-faturados, 

mas, que para uma parte crescente das tarefas do trabalho, o cumprimento das 

ações é interno à ação mesma (não consiste em dar lugar a um semitrabalho 

independente). 

Uma situação desse tipo é esboçada pelo próprio Marx, nos Grundrisse, 

quando escreve que com a grande indústria automatizada e a aplicação intensiva 

e sistemática das ciências da natureza ao processo produtivo, a atividade do 

trabalho “coloca-se ‘junto’ ao processo de produção imediato como o agente 

principal” (Marx, 1939-1941: II, 401). Este se colocar “junto” ao processo de 

produção imediato significa, diz agora Marx, que o trabalho coincide sempre mais 

com uma “atividade de vigilância e de coordenação”. Dito de outro modo: a 

tarefa do trabalhador ou do empregado já não consiste na obtenção de um único 

fim determinado, senão, em variar e intensificar a cooperação social. Permitam-

me agregar algo. O conceito de cooperação social, que em Marx é tão complexo e 

delicado, pode ser pensado de dois modos distintos. É, antes de tudo, uma 

acepção “objetiva”: cada indivíduo faz coisas diversas, específicas, que são 

recolhidas pelo engenheiro ou o dono da fábrica: a cooperação, nesse caso, 

transcende a atividade do indivíduo, não é relevante no próprio fato do trabalho. 

Em segundo lugar, no entanto, é preciso considerar também uma noção 

“subjetiva” de cooperação: ela toma corpo quando uma parte consistente do 

trabalho individual, consiste em desenvolver, afinar, intensificar a cooperação 

mesma. No pós-fordismo prevalece a segunda acepção de cooperação. Tratarei 

de explicar melhor com uma comparação. Desde sempre, um recurso da empresa 

capitalista, foi o denominado “roubo da informação operária”. Vale dizer: quando 



os trabalhadores buscavam o modo de cumprir o trabalho com menos fadiga, 

fazendo uma pausa, etc., a hierarquia empresarial explorava esta mínima 

conquista, inclusive cognitiva, para modificar a organização do trabalho. Segundo 

parece-me, há sim mudanças relevantes quanto às tarefas do trabalhador ou do 

empregado, essa consiste, em boa medida, em achar recursos, “truques”, 

soluções que melhorem a organização do trabalho. Neste último caso, a 

informação operária não é utilizada às escondidas, mas sim que é explicitamente 

requerida, e inclusive constitui um dos deveres do trabalho. Assiste-se ao mesmo 

tipo de mudanças, certamente, a propósito da cooperação: não é a mesma coisa 

que os trabalhadores sejam coordenados de fato pelo engenheiro ou, que se 

disponham a inventar e produzir novos procedimentos cooperativos. Antes que 

ficar ao fundo, o comportamento concertado, a interação lingüística, coloca-se em 

primeiro plano. 

Quando a cooperação “subjetiva” torna-se a principal força produtiva, as 

ações do trabalho mostram uma pronunciada índole lingüístico-comunicativa, 

implicando a exposição perante os demais. Diminui o caráter monológico do 

trabalho: a relação com os outros é um elemento originário, básico, de modo 

algum acessório. Ali onde o trabalho aparece junto ao processo produtivo 

imediato, antes que um componente, a cooperação produtiva é um “espaço de 

estrutura pública”. Este “espaço de estrutura pública” — configurado no processo 

de trabalho — mobiliza aptidões tradicionalmente políticas. A política (em sentido 

amplo) faz-se força produtiva, função, “cofre de ferramentas”. Poder-se-ia dizer 

que o lema heráldico do pós-fordismo é, sarcasticamente, “política antes de 

tudo”. De resto, que outra coisa significa o discurso sobre a “qualidade total” se 

não a solicitação de por à disposição da produção o gosto pela ação, a atitude 

para afrontar o possível e o imprevisto, a capacidade de começar qualquer coisa 

de novo? 

Quando o trabalho, sob a autoridade do patrão, assume o gosto pela ação, 

pela capacidade relacional, pela exposição ante os demais — todas aquelas coisas 

que as gerações precedentes experimentavam nas sessões do partido —, 

poderíamos dizer que alguns traços distintivos do animal humano, em especial 

seu ter-linguagem, estão subsumidos dentro da produção capitalista. A inclusão 

da antropogênese mesma no modo de produção vigente é um evento extremo. 

Outra coisa que a tagarelice heideggeriana sobre a “época da técnica”... Esse 

evento não atenua, senão que radicaliza a antinomia da formação sócio-

econômica capitalista. Ninguém é tão pobre como aqueles que vêem a própria 



relação com a presença dos outros, isto é, a própria faculdade comunicativa, o 

próprio ter-linguagem, reduzido a trabalho assalariado. 

 

O intelecto como partitura 

 

Se o conjunto do trabalho pós-fordista é trabalho produtivo (de mais-

valia) porque se desenrola de modo político-virtuosístico, a pergunta é, qual é a 

partitura que os trabalhadores-virtuosos executam? Qual é o libreto das 

apresentações lingüístico-comunicativas? 

O pianista executa uma valsa de Chopin, o ator mantém-se mais ou 

menos fiel a um roteiro preliminar, o orador possui ao menos alguma anotação à 

qual se referir: todos os artistas executantes contam com alguma partitura. Mas 

quando o virtuosismo implica à totalidade do trabalho social, qual é a partitura? 

Por minha parte, afirmo sem duvidar que a partitura seguida pela multidão pós-

fordista é o Intelecto, o intelecto enquanto faculdade humana genérica. Nos 

termos de Marx, a partitura dos virtuosos modernos é o general intellect, o 

intelecto geral da sociedade, o pensamento abstrato tornado coluna vertebral da 

produção social. Voltemos assim a um tema (general intellect, intelecto público, 

“lugares comuns”, etc.) tratado na primeira jornada. 

Por general intellect Marx entende à ciência, o conhecimento em geral, o 

saber do qual hoje depende a produtividade social. O virtuosismo consiste em 

modular, articular, variar o general intellect. A politização do trabalho (isto é, a 

subsunção no âmbito do trabalho de tudo aquilo que antes era atinente à ação 

política) inicia-se quando o pensamento torna-se mola principal da produção de 

riqueza. O pensamento deixa de ser uma atividade não-aparente e se faz algo 

exterior ou “público”, quando irrompe no processo produtivo. Poder-se-ia dizer: 

só agora, somente quando tem como o próprio centro de gravidade o intelecto 

lingüístico, a atividade do trabalho pode absorver em si muitas das características 

que antes pertenciam à ação política. 

Até agora tenho discutido a justaposição do Trabalho e da Política. Mas 

agora aparece o terceiro âmbito da experiência humana, o Intelecto. Essa é a 

“partitura” sempre de novo seguida pelos trabalhadores-virtuosos. Penso que a 

hibridação entre estas diversas esferas (pensamento puro, vida política e 

trabalho) começam precisamente quando o Intelecto, enquanto principal força 

produtiva, faz-se público. Só agora o trabalho toma uma semelhança virtuosística 

(ou comunicativa) e, por isso, colore-se de tonalidade “política”. 



Marx atribui ao pensamento um caráter exterior, uma índole pública, em 

duas distintas ocasiões. Primeiro, quando utiliza a expressão, também muito bela, 

desde o ponto de vista filosófico, de “abstração real”; depois, quando fala de 

“general intellect”. Uma abstração real é, por exemplo, o dinheiro. No dinheiro, 

de fato, um dos princípios guia do pensamento humano se encarna, se faz real: a 

idéia de equivalência. Essa idéia, de per si muito abstrata, apenas tilinta na 

carteira e adquire uma existência concreta. O fazer-se coisa de um pensamento: 

isso o que uma abstração real é. Bem visto, o conceito de general intellect não 

faz mais que desenvolver desmesuradamente a noção de abstração real. Com 

general intellect, Marx indica a fase na qual já não são mais certos fatos 

(guardávamos a moeda) os que assinam o valor e o estatuto de pensamento, 

mas na qual são nossos pensamentos , como tais, os que imediatamente assinam 

valor aos fatos materiais. Se no caso da abstração real é um fato empírico (por 

exemplo, a troca de equivalentes) o que mostra a sofisticada estrutura de um 

pensamento puro, no caso do general intellect a relação se inverte: agora são 

nossos pensamentos que se apresentam com o peso e a incidência típica dos 

fatos. O general intellect é o estágio no qual as abstrações mentais são 

imediatamente, de per si, abstrações reais. 

Aqui, no entanto, surgem os problemas. Ou, se preferirmos, aflora uma 

certa insatisfação com respeito às formulações de Marx. A dificuldade nasce do 

fato de que Marx concebe ao “intelecto geral” como capacidade científica 

objetivada, como sistema de máquinas. Obviamente este aspecto conta, mas não 

é tudo. Deve-se considerar o aspecto no qual o intelecto geral, antes que se 

encarnar (ou melhor, se aferrar) no sistema de máquinas, existe enquanto 

atributo do trabalho vivo. O general intellect apresenta-se hoje, antes de tudo, 

como comunicação, abstração, auto-reflexão dos sujeitos viventes. Parece lícito 

afirmar que pela própria lógica do desenvolvimento econômico, é necessário que 

uma parte do general intellect não se coagule em capital fixo, mas que se 

desenvolva na interação comunicativa, na forma de paradigmas epidêmicos, 

representações dialógicas, jogos lingüísticos. Dito em outros termos: o intelecto 

público é um só com a cooperação, com o comportamento concertado do trabalho 

vivo, com a competência comunicativa dos indivíduos. 

No capítulo quinto do primeiro livro de O capital, Marx escreve: “O 

processo de trabalho, em seus movimentos simples e abstratos, assim como 

temos exposto, é atividade final para a produção de valores de uso (...) por isso 

não quiséramos apresentar o trabalhador em relação com outros trabalhadores. 

Foi suficiente, por uma parte, o homem e seu trabalho, por outra, a natureza e 



seus materiais.” (Marx, 1867: 218). Nesse capítulo, Marx descreve o processo de 

trabalho como processo natural de transformação orgânica entre o homem e a 

natureza, por isso, em termos gerais e abstratos, sem considerar a relação 

histórico-social. E ainda podemos perguntar-nos se, ficando nesse plano tão geral 

(quase antropológico), é lícito separar do conceito de trabalho os aspectos 

interativos, isto é, a relação com os demais trabalhadores? Certamente não é 

lícito quando a atividade de trabalho tem seu ponto nodal nas prestações 

comunicativas. É impossível, agora, esboçar o processo de trabalho sem 

apresentar, desde o começo, o trabalhador em relação com outros trabalhadores; 

ou sem utilizar agora à categoria do virtuosismo, em ralação com seu “público”. 

O conceito de cooperação implica em si, inteiramente, à atitude 

comunicativa dos seres humanos. Isso vale sobretudo ali aonde a cooperação vai 

para um “produto” específico da atividade de trabalho, para qualquer coisa 

promovida, elaborada, afinada pelos cooperantes mesmos. O general inellect 

requer um trabalhar virtuosístico (isto é, um trabalhar político), porque uma 

importante parte sua não se verte no sistema de máquinas, mas se manifesta na 

atividade direta do trabalho vivo, em sua cooperação lingüística. 

O intelecto, a pura faculdade de pensamento, o simples ter-linguagem: eis 

aqui, repitamo-lo, a partitura seguida sempre de novo pelos virtuosos pós-

fordistas. (Nota-se a diferença de enfoque entre a exposição de hoje e a da 

jornada prévia do seminário: aquilo que hoje é “partitura” do virtuoso, o 

intelecto, no dia anterior aparecia como recurso apotropêico fundamental, como 

proteção da periculosidade indeterminada do contexto mundano. É conveniente 

considerar conjuntamente ambos os aspectos: a multidão contemporânea, com 

sua forma de vida e seus jogos lingüísticos, coloca-se na interseção dessas duas 

acepções do “intelecto público”). Vou retomar e sublinhar aqui um ponto 

importante, já aludido antes. Enquanto que o virtuoso propriamente dito (o 

pianista ou o bailarino, por exemplo), faz uso de uma partitura bem definida, isto 

é, de uma obra em sentido estrito, o virtuoso pós-fordista, “executando” sua 

própria faculdade lingüística, não tem pressuposta uma obra determinada. Por 

general intellect não se deve entender o conjunto dos conhecimentos adquiridos 

pela espécie, mas a faculdade de pensar; a potência como tal, não suas 

inumeráveis realizações particulares. O “intelecto geral” não é outra coisa que o 

intelecto em geral. Serve aqui o exemplo, já dado, do falante. Tendo como única 

“partitura” a infinita potencialidade da própria faculdade de linguagem, um 

locutor (qualquer locutor), articula seus atos de palavra determinados: pois bem, 

a faculdade da linguagem é o oposto a um determinado roteiro, a uma obra com 



estas ou aquelas características inconfundíveis. O virtuosismo da multidão pós-

fordista equivale ao virtuosismo do falante: virtuosismo sem apontamentos, 

dotado de um roteiro coincidente com a pura e simples dynamis, com a pura e 

simples potência. 

É oportuno agregar que a relação entre “partitura” e execução virtuosa se 

acha regulada pelas normas da empresa capitalista. O pôr a trabalhar (e a lucrar) 

as faculdades comunicativas e cognitivas mais genéricas do animal humano, 

possui um índice histórico, uma forma historicamente determinada. O general 

intellect manifesta-se, hoje, como perpetuação do trabalho assalariado, do 

sistema de hierarquias, eixo importante da produção de mais-valor. 

 

Razão de Estado e Êxodo 

 

Pode-se delinear neste ponto algumas conseqüências da hibridação entre 

Trabalho, Ação (política) e Intelecto. Conseqüências tanto no plano da produção 

como na da esfera pública (Estado, aparatos administrativos). 

O intelecto faz-se público quando se entrelaça ao trabalho; no entanto, 

observemos que é um enlace aparentado com o trabalho assalariado, com sua 

típica publicidade, inibida e distorcida inclusive. Sempre evocado de novo 

enquanto força produtiva, é também sempre reprimido enquanto esfera pública 

propriamente dita, eventual raiz da ação política, diferente princípio constituinte. 

O general intellect é o fundamento de uma cooperação social mais ampla 

que aquela especificamente do trabalho. Mais ampla e, por sua vez, de todo 

heterogênea. Reaparece aqui um tema já tratado na primeira jornada do 

seminário. Enquanto as conexões do processo produtivo baseiam-se nas divisões 

técnicas e hierárquicas das tarefas, a ação concertada empreendida sob o general 

intellct move-se desde a participação comum à “vida da mente”, vale dizer, ao 

original compartilhar de aptidões comunicativas e cognitivas. No entanto, a 

cooperação excedente do Intelecto, antes de descartar a coação da produção 

capitalista, aparece como o recurso mais importante desta. Sua heterogeneidade 

não é visível nem audível. Pelo contrário, já que a aparição do Intelecto volta-se 

o pré-requisito técnico do Trabalho, o comportamento do conjunto extra-trabalho 

que ela provoca é, por sua vez, submetido aos critérios e hierarquias que 

caracterizam o regime de fábrica. 

São duas as principais conseqüências dessa situação paradoxal. A primeira 

referida à forma e à natureza do poder político. A publicidade peculiar do 



Intelecto, privada de uma expressão própria daquele trabalho que também a 

reclama como força produtiva, manifesta-se indiretamente no âmbito do Estado, 

mediante o crescimento hipertrófico dos aparatos administrativos. A 

administração, já não mais o sistema político-parlamentar, é o coração da 

estatalidade: mas o é precisamente porque representa uma concreção autoritária 

do general intellect, o ponto de fusão entre saber e comando, a imagem invertida 

da cooperação excedente. É certo que durante decênios advertiu-se do peso 

crescente e determinante da burocracia no “corpo político”, a premência dos 

decretos sobre as leis: mas aqui pretendo marcar um umbral inédito. Em resumo, 

não nos achamos mais perante os tão conhecidos processos de racionalização do 

Estado, mas, pelo contrário, constatamos hoje a chegada da estatização do 

Intelecto. A antiga expressão “razão de Estado” adquire pela primeira vez um 

significado não metafórico. Se Hobbes vislumbrava o princípio de legitimação do 

poder absoluto na transferência do direito natural de cada indivíduo à pessoa do 

soberano, hoje, contrariamente, podemos falar da transferência do Intelecto, ou, 

melhor dizendo, de sua publicidade imediata e irredutível, à administração 

estatal. 

A segunda conseqüência está referida à natureza efetiva do regime pós-

fordista. Já que o “espaço de estrutura pública” aberto pelo Intelecto se reduz 

totalmente à cooperação do trabalho, isto é, a uma densa rede de relações 

hierárquicas, as funções concludentes que a “presença alheia” cumpre em todas 

as operações produtivas concretas tomam a forma de dependência pessoal. Dito 

de outro modo: a atividade virtuosística mostra-se como trabalho servil universal. 

A afinidade entre o pianista e o camareiro, que Marx havia suspeitado, encontra 

uma inesperada confirmação na época na qual todo o trabalho assalariado tem 

algo do “artista executante”. Só que, pese a semelhança com o trabalho servil, é 

o mesmo trabalho produtivo de mais-valor. Quando “o produto é inseparável do 

ato mesmo de produção”, esse ato refere-se à pessoa que o executa, e 

,sobretudo, à relação entre ela e aqueles que a organizaram ou a quem está 

dirigido. A ação de pôr a trabalhar aquilo que é comum, vale dizer, do intelecto e 

da linguagem, se por uma parte torna fictícia a divisão técnica impessoal das 

tarefas, por outra, não se traduzindo, aquele comunitário, em uma esfera pública 

(isto é, em uma comunidade política), induz uma viscosa personalização do 

submetimento. 

A pergunta crucial é esta: é possível cindir aquilo que está unido, isto é, o 

Intelecto (o general intellect) e o Trabalho (assalariado), e unir aquilo que hoje 



está cindido, o Intelecto e a Ação política? É possível passar da “antiga aliança” 

Intelecto/Trabalho a uma “nova aliança” Intelecto/Ação política? 

Subtrair a ação política da atual paralisia não é diferente de desenvolver a 

publicidade do Intelecto por fora do Trabalho assalariado, em oposição a ele. O 

assunto apresenta dois aspectos distintos, atrás dos quais, no entanto, subsiste a 

mais estreita complementaridade. Por uma parte, o general intellect afirma-se 

como esfera pública autônoma tão só na medida em que se vão cortando os laços 

que o unem à produção de mercadorias e ao trabalho assalariado. Por outra 

parte, a subversão das relações capitalistas de produção já pode se manifestar 

somente mediante a instituição de uma esfera pública não-estatal, de uma 

comunidade política que possua como fundamento próprio o general intellect. Os 

traços salientes da experiência pós-fordista (virtuosismo servil, valorização da 

faculdade de linguagem mesma, indefectível relação com a “presença alheia”, 

etc.) postulam, como contrapartida conflitiva nada menos que uma forma 

radicalmente nova de democracia. 

A esfera pública não-estatal é a esfera pública que se conforma segundo o 

modo de ser da multidão. Ela se serve da “publicidade” da 

linguagem/pensamento, de caráter extrínseco, aparente, conjunto, do Intelecto 

enquanto partitura dos virtuosos. Trata-se de uma “publicidade — como já 

observamos na primeira jornada do seminário — de toda heterogênea com 

respeito àquela instituída pela soberania estatal, ou para dizer como Hobbes, pela 

‘unidade do corpo político’”. Essa “publicidade” que se manifesta hoje como um 

recurso produtivo privilegiado, pode fazer-se princípio constituinte, uma esfera 

pública como o assinalamos. 

Como é possível um virtuosismo não-servil? Como se passa, 

hipoteticamente, do virtuosismo servil a um virtuosismo “republicano” 

(entendendo por “república da multidão” a um âmbito não-estatal dos assuntos 

comuns)? Como conceber, em princípio, a ação política baseada no general 

intellect? Sobre este terreno convém se mover com cautela. Tudo o que podemos 

fazer hoje é indicar a forma lógica de todas aquelas coisas de que hoje carecemos 

de uma sólida experiência empírica∗. Proponho duas palavras-chave: 

desobediência civil e êxodo. 

A “desobediência civil” representa talvez, a forma básica da ação política 

da multidão. Sob a condição de emancipá-la da tradição liberal, na qual está 

encapsulada. Não se trata de desatender uma lei específica, porque é incoerente 

ou contraditória com outras normas fundamentais, a constituição, por exemplo: 

em dito caso, a resistência estaria testemunhando só uma profunda lealdade ao 



comando estatal. De forma inversa, a desobediência radical que nos interessa 

questiona a faculdade mesma de comando do Estado. Uma pequena digressão 

para compreender melhor. 

Segundo Hobbes, com a instituição do “corpo político”, obrigamo-nos a 

obedecer antes de saber que coisas nos será ordenada: “A obrigação de 

obediência, por cuja força são válidas as leis civis, precede a toda lei civil” 

(Hobbes, 1642: XIV, 21). É por isso que não acharemos alguma lei especial que 

intime a não se rebelar. Se a aceitação incondicional do comando não fosse já 

pressuposta, as disposições legislativas concretas (incluindo aquelas que 

indiquem “não se rebelar”) careceriam de toda validez. Hobbes sustenta que o 

vínculo original de obediência deriva das “leis naturais”, isto é, do interesse 

comum pela segurança e pela conservação. Então, apressa-se a acrescentar, 

aquelas “naturais”, a saber, as Super-leis que impõem respeitar todas as ordens 

do soberano, voltam-se efetivamente uma lei “só quando se tenha saído do 

estado de natureza, isto é, quando o Estado está já instituído”. Delineia-se assim 

um autêntico paradoxo: a obrigação de obediência é, ao mesmo tempo, causa e 

efeito da existência do Estado, é sustentáculo daquilo que também constitui seu 

fundamento, precede e segue ao mesmo tempo à formação do “império 

supremo”. 

Pois bem, a multidão toma como objetivo próprio a obediência preliminar e 

sem conteúdo, sobre cuja base somente pode desenvolver-se depois a 

melancólica dialética entre aquiescência e “transgressão”. Transgredindo uma 

prescrição particular sobre o desmantelamento da saúde pública ou sobre o 

bloqueio da imigração, a multidão levanta-se ante o pressuposto oculto de toda 

prescrição imperativa e rechaça sua vigência. Também a desobediência radical 

“precede às leis civis”, já que não se limita a violá-las, mas que coloca em causa 

o fundamento mesmo de sua própria validade. 

E assim chagamos à segunda palavra-chave: êxodo. Terreno de cultivo da 

desobediência são os conflitos sociais que se manifestam não só como protesto, 

mas sobretudo, como defecção (para falar como Albert O. Hirschman [Hirschman, 

1970], não como voice [voz], mas como exit [saída; em inglês no original]). 

Nada é menos passivo que uma fuga, que um êxodo. A defecção modifica 

as condições nas quais teve lugar a contenda, antes pressupostas como horizonte 

inamovível; muda o contexto no qual está inserido um problema, em lugar de 

afrontar a este último elegendo uma ou outra das alternativas previstas. Em 

suma, o exit (saída), consiste em uma invenção desrespeitosa que altera as 

regras do jogo e enlouquece a bússola do adversário. Basta pensar — recordemos 



tudo que foi dito a respeito na primeira jornada — na fuga massiva do regime de 

fábrica, colocada em exercício pelos trabalhadores americano em meados do 

Oitocentos: entrando na “fronteira” para colonizar terras a baixo custo, tiveram 

oportunidade de tornar reversível sua própria condição de partida. Algo similar 

produziu-se na Itália em fins dos anos 70, quando a força de trabalho juvenil, 

contradizendo todas as expectativas, preferiu a precariedade e o part-time [em 

inglês no original] ao posto fixo na grande em presa. Ainda que por um breve 

período, a mobilidade ocupacional funcionou como recurso político, provocando o 

eclipse da disciplina industrial e consistindo em um certo grau de 

autodeterminação. 

O êxodo, isto é, a defesa, está na antípoda do desesperado “não ter para 

perder mais que as próprias correntes”: sustenta-se , ao contrário, sobre uma 

riqueza latente, sobre exuberantes possibilidades, em suma, sobre o princípio do 

tertium datur. Mas qual é, para a multidão contemporânea, a abundância virtual 

que impele para a opção-fuga a despeito da opção-resistência? Não está em jogo, 

obviamente, uma “fronteira” espacial, mas a soma de saberes, comunicações, 

atuações virtuosísticas de conjunto implicadas na publicidade do general intellect. 

A defecção outorga uma expressão autônoma, afirmativa em alto nível, a esta 

soma, impedindo deste modo sua “transferência” ao poder da administração 

estatal, ou sua configuração como recurso produtivo da empresa capitalista. 

Desobediência, êxodo. Fica claro que se trata só de alusões àquilo que 

pode ser o virtuosismo político, isto é, não-servil, da multidão. 

 


