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A VIGÊNCIA DA 
CENTRALIDADE DA 

CATEGORIA TRABALHO:
UMA OPOSIÇÃO ÀS TEORIAS DO FIM DO TRABALHO VIVO 
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Luto pelos 507.109 
mortos pela covid-19,
2.392 só nas últimas 

24 horas.

A CRISE DA SOCIEDADE 
DO TRABALHO E O 
SUPOSTO FIM DA 
CENTRALIDADE

EXISTE DISTINÇÃO ENTRE: 

a) Apregoar o fim do trabalho:
Os defensores desta tese afirmam 
que o capital não terá, futuramente, 
a necessidade de utilização da força 
de trabalho assalariada, devido ao 
acentuado grau de desenvolvimento 
do maquinário capitalista

b) Negar a centralidade analítica do 
trabalho:
Os autores que assim se pautam, 
dão primazia a outras categorias de 
análise; no caso de Jürgen 
Habermas, a linguagem assume tal 
papel de primazia
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A CRISE DA SOCIEDADE DO TRABALHO E O SUPOSTO 
FIM DA CENTRALIDADE

As configurações e abrangências percebidas no 
processo de trabalho foram interpretadas por 
diversos pensadores:

➢ André Gorz

➢ Claus Offe

➢ Jürgen Habermas

➢ Jeremy Rifkin

➢ Robert Kurz

➢ Robert Castel

Para todos eles, o ato de trabalhar perdeu o status de centralidade na sociabilidade 
contemporânea e/ou esvaziou sua centralidade analítica

A CRISE DA SOCIEDADE DO TRABALHO E O SUPOSTO 
FIM DA CENTRALIDADE

CAPITAL

• Capital 
variável

• Capital 
constante

Capital 
variável

• Força de 
Trabalho

Capital 
Constante

• Máquinas

• Matérias-
primas

As mutabilidades no processo 
produtivo têm relação com o 
fato do capital tender a reduzir 
ao máximo possível os gastos 
com capital variável, 
investindo, assim, nos gastos 
com capital constante.

Deste modo, o controle sobre o 
trabalho e sobre o trabalhador 
incide em grau mais elevado.
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SITUANDO A QUESTÃO NO CONTEXTO DA AUTOMAÇÃO FLEXÍVEL, 
TAMBÉM CONHECIDA COMO PÓS-FORDISMO (EXEMPLO: TOYOTISMO)

Capital 
variável

• Força de 
Trabalho

Capital 
Constante

• Máquinas

• Matérias-primas

✓ Primeiramente, o aumento 
sistemático de tecnologia na 
produção 

✓ Consequência: o aumento da massa 
de desempregados, ou seja, a 
diminuição quantitativa dos 
assalariados

✓ Resultando: em desemprego 
estrutural, na precarização do 
trabalho (que aparece sob a forma 
de trabalho informal) etc.

SITUANDO A QUESTÃO NO CONTEXTO DA AUTOMAÇÃO FLEXÍVEL, 
TAMBÉM CONHECIDA COMO PÓS-FORDISMO (EXEMPLO: TOYOTISMO)

Capital 
variável

• Força de 
Trabalho

Capital 
Constante

• Máquinas

• Matérias-primas

✓ Nesta linha de pensamento, a 
tecnologia de ponta estaria 
tornando o homem cada vez mais 
desnecessário nos processos de 
trabalho

✓ Deste modo, o trabalho vivo 
(realizado por trabalhadores e 
trabalhadoras) estaria cada vez 
mais sendo substituído pelo 
trabalho morto (realizado por 
máquinas)
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O QUE DECORRE DA ANÁLISE DESTES PENSADORES?

✓ RESPOSTA: a apreensão de 
que a sociedade do trabalho 
estaria em crise, e que a 
categoria trabalho NÃO
deveria ocupar a posição de 
conceito sociológico chave

✓ André Gorz (1987) prega o fim do trabalho
✓ O trabalho assalariado, segundo ele, está nos 

trilhos do desaparecimento
✓ Ele faz a distinção ente trabalho [Arbeit] e 

trabalho ganha-pão [Erwerbsarbeit]
✓ O primeiro, segundo o autor, nunca desaparecerá, 

pois faz parte de uma tendência natural humana e 
não diz respeito a relações sociais

✓ O segundo (Erwerbsarbeit) é um trabalho com 
mediações sociais, repleto de relações e 
organizações (o trabalho assalariado, portanto)

✓ Este tipo de trabalho desaparecerá sob a ótica de 
Gorz

Trabalho 
Assalariado

TRABALHO

O QUE DECORRE DA ANÁLISE DESTES PENSADORES?
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✓ Habermas, ao contrário, prega a não centralidade 
da categoria trabalho

✓ Na sua teoria do agir comunicativo, supõe uma 
superação da compreensão do trabalho tomado 
em sua dimensão concreta

✓ O trabalho pressupõe um processo de 
simbolização que requer a linguagem para se 
efetivar

✓ Os processos de trabalho, mesmo individuais, 
exigem a linguagem para que possam acontecer

✓ Submissão do trabalho à linguagem, 
✓ A LINGUAGEM seria a forma mais importante de 

interação.

TRABALHO

LINGUAGEM

O QUE DECORRE DA ANÁLISE DESTES PENSADORES?

Para Habermas as 
possibilidades 
emancipatórias
estariam no plano 
da linguagem, e não 
no plano do 
trabalho

TRABALHO

(Mundo Sistêmico) 

= OPRESSIVO

LINGUAGEM

(Mundo da Vida)

= LIBERTADORA

Esfera 
intersubjetiva: 

razão 
comunicacional

Economia e 
Estado: 
razão 

instrumental

O QUE DECORRE DA ANÁLISE DESTES PENSADORES?
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✓ Tais autores criticam as teorias 
que atribuem centralidade à 
categoria trabalho

✓ Gnosiologicamente falando, e, 
conforme visto, alguns chegam 
a clamar o fim do trabalho vivo, 

✓ Que seria substituído pelo 
trabalho morto

O QUE DECORRE DA ANÁLISE DESTES PENSADORES?

✓ Os autores anteriores diferem tanto de Marx quanto 
de Lukács, que vêem o trabalho como uma atividade 
central

✓ No processo de produção de mercadorias, Marx e 
Lukács consideram impossível que o capital liquide o 
trabalho humano

Karl Marx George Lukács

Trabalho
conceito
central

JÁ MARX E OS MARXISTAS CENTRAM NO TRABALHO

ZIRALDO
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A ATUALIDADE DA CENTRALIDADE DO TRABALHO FRENTE AO 
CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO

✓ Ricardo Antunes (2006) demonstra que 
o trabalho não perdeu centralidade na 
contemporaneidade

✓ Antunes tem como pano de fundo o 
trabalho complexificado e heterogêneo 
do capitalismo atual

✓ Em que pese toda tecnologia de ponta 
inserida no processo de trabalho, não é 
possível excluir o trabalho da sociedade

✓ O trabalho ainda assume centralidade 
na sociabilidade.

A ATUALIDADE DA CENTRALIDADE DO TRABALHO FRENTE AO 
CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO

✓ Atualmente o capital precisa cada vez 
mais de trabalho precarizado.

✓ Decorre que a classe trabalhadora se 
diversificou em grau muito acentuado: 
✓ Trabalhadores “terceirizados”
✓ Trabalhadores em domicílio
✓ Trabalhadores “informais”
✓ Trabalhadores do chamado Terceiro 

Setor (ONG’s)
✓ Trabalhadores qualificados em 

alguns setores
✓ Trabalhadores desqualificados
✓ Trabalho feminino.

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO6InfmdHOAhWMC5AKHSFVB00QjRwIBw&url=http://www.portaldostrabalhadores.com.br/news/2015-09-04/mais-um-grande-desafio-para-a-classe-trabalhadora/&bvm=bv.129759880,d.Y2I&psig=AFQjCNEv13TBIalra9syvwlhkaTiWrKxAA&ust=1471823970421844
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A ATUALIDADE DA CENTRALIDADE DO TRABALHO FRENTE O 
CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO

✓ Isto coloca em xeque os discursos acerca 
do fim da centralidade do trabalho

✓ E sugere uma articulação cada vez mais 
ampla de categorias como:
✓ materialidade e imaterialidade
✓ produtividade e improdutividade
✓ atividades fabris e de serviços

✓ dando atualidade às teses da 
centralidade do trabalho

A ATUALIDADE DA CENTRALIDADE DO TRABALHO FRENTE AO 
CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO

✓ Ricardo Antunes quer ir em direção 
diversa e demonstrar que o capital
necessita cada vez menos de trabalho 
estável e cada vez mais de trabalho 
parcial, terceirizado

✓ A partir das formas contemporâneas de 
trabalho e suas configurações, Antunes 
critica os autores em questão
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A ATUALIDADE DA CENTRALIDADE DO TRABALHO FRENTE O 
CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO

✓ Conforme dito anteriormente, o 
capital tende a reduzir o 
montante de capital variável no 
processo de trabalho, mas 
nunca zerá-lo

✓ Se eliminar o trabalho humano 
deste processo é impossível o 
capital continuar se 
reproduzindo

✓ Por isso, a concepção que prega 
a substituição do homem pela 
máquina cai por terra

A ATUALIDADE DA CENTRALIDADE DO TRABALHO FRENTE AO 
CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO

✓ É impossível excluir o 
trabalho humano.

✓ Tais teorias pecam no seu 
desprezo ao fato de que a 
própria ciência avança 
mediante interação entre 
trabalho vivo e tecnologia

✓ Esta seria uma “restrição 
estrutural” e a ciência não 
pode ser a principal força 
produtiva.
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A ATUALIDADE DA CENTRALIDADE DO TRABALHO FRENTE AO 
CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO

✓ As máquinas inteligentes também NÃO 
podem extinguir o trabalho humano

✓ A inserção delas no processo ocorreu 
graças à transferência de inteligência dos 
operários para elas

✓ O homem transfere suas capacidades 
intelectuais para o maquinário num 
processo de objetivação das atividades 
cerebrais

✓ Só assim a máquina se efetiva 
concretamente

TRÊS RAZÕES PARA O TRABALHO NÃO MALOGRAR:

1. A própria existência das máquinas é 
fruto do trabalho humano, portanto, 
eliminar o trabalho humano da face do 
globo não passa de uma abstração 
rasteira, leviana e superficial.

2. Se o trabalho assalariado for extinto 
não haverá consumidores em massa de 
mercadorias.

3. Se houvesse a eliminação do trabalho 
assalariado, o capital não seria mais 
possível.
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A ATUALIDADE DA CENTRALIDADE DO TRABALHO FRENTE O 
CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO

✓ Isso remete a uma concepção 
ampliada para a apreensão do 
trabalho na sociedade 
contemporânea...

✓ ...ao invés de sua negação
✓ Por meio da reestruturação 

produtiva, o capital faz com 
que o trabalho assuma outras 
formas diversas das 
tradicionais, 

✓ tais como o trabalho parcial, e 
não a aparente negação do 
trabalho humano 𝒄𝒐𝒄 =

𝒄

𝒗 Onde: v > 0

A ATUALIDADE DA CENTRALIDADE DO TRABALHO FRENTE O 
CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO

✓ O desemprego faz com que a classe-
que-vive-do-trabalho se concentre na 
informalidade e na precariedade

✓ É necessário ir além das aparências e 
perceber que as mudanças no 
processo de trabalho não remetem à 
crise da sociedade do trabalho, nem 
da centralidade do trabalho

✓ muito pelo contrário, possibilitam sua 
ampliação e consequentemente seu 
campo de abrangência

Ziraldo

CONCLUSÃO:  O capital só deseja comprar a sua Força de Trabalho por um 
preço mais barato! Quem desdenha quer comprar!


