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RESUMO 
 
Este trabalho, resultante de pesquisa realizada no Mestrado 
UFAL, aborda as categorias trabalho produtivo e improdutivo, 
procurando explicitar por que o trabalho improdutivo é funcional 
à reprodução do capital. Entende-se que o trabalho abstrato 
materializa-se em trabalho produtivo, cuja função precípua é a 
produção de mais-valia; e o improdutivo, que não produz mais-
valia. Demonstra-se que o trabalho improdutivo surge do 
caráter explorador peculiar à produção capitalista e da 
necessidade de um controle que garanta a exploração, num 
contexto marcado pela oposição, como “inimigos”, entre 
trabalho manual e intelectual.  
 
Palavras-chave: Trabalho improdutivo. Trabalho produtivo. 
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ABSTRACT   
 
This study work, resulting from a research performed in a 
Master course at UFAL, addresses the categories of  productive 
and unproductive labor. It seeks to explain why the 
unproductive labor is functional to the capital reproduction. It is 
understood that the abstract labor materializes in productive 
work, whose primary function is the production of surplus value; 
and unproductive, who does not produce surplus value.  We 
show that the unproductive labor arises from the peculiar 
exploitive character of capitalist production and a need for 
control that ensures the exploitation, in a marked context by the 
opposition like enemies between manual and intellectual work. 
 
Keywords: Unproductive labor. Productive labor. Control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas do século XX, assiste-se a uma verdadeira epidemia de 

teorias que promulgam o fim da centralidade do trabalho e do proletariado no mundo dos 

homens. Seja pela alegação de que a produção flexível em substituição ao fordismo deixou 

para trás o trabalho maçante, monótono e a desqualificação dos operários, abrindo espaço 

para a requalificação do trabalho pela fusão entre o trabalho manual e o intelectual para o 

mais flexível, com fábricas enxutas, poucos operários e a expansão do setor de serviços, ou 

ainda pela afirmação de que as tecnologias informacionais impulsionariam a construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária. Em decorrência dessas teorias, a partir de 1960, 

coloca-se a necessidade de investigação das teses acerca do futuro do trabalho, se estaria 

ou não o próprio trabalho e o proletariado desaparecendo; se as transformações técnicas 

significariam uma alteração ontológica entre o trabalho manual e o trabalho intelectual e 

entre trabalho produtivo e improdutivo, ou mesmo se a distinção entre trabalho produtivo e 

improdutivo não seria mais relevante; se haveria uma modificação nas relações entre as 

classes sociais, se a pequena burguesia e o proletariado estariam se homogeneizando ou 

esse teria deixado de ser a classe revolucionária, e ainda se as classes sociais estariam 

desaparecendo, dando origem a uma sociedade não capitalista (LESSA, 2011).  

Diferente das postulações que afirmam o fim da centralidade do trabalho, 

entendemos que apenas o trabalho é capaz de produzir o conteúdo material da riqueza 

social (produção dos bens de consumo e dos bens de produção), por isso presente em 

qualquer forma de sociabilidade e imprescindível para o mundo dos homens (MARX, 1983). 

Ocorre que, sob a regência do capital, praticamente a totalidade dos atos de trabalho é 

subsumida ao trabalho abstrato, propriedade que adquire o trabalho humano quando 

destinado à produção de mercadoria. O trabalho abstrato divide-se em trabalho produtivo, 

produtor de mais-valia, e em trabalho improdutivo, não produtor de mais-valia. Esses demais 

assalariados não proletários, produzindo ou não mais-valia, não geram nova riqueza e por 

isso, tal como a burguesia, controlam (por mediações diferentes) o trabalho proletário.  

Portanto, trabalho produtivo e improdutivo corresponde a uma distinção 

especifica da sociedade burguesa. O trabalho improdutivo se expressa ao longo do 

desenvolvimento capitalista, assumindo formas e funções peculiares. Assim, com base na 

expansão das atividades improdutivas no capitalismo contemporâneo, a pesquisa realizada3 

analisa a funcionalidade do trabalho improdutivo à reprodução do capital.  

                                                           
3
 Esta pesquisa, de caráter bibliográfico, realizada no Programa de Pós-Graduação em Serviço 

Social- Mestrado/ UFAL, analisa a categoria trabalho improdutivo, cujo objetivo geral é apreender as 
determinações/ funcionalidade do trabalho improdutivo para a reprodução da sociedade burguesa, 



 

 

                  

 

 

 
2 TRABALHO PRODUTIVO E IMPRODUTIVO: RELAÇÃO NECESSÁRIA À 

REPRODUÇÃO DA SOCIEDADE BURGUESA  

 

 

O trabalho é a categoria basilar, protoforma originária do ser social e por isso 

presente em todas as formações sociais, pois, mediante a relação entre o homem e a 

natureza, são gerados os meios de produção e de subsistência imprescindíveis para cada 

sociedade, ou seja, como produtor de valor de uso, o trabalho concreto será uma 

necessidade eterna da humanidade (MARX, 1983). No entanto, a partir das sociedades de 

classe, especialmente no capitalismo, esse trabalho assume um caráter alienador, 

materializando-se em trabalho abstrato, que representa a redução da capacidade produtiva 

humana, a força de trabalho, a uma mercadoria, cujo preço é o salário. E, atualmente, como 

praticamente todas as atividades humanas estão subordinadas as relações capitalistas e ao 

processo de valorização do capital, há uma profunda generalização do trabalho abstrato. 

Dessa forma, o trabalho assume, de modo articulado, no capitalismo, a forma concreta e 

abstrata. Entretanto, isso não dilui as diferenças essenciais entre eles.  

O trabalho concreto é portador do trabalho abstrato. Ou seja, a produção de um 

valor de troca sobrepõe a necessidade e utilidade desse objeto para os indivíduos e para a 

sociedade, portanto, seu valor de uso. Para a lógica burguesa, não interessa somente a 

produção de valor de uso, mas sim os lucros que podem advir dessa produção. O trabalho 

abstrato especifica-se pela produção de mercadorias e como a própria força de trabalho e 

transformada em mercadoria, vendida em troca de um salário, todas as atividades 

assalariadas são trabalho abstrato. Logo, o trabalho abstrato é uma necessidade para a 

reprodução do capital. 

O trabalho abstrato materializa-se em trabalho produtivo e improdutivo. Ambos 

funcionais e necessários à reprodução ampliada do capital, mas distintos ontologicamente. 

A esfera produtiva produz mais-valia e a esfera improdutiva, não a produz. A reprodução do 

capital demanda a existência de um trabalhador que produz mais-valia e de outro que não 

produz, à medida que ambos são imprescindíveis a consumação da mais-valia e a 

organização da reprodução social. Como demonstraremos, a finalidade última da produção 

capitalista é a mais-valia, logo, aparentemente seria um “paradoxo” a existência de um 

                                                                                                                                                                                     
devido ao crescimento de um conjunto de atividades improdutivas, resultantes da reestruturação 
produtiva atual. Neste artigo, destacamos tão somente a reflexão central desenvolvida.  



 

 

                  

trabalho que não a produzisse. Entretanto, procurando explicitar a essência dos fenômenos 

sociais, pautada na investigação crítica da realidade, nosso intuito é desvelar esse suposto 

“paradoxo”. 

Somente a partir da análise da constituição do modo de produção capitalista e 

da particularidade que, nesse momento histórico, o trabalho assume, consubstanciando-se 

em trabalho abstrato, é possível investigar as categorias trabalho produtivo e improdutivo, 

consideradas “uma das mais polêmicas nos debates da Economia Política” (NETTO; BRAZ, 

2009, p.114).  Para discorrer sobre essas categorias nos referenciamos no chamado 

“Capítulo VI Inédito” de “O Capital”, nas páginas dedicadas a análise dessas categorias em 

“O Capital” livro I, nos capítulos V e XIV, nos quais Marx trata do trabalho produtivo 

considerando o trabalho concreto (aquele que atende a eterna necessidade da humanidade 

de converter a natureza em bens indispensáveis à reprodução social), como também o 

trabalho produtivo sob a regencia do capital, aquele que necesariamente produz mais-valia. 

No Capítulo VI (Inédito) de O Capital, Marx (1969), no item “Trabalho Produtivo e 

Trabalho Improdutivo”, discute a constituição de ambos na produção especificadamente 

capitalista. O autor argumenta que a produção da mais-valia é a finalidade da produção 

capitalista, e que só é produtivo o trabalho “consumido diretamente no processo de 

produção com vista à valorização do capital”. É trabalhador produtivo aquele possuidor da 

capacidade de trabalho que diretamente produz mais-valia.  

Essa afirmação refere-se à particularidade do processo de trabalho na produção 

capitalista - o trabalho abstrato – que se diferencia inteiramente do processo de trabalho em 

geral, útil concreto, cujo trabalho produtivo é aquele que se realiza num produto. As 

determinações mais gerais do processo de trabalho não são anuladas na produção 

capitalista, pois, conforme destaca Marx (1969), o trabalho produtivo continua a se 

materializar em mercadorias portadoras de valor de uso e de troca. Enquanto valor de uso, 

as mercadorias são produtos do trabalho útil, concreto e atendem as necessidades do 

homem; como valor de troca, respondem ao processo de valorização do capital, produzindo 

mais-valia.  

Somente por intermédio do trabalho produtivo se gera mais-valia, produto 

específico do processo capitalista de produção e, por isso, sua determinação não está 

relacionada com a utilidade do produto, com o valor de uso ou com o seu conteúdo. “O 

processo capitalista de produção não é meramente produção de mercadorias. É um 

processo que absorve trabalho não pago, que transforma os meios de produção em meios 

para sugar trabalho não pago” (MARX, 1969, p. 115). 



 

 

                  

A partir dessa exposição inicial, Marx atenta para duas importantes conclusões. 

A primeira conclusão é que a partir da produção capitalista, com a subsunção real do 

trabalho ao capital que: 

 

[...] não é o operário individual que se converte no agente (Funktionar. Al.) real do 

processo de trabalho no seu conjunto mas sim uma capacidade de trabalho 

socialmente combinada; e, como as diversas capacidades de trabalho que 

cooperam e formam a máquina produtiva total participam de maneira muito diferente 

no processo imediato de formação de mercadorias, ou melhor, neste caso, de 

produtos – um trabalha mais com as mãos, outro mais com a cabeça, este como 

diretor (manager. Ing.), engenheiro (engineer. Ing.), técnico etc., aquele como 

capataz (overloocker. Ing.), aqueloutro como operário manual ou até como simples 

servente –  temos que são cada vez em maior número as funções da capacidade de 

trabalho incluídas no conceito imediato de trabalho produtivo, diretamente 

exploradas pelo capital e subordinados em geral ao seu processo de valorização e 

de produção (MARX, 1969, p.110, grifo do autor). 

 

 

Como a atividade combinada do trabalhador coletivo4 realiza-se num produto 

total, é indiferente a função de cada trabalhador tomado individualmente, ou seja, se essa 

função se encontra mais próxima ou distante do trabalho manual. “[...] a atividade desta 

capacidade de trabalho coletiva é o seu consumo direto pelo capital, ou por outra, o 

processo de autovalorização do capital, a produção direta de mais-valia [...]” (MARX, 1969, 

p.110, grifo do autor). 

 A segunda conclusão de Marx (1969) é que no processo produtivo de trabalho, 

a condição de ser trabalhador assalariado não determina a condição de ser um trabalhador 

produtivo. Pois, todo o trabalhador produtivo é assalariado, mas nem todo trabalhador 

assalariado é produtivo. O trabalhador produtivo além de assalariado cumpre a função social 

de produzir mais-valia.  Para Marx, quando se compra o trabalho com a finalidade específica 

de consumi-lo como serviço, pelo seu valor de uso, “[...] não para colocar como fator vivo no 

lugar do valor do capital variável e o incorporar no processo capitalista de produção, o 

trabalho não é produtivo (...)”. Nessa condição, o trabalhador assalariado não é um 

trabalhador produtivo, na medida em que seu trabalho não gera valor de troca, e é 

consumido tão somente pelo seu valor de uso, “é consumido improdutivamente”. Assim, 

Marx chega à definição de trabalho improdutivo, cujo “[...] consumo desse trabalho não 

equivale a D-M-D‟, mas a M-D-M (a última é o trabalho, ou por outra o próprio serviço). O 

                                                           
4
 “Vale lembrar que, se é função social do trabalhador coletivo enquanto totalidade o trabalho que 

converte a natureza nos valores de uso, o inverso não é necessariamente verdadeiro. Pois nem toda 
transformação da natureza em valores de uso é organizada sob a forma de cooperação que marca o 
trabalhador coletivo, como ocorre com frequência entre os camponeses ou com os artesãos. Ainda 
que estes setores tendam a perder sua importância com o desenvolvimento das relações sociais 
capitalistas, ainda assim não há uma absoluta identidade entre trabalhador coletivo e transformação 
da natureza” (LESSA, 2011, p. 151). 



 

 

                  

dinheiro funciona aqui unicamente como meio de circulação, não como capital” (MARX, 

1969, p. 111, grifo do autor).  

Dessa forma, Marx explica que as mercadorias usadas para consumo ou mesmo 

os serviços que se compra (seja de livre vontade ou forçadamente) ao Estado para consumo 

pelo seu valor de uso não se convertem em fatores do capital e, por isso, não são 

consumidos produtivamente. Não são considerados trabalhos produtivos, e, portanto quem 

os exerce não são trabalhadores produtivos. 

Como a produção capitalista é marcada pela absolutização da forma de trabalho 

assalariado e da produção de mercadorias, ao longo do seu desenvolvimento diversas 

atividades e funções antes consideradas como fins em si mesmas, por isso, não 

remuneradas ou apenas de forma indireta (como médicos e advogados), por um lado são 

convertidas em atividades remuneradas e seus executores em trabalhadores assalariados. 

Isso significa que: “por mais diferente que seja o seu conteúdo e o seu pagamento, por outro 

lado, caem – a sua avaliação, o preço dessas diversas atividades, desde a prostituta ao rei – 

sob a alçada das leis que regulam o preço do trabalho assalariado” (MARX, 1969, p. 112, 

grifo do autor). 

A transformação dos serviços em trabalhos assalariados e, por conseguinte dos 

seus executores em trabalhadores assalariados é própria do desenvolvimento da produção 

capitalista, equiparando-os, nessa característica, aos trabalhadores produtivos. Marx 

argumenta que essa condição de assalariamento em comum traz uma série de confusões e 

equívocos, servindo como pretexto para alguns apologistas “[...] converterem o trabalhador 

produtivo, pelo fato de ser assalariado, num trabalhador que apenas troca os seus serviços 

(quer dizer, o seu trabalho enquanto valor de uso) por dinheiro” (MARX, 1969, p. 112, grifo 

do autor).  No caso dos serviços, esses representam o valor de uso particular do trabalho, 

entrando nos custos de consumo das mercadorias. “Nesta compra de serviços não está de 

maneira nenhuma contida a relação entre o trabalho e o capital - ou se acha inteiramente 

desfigurada, ou não existe mesmo [...]” (MARX, 1969, p. 118, grifo do autor). 

Nessa direção, temos que um trabalho de idêntico conteúdo pode ser produtivo 

ou improdutivo e Marx (1969) utiliza os clássicos exemplos da cantora e do mestre-escola 

para esclarecer a questão: “uma cantora que canta como um pássaro é uma trabalhadora 

improdutiva. Na medida em que vende o seu canto é uma assalariada ou uma comerciante”. 

E quando essa mesma cantora é contratada por um capitalista cujo intuito é ganhar dinheiro 

“é uma trabalhadora produtiva, pois produz diretamente capital”. Da mesma forma, que um 

mestre-escola que ensina outras pessoas é improdutivo. “Porém, um mestre-escola que é 

contratado com outros para valorizar, mediante o seu trabalho, o dinheiro do empresário da 



 

 

                  

instituição que trafica com o conhecimento (Knowlegde mongering institution. Ing) é um 

trabalhador produtivo” (MARX, 1969, p. 115, grifo do autor). 

Em O Capital, para analisar a subsunção do trabalho ao trabalho abstrato, Marx 

(1985) aponta que é preciso ir além da apreensão da categoria trabalho em sentido 

universal, pois considerando apenas o processo simples de trabalho, bastava ao trabalhador 

ser capaz de produzir um produto, valor de uso, que atendesse as necessidades humanas, 

para ser trabalhador produtivo. Para a produção capitalista, isso não é suficiente. A 

produção de valor de uso continua necessária, mas o que é determinante e preponderante é 

a produção de valor de troca. Nesse sentido, ser trabalhador produtivo é aquele que produz 

mais-valia para o capital. Portanto, [...] o conceito de trabalho produtivo se estreita (MARX, 

1985, p. 105). O que antes estava relacionada a uma atividade e seu produto útil, hoje isso 

implica exclusivamente produção de mais-valia e o trabalhador produtivo será ao máximo 

explorado em função dessa produção. Dessa forma, Marx (1985, p. 106) afirma: “Ser 

trabalhador produtivo não é, portanto, sorte, mas azar”. 

Para isso ter se tornado possível foi necessário a consolidação da divisão social 

do trabalho que culminou com a separação e oposição entre o trabalho manual e o trabalho 

intelectual. Essa separação é peculiar às sociedades de classes, mas cada momento 

histórico apresenta sua particularidade. No capitalismo, principalmente a partir da grande 

indústria, o trabalho manual e o trabalho intelectual não serão mais desempenhados pelo 

mesmo trabalhador. De um lado, teremos trabalhadores que apenas executam o trabalho 

(sendo em sua maioria atividades simplificadas, fragmentadas, realizadas de forma 

repetitiva, as quais contribuem para o desgaste contínuo do trabalhador) e de outro, 

trabalhadores que atuam na gerência e no planejamento, por exemplo. Nesse contexto 

histórico, o trabalho não representa a realização e a manifestação das forças vitais do 

próprio trabalhador, servindo apenas como trabalho explorado pela classe dominante, 

provocando a necessidade de um controle e a consequente divisão entre trabalho manual e 

intelectual. Esse “passa a ser a direção e o controle que se impõe do exterior do trabalho 

sobre os trabalhadores” (LESSA, 2011, p. 156), fundamental para o processo de extração 

da mais-valia. Sobre a atividade de controle Marx (1983, p. 263-264, grifo do autor) diz que: 

 

Como o capitalista, de início, é libertado do trabalho manual, tão logo seu capital 

tenha atingido aquela grandeza mínima, com a qual a produção verdadeiramente 

capitalista apenas começa, assim ele transfere agora a função de supervisão direta 

e contínua do trabalhador individual ou de grupos de trabalhadores a uma espécie 

particular de assalariados. Do mesmo modo que um exército precisa de oficiais 

superiores militares, uma massa de trabalhadores, que cooperam sob o comando do 

mesmo capital, necessita de oficiais superiores industriais (dirigente, managers) e 

suboficiais (capatazes, foremen, overlookers, contre-maîtres) durante que o 



 

 

                  

processo de trabalho comandam em nome do capital. O trabalho da 

superintendência se cristaliza em sua função exclusiva. 

 

 

Essa espécie particular de trabalhadores assalariados tem a função de controle 

dos trabalhadores no processo produtivo, sendo a expressão da oposição entre trabalho 

manual e trabalho intelectual. Implicam na personificação do capital no processo de trabalho 

e não faz parte do trabalhador coletivo (LESSA, 2011). Para explicitar a distinção entre o 

trabalho manual e o intelectual, Marx (1985, p. 105) afirma que: 

 

Na medida em que o processo de trabalho é puramente individual, o mesmo 

trabalhador reúne todas as funções que mais tarde se separam. Na apropriação 

individual de objetos naturais para seus fins de vida, ele controla a si mesmo. Mais 

tarde ele será controlado. O homem isolado não pode atuar sobre a Natureza sem a 

atuação de seus próprios músculos, sob o controle de seu próprio cérebro. Como no 

sistema natural cabeça e mão estão interligados, o processo de trabalho une o 

trabalho intelectual com o trabalho manual. Mais tarde separam-se até se oporem 

como inimigos.  

 

As condições históricas da sociedade burguesa madura, a partir de uma dada 

divisão do trabalho, separam como inimigos o trabalho manual do intelectual e da formação 

do trabalhador coletivo, composto por um conjunto de trabalhadores que enquanto 

totalidade exerce a função de transformar a natureza nos meios de produção e de 

subsistência, ou seja, são trabalhadores manuais que modificam diretamente a natureza. 

Assim, afirmamos que o trabalho intelectual dentro do processo produtivo cumpre a função 

de controle e não participa do trabalhador coletivo, sendo, portanto, um trabalho 

improdutivo. Pois, para que essa forma de cooperação entre os trabalhadores seja possível 

é necessária a ação de controle sobre esses trabalhadores, exercida pelo trabalho 

intelectual/ improdutivo. 

 

 

 
3 TRABALHO IMPRODUTIVO: AUXILIAR E INTEGRADO À REPRODUÇÃO DO 

CAPITAL? 

 

 

É nesse contexto, conforme discutido anteriormente, que a função controle, 

inerente a lógica reprodutiva do capital, materializa-se no trabalho intelectual/ improdutivo. 

Os  trabalhadores que realizam trabalho improdutivo, apesar de não estarem vinculados 

diretamente à produção, vão realizar a função de controle do trabalho manual, tornando-se 

essencial para a produção e acumulação do capital em suas diferentes fases históricas. 



 

 

                  

Esta atividade é necessária para que os trabalhadores inseridos diretamente na produção 

ampliem continuamente sua condição de subordinados. Assim, a função do trabalho 

intelectual é contribuir para a exploração capitalista dos trabalhadores produtivos.  

A contradição entre trabalho produtivo e improdutivo é típica do capitalismo, pois 

emerge do caráter explorador do processo de trabalho capitalista e do necessário exercício 

do controle sobre o trabalho. É desse caráter do processo de trabalho capitalista e da 

necessidade de um controle adequado ao seu desenvolvimento que emerge “a contradição 

entre trabalho produtivo e não produtivo [...] inerente ao antagonismo fundamental entre os 

interesses do capital e os do trabalho e, como tal, insuperável” (MÉSZÁROS, 2011, p. 617, 

grifo nosso). Esse conflito entre o trabalho produtivo e o improdutivo tem origem já nos 

primeiros estágios de desenvolvimento do capitalismo, no entanto suas expressões mais 

agudas aparecem na particularidade do capitalismo contemporâneo, com a produção 

flexível. 

Tão logo o capitalista é libertado do trabalho manual, quando a produção torna-

se verdadeiramente capitalista, ele transfere a função de supervisionar/ vigiar/ gerir para um 

grupo especial de trabalhadores, que passam a exercer o controle sobre outros 

trabalhadores. Essa função compõe o trabalho improdutivo, o qual, como já salientado no 

item anterior, não produz diretamente mais-valia.  

 Logo, o capitalismo para se reproduzir continuamente necessita de 

trabalhadores que não produzem mais-valia, mesmo sendo pela mais-valia que o capital se 

valoriza. Isto porque, por ser um sistema perdulário em sua essência, o capitalismo: 

 

[...] precisa de um sistema de controle hierárquico sobre o trabalho que é um 
gigantesco desperdício: desde as carteiras de identidade e passaportes, até o 
controle minucioso das ações dos operários no interior das fábricas, a sociedade 
burguesa vai se desenvolvendo em um enorme mecanismo de controle da 
sociedade. Essa perdularidade é o que torna imprescindível a gênese, o crescimento 
e hipertrofia do setor improdutivo. A perdularidade essencial ao sistema do capital 
torna o trabalho improdutivo indispensável à sua reprodução (LESSA, 2009, p.  447-
448). 
 
 

Mesmo sendo incontestável a funcionalidade do trabalho improdutivo à 

reprodução do capital, especialmente daqueles trabalhadores cuja função é controlar parte 

da classe trabalhadora, dentro ou fora do espaço fabril e industrial, a produção capitalista só 

é possível pela mediação da mais-valia, cuja produção advém do trabalho produtivo. A 

subordinação das necessidades humanas à reprodução do valor de troca é o traço essencial 

e determinante da história do capitalismo. Dessa forma, o crescimento das atividades 

improdutivas e, por conseguinte dos trabalhadores improdutivos é determinada e 

subordinada pelo próprio trabalho produtivo.  



 

 

                  

Cabe destacar que os trabalhadores são unificados pela condição de 

assalariamento, pertencendo à classe que vende sua força de trabalho por não ser 

proprietária dos meios de produção. O fato de todos serem assalariados não significa que 

exercem a mesma função social. O proletário é aquele que produz a riqueza material, 

através do seu trabalho, dota a sociedade de uma nova riqueza, e isso o distingue dos 

demais trabalhadores e por isso a sua condição de assalariado condiciona o assalariamento 

dos outros trabalhadores. No capitalismo, essa nova riqueza é a base para a produção da 

mais-valia. Logo, dentre esses trabalhadores há os que produzem mais-valia e os que não a 

produzem, ambos funcionais a manutenção/ reprodução do capitalismo.   

Para os trabalhadores produtivos, a condição de assalariamento serve para 

camuflar a relação que se dá no processo de trabalho, no qual a jornada de trabalho é 

dividida entre trabalho pago e o trabalho não pago, convertido em mais-valia, que garante o 

lucro para o capitalista. Para os improdutivos, o assalariamento também esconde a relação 

de exploração a que estão submetidos, pois, embora, exercendo uma função de controle 

(que os distingue dos outros trabalhadores), sua condição de assalariado é a mesma, o que 

modifica é a função social que exerce. 

É preciso capturar as diferenças entre o proletariado e os trabalhadores em 

geral, entendendo a distinção entre o trabalho manual e o intelectual. O fato de o trabalho 

intelectual ter ganhado destaque na fase atual do capitalismo a partir do processo de 

reestruturação produtiva e do trabalho manual ter diminuído em consequência da introdução 

de inovações tecnológicas que permitiram a sua menor utilização, não implica o 

cancelamento do lugar determinante que o trabalho manual ocupa na história da 

humanidade. Pois o trabalho manual atende a necessidade fundante de toda forma de 

sociabilidade ao converter a natureza em meios de produção e de subsistência 

fundamentais para a reprodução da vida social. 

 
 
4 CONCLUSÃO 

 

 

O trabalho, em sentido concreto, universal, é a relação em que o homem 

transforma/ modifica a natureza em bens necessários a reprodução social, por isso é 

necessariamente trabalho manual. O trabalho abstrato, de modo distinto, especifica-se pela 

produção de mercadorias e como a própria força de trabalho é transformada em mercadoria, 

vendida em troca de um salário, todas as atividades assalariadas são trabalho abstrato. 

Logo, o trabalho abstrato é uma necessidade para a reprodução do capital. Isso não 

significa que o trabalho concreto tenha desaparecido nem que haja uma identidade com o 



 

 

                  

trabalho abstrato, mas é tão somente no capitalismo que o trabalho concreto está 

subsumido ao trabalho abstrato.  

O trabalho produtivo e o trabalho improdutivo são expressões do trabalho 

abstrato, conforme explicitado no decorrer desse texto. O trabalho produtivo e improdutivo 

são categorias objetivas que se particularizam pela função social que exercem: o primeiro 

produz mais-valia e o segundo não. Mas como a produção capitalista é essencialmente 

produção de mais-valia, o trabalho improdutivo existe somente numa determinação reflexiva 

com o trabalho produtivo, ou seja, entre ambos existe uma coexistência necessária.  

No momento em que o capitalista é libertado do trabalho manual quando a 

produção torna-se verdadeiramente capitalista, ele transfere as funções de supervisão e 

gerência para um grupo especial de trabalhadores, que passam a exercer o controle sobre 

outros trabalhadores, num contexto de oposição entre o trabalho manual e o trabalho 

intelectual. Esse controle, inerente à produção capitalista, surge da necessidade de garantir 

a apropriação do trabalho excedente através da exploração da força de trabalho. Apreende-

se, desse modo, que essa função controle constitui o trabalho improdutivo. Embora o 

trabalho improdutivo não esteja restrito à função controle, nossa pesquisa restringiu-se a 

reflexão das atividades improdutivas que peculiarizam tal função.  

Por fim, algumas considerações são imprescindíveis. O trabalho proletário é a 

fonte de toda a riqueza capitalista. É do intercâmbio orgânico com a natureza que emerge a 

riqueza social. Por isso, afirmamos a centralidade do trabalho no mundo dos homens, ou 

seja, o trabalho como único meio de produzir a riqueza social e o proletariado como a classe 

revolucionária por excelência. Assim, o que distingue o proletariado dos demais 

assalariados é sua função social, qual seja a de converter a natureza em meios de produção 

e de subsistência para garantir a reprodução de toda sociedade. 

Os demais assalariados podem ser trabalhadores produtivos, que produzem 

mais-valia sem, contudo ser proletário ou trabalhadores improdutivos, que não a produzem. 

A distinção entre ambos se faz pela função social que exercem: produzir ou não mais-valia. 

Dessa forma, “aproximar, fundir ou „imbricar‟ o trabalho produtivo ao improdutivo é uma 

operação teórica indispensável para o velamento da peculiaridade de classe do proletariado” 

(LESSA, 2011, p. 247). Ambos representam uma necessidade para a expansão e 

reprodução do sistema capitalista e, portanto peculiares a esse modo de produção. 

A articulação entre o trabalho e o trabalho abstrato se encontra no fato de que 

sob a regência do capital, o trabalho é subsumido ao trabalho abstrato, embora o inverso 

não seja verdadeiro: nem todo o trabalho abstrato produz meios de subsistência e de 

produção como o faz o trabalho. O trabalho abstrato é aquele tem como função principal a 

produção de mais-valia. Como a mais-valia pode ser produzida não apenas no intercâmbio 



 

 

                  

orgânico com a natureza, mas também na prestação de inúmeras atividades, há uma 

generalização do trabalho abstrato com o desenvolvimento do capitalismo. 

Nesse sentido, o entendimento da universalidade do trabalho (enquanto 

necessidade eterna da humanidade de transformar a natureza) e a particularidade do 

trabalho abstrato, próprio ao capitalismo, bem como a distinção e a articulação entre o 

proletariado e os assalariados em geral, produtivos e improdutivos, é imprescindível e 

determinante para a crítica revolucionária da ordem do capital, no sentido da sua radical 

superação. 
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