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Para o cientista político Giuseppe Cocco, a cultura é o novo paradigma do trabalho e as favelas 
são “reservatórios de mobilização produtiva”. 
 
As condições de trabalho estão mudando rapidamente. A transformação contínua exige novos 
paradigmas de análise. Em tempos de globalização, flexibilização, terceirização, desemprego e 
sociedade de rede, não é mais possível pensar as relações de trabalho sob um único ponto de 
vista. Afinal, como afirma o cientista político Giuseppe Cocco, 51, não é o trabalho que está 
desaparecendo, mas sim o seu estatuto e o seu conteúdo que estão mudando radicalmente. “O 
desafio daqui para frente é a discussão sobre a necessidade de se pensar novas formas de 
remuneração e proteção”, diz Cocco. 
 
De acordo com o pesquisador, pensar essa nova realidade é perceber como as relações 
tornaram-se mais fragmentadas, apesar de mais livres, e como as condições de trabalho da 
área cultural passaram a marcar os mais diversos setores. 
 
“O trabalho na área cultural, por definição, é produzido por projetos (contratos). Ele tem fases 
de atividades com renda e fases sem projetos e sem renda. O que antes era especifico dessa 
área, é hoje a condição paradigmática do trabalho em geral. Daí a crise do ‘emprego’”, afirma. 
Para discutir esses e outros temas, Cocco, que é professor de sociologia do trabalho na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e coordenador geral do Laboratório Território e 
Comunicação (LABTeC), organizou o seminário "A constituição do comum: cultura e conflitos 
no capitalismo contemporâneo", que, depois de ser realizado no Rio de Janeiro, em Vitória 
(ES) e em Salvador (BA), será apresentado no próximo dia 19 em Belém (PA). Da organização 
do seminário também participa a professora e crítica Ivana Bentes, diretora da Escola de 
Comunicação da UFRJ. 
 
O objetivo do evento tem sido refletir sobre trabalho, produção cultural e trabalho informal no 
capitalismo contemporâneo. O projeto faz parte do programa Cultura e Pensamento 2007, do 
Ministério da Cultura (MinC). As discussões apresentadas nas mesas serão publicadas em livro 
e na revista “Global/Brasil”, da qual Cocco é editor. 
 
Francês de origem italiana, Cocco é doutorado em história social pela Universidade de Paris I 
(Pantheon-Sorbonne) e vive há 12 anos no Rio. “Trabalho, desde o início, com as dimensões 
produtivas da comunicação e do território. Creio que o Brasil, apesar de tudo (e esse tudo é 
muito grande), é atravessado hoje por uma das dinâmicas sociais e políticas mais 
interessantes”, diz. 
 
Além de coordenar o LABTeC, ele participa da edição das revistas “Lugar Comum” e 
“Multitudes”, esta fundada na França por intelectuais que trabalham com as idéias de Gilles 
Deleuze (1925-1995), Michel Foucault (1926-1984) e Antonio Negri (1933). Ele também 
coordena as coleções “Espaços do Desenvolvimento” (ed. DP&A) e “A Política no Império” 
(Civilização Brasileira). 
 
Em 2005, lançou com o pensador italiano Toni Negri, do qual é constante colaborador, o livro 
“Glob (AL) - Biopoder e Luta em uma América Latina Globalizada” (Record), um balanço crítico 
da teoria da dependência no continente. Entre seus projetos para 2008, estão a publicação de 
uma coletânea de artigos escritos com Negri para a imprensa brasileira e a finalização de um 
livro que aprofunda os temas de “Glob (AL)”. 
 
Na entrevista a seguir, Cocco fala sobre os principais estudos desenvolvidos atualmente pela 
sociologia do trabalho, da importância das atividades imateriais (cognitivas). Ele também 
defende uma renda universal para as populações e diz que as periferias das metrópoles 
brasileiras, apesar dos problemas, são celeiros de recursos produtivos. 
 
 
 



“Há, por um lado, a pobreza, a miséria, a informalidade, a violência e o crime do poder; mas, 
por outro, encontramos um gigantesco reservatório de mobilização produtiva, cujo potencial se 
exprime, por exemplo, na capacidade que a multidão metropolitana mostrou ao construir seus 
espaços habitacionais de maneira independente, apesar das péssimas condições materiais”, 
afirma.  
* 
O que motivou a realização do seminário "A constituição do comum: cultura e conflitos no 
capitalismo contemporâneo"? 
 
Giuseppe Cocco: O tema é uma conseqüência da seguinte realidade atual: por um lado, temos 
a cultura como referente de um novo paradigma social e econômico; por outro, temos um 
novo tipo de trabalho que, exatamente, deriva desse novo paradigma e o determina. O 
trabalho, hoje em dia é cada vez mais fragmentado, mas também é cada vez mais livre. 
 
Ora, ao passo que o mercado pretende se impor (ideológica e politicamente) como a esfera de 
regulação de um novo tipo de trabalho composto por fragmentos que competem entre si, as 
atividades produtivas aparecem, por trás da fragmentação, como sendo o resultado da 
combinação e recombinação de singularidades livres. A clivagem entre a condição de 
fragmento e a de singularidade é extremamente sutil: flexível, modulável e transversal. 
 
Quer dizer, a mesma pessoa, as mesmas atividades podem ser atravessadas continuamente 
por condições de extrema subordinação (fragmentação) e de absoluta liberdade 
(singularidade). O desafio é trabalhar no sentido da abertura dessa clivagem em direção a um 
novo ciclo de conciliação e constituição dos direitos. Para isso, precisamos de uma base 
comum, ou seja, do reconhecimento das dimensões comuns das atividades colaborativas. 
 
É por isso que a produção da cultura aparece como paradigmática: dela depende a agregação 
de valor aos suportes materiais e a organização colaborativa e em rede do trabalho. Ao mesmo 
tempo, a cultura aparece como a fronteira de constituição do comum. 
 
A última etapa do projeto acontecerá no dia 19 de agosto, em Belém. Você poderia fazer um 
balanço do evento até o momento. Quais foram os pontos principais de discussão? 
 
Cocco: Creio que o seminário está alcançando seus objetivos. Em Vitória, a discussão foi 
particularmente interessante, pois ela conectou as dimensões gerais desse debate sobre a 
constituição do comum com os projetos municipais que visam a construção de condições de 
acesso universal à rede, por exemplo com a construção de um anel lógico que permitirá a 
conexão gratuita e wireless à internet. 
 
No Rio de Janeiro, podemos averiguar como o momento político e teórico brasileiro -e, mais 
em geral, latino-americano- indica hoje um horizonte aberto e inovador inclusive para as 
experiências européias que estavam presentes, da França, da Espanha e da Itália. 
 
Em linhas gerais, me parece que avançamos na direção de uma reflexão que junte essas 
questões -da cultura, das redes, da comunicação e, pois, da TV digital, da propriedade 
intelectual, dos movimentos culturais etc.- com as que dizem respeito às novas formas de 
trabalho que as caracterizam: em particular o que chamamos de “precariado” da cultura. 
 
Como é o trabalho desenvolvido no LABTeC. Quais são os principais temas de discussão no 
campo da sociologia do trabalho hoje? 
 
Cocco: O LABTeC nasceu há cerca de 10 anos em torno da idéia de que estávamos entrando 
em um novo paradigma socioeconômico. Entendíamos que o pós-fordismo era e é pós-
industrial, ou seja, baseado em um trabalho difuso. Para analisar a nova realidade devíamos 
pensar as relações entre a nova qualidade do trabalho (a comunicação) e as redes territoriais 
(o território). Nessa linha, organizamos cerca de 15 seminários internacionais, a coleção 
“Espaços do Desenvolvimento” (DP&A editora), bem como várias cooperações internacionais e 
algumas coletâneas. 
 



No que diz respeito aos temas de discussão da sociologia do trabalho, diria que os sociólogos 
que, ao longo da década de 1990, insistiam em acreditar que a crise era apenas do emprego, 
devido às fracas taxas de crescimento, estão enfim levando em conta os temas da 
“precariedade”. 
 
Quer dizer, eles estão considerando que não é o trabalho que está desaparecendo, mas sim 
que o seu estatuto e o seu conteúdo estão mudando radicalmente. O desafio daqui para frente 
é a discussão sobre a necessidade de se pensar novas formas de remuneração e proteção 
social. Nesse sentido, a discussão sobre a renda mínima e a renda universal é fundamental. 
 
O que seria exatamente a renda universal? 
 
Cocco: É uma renda incondicional para todo o mundo, inicialmente para os mais pobres. Sua 
justificativa está na necessidade de se reconhecer a dimensão produtiva da vida. Seu nível 
deveria ser pensado de maneira a permitir a reprodução mínima de cada um. Digamos que no 
Brasil isso deveria ser no nível do salário mínimo. 
 
Somente neste ano, sete fábricas de componentes eletrônicos fecharam as portas na Zona 
Franca de Manaus em razão da concorrência chinesa. Qual é o impacto da economia chinesa 
nas relações de trabalho no Brasil e no mundo? 
 
Cocco: Temos aí várias questões. A primeira, mais importante e estrutural, é a da 
deslocalização. É uma tendência que começou na década de 1970 e que nos últimos anos foi 
se aprofundando em direção à China, mas não apenas em relação a esse país. 
 
A segunda questão diz respeito ao seguinte fato: se, por um lado, essa tendência levou à 
explosão do crescimento chinês a patamares extremamente elevados, por outro, ela é 
profundamente ligada a uma profunda definição das bases de acumulação. O que o país, por 
exemplo, agrega à fabricação material de um sapato (um tênis Nike, por exemplo) é muito 
pouco (algo entre 5% a 10% do total), ao passo que entre 90% a 95% do valor é gerado pelas 
atividades imateriais (cognitivas) de concepção, design, marketing, logística etc. 
 
Ora, essas atividades não se deslocam segundo a mesma lógica que as fábricas. Não são os 
baixos salários, as infra-estruturas sociais precárias e o controle autoritário das relações de 
trabalho (ou seja, tudo que a China oferece) que essas atividades procuram. Elas buscam 
bacias metropolitanas altamente integradas por redes de circulação que, ao mesmo tempo, 
são redes de produção. 
 
A terceira questão é a que coloca em xeque o modelo da própria Zona Franca de Manaus -e 
que atualmente está se querendo multiplicar com as 17 ZPEs (Zonas de Processamento para 
Exportação) prestes a serem aprovadas pelo Congresso. Não adianta querer juntar baixos 
custos de mão-de-obra e subsídios fiscais. 
 
Em primeiro lugar, as plantas industriais que assim se desenvolvem não arrastam o 
desenvolvimento dos territórios, onde na realidade vão funcionar como verdadeiros enclaves. 
Em segundo lugar, trata-se de especializações ambíguas em função de baixos custos de mão-
de-obra, que não vão na direção de um desenvolvimento endógeno capaz de agregar as 
atividades materiais e imateriais. Ora, sem essas últimas, não há nem valor agregado (geração 
de riqueza), nem criação de emprego, que não está mais nas montadoras, mas nos serviços de 
todos os tipos. 
 
Alguns analistas defendem a criação de uma espécie de ISO para assegurar aos consumidores 
que determinado produto não utilizou mão-de-obra escrava ou infantil, por exemplo. Qual é a 
sua opinião sobre a adoção dessa medida? 
 
Cocco: Isso pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Por um lado, é evidente que podemos e 
temos que ser a favor da implementação de formas de regulação que obriguem as empresas a 
competir por “cima” e não por “baixo”. Ou seja, competir pela inovação, e não pelo uso de 
formas de trabalho “indecentes”. Isso, aliás, vale também para as questões do meio ambiente. 



Ao mesmo tempo, contudo, precisamos evitar que isso seja usado pelos países mais 
desenvolvidos como mais uma barreira protecionista de suas indústrias que, no fim das 
contas, acabaria tendo resultado oposto: travando a modernização da produção nos países 
emergentes e obrigando-os a especializar-se nas atividades mais tradicionais, nas quais 
encontramos as formas mais degradantes de trabalho. 
 
Em linhas gerais, o que me parece é que esse debate deve se articular em dois momentos 
complementares. No nível internacional, no aprofundamento de uma diplomacia Sul-Sul, para 
que o liberalismo dos países do G8 e mais em geral dos vários órgãos internacionais (Fundo 
Monetário Internacional, Banco Mundial etc.) não continue funcionando na geometria variável. 
E no nível nacional (e regional, da América Latina), para que se pense a erradicação das 
formas degradantes de trabalho de um outro ponto de vista. 
 
Vamos ver o exemplo dos cortadores de cana. Por um lado, há um certo moralismo por parte 
dos que enxergam, nos objetivos de produção impostos pelos usineiros, apenas a lógica do 
patrão. Claro, essa lógica é neo-escravagista. Mas, na realidade, há também uma lógica 
desses trabalhadores sazonais, que provêm de condições de vida ainda mais duras, e, visando 
o maior ganho líquido possível, acabam aceitando metas de produção estafantes. 
 
Disponível em: <http://p.php.uol.com.br/tropico>. Acesso em 8 ago. 2007 

 


