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T1 . É hora de tomar de volta o valor. Para muita gente, o 
valor tem sido descartado como um conceito tão absolu-
tamente comprometido, tão saturado de restrições nor-
mativas e emporcalhado por sua cumplicidade com o 
poder capitalista, que se tornou irredimível. Isso serviu 
apenas para abandonar o valor nas mãos de provedores 
de normatividade e de apologistas da opressão econô-
mica. O valor é valioso demais para ser largado nestas mãos.

T2 . Na ausência de uma concepção alternativa de valor, 
uma que fosse potente, fica fácil demais para os gestos 
normativos encontrarem passagem. As prioridades 
continuam a ser sopesadas; as orientações, adotadas; 
os direcionamentos, seguidos. Mas sem um conceito de 
valor, que critérios balizam estas escolhas? Em geral, 
nenhum é explicitamente enunciado. Simplesmente 
autoriza-se aos critérios de juízo que operem implicita-
mente. A normatividade não é impedida. Ela se camufla. 
O que pode provar-se igualmente opressivo.

T3 . Tomar de volta o valor não é reimpor critérios de 
juízo que perfaçam uma régua normativa. Isso só expli-
citaria novamente a opressão.

T4. Tomar de volta o valor é revalorar [to revalue]15 
o valor para além da normatividade e do juízo padrão. 
Mais radicalmente, é mover-se para além do domínio 
do juízo em si.

15    N. da E.: Ver a nota editorial no início deste livro em relação à 
tradução dos termos revalue / revaluation e seus derivados.
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T5 . A primeira tarefa da revaloração do valor é separar 
valor e quantificação. O valor precisa ser reconhecido 
pelo que de fato é: irredutivelmente qualitativo.

T6 . A revaloração do valor como algo irredutivelmente 
qualitativo precisa ser insistentemente deste mundo. 
Apelar para valores transcendentais, representados 
como qualidades morais, só eleva ao absoluto as restri-
ções da normatividade.

lema a . A revaloração do valor é, por definição, 
ética. É por isso que ela não pode ser moral.

ESCÓLIO . Numa ética, a oposição moral transcen-
dente (Bem/Mal) e seu atenuado herdeiro demo-
crático (normal/patológico) são “substituídos pela 
diferença qualitativa dos modos de existência”.16 A 
ética pesa sobre aquilo que, qualitativamente, um 
processo é capaz de fazer, e para qual direção esta 
capacitação conduz. Ela avalia o como singular do 
modo operativo de uma “potência imanente”,17 na 
medida em que esta consequentemente se desdobra. 
O projeto de uma revaloração dos valores, para res-
tituir ao valor seu encargo qualitativo, toma o curso 
de uma ética processual. A ética processual é total-
mente relacional. Os modos de existência imanente-
mente autoabastecidos que a concernem surgem em 

16    Gilles DELEUZE, Spinoza: Practical Philosophy [1981], trans. 
Robert Hurley (San Francisco, City Lights, 1988), p. 23; ed. bras.: 
Espinosa: Filosofia Prática, trad. Daniel Lins e Fabien P. Lins (São 
Paulo, Escuta, 2002), p. 29.

17    Idem, p. 25; p. 29.
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múltiplos e mutuamente se modulam. Isso a quali-
fica como uma ecologia, em seu sentido mais amplo.

lema b . A revaloração dos valores transborda 
o domínio estritamente econômico para uma 
ecologia de poderes (ver, adiante neste volume, 
T49-T68).

T7 . Separar valor e quantificação, de tal forma que 
uma ecologia de poderes qualitativamente diferentes 
possa ser afirmada, significa encarar de frente a lógica 
econômica do mercado. O valor é valioso demais para ser 
largado nas mãos do capital.

T8 . Em nossa época, a noção dominante de valor é 
a noção econômica. O domínio do valor econômico é 
concebido como o mercado. O pensamento mercado-
lógico emprega uma definição de dinheiro que é consen-
sual. Esta definição é tripartida: unidade de conta, meio 
de troca e reserva de valor.

ESCÓLIO . Essa definição na realidade apenas 
contorna a questão do valor. Já que uma “reserva 
de valor” não passa de uma quantidade de unidades 
de conta mantida em reserva, sendo ainda propícia à 
troca, a definição torna-se circular. A circularidade 
distribui a noção quantitativa de valor nessas três 
funções, igualando valor à habilidade do dinheiro 
de ajustar transições entre elas. Disso resulta 
uma ofuscação do valor, tanto de seu efetivo fun-
cionamento no capitalismo – o qual não pode ser 
reduzido aos mecanismos clássicos do mercado 
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e nem ao seu conceito fundamental de troca – 
quanto do que ele pode vir a ser em um futuro pós-
-capitalista revalorado. 

T9 . A definição mercadológica, tripartida, de dinheiro 
supõe que o valor seja quantificável por natureza e 
postula o dinheiro como a medida do valor. Para dar pas-
sagem à revaloração do valor, estas pressuposições pre-
cisam ser questionadas.

T10 . O conceito clássico de mercado supõe não apenas 
o caráter quantificável do valor, mas também o mito da 
troca equitativa, intermediada pela medida do dinheiro. 
É a velha ideia de que é possível lograr o “custo-benefí-
cio”,18 garantidor de uma troca justa. Este princípio de 
justeza é visto como o motor do mercado capitalista. 

ESCÓLIO A . As ideias de troca equitativa e de cus-
to-benefício [value for money] são sustentadas pela 
noção de dinheiro como medida do valor. O dinheiro 

18    N. da E.: No original: “This is the idea that one can get ‘value 
for money’”. A expressão value for money – “custo-benefício”, 
segundo o uso corrente em português –, poderia ser traduzida 
literalmente como “o valor pelo dinheiro”, uma solução possivel-
mente mais adequada no contexto deste parágrafo, que se refere 
à suposta justeza da troca de “equivalentes”. Todavia, como a 
expressão continua em pauta adiante no texto, com alusões ao seu 
uso corrente na linguagem cotidiana, optou-se aqui por manter 
a tradução “custo-benefício”. Uma vez que a expressão em por-
tuguês possui ainda o inconveniente de carregar consigo uma 
dimensão qualitativa ausente da expressão em inglês – “o melhor 
custo-benefício” –, sugere-se que os leitores tenham em vista tam-
bém a literalidade da possível tradução “conseguir o [maior] valor 
pelo dinheiro [despendido]”.
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pode ser tomado como medida do valor porque ele 
é usado como um equivalente geral: uma régua de 
comparação. Com esta régua, coisas incomensu-
ráveis podem ser comensuradas. Uma troca “justa” 
é quando o valor de uso de um objeto-mercadoria 
é julgado proporcional ao seu preço. O preço pro-
porciona um terceiro termo normatizado pelo qual 
objetos-mercadorias qualitativamente diferentes 
podem ser comparados. Isso, em teoria, possibi-
lita escolhas “racionais” de consumo. Também o 
valor de uma dada soma de dinheiro pode ser com-
parado a uma outra soma no futuro, possibilitando 
escolhas “racionais” de vida. O mito da troca equi-
tativa é enfraquecido, entretanto, pela lógica coor-
denada de mercado que promete um “bom negócio”. 
No comportamento de consumo, a atração do maior 
benefício pelo mesmo custo [getting more value for 
your money] é, na verdade, um motor mais forte. 
Isso aponta para o fato de que, uma vez arranhada 
a superfície cintilante da ideia de mercado, o espec-
tro da troca desigual imediatamente aparece. Con-
cepções qualitativas do valor então retornam para 
perturbar o alicerce da visão quantitativa de valor. 
Não é preciso grande raciocínio para perceber que 
a “bondade” [goodness, ou o caráter do que é bom] 
de um bom negócio é apenas parcialmente refle-
tida no preço. O “cálculo” do que constitui um bom 
negócio não envolve somente considerações “racio-
nais”. A sensação de se obter mais custo-benefício 
[more value for money] é fortemente modulada pelos 
fatores subjetivos ligados às disposições, desejos 



r
eva

lo
r

aç
ão

 d
o

 va
lo

r

31

e idiossincrasias do comprador. O “valor de uso” 
(T91 Esc. B) é relativo, e é impossível separá-lo de 
valores mais subjetivos, como valor de status [pres-
tige-value]. Esses fatores subjetivos não podem ser 
mensurados de um consumidor para o outro, ou de 
uma compra para a outra. Eles são “cálculos” singu-
larmente qualitativos. Também são exemplos práti-
cos da plasticidade do valor.

ESCÓLIO B . O mito da comensurabilidade entre 
uma dada soma de dinheiro e um valor futuro tam-
bém é enfraquecido, por sua vez, pela própria ten-
dência do mercado de exemplificar a plasticidade do 
valor. É a chamada volatilidade. A volatilidade tem 
duas vertentes. Ela emerge de fatores endógenos ao 
mercado, tais como ciclos e crises que nascem da 
complexidade do próprio modo de operar do mer-
cado (bolhas especulativas). E ela também emerge de 
externalidades, que incluem as guerras, os desastres 
naturais e o clima (ou, mais radicalmente, a mudança 
climática). Externalidades são mudanças qualita-
tivas no ambiente externo do mercado e que são 
secundariamente refletidas em mudanças de preço 
dentro do mercado.19 Também incluem os movi-
mentos de preço ligados a valorações que não estão 
exatamente fora do mercado, mas que tampouco 
são fundamentalmente “calculados” em termos de 
dinheiro. Um exemplo clássico é o valor agregado 

19    Michael HARDT e Antonio NEGRI, Commonwealth 
(Cambridge-Mass., Harvard University Press, 2009), p. 155; 
ed. bras.: Bem-estar Comum, trad. Clóvis Marques (Rio de 
Janeiro, Record, 2016).
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pela localização, conforme refletido em preços de 
imóveis. A localização é valorizada como indica-
dora de qualidade de vida. A qualidade de vida não 
é, em si mesma, mensurável. Preços mais altos num 
bairro mais desejável é um modo de colocar núme-
ros no imensurável. Eles expressam numericamente 
uma incomensurabilidade. Isso sugere uma cone-
xão entre valor e vitalidade que é, ao mesmo tempo, 
refletida na atribuição de preço e irredutível à sua 
expressão quantitativa, porque ela é, em si mesma, 
diretamente qualitativa. 

lema a . Dinâmicas de mercado reais pressupõem 
troca desigual. O modo como o mercado opera, na 
prática, é fundamentado mais no excesso do que 
na mensuração. Mais-que é mais equitativo do 
que igual-a.

lema b . A troca desequilibrada do tipo mais-que 
deve-se aos fatores qualitativos. Embora refleti-
dos no preço, estes fatores qualitativos são e 
permanecem externalidades em relação ao mer-
cado. Eles são de uma natureza diferente do seu 
reflexo quantitativo,  apresentando um excesso 
não-numérico. Eles permanecem subjetivos, 
vitais: iguais a qualidades de experiência; con-
cernentes à qualidade de vida.

lema c . A revaloração do valor precisa efetuar 
o desenvolvimento desta conexão entre valor e 
vitalidade que é pressuposta pelo mercado, mas 
não admitida por ele. Ela precisa tornar o excesso 
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qualitativo em uma virtude pós-capitalista – para 
além do mito da troca equitativa, da justeza do 
mercado e da retórica da mensuração.

T11 . A distinção entre fatores endógenos e externalidades 
é em última instância insustentável. Isso requer repen-
sarmos o que significa algo estar “dentro” ou “fora”, além 
de forçar uma distinção entre sistema e processo.

ESCÓLIO A . Todos sabem que flutuações internas 
às operações do mercado dependem fundamen-
talmente de um certo fator não-econômico privi-
legiado: o afeto. Os mercados são movidos a medo 
e esperança, confiança e insegurança. O afeto é e 
permanece uma “externalidade”, mas o que isso 
quer dizer? Não significa que o afeto seja um fator 
totalmente fora do domínio da economia. Pensar 
assim seria subestimar a força constitutiva do afeto 
em dinâmicas de mercado e negar a grande sombra 
que ele lança sobre a ciência da economia desde seus 
primórdios. Não foi o próprio Keynes quem alertou 
seus companheiros economistas, quando sua disci-
plina ainda estava amadurecendo, contra a “subes-
timação dos fatores ocultos da dúvida absoluta, da 
precariedade, da esperança e do medo”?20 Fatores 
ocultos – ou não tão ocultos, mas oficialmente não 
admitidos. O afeto não pode ser considerado como 
algo totalmente fora do mercado, mas tampouco 

20    John Maynard KEYNES, “The General Theory of Employ-
ment” [1937], em The Collected Writings of John Maynard Keynes, 
vol. 14 (London, Macmillan, 1973), p. 122.
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como um mecanismo formal do mercado, reconhe-
cido como parte interna de seu sistema. Ele não é 
um operador econômico em si. Tem sua própria 
natureza e modus operandi, e estes são qualitativos. 
O afeto agita a economia qualitativamente, mas ele 
também a transborda, estendendo-se a diversas 
arenas não econômicas. O afeto força a si mesmo 
sobre os cálculos econômicos, mas ele próprio, em 
si mesmo, não é um cálculo econômico. As funções 
de mercado sentem sua força. Ele deixa sua marca 
economicamente, enquanto mantém-se como algo 
de outra natureza, em excesso-sobre [excess-over]. 
Podemos resumir os fatores “subjetivos, vitais” que 
são chamados de “externalidades” por meio da pala-
vra “afeto”. Afeto é o nome para fatores que deixam 
suas marcas nas dinâmicas de mercado ao passo que 
as transbordam, que modulam a lógica econômica 
sem pertencer a ela como tal. Em vez de dizer que 
ele é uma externalidade, um modo melhor de cap-
tar essa condição sobrecarregada do afeto é dizer 
que ele é o fora imanente do mercado. Este termo 
aponta para o fato de que há fatores que pertencem 
ao campo do capitalismo, mas não pertencem ao seu 
sistema.21 É para o fora imanente do capitalismo que 
a revaloração dos valores precisa mirar, no sentido 
de identificar processos qualitativos em formas 
embrionárias que possam fazer brotar um futuro 
pós-capitalista. A questão do afeto é estreitamente 

21    Brian MASSUMI, The Principle of Unrest: Activist Phi-
losophy in the Expanded Field (London, Open Humani-

ties Press, 2017), ver Cap. 1.
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associada ao conceito de intensidade (T31, T42, 
T43). A intensidade é uma chave para compreender 
a relação entre o qualitativo e o quantitativo em ter-
mos econômicos. 

lema a . O contraste postulado acima entre o sis-
tema econômico e um processo mais amplo, este 
último concernente aos fatores qualitativos que 
constituem um “fora imanente”, é uma ferramenta 
necessária ao projeto de revaloração do valor.

ESCÓLIO B . Isso expande e complica a lógica do 
dentro/fora. Um sistema demarca a si mesmo em 
relação a outros sistemas e, ao fazê-lo, separa seu 
interior operativo da externalidade destes outros. 
Por exemplo, a economia é sistemicamente definida 
por uma certa ordem de operações que são mutua-
mente coerentes. Estas operações são distintas 
daquelas que são mutuamente coerentes em um 
sistema técnico, como em um motor a vapor. Mas 
além desta distinção interna/externa, há o fora ima-
nente, como uma categoria por si própria. A econo-
mia e a tecnologia do motor a vapor são sistemas 
externos um ao outro. Mas o fora é outra coisa. O 
motor a vapor impulsionou a economia do século 
dezenove, e a economia impulsionou a invenção 
e a proliferação do motor a vapor. Cada um veio a 
ser no abraço dinâmico do outro. Através de sua 
diferença sistêmica, ambos são mutuamente incluí-
dos no mesmo movimento duplo do devir. O movi-
mento de duplo devir é um acoplamento processual 
entre dois sistemas. O acoplamento processual não 
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pertence a nenhum dos sistemas em separado, mas 
entra como força formativa no devir de ambos. Ele 
constitui o fora imanente dos dois sistemas. Pro-
cesso é o fora imanente daquilo que é o “espaço-entre” 
[in-between] dos sistemas. Uma vez que não é limi-
tado por nenhum sistema ou conjunto de sistemas 
dados, este fora imanente transborda a sistematici-
dade como tal. Considerado sozinho, este espaço-
-entre [in-between] é totalmente aberto. É o campo 
expandido de para onde o devir dos sistemas pode 
ir, para além de onde eles estão e o que eles são no 
presente. É a transformação do potencial em campo 
[the fielding of potential]. O processo está, por natu-
reza, em excesso sobre o sistema. Isso significa que 
todo sistema é constitutivamente um sistema aberto. 
A diferenciação entre interno/externo (ambiente dos 
sistemas) e o fora imanente (ecologia processual) tor-
na-se extremamente importante para se compreen-
der a cumplicidade e a resistência no capitalismo 
(T34 Esc. C, T60, T76 Esc. B). 

lema b . O excesso que precisa ser reivindicado 
e revalorado para o futuro capitalista deve ser 
reconhecido como processual.

ESCÓLIO C . Atenção especial deve ser dada às ope-
rações sistêmicas do capitalismo em todas as suas 
arenas (mercado de consumo, mercado de trabalho, 
mercado de investimento e mercado financeiro). No 
entanto, a análise sistêmica não é o suficiente. A aná-
lise precisa se estender para o campo expandido do 
processo. O termo campo é propício para se manter 
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uma distinção entre sistema e processo. “Campo 
capitalista” pode ser usado quando a competência 
em questão inclui o fora imanente processual do 
capitalismo, enquanto o termo “sistema” pode per-
manecer reservado às operações da economia no 
sentido estrito e mais familiar, tal como formalizado 
pela disciplina tradicional da economia.

lema c . O “processo capitalista” é como o sistema 
capitalista mergulha em seu próprio fora ima-
nente de modo a extrair novos potenciais para 
seu devir ou autoconstituição contínua. 

lema d . A questão do excesso é relacionada ape-
nas de modo secundário àquela do “dispêndio”, 
ligado à destruição.22 Ela concerne mais funda-
mentalmente ao potencial, o qual só se refere à 
destruição na medida em que esta incita positi-
vamente o devir.

T12 . O mito da troca equitativa é especialmente 
flagrante no que toca o mercado de trabalho.

ESCÓLIO . A ideia de que o salário é a troca justa de 
uma quantidade de dinheiro por uma quantidade de 
tempo de vida e de atividade corporal é identificada 
por Marx como o mito fundacional do capitalismo. 
Se esta é uma troca justa, o que é o “lucro”? Lucro 

22    Georges BATAILLE, The Accursed Share: An Essay on Gene-
ral Economy / Vol. 1: Consumption[1949],trans. Robert Hurley 
(New York, Zone Books, 1988); ed. bras.: A Parte Maldita – pre-
cedida de “A noção de dispêndio”, trad. Júlio C. Guimarães (Belo 
Horizonte, Autêntica, 2013).
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é um excesso do valor produzido pelo trabalhador 
sobre e para além do valor do dinheiro investido 
em seu salário. Embora a revaloração do valor pre-
cise transcender a teoria marxista do valor-traba-
lho (entre outras razões, porque esta ainda é uma 
crítica articulada em termos quantitativos, apesar 
de apontar para a opressão qualitativa do “roubo” 
de vitalidade; T33), ela contesta de forma dramá-
tica a alegação do capitalismo de que seu sistema 
se fundamenta numa base de troca equitativa, ou de 
valor-por-valor [value for value]. Reduzir o “custo do 
trabalho” é um velho bordão repetido por aqueles 
que estão na posição de usar o dinheiro em outra 
de suas funções (a partir de sua definição merca-
dológica tripartida): a do dinheiro como veículo de 
investimento. Que chamado é esse pela redução 
dos custos do trabalho senão um apelo sincero à 
preservação, ou ampliação, da desigualdade própria 
ao “intercâmbio” salarial? Esta desigualdade é pres-
suposta na insistência de um tal chamado – ainda 
que ela seja negada pela retórica explanatória que 
a acompanha, a da “compensação justa”. O antago-
nismo entre a “compensação justa” do capitalista e 
a “remuneração justa” do trabalhador diz tudo. A 
troca não equitativa do tempo de vida e da energia 
vital pelo preço de um salário demonstra que, tanto 
em seu investimento mais íntimo e cotidiano como 
na arena mercadológica das trocas de consumo, o 
capitalismo é igualmente movido pelo excesso e pela 
incomensurabilidade.



b
. m

.  
9

9
 t

es
es

 p
a

r
a 

u
m

a 

216

um manifesto 
pós-capitalista 



um manifesto 
pós-capitalista 



so
b

r
e o

 au
to

r

219

sobre o autor

Brian Massumi é autor de Parables for the virtual: 
movement, affect, sensation e semblance and event: 
activist philosophy and the occurrent arts, seu livro 
mais conhecido. É um filósofo e cientista social 
canadense que pesquisa a intersecção entre poder, 
percepção e criatividade com a finalidade de de-
senvolver uma abordagem do pensamento e da ação 
social por meio da união dos domínios estético e 
político aos campos da arte, arquitetura, cultura e 
do capitalismo. É professor aposentado no Departa-
mento de Comunicações da Université de Montréal. 
No Brasil, além do presente livro, tem publicado O 
que os animais nos ensinam sobre política, lançado 
pela n-1 edições em 2017. 



Dados Internacionais de Catalogação na 
Publicação (CIP) de acordo com ISBD 

M422n Massumi, Brian 

99 teses para uma revaloração do valor: um 
manifesto pós-capitalista / Brian Massumi ; 
traduzido por Pablo Assumpção. - São Paulo, 
SP : GLAC edições, 2020.; 224 p. ; 19cm x 
12cm.

Tradução de: 99 Theses on the 
Revaluation of Value: A Postcapitalist 
Manifesto
Inclui índice.

ISBN: 978-65-80421-05-3

1. Comunismo. 2. Pós-estruturalismo. 
3. Karl Marx. 4. Pós-capitalismo. 5. 
Blockchain. 6. Moedas virtuais. 7. 
Economia. 8. Autonomismo. 9. Gilles 
Deleuze. I. Assumpção, Pablo. II. Título.

2020-732 CDD 335.422                                      
CDU 330.85

Elaborado por Vagner Rodolfo da Silva 
- CRB-8/9410

Índice para catálogo sistemático: 
1. Comunismo 335.422 
2. Comunismo 330.85



[cc] GLAC edições, 2020, 1a edição

autor

edição e proj. 
gráfico

tradução

coedição e 
preparação

revisão

bRiAn MASSUMi

 
LEOnARDO ARAUjO bESERRA

PAbLO ASSUMPÇÃO cOSTA bARROS

 
gUSTAVO MOTTA

LiA URbini



este livro foi impresso nos papéis Pólen Soft 80gr (miolo) e 
Alta Alvura 250gr (capa), na família da fonte Masqualero em 

julho de 2020 pela Graphium. 




