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CAPÍTULO II 

PRIMEIRA CRÍTICA DA ECONOMIA POLÍTICA 

rande parte da epistemologia contemporânea ainda se move no interior 
da problemática delineada por Comte, cujo sentido se resume nesta 

fórmula extraordinariamente clara, percuciente e muito mais franca do que 
tantas outras que seus discípulos têm avançado: “numa palavra, 
considerando todas as teorias científicas como tantos grandes fatos lógicos, 
é unicamente pela observação aprofundada desses fatos que se pode 
alcançar o conhecimento das leis lógicas”.1 Trata-se pois de arrolar as 
doutrinas científicas na qualidade de fatos do discurso e depreender de seu 
estudo “empírico” as leis lógicas fundamentais. Considera-se desta forma 
cada teoria como um objeto em si a manter relações de verdade ou de 
falsidade com o real totalmente indiferente à epiderme que o exprime, 
reduzindo-se cada uma a um modo mais ou menos adequado de iluminar a 
realidade que em si mesma carece de significação científica e filosófica. 
Dado isso, por conhecimento nada mais se entende além do processo de 
visar a coisa inacessível, cada passo adiante medindo-se exclusivamente em 
termos de eficácia e da integração de cada tese na totalidade da teoria; uma 
doutrina é dita superior a outra quando for mais eficaz, mais geral e mais 
rigorosa que a anterior. 

Num polo inteiramente oposto situa-se a epistemologia hegeliana da 
qual Marx será o continuador. Criticando o método formal e antifilosófico 
que pretende definir o objeto antes de dar início ao seu estudo, criticando 
em particular aqueles que definem pela etimologia da palavra, Hegel 
escreve: “o acerto da definição é posto pois na concordância das 
representações presentes. Por esse método deixa-se de lado o que é essencial 
do ponto de vista filosófico: no que respeita ao conteúdo, a necessidade da 
coisa em e para si própria (no nosso caso o Direito), e no que respeita à 
forma, a natureza do conceito. Ao contrário para o conhecimento filosófico 
é a necessidade de um conceito o principal e, como resultado, o decurso 

                                                      
1 Comte: Cours de Philosophie Positive, I, p. 62. 
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que veio a ser, sua prova e sua dedução. Assim, pois, sendo seu conteúdo 
para si necessário, só em seguida é que se procurará seu correspondente na 
representação e na linguagem”.2 Portanto, antes de se indagar da correção 
semântica a estabelecer-se entre o objeto e a representação ou a linguagem, 
há de investigar-se a necessidade desse objeto como coisa que, pelo simples 
fato de existir, possui uma prova interior. Em outras palavras, o filósofo se 
situa na ótica da constituição, procura apreender os processos pelos quais o 
objeto necessariamente veio a ser, importando não apenas verificar a 
correspondência da representação com a coisa, mas principalmente 
descobrir a necessidade desta última e, destarte, estabelecer seu lugar e seu 
valor nas diversas ordens de realidade. 

A ciência de Marx filia-se a essa tradição filosófica, onde ciência e 
teoria do conhecimento se identificam a tal ponto que carece de sentido a 
descrição positivista que não pretende chegar conhecer o âmago da 
realidade. Já em seus primeiros artigos constatamos a preocupação de varar 
pelo conhecimento a essência das coisas e, ainda mais, a de reconhecer o 
posto que cada objeto ocupa na ordem dos seres, de forma que a redução 
positivista de todos os modos de objetividade a um só é excluída ab ovo. Na 
crítica ao manifesto filosófico da escola histórica do direito encontramos, de 
fato, este reproche revelador: “Cada existência lhe vale como uma 
autoridade, cada autoridade lhe vale como um fundamento”.3 Não há 
maneira mais vigorosa de declarar que a existência de um fenômeno pode 
não corresponder ao dever ser que ela mesma no fundo está a postular. 
Característica dessa orientação metodológica é, por exemplo, a posição 
assumida diante da clássica lei da oferta e da procura. Não há dúvida de que 
ela basta para explicar como nasce um preço igual para cada tipo de 
produto, mas de maneira alguma compreende a necessidade do preço fixar-
se a longo prazo neste ou naquele nível. O ponto de equilíbrio depende do 
mais puro arbítrio e apenas deve ser constatado pela observação, de modo 
que, se necessidade houver, essa nada mais exprime além da imposição 
irracional do fato. Marx, porém, em vez de partir da lei para chegar ao 
preço, segue o caminho contrário. Procura estabelecer de antemão um ponto 
racional, um centro em volta do qual os preços se fixarão, passando a lei a 
traduzir tão somente a aparência de realidades mais profundas. O fenômeno 

                                                      
2 Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 2, p. 5. 
3 Marx: Das philosophische Manifest der historischen Rechtschule, W. I, p. 79. 
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é constituído assim a partir de categorias e de forças reais que se furtam à 
verificação imediata, embora sejam as únicas a emprestar ao dado uma 
completa racionalidade.4 Isso posto, torna-se insuficiente o critério da 
verificabilidade, o único admitido pelos positivistas como critério da 
verdade, pois antes de comprovar uma teoria por sua verificação empírica, 
importa estabelecer a necessidade de cada fato e de cada categoria no 
contexto do real, de forma a fixar preliminarmente o tipo de “experiência” 
que comporta. Qual é seu modo de existência? Para que venha a ser, quais 
são suas condições de possibilidade? Que lugar ocupa nesta ordem de 
condições? Qual é sua racionalidade intrínseca? Em suma, na medida em 
que admite diversos modos e ordens de objetividade, umas mais profundas 
e mais diretas, outras mais aparentes e mais mistificadas, Marx não pode 
conceber a ciência como o espelhamento indiscriminado do real. 

Dada essa divergência nas concepções de ciência, a crítica marxista 
e, por conseguinte, sua epistemologia, devem tomar caminhos muito 
diferentes dos escolhidos pelo positivismo. Primeiramente, é de notar que 
não separa teoria do objeto da crítica de sua objetividade. Marx, com efeito, 
indica nestes termos a intenção de sua economia: “o trabalho... é a crítica 
das categorias econômicas ou, if you like,5 o sistema da economia burguesa 
criticamente exposto”.6 Em seguida, a crítica das teorias precedentes é 
posterior à crítica do objeto. Somente depois de conhecida sua natureza será 
possível avaliar o acerto, a parcialidade ou a total incorreção de uma 
doutrina anterior Uma ideia qualquer, para alcançar certa audiência, deve 
exprimir qualquer coisa de verdade. Como descobriríamos sua parcialidade 
interesseira se não conhecêssemos o objeto em sua totalidade? No que 
respeita ao primado do conhecimento do objeto em relação à crítica das 
ideias, o título da obra máxima de Marx não deixa de ser sugestivo: O 
Capital, Crítica da Economia Política. Finalmente, destrói-se pela raiz o 
princípio da epistemologia comtiana. Somente seria possível conferir às 
várias teorias sucedendo-se na história das ciências a validade em si, que 
postulam como fatos lógicos, se as concebêssemos completamente 
autônomas e independentes dos fatos que procuravam explicar. Comte 
esperava apreender a doutrina da ciência pela comparação das teorias 

                                                      
4 Marx: K. II, cap. 10. 
5 Vivendo constantemente no exterior, Marx recheava suas notas e suas cartas com expressões 
estrangeiras que serão conservadas em nossas traduções. 
6 Marx a Lassale, 22-fevereiro-1858. 
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isoladas de seus objetos, como se fossem meros fatos do discurso tendo a 
propriedade estranha de representar de modo cada vez mais perfeito a 
realidade inacessível. Marx, ao contrário, numa bela tradição aristotélica, 
restringe essa absoluta autonomia do discurso, subordinando o 
conhecimento das ideologias ao conhecimento do objeto. Deste modo, não 
há teoria da ciência que não diga nada sobre o real, não há método sem 
pressupor uma ontologia. Na verdade, essa epistemologia cai num 
relativismo que os positivistas desconhecem. Não se trata apenas do 
conhecimento aproximado, mas também da subordinação da ciência às 
grandes alterações sofridas pelo real. As categorias científicas se modificam 
conforme se alteram as regiões instauradas e circunscritas pelo trabalho do 
homem. Isso porém não implica em cair no relativismo mais absoluto, 
porquanto é possível obter conhecimento perfeito dos processos acabados. 
Todavia, enquanto não se completa o movimento do objeto, enquanto não 
se esgotam suas possibilidades, como a ciência poderia pretender ter 
esgotado seu conhecimento? Não seria conveniente lembrar por aqui o 
retarde do pássaro de Minerva? 

Marx sempre se manteve fiel a esses preceitos metodológicos. Nunca 
procedeu à crítica de uma ciência antes de analisar os objetos circunscritos 
por seu campo. Vimos, além disso, na Introdução deste trabalho, que, num 
esforço de voltar ao concreto, antepôs ao sujeito ideal a transpor a história e a 
completar-se no saber absoluto, o homem vivo em sociedade, transformando-
o assim no tema privilegiado da investigação científica. Isso aliás resulta do 
fato de ter substituído, com diz Hyppolite,7 a Ideia hegeliana por um 
equivalente real, tornando possível a superação da tragédia da história no 
interior dela própria. Por isso, ao contrário de Feuerbach, ainda conscrito ao 
universo das significações hegelianas, parte diretamente para o diagnóstico 
da sociedade que lhe é contemporânea. 

1. Economia política – ciência da sociedade civil 

Impressionou profundamente o pensamento do século XIX a 
descoberta, feita no século anterior, de uma economia política científica. A 
atividade humana revela-se subordinada a leis muito próximas das leis 
naturais e, o que não deixa de admirar, o determinismo social se constitui 

                                                      
7 Jean Hyppolite: Études sur Marx et Hegel, p. 133. 
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paradoxalmente a partir da ação de indivíduos acreditando agir em plena 
liberdade. É da prática egoísta de cada um que se forma a sociedade onde 
cada indivíduo só é para si quando for para outrem instrumento de satisfação 
de suas necessidades. A determinação nasce do esforço de liberdade, o 
egoísmo subjetivo revela-se motor da riqueza social objetiva, ocorrendo pois 
entre o subjetivo visado e o objetivo produzido a mais completa inversão. 
Esse estranho relacionamento não podia deixar de interessar cientistas e 
filósofos. Encontramos, com efeito, durante todo o século, a preocupação 
constante com essa esfera do comportamento humano. Aliás, a noção 
hegeliana de sociedade civil nasce da reflexão sobre ela. No entanto, em vez 
de seguir os passos dos autores ingleses que, enveredando pelo caminho do 
atomismo sociológico, constituíam a organização econômica a partir do 
comportamento individual tomado como elemento, Hegel inscreve a guerra 
de um contra todos no interior de uma universalidade primeira, de acordo 
com o preceito dialético de antepor um conceito à dispersão do particular. “A 
pessoa concreta, fim particular, totalidade de carecimentos e mistura de 
necessidade natural e livre-arbítrio, é o primeiro princípio da sociedade 
civil. Mas a pessoa particular reporta-se necessariamente a outra 
particularidade equivalente de modo a fazer-se valer e a satisfazer-se por 
intermédio de outrem e, ao mesmo tempo, a mediar-se pura, simples e 
unicamente pela forma da universalidade, o que é o outro princípio”.8 

Seguindo a mesma orientação, Marx tenta enquadrar a luta dos 
indivíduos na sociabilidade natural de Feuerbach. Para isso faz da sociedade 
civil a negação de essência genérica do homem e da economia política, a 
crítica dessa sociedade. Essa última identificação trará a Marx uma série de 
vantagens que só aos poucos se vão manifestar. Como a noção hegeliana 
possui uma historicidade basilar que os economistas clássicos não 
reconheciam ao domínio circunscrito pela economia política, a reação do 
conceito filosófico contra as noções econômicas que lhe deram origem 
redundará na crítica da realidade econômica tomada como absoluto e, por 
conseguinte, numa desmistificação da produção burguesa. No entanto, antes 
mesmo de chegar a esse resultado, já o simples fato de inserir a sociedade 
civil na história confere a Marx a possibilidade de pensar a produção como 
um processo histórico, o que era negado pelos economistas que pretendiam 

                                                      
8 Hegel: Idem, § 182, p. 187; Cf. Marx: M. a, p. 153. 
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assentar as formas históricas da circulação de mercadorias num sistema 
produtivo válido para todas as épocas. 

Compreenderemos o tipo de historicidade atribuído por Marx à 
sociedade civil se a situarmos em relação a outras esferas da vida social. O 
“materialismo” 9 dessa sociedade provê a base de todas as formas superiores 
da vida humana e por isso constituirá o fulcro da alienação. Vejamos 
esquematicamente seu relacionamento com a vida política. Se os gregos 
subordinavam o social ao político, já na Idade Média assistimos à junção de 
ambas as esferas da vida humana na medida em que o princípio orgânico da 
sociedade civil constitui o princípio do estado.10 Os modernos retomam a 
separação antiga, interpretando-a, no entanto de um modo inteiramente 
diverso. O advento da burocracia, camada da população encarregada 
exclusivamente dos negócios do estado, equivale à transformação do 
estamento político em estamento social, pois a política passa a ser o segredo 
e a razão de ser de uma classe. Isto posto, “os estamentos da sociedade civil 
ao mesmo tempo também se transformam: a sociedade civil, em virtude da 
separação da sociedade política, torna-se outra. Estamento, no sentido 
medieval,11 permanece apenas no interior da própria burocracia, onde 
imediatamente se identificam posição civil e política. Contra ela coloca-se a 
sociedade civil como estamento privado. A diferença entre os estamentos 
não é mais por aqui a diferença entre os carecimentos, entre os trabalhos 
como corpo autônomo. A única diferença geral, superficial e formal ainda 
existente é a que aparece entre a cidade e o campo. No interior contudo da 
própria sociedade a diferença se constitui em círculos móveis e instáveis, 
tendo o arbítrio como princípio. Dinheiro e educação são os critérios 
capitais... O estamento da sociedade civil não segue como princípio nem o 
carecimento, a saber, um momento natural, nem a política. Dá-se uma 
divisão de massas que se constituem de passagem, cuja formação todavia é 
arbitrária e não possui uma única organização”.12 Em suma, a organização 

                                                      
9 KHR p. 277. 
10 KHR. p. 276 
11 Marx conhece a noção de estamento (Stand), corrente na linguagem jurídica do século 
passado, antes de precisar sua noção de classe. Mas, isso feito, nunca poderia confundir o 
estamento medieval com a classe capitalista. Não distinguindo as análises descritivas dos 
sociólogos alemães da análise categoria marxista e não tendo acesso aos textos de Marx a 
não ser por intermédio de más traduções, muitos dentre nós levaram adiante uma discussão 
sobre o conceito marxista de classe social que é totalmente descabida. 
12 KHR. p. 284. 
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estamental dá lugar à mobilidade da organização classista, embora esta 
última ainda conserve no seu interior certos grupos, como a burocracia, que 
se mantêm fiéis aos princípios estamentais. Marx mostra ainda como a nova 
sociedade, onde o homem perdeu a posição que lhe era fixada pela forma de 
trabalho e por suas necessidades, está sempre a decompor-se em inúmeros 
estamentais passageiros, em classes de interesses privados e egoístas. Dessa 
maneira, seus membros somente adquirem uma dimensão universal e 
propriamente humana quando negam sua situação concreta e particular para 
alçarem-se à abstração da vida política; unicamente na abstração do estado 
moderno o homem demonstra sua universalidade específica. No entanto, 
prontos a formalização e o esvaziamento das relações humanas, os 
interesses particulares não mais se reconhecem nos interesses coletivos. 
“Nos estados modernos, como na filosofia do direito de Hegel, a realidade 
consciente e verdadeira dos negócios universais é apenas formal, ou ainda, 
apenas o formal é o negócio universal efetivo”.13 Substantivado o formal, 
diz Marx, não é pois estranhável que os negócios particulares sejam 
relegados a segundo plano, desaparecendo da consideração dos poderes 
estatais. Como constituem entretanto o motor da vida social, como na 
sociedade civil cada um vê apenas o seu, mais e mais a essência integral do 
homem se divide em partes que se desconhecem mutuamente, até a 
alienação alcançar seu limite máximo quando se resolverá de vez. Posto que 
o homem é a raiz de si mesmo, não se deve inscrever a alienação em sua 
própria essência, fazer da condição humana uma tragédia, como pensam os 
autores religiosos. Muito ao contrário, é imprescindível destruir todas as 
situações sociais em que o homem se avilta, é imperioso vencer os 
obstáculos opostos à realização de sua universalidade primitiva.14 Se em 
1843 Marx ainda fala na democracia onde o homem teria ocasião de 
realizar cabalmente sua essência genérica, um ano depois já se reporta 
explicitamente ao proletariado como o ponto limite da alienação e, por 
conseguinte, o instrumento pelo qual se operará a reconciliação da forma e 
do conteúdo sociais. A possibilidade da emancipação alemã, afirma, reside: 
“na constituição de uma classe com cadeias radicais, uma classe da 
sociedade civil (burguesa) que não seja classe dessa sociedade, um 
estamento que seja a dissolução de todos os estamentos, uma esfera que 
possua um caráter universal graças aos seus sofrimentos universais e que 

                                                      
13 KHR. p. 266. 
14 KHR. p..385. 
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não reivindique uma justiça particular, pois contra ela não se cometeu uma 
injustiça particular, mas a injustiça simplesmente, que não apenas reclame 
um título histórico mas um título humano, que não esteja apenas em 
oposição parcial às consequências do regime político alemão mas em 
oposição total a seus pressupostos, uma esfera que não se possa emancipar 
sem emancipar-se de todas as outras esferas da sociedade e, portanto, sem 
emancipar todas as outras, que numa palavra seja a completa perdição do 
homem e desse modo somente pela completa reconquista dele possa 
reconquistar a si própria. Essa dissolução da sociedade num estamento 
particular é o proletariado”.15 

Em que pese ao vigor desse último texto, é preciso atentar para o fato 
de que a revolução proletária surge como a negação da negação de um 
processo histórico cujos termos são determinados logicamente, ao invés de o 
serem por intermédio da investigação concreta da sucessão dos sistemas 
produtivos e, em particular, de uma análise do sistema capitalista que 
mostrasse como nele o proletariado se apresenta com a força inaudita de o 
superar e, ao mesmo tempo, graças à situação privilegiada dessa classe em 
relação a todas as outras, com a capacidade de alterar por completo as formas 
tradicionais da dinâmica social. Nesta altura de sua carreira científica, quando 
ainda desconhecia a especificidade da sociedade capitalista, quando ainda não 
tinha descoberto a categoria de mais-valia e esperava demonstrar ser o lucro 
proveniente da circulação de capitais, Marx a priori enquadra a totalidade da 
história num movimento ternário e a considera como um processo evolutivo 
que tem por princípio a comunidade primitiva, a sociedade civil como etapa 
intermediária de radicalização da alienação e o comunismo como terceiro 
momento a recuperar o universal originário num nível superior de 
concreção.16 Além disso, o mesmo movimento ternário se repete no interior 

                                                      
15 KHR. p. 390. 
16 “O conhecimento do papel histórico mundial do proletariado foi obtido de um modo 
puramente especulativo, graças à “inversão” das relações que Hegel fixara entre as múltiplas 
formas do “espírito objetivo”; a análise empírica segue esse conhecimento, como Heinrich 
Popitz mostrou claramente, ela não o precede.” (M. Friedrich, op. cit. p. 81). Esse fato é sem 
dúvida de suma importância para a história das ideias políticas do século XIX e, em 
particular, para o estudo de como o nascimento e a compreensão de certas noções pressupõe 
o engajamento político. Daí não decorre todavia que sistema de Marx depende de análise 
puramente especulativa ou de uma valorização moral, anteriores ao seu desenvolvimento 
científico, como querem tantos autores modernos (Friedrich inclusive) pois desse modo 
estaríamos confundindo a origem da categoria com seu significado no interior do sistema, 
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do segundo termo. Marx inicia a história da sociedade civil pela separação 
do social e do político, encontrada na Antiguidade, o que pressupõe uma 
unidade anterior; de etapa em etapa atinge finalmente o ponto limite de 
alienação representado pela classe que perdeu todos os títulos humanos. 
Mas a completa perdição redundará na salvação absoluta e na inauguração 
da história propriamente dita. Dessa forma a revolução proletária haure sua 
necessidade e suas forças, não nas contradições particulares do sistema 
capitalista, mas nas contradições universais cada vez mais absolutas que 
nutrem a inquietação e a evolução da sociedade civil. O simples fundamenta 
o particular seguinte e prescreve sua orientação. 

Se a teoria da revolução é portanto anterior à economia marxista 
somos levados a perguntar: a anterioridade é apenas temporal e ligada à 
evolução do pensamento de Marx, ou também é lógica, servindo pois como 
princípio da investigação científica? No primeiro caso caberia estudar qual 
é sua significação no interior do sistema acabado e quais as transformações 
por que necessariamente deve passar ao ser inserida em novo contexto. No 
segundo, seria preciso indagar do papel da metafísica na fundamentação da 
teoria econômica. Antes, porém, de responder a essa questão, capital para a 
compreensão da sociedade moderna, devemos tentar estabelecer o sentido e 
o alcance dessa lógica que pretende ser uma lógica do objeto. No entanto, 
convém iniciar nossa investigação por um apanhado geral das ideias 
econômicas do jovem Marx, pois nos oferecerá ocasião de assistir ao 
fundamento de seus preceitos epistemológicos. 

2. Sociedade civil e propriedade privada 

Definida a economia clássica como a ciência da sociedade civil 
torna-se fácil a Marx dar prosseguimento à crítica dessa ciência, iniciada 
por Engels no seu famoso artigo publicado nos Anais Franco-Alemães e, 
destarte, compreender finalmente por que as relações econômicas estão 

                                                                                                                           
inteiramente determinado por suas vinculações lógicas (Cf. Cap. III, nota 77). Não há duvida 
de que Marx se aliou ao proletariado antes de elaborar por completo a categoria de proletariado 
que depende de uma exata compreensão da natureza do capital e da força de trabalho. Do 
ponto de vista científico é isto o importante: determinar o significado lógico do conceito e 
sua capacidade de explicar os movimentos da história presente. É óbvio que tudo o que Marx 
diz a respeito do proletariado nos textos de juventude deve passar pela critica do sistema 
acabado antes de ser submetido à crítica dos acontecimentos atuais. 
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arraigadas nas relações de propriedade. Como indivíduos as pessoas se 
defrontam economicamente, cada um fazendo valer seus direitos privativos 
diante de seus associados e concorrentes. É condição sine qua non da troca, 
por exemplo, o vendedor e o comprador possuírem de fato e de direito os 
objetos a serem permutados, de modo que no fundo a propriedade privada 
alicerça e possibilita esse tipo de comportamento. No entanto, diz Engels,17 
nunca os economistas clássicos chegaram a um claro entendimento desse 
pressuposto, nunca o tematizaram e arguiram de sua validade, porquanto a 
propriedade privada constitui axioma oculto e indiscutível de suas 
doutrinas. Isso contudo não quer dizer que não tivessem chegado a uma 
compreensão parcial do problema. Depois de Adam Smith, o maior 
revolucionário da economia política,18 a riqueza social, até aquele momento 
em geral identificada ao acúmulo de materiais preciosos, passa a ser 
concebida em termos do trabalho social incorporado na mercadoria. 
Veremos no próximo capítulo que o trabalho alienado, produtor de 
mercadoria, será tomado por Marx como a essência subjetiva da 
propriedade privada, isto é, parte consciente de um fenômeno concreto. 
“Compreende-se pois que somente a economia política (Nationalökonomie) 
que reconheceu o trabalho como seu princípio – Adam Smith – e portanto 
não mais reconhece a propriedade privada como um estado exterior ao 
homem, que essa economia política deva ser considerada tanto um produto 
da energia real e do movimento da propriedade privada (é um movimento 
autônomo que se tornou para si na consciência, é a indústria moderna como 
sujeito (als selbst), como produto da indústria moderna, que por sua vez 
acelera e enaltece a energia e o movimento dessa indústria, transformando-a 
numa força da consciência”.19 

Devemos pois examinar como o jovem Marx vê, de acordo com a 
tradição hegeliana, o desenvolvimento paralelo da economia política e de 
seu objeto. Para isso dispomos dos seguintes textos fundamentais: Os 
Manuscritos de 1844, a Sagrada Família e as interessantes notas que 
acompanham os extratos das leituras de economia feitas por Marx em Paris; 
em suma todos os escritos reunidos no terceiro volume da MEGA. No 

                                                      
17 Engels: Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie, p.500, Cf. Marx: MEGA I/3, p. 449. 
18 Mais tarde William Petty ocupará o lugar de Smith nos textos de juventude, na qualidade 
de pai da economia clássica (K. I. p. 95, nota 32) e de um dos precursores da teoria da mais-
valia (TM. I, p. 144). 
19 M. a, p. 120. 
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início do primeiro texto encontra-se uma referência expressa ao já citado 
artigo de Engels. A comparação de ambos nos mostra que a crítica de Marx 
continua a crítica de Engels, ampliando, de um lado, seu âmbito e 
emprestando-lhe, de outro, graças à análise aprofundada da noção de 
trabalho alienado, uma dimensão filosófica que a outra não possuía. Como 
nosso interesse é centrado no pensamento de Marx, não julgamos 
conveniente analisar as pequenas divergências encontradas, divergências 
aliás que não poderiam deixar de existir, pois cada um até então trabalhara 
isoladamente, Marx mergulhado na filosofia do direito, Engels ocupando-se 
de filosofia e de economia política. Ao contrário, cabe-nos marcar as 
convergências citando os textos paralelos a fim de mostrar que a dialética 
de Feuerbach está na base de ambos os trabalhos, do que aliás o próprio 
Marx dá testemunho, ao afirmar, no começo dos Manuscritos Econômico-
Filosóficos, ser Feuerbach o descobridor dos princípios de toda crítica 
positiva.20 Certamente muitas das noções examinadas a seguir intrigarão 
todos aqueles que tenham algum conhecimento da economia marxista 
acabada; desse ponto de vista são na maioria das vezes totalmente 
incorretas. Não nos cabe porém apontar um a um todos os erros, já que é do 
interesse da filosofia apenas descobrir por detrás deles as concepções 
metodológicas que os possibilitaram. É preciso, no entanto, ter sempre 
presente que estamos expondo doutrinas anteriores ao sistema marxista tal 
como o entendemos hoje. O erro terá apenas uma função heurística. 

O mercantilismo é a primeira escola estudada pelos dois autores. Para 
Engels essa doutrina, na medida em que enaltece as virtudes sociais do 
comércio, já implica em mistificar a natureza das relações comerciais que 
são a ladroeira legalizada. A economia política nasce da expansão do 
comércio e exprime a tentativa de legalizar o roubo que está na sua base.21 
Marx no entanto se preocupa muito mais em mostrar que os mercantilistas, 
ao fazer do acúmulo dos metais preciosos a fonte da riqueza social, 
emprestam-lhe uma exterioridade indevida, transformam-na numa natureza 
de cuja constituição o homem não participa. 

Todos conhecemos o apreço que Marx tinha por Quesnay. Seu 
“tableau” lhe foi sempre modelo de análise formal, embora conservando o 
senso de realidade. No entanto, interessa-lhe agora verificar como os 
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fisiocratas sucedem aos mercantilistas e preparam terreno para Adam 
Smith. “A fisiocracia é imediatamente a dissolução econômico-política da 
propriedade feudal mas é por isso mesmo, não menos imediatamente, sua 
transformação econômico-política, seu renascimento, que não mais fala 
uma linguagem feudal e sim econômica. Toda riqueza é reduzida à terra e à 
lavoura (agricultura). A terra não é ainda capital, mas já é um modo 
particular de sua existência que deve valer em e por sua particularidade 
natural; a terra porém é um elemento22 natural e universal, enquanto o 
sistema mercantilista reconhece no metal nobre a existência da riqueza. O 
objeto da riqueza, sua matéria, alcançou destarte a mais alta universalidade 
dentro dos limites da natureza – enquanto como natureza é riqueza 
imediatamente objetiva. E agora a terra é para o homem só por intermédio 
do trabalho, da agricultura. Desse modo, a essência subjetiva da riqueza se 
translada para o trabalho. Ao mesmo tempo porém a agricultura é o único 
trabalho produtivo. O trabalho, todavia, não é ainda concebido em sua 
universalidade e abstração, mas vinculado a um elemento natural particular 
como sua matéria, é por conseguinte apenas reconhecido como modo de 
existência particular e determinado pela natureza. Portanto, é apenas uma 
alienação determinada e particular, assim como seu produto é concebido 
apenas como uma riqueza determinada pertencendo mais à natureza do que 
ao próprio trabalho. A terra é considerada nesta altura ainda existência 
natural (Naturdasein) independente do homem e não capital, momento do 
próprio trabalho. Ao contrário, o trabalho é que aparece como seu momento. 
No entanto, se o fetichismo da velha riqueza externa, que existe apenas 
como objeto, reduz-se a um elemento natural muito simples e sua essência, 
ainda que parcialmente, já é reconhecida de modo especial em sua 
existência subjetiva, faz-se necessário um passo adiante onde a essência 
universal da riqueza é reconhecida, de modo que o trabalho é elevado a um 
princípio em seu completo caráter absoluto, isto é, a uma abstração. Contra 
a fisiocracia, demonstra-se que a agricultura em sentido econômico, a 
saber, no único legítimo, não se distingue de qualquer outra indústria; não é 
portanto um trabalho determinado, ligado a um elemento particular, uma 
exteriorização particular do trabalho, mas o trabalho em geral que constitui 
a essência da riqueza”.23 Julga-se dessa maneira a fisiocracia pela doutrina 
que a sucedeu, sendo a parcialidade de seu ponto de vista revelada pela 
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teoria mais geral de Smith, de modo que no texto referindo-se a Quesnay já 
encontramos as características essenciais do pensamento daquele, prezadas 
pelo jovem Marx. Em primeiro lugar, este é para ele o primeiro autor a 
fazer, ainda que equivocamente, o valor da mercadoria derivar do trabalho 
humano nela incorporado; a mercadoria vale pelas horas de trabalho 
dispensadas ha sua produção. Não se trata porém do trabalho diferenciado 
do marceneiro, do ferreiro, do engenheiro etc., mas do trabalho universal e 
homogêneo que a sociedade como tal precisa gastar na produção das 
mercadorias necessitadas, pois, no processo regular de troca, quando por 
exemplo uma estante é trocada por um tanto de barras de ferro, os trabalhos 
se equalizam, se homogeneízam, perdendo suas. características particulares, 
tornando-se enfim inteiramente abstratos. No entanto, do ponto de vista 
econômico, essa abstração é mais real do que o trabalho de cada um, pois 
determina se o esforço individual despendido encontra ou não equivalente 
no mercado. Em segundo lugar, graças a essa revolução no pensamento 
econômico, inicia-se um movimento de interiorização da riqueza que tem 
seu apogeu na teoria da renda de Ricardo. Com efeito, ao mostrar que o 
preço da terra se forma a partir das diferenças de lucro produzidas por um 
mesmo capital investido na lavoura, em virtude de ter sido aplicado em 
terras de fertilidade e localização desiguais, Ricardo demonstra que a 
propriedade individual da terra não se isola do trabalho e, por conseguinte, 
do movimento da economia política.24 Nesse sentido a obra de Smith se 
compara à de Lutero; do mesmo modo que este último aboliu a 
religiosidade exterior católica, adoradora de fetiches, para não obstante 
converter a religiosidade na essência interior do homem, negando o padre 
para enterrá-lo no coração do crente, Smith acaba com “a riqueza situada 
fora do homem e dele independente..., supera sua objetividade exterior 
privada de pensamento, a fim de incorporar a propriedade privada25 ao 
próprio homem, reconhecendo esse homem como sua essência: com esse 
fito, porém, o situa na determinação da propriedade privada, como Lutero o 
colocara na religião. Sob a aparência de um reconhecimento do homem, a 
economia política que tem o trabalho como princípio, nada mais é do que a 
negação consequente do homem, já que este não se situa mais numa tensão 
exterior com a essência exterior da propriedade privada mas tornou-se a 
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essência tensa da propriedade privada”.26 Com Smith decidem-se então os 
destinos da economia clássica. Conhecida sua doutrina, deixa a riqueza de 
ser concebida nos termos de uma preciosidade mítica inscrita na própria 
coisa para consistir, ao contrário, no esforço social necessário à produção. 
Do ponto de vista econômico, desse momento em diante os objetos e a 
própria natureza perdem a autonomia e a independência da coisa em si: a 
natureza não é nada sem trabalho, sua existência só é para o homem na 
medida em que se integra na rede das relações sociais. Seria uma ilusão, 
entretanto, pensar que com isto a economia reconheceu como seu objeto o 
homem em sua plena autenticidade. Posto que nele só vê o proprietário, o 
possuidor de capital ou de seu trabalho como capital, a autonomia que lhe 
atribui, assim como sua liberdade diante das determinações locais e 
nacionais da propriedade, redundam num avanço ainda maior do processo 
de alienação, num agravamento do desencontro do homem consigo mesmo. 
Cada vez mais aumenta o cinismo de suas considerações,27 a tal ponto que 
para Ricardo produto é tudo e o homem nada.28 No cúmulo do descaramento, 
a existência da pessoa será considerada indiferente ou até mesmo perniciosa,29 
caso extravase as atividades puramente econômicas. Fora do trabalhador 
não há para a economia política reconhecimento da pessoa e o homem 
concreto é relegado aos cuidados do médico, do padre e do coveiro.30 Esse 
cinismo progressivo, resultante paradoxal da coragem com que os 
economistas dão prosseguimento aos seus raciocínios sem atentar para a 
natureza dos princípios de onde decorrem, encontra não obstante 
fundamento real na situação contraditória da própria indústria. “Não só 
aumenta o cinismo relativo da economia política de Smith, passando por 
Say, até chegar a Ricardo, Mill etc., na medida em que as consequências da 
indústria se apresentam diante dos olhos desses últimos, de modo mais 
desenvolvido e contraditório, mas também positiva c conscientemente estes 
vão sempre além de seus predecessores na alienação contra o homem, pois 
sua ciência se desenvolve de forma mais consequente e mais verdadeira. Ao 
converterem em sujeito a propriedade privada em sua forma ativa, ao 
mesmo tempo fazem tanto do homem uma essência (Wesen) como do 
homem, como não ser (não essência: Unwesen), uma essência (Wesen), de 
                                                      
26 M. a, p. 120. 
27 Engels: op. cit. p. 501; M. a, p. 113, 121. 
28 M. a, p. 77; MEGA, I/3 p. 516. 
29 M. a, p. 113. 
30 M. a, p. 46, 55, 113; MEGA, I/3, p. 514. 
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modo que a contradição da realidade corresponde perfeitamente à essência 
contraditória tomada como princípio. A realidade dilacerada da indústria 
confirma o próprio princípio dilacerado em si mesmo, muito longe de 
refutá-lo, pois seu princípio é o princípio dessa dilaceração”.31 

Marx muito prezou o livro de Proudhon, O que é a propriedade?, 
pelo fato dessa obra ter operado a crítica mais radical do princípio da 
propriedade” privada que a economia política comportava sem pôr em 
xeque seus fundamentos. Consiste portanto na crítica da propriedade que, 
permanecendo econômico-política, representa o limite máximo da 
revolução ideológica nascida de Adam Smith.32 As divergências posteriores 
a separar os dois amigos, a crítica violenta da Miséria da Filosofia fizeram 
com que poucos tenham acentuado o papel relevante atribuído pelo próprio 
Marx à crítica proudhoniana da propriedade. Para analisá-la, não 
seguiremos então nem o caminho de Cornu que, de tanto acentuar o caráter 
pequeno-burguês dessa crítica, apontado mais tarde por Marx, desconsidera 
seus aspectos positivos, nem o daqueles que, numa justa reação, passaram 
até mesmo a negar a originalidade do pensamento marxista. Como 
mostraremos, embora tivesse em alta conta o trabalho corrosivo dos 
socialistas dos quais Proudhon foi durante algum tempo o corifeu, Marx 
sempre manteve muitas reservas contra suas teses principais. No caso de 
ambos, houve uma interseção de trajetórias. Marx chegou a Paris 
entusiasmado pela francofilia feuerbachiana. Ali encontrou Proudhon de 
quem foi amigo até de novo se separarem seus caminhos, um vindo a ser o 
líder da Primeira Internacional, o outro o defensor da propriedade de que 
fora na juventude inimigo virulento. Na medida em que progride em seus 
estudos econômicos, Marx vai-se dando conta da fragilidade teórica de 
Proudhon, posta ainda mais em evidência com a publicação da Filosofia da 
Miséria. Nesta altura, quando já entrevia os fundamentos gerais do que hoje 
consideramos o marxismo, como mais tarde ele próprio testemunha 33, 
investe com entusiasmo de noviço e tomado por seus novos argumentos 
contra o pobre livro de Proudhon, entusiasmo a que se somou certa dose de 
irritação, pois se considerava responsável pela sofisticação e pelo 
hegelianismo mal compreendido do outro.34 Por mais que a polêmica tenha 

                                                      
31 M. a, p. 121. 
32 HF. p. 32. 
33 KPÖ p. 10. 
34 Marx a Shwertzer, 24-janeiro-1865. 

54 

sido virulenta, Marx, entretanto, só veio a pôr em dúvida o gênio de seu 
adversário depois de ter este publicado a Memória sobre o Impôsto,35 que 
todos reconhecem obra de nenhuma importância. 

Para Marx, embora O que é a propriedade? seja “um manifesto 
científico do proletariado francês e tenha por isso um significado histórico 
muito diferente da elucubração literária de qualquer crítico crítico”,36 a 
análise da propriedade privada que leva adiante move-se ainda no terreno 
da economia política. No entanto Proudhon já descobre que, enquanto esta 
ciência mantiver o pressuposto da propriedade privada, não conseguirá 
eliminar as contradições que a viciam. Os economistas admitem, por 
exemplo, ser o salário determinado pelo livre acordo do operário e do 
patrão. Não obstante, logo em seguida são obrigados a confessar não ter o 
operário outra saída senão aceitar salário mais baixo possível, de modo que 
o livre contrato inicial se converte num simulacro de relações efetivas de 
força.37 “Os próprios economistas (Nationalölkonomem) sentem às vezes 
essas contradições cujo desenvolvimento constitui o conteúdo principal de 
suas disputas mútuas. Na parte de que tomam consciência atacam a própria 
propriedade privada numa forma particular qualquer como a falsificadora 
do salário racional em si, isto é, na representação deles, o valor racional em 
si, o comércio racional em si”.38 Os economistas estão pois cientes das 
contradições onde seus princípios desembocam mas, em vez de retomá-los 
e indagar de sua validade, tentam descartar as contradições apelando para 
fatores estranhos a perturbar a racionalidade em si dos fenômenos. Assim é 
que Smith acusa os capitalistas, Destutt de Tracy, os cambistas, Ricardo, os 
proprietários de terra de manchar com seus privilégios a pureza do sistema. 
Cada um ataca um modo particular da propriedade privada, quer sob a 
forma da posse da terra, quer sob a forma do dinheiro, do capital etc. 
Nenhum porém chega a tocar o cerne da questão e a mostrar que o princípio 
da propriedade privada em geral está a viciar tanto os raciocínios corno a 
própria realidade econômica. Diante de tanta tergiversação, o mérito de 
Proudhon é “ter acabado com essa inconsciência. Levou a sério a humana 
aparência (menschlischen Schein) das relações econômico-políticas e lhes 
opôs rudemente sua realidade desumana. Forçou-as a ser na realidade o que 
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55 

são na representação que possuem de si, ou melhor, a renunciar a essa 
representação e confessar sua desumanidade efetiva. E por isso configurou 
de maneira consequente não esta ou aquela forma de propriedade privada, 
corno têm feito os economistas de modo parcial, como a falsificadora das 
relações econômico-políticas, mas a mera propriedade privada em sua 
forma universal. Realizou então tudo o que a crítica da economia política de 
seu ponto de vista pode realizar”.39 

A primeira discussão radical dessa ciência não poderia deixar de 
partir da contradição mais gritante que o sistema instaurado pela 
propriedade privada apresenta: produz ao mesmo tempo a maior riqueza e a 
maior pobreza.40 Essa contradição, todavia, ao contrário do pensamento da 
esquerda hegeliana, não é formada por dois termos cuja oposição se resolve 
no processo da ideia, de modo que riqueza e pobreza constituiriam 
momentos necessários da realidade presente. A tensão instalada entre os 
termos é de tal ordem que a riqueza ao manter-se cria um fator real, o 
proletariado. Esse é levado a superar sua situação e a suprimir tanto a riqueza 
enquanto propriedade privada como sua condição de proletário, dando 
origem dessa forma a um novo modo de relação social onde a contradição 
anterior carece de sentido.41 Se a contradição não é pois originária, surge o 
problema de explicar sua origem: como nasceu a propriedade privada, que 
princípio a orientou desde o início? A esta pergunta Proudhon responde 
invocando, para escândalo de Edgar Bauer, o princípio da igualdade. É na 
agricultura que encontraremos a causa ocasional da propriedade privada. A 
fim de assegurar ao lavrador o fruto de seu trabalho e os meios necessários 
ao exercício de sua profissão, para precaver o fraco da prepotência do forte, 
foi mister, explica Proudhon numa elucubração tão a gosto do século 
passado, estabelecer uma demarcação permanente das terras. Apropria-se do 
solo para manter a igualdade necessária à segurança pública e ao mútuo 
entendimento dos homens. No entanto, o direito de cada um de conservar 
seu patrimônio, equitativo no início porque comum a todos, logo se 
converte em fonte de injustiça, já que, ao transformar-se em direito de 
alienar, de vender, de dar, de adquirir e de perder, promove a destruição da 
igualdade primitiva.42 Edgar Bauer não vê como é possível a desigualdade 
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surgir da igualdade, Marx retruca afirmando que, assim como Bruno Bauer 
e tantos outros alemães tinham a autoconsciência infinita como princípio de 
todas as coisas, Proudhon faz da igualdade o principio de seu contrário, isto 
é, da propriedade privada. Isso porque, na qualidade de francês, aquele 
autor só podia atracar-se com a alienação dominante em seu país: a 
alienação política. “É perfeitamente compreensível que a superação da 
alienação sempre ocorra a partir da forma de alienação que constituiu a 
força dominante; na Alemanha, esta é a autoconsciência, na França a 
igualdade, pois é a política; na Inglaterra, a necessidade (Bedürfnis) prática 
real e material que só se mede em si mesma”.43 Mas isso testemunha não só 
o caráter nacional dos princípios adotados como também a superioridade do 
francês sobre o alemão. “A autoconsciência é a igualdade do homem 
consigo mesmo no pensamento puro. A igualdade é a consciência de si 
mesmo do homem no elemento da praxis, isto é, a consciência que o 
homem tem por conseguinte de outro homem como seu igual e o 
comportamento de um homem em relação a outro homem como seu igual. 
A igualdade é a expressão francesa para a essencialidade humana, para a 
consciência genérica e o comportamento genérico do homem, para a 
identidade prática do homem com o homem, isto é, para a relação social ou 
humana do homem com o homem”.44 Não se trata, pois, apenas de 
denunciar o caráter nacional dos princípios, de mostrar ter a ideologia da 
igualdade desempenhado na França o mesmo papel de sapa que na 
Alemanha efetuou o apego à consciência de si, já que ambos os 
movimentos serviram à burguesia de alavanca para remover os privilégios 
feudais. Também não se trata unicamente de avaliar a profundidade de cada 
movimento, porquanto um se dá na periferia das ideias e não provoca outra 
revolução além da filosófica enquanto o outro redunda numa autêntica 
comoção social. Trata-se antes de tudo de apontar como cada princípio 
manifesta a universalidade inerente ao homem, em que pese a sua 
parcialidade ou a seu estiolamento nesta ou naquela parte; pois a essência 
genérica do homem está sempre a ressurgir numa forma qualquer de 
consciência ou de comportamento. Em suma, cada uma dessas alienações 
básicas testemunha, em virtude de sua universalidade principal e da 
particularidade resultante da comparação recíproca, a específica 
generalidade humana descoberta por Feuerbach. Se entendemos então por 
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comunismo a apropriação (Aneignung) da essência humana em todas as 
suas direções,45 a superação de todas as formas de alienação graças ao 
desabrochar das potencialidades inscritas naquela essência, poderemos 
compreender o alcance do reproche feito pelo jovem Marx ao socialismo de 
Proudhon. Não possuindo ainda o cabedal de conhecimentos de economia 
que lhe permitisse proceder a uma crítica interna da doutrina desse último, 
lança mão da antropologia de Feuerbach e antepõe a Proudhon uma outra 
concepção do homem. A pretensão desse autor de reencontrar a igualdade 
primitiva graças a uma distribuição equalitária dos valores produzidos – a 
famosa teoria do bônus de trabalho –, nada mais significaria do que 
generalizar as relações econômicas, postular a igualdade de proprietários, 
quando a tarefa é destruir a alienação da vida econômica em geral por 
intermédio da supressão de qualquer tipo de comunicação humana que 
tenha a propriedade privada como pressuposto. Na verdade, Proudhon 
tentara superar, assim como Moses Hess, a categoria de ter: à sua forma 
antiga e ultrapassada opõe a propriedade em sua função social que, não 
excluindo ninguém das vantagens do desenvolvimento social, se transforma 
no instrumento pelo qual cada pessoa confirma e realiza as forças de sua 
essência.46 Adotar porém essa solução equivaleria a transformar a relação de 
troca entre dois proprietários na matriz das outras relações sociais, na fonte 
de todo, modo de sociabilidade, assim como no padrão de qualquer 
relacionamento do homem com a natureza. “Que Proudhon queira superar o 
não ter e a velha forma do ter é totalmente equivalente a querer superar 
tanto a relação prática e alienada do homem em relação à sua essência 
objetiva como a expressão econômico-política da autoalienação humana. 
No entanto, visto sua crítica da economia política estar ainda limitada pelos 
pressupostos dessa ciência, essa reapropriação do mundo objetivo 
permanece concebida sob a forma econômico-política da posse”.47 Na 
verdade, continua Marx, Proudhon não desenvolveu convenientemente essa 
concepção. “A ideia de ‘posse igual’ exprime em termos da economia 
política, e por isso ainda de forma alienada, que o objeto como Ser para o 
homem, como Ser objetivo do homem, é ao mesmo a existência (Dasein) do 
homem para outro homem, seu relacionamento humano a outro homem, o 
comportamento social de homem a homem. Proudhon supera no interior da 
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alienação econômico-política a alienação econômico-política”.48 Assim 
sendo, essa ideologia igualitária é a expressão econômico-política da 
universalidade originária do homem tal como Feuerbach a formulou. O 
homem somente ganha objetividade na ação sobre o mundo que só é para o 
homem objetividade ao ser para outrem, de modo que a pessoa só se objetiva 
no relacionamento social. Posta como base essa matriz abstrata das relações 
humanas, torna-se então possível encontrar nas várias doutrinas ideológicas 
certos momentos que a exprimem de modo mais ou menos parcial, porquanto 
essa verdade do homem, por mais que se transfigure nas diversas zonas de 
alienação, está sempre a aflorar, a avocar nos comportamentos mais alienados 
e egoístas a universalidade a que ninguém se pode furtar. As categorias 
proudhonianas de igualdade e de posse nada mais exprimem além de uma 
sociabilidade primitiva, embora de modo parcial e incompleto, já que só- a 
revelam como extrapolação das relações econômicas atuais. Marx, porém, 
pretende ir mais a fundo, atingir e suprimir a relação alienada fundamental, 
fonte de todas as outras formas de alienação. De um lado temos a tentativa de 
encontrar o fundamento de uma nova organização social, abandonando as 
reformas parciais, de outro, contudo, a pressuposição de um ideal abstrato de 
homem que, carecendo da justificação devida, só pode convencer os corações 
bem formados pela crítica positiva. Assim sendo, o principal reproche 
lançado pelo jovem Marx no rosto de Proudhon resume-se no fato deste não 
ser feuerbachiano. Não esperaremos por muito tempo, todavia, para que a 
crítica encontre outros fundamentos e surja a Miséria da Filosofia. 

Do mesmo ponto de vista abstrato faz-se a rápida e simpática crítica do 
comunismo utópico encontrada nos Manuscritos Econômico-filosóficos. Este 
movimento é considerado a expressão positiva da propriedade privada 
superada, ou melhor, da propriedade privada universalizada.49 Trata-se de 
uma manifestação ideológica da classe oprimida a abolir a propriedade 
privada que a subjuga mas que, por não alcançar a exata compreensão da 
essência humana, imagina sua libertação somente possível quando todos se 
tornem proprietários. Tudo o que não pode vir a ser possuído igualmente por 
todos na forma da propriedade privada é radicalmente negado; desse modo, 
esse movimento social prescinde do talento e de qualquer forma de 
manifestação pessoal autêntica.50 “A posse física imediata vale-lhe como fim 
                                                      
48 HF. p. 44. 
49 M. a, 126; Marx a Ruge. Setembro-1843. 
50 M. a, p. 124. 
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único da vida e da existência; não supera a determinação do trabalhador, mas 
a estende a todos os homens”.51 Essa forma grosseira de comunismo, que 
nega em geral a personalidade do homem e a propriedade privada sob a capa 
da inveja e da avareza, não opera uma autêntica reapropriação, visto redundar 
na negação abstrata do mundo da cultura e da civilização, no retorno à 
simplicidade antinatural do pobre e na inanição desprovida de carecimentos. 
O segredo de polichinelo desse comunismo se patenteia no seu reclamo à 
comunidade das mulheres, à transformação dá mulher em objeto da volúpia 
comunal. O jovem Marx vê na forma de comércio sexual o indício do grau 
alcançado na humanização da natureza, pois, ao consistir na primeira relação 
natural do homem, fundamenta nossa relação com ela. Desse modo, mostra 
até onde a essência humana converteu-se em natureza do homem, até que 
ponto suas necessidades naturais se socializaram. Pretendendo fazer com que 
a mulher seja possuída por todos, o comunismo primário pensa o 
relacionamento do homem com a natureza nos moldes da posse, numa 
generalização inconsequente e indevida do tipo de relação social criada pela 
propriedade privada. Posto que não descobre o segredo dessa propriedade 
nem reconhece o caráter social das necessidades humanas, embora chegue ao 
cerne da questão social ao pretender abolir a propriedade privada, não está 
ainda em condições de administrar-lhe o remédio adequado.52 

O fato de esse movimento não ter compreendido o alcance da 
revolução social que reclama torna-se ainda mais evidente quando o vemos 
tentar justificar-se na base de exemplos passados. Marx refere-se às teses 
muito comuns nessa época,53 que, retomando a tradição crítica do bom 
selvagem do século XVIII, procuravam demonstrar a viabilidade do regime 
comunista citando exemplos de sociedades regidas por ele. O hegelianismo 
de Marx porém já o impede de aceitar esse tipo de prova. Em vez de se pôr 
diante da história e de se considerar como sua resultante, critica ele, “aquele 
comunismo imperfeito busca em algumas formas históricas isoladas que se 
opõem à propriedade privada uma prova histórica, uma prova para si no 
que existe, destacando pois momentos isolados do movimento (da história) 
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(Cabet, Villegardelle etc. montam-se nisso) para fixá-los como prova de sua 
legitimidade histórica; mas com isso apenas ele evidencia que a parte 
incomparavelmente maior desse movimento contradiz suas afirmações e 
que, ainda que tivesse existido alguma vez, por isso mesmo seu Ser passado 
(vergangnes Sein) contradiz a pretensão de ser essencial (Prätention des 
Wesens)”.54 Em resumo, o comunismo primário, forma ideológica revestida 
pelo movimento operário que não compreende sua missão histórica e, por 
isso mesmo, ideologia sempre à espreita de uma oportunidade para 
ressurgir, incorre no erro básico de ver no homem apenas aquilo que a 
propriedade privada desenvolveu; não se liberta pois de uma perspectiva 
exclusivamente econômica. Desse ponto de vista, Proudhon, Fourier, St. 
Simon e tantos outros são igualmente censuráveis, pois não percebem que a 
reapropriação da essência humana só se dará através da criação de uma 
forma de organização social inteiramente nova e sem precedente, graças à 
supressão, de toda forma de sociabilidade tendo por base a propriedade 
privada; esse é o único meio pelo qual as potencialidades inscritas na 
essência humana encontrarão pleno desenvolvimento. 

Com isso chegamos ao fim da breve história das doutrinas econômicas, 
esboçada por Marx nos Manuscritos de 1844. Assistimos ao curso da 
consciência correndo paralelo ao da realidade. A economia política surge, 
com efeito, como a tomada de consciência das relações comerciais. No seu 
inicio, os mercantilistas imaginam consistir a riqueza no acúmulo de metais 
preciosos. Smith destrói essa ilusão e mostra que se resume no trabalho social 
acumulado. Pouco a pouco a riqueza se interioriza num aparente 
reconhecimento da universalidade do homem, mas, de fato, esse movimento 
redunda em completar a alienação e o desencontro do homem consigo 
mesmo, pois o trabalho subjetivo suposto como fonte da riqueza social 
exprime apenas uma forma espúria da objetivação humana: o trabalho 
lucrativo. No entanto, paulatinamente a economia política vai tomando 
consciência do movimento de alienação, quanto mais ele se aproxima de seu 
ponto máximo, conforme se desintegra a vida social por causa do comércio e 
da indústria. Como expressão ideológica do proletariado, única classe que por 
sua situação excepcional é capaz de subverter a atual organização da 
sociedade civil, surge por fim o comunismo que se propõe a retomar a 
sociabilidade primitiva, não obstante ainda procure universalizar a relação 
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alienada de posse. Seu erro porém era inevitável. Se o caminho da 
desalienação segue o curso inverso da alienação,55 era preciso passar pela 
generalização indevida dos fundamentos viciados da forma atual de 
sociedade para compreender-se enfim a necessidade de sua total 
erradicação. Não nos cabe discutir a validade dessa visão histórica da 
economia política, mas somente notar, de um lado, que Marx se coloca 
desde já no final de um determinado movimento ideológico como sua 
verdade e, de outro, que não atribui grande importância a Ricardo, como 
fará em seguida. Mesmo depois de ter lido minuciosamente Os Princípios 
da Economia Política e do Imposto, como comprova o extrato de 1844, 
mantém uma atitude muito adversa a esse autor que é preterido em proveito 
de Smith. Nos Manuscritos Econômico-filosóficos, por exemplo, não 
desenvolve a teoria ricardiana da renda, base de sua doutrina posterior, e até 
mesmo registra com certa condescendência, no extrato citado, as objeções 
de Say.56 Recusa-se, além disso, a calcular “o preço natural do trabalhador” 
na base do custo de sua subsistência, cálculo que, como sabemos, será um 
dos fundamentos da teoria da mais-valia. Procedendo dessa maneira, diz 
ele, reduziríamos o trabalhador a uma abstração e esqueceríamos o valor de 
suas faculdades intelectuais.57 Tocamos no ponto nevrálgico da divergência, 
porquanto a objeção visa principalmente o tipo de abstração admitido pela 
economia clássica e levado às últimas consequências por Ricardo. A 
economia política para dar às suas leis maior consistência e 
determinabilidade deve supor a realidade como acidental e a abstração 
como real,58 toma como realidade certas abstrações da vida comercial e 
industrial enquanto o correto seria tomar o homem de uma só vez em sua 
totalidade. Assim sendo, Marx não admite por exemplo que se abstraia a 
concorrência na explicação do preço e do valor, pois isso equivaleria a 
retirar o produto de seu meio natural: o comércio.59 Em outros termos, a 
ciência do homem há de tomá-lo de um só golpe como um todo, de maneira 
a elucidar pelo contraste os fracionamentos e as alienações provocados pela 
vida moderna. Em suma, não há constituição do concreto a partir das 
abstrações que o atual modo de produção projetou como fundamentais. 

                                                      
55 M. a, p. 124. 
56 MEGA, I/3, p. 502. 
57 MEGA, I/3, p. 504-5. 
58 MEGA, I/3, p. 502. 
59 MEGA, I/3, p. 493, 503, 556-7. 

62 

3. Aspectos da teoria econômica 

Exporemos neste parágrafo alguns conceitos econômicos discutidos 
pelo jovem Marx. Não nos propomos reconstruir o que teria sido seu 
primeiro sistema. Nem mesmo acreditamos terem suas ideias iniciais 
chegado a constituir um todo coerente. Além do mais, como examinaremos 
manuscritos não preparados para publicação, nada nos garante que as 
opiniões expressas muitas vezes não fossem apenas notas a serem 
discutidas. Quem não anotou num manuscrito trechos a fim de examiná-los 
ou até mesmo refutá-los mais tarde? Como nos propomos, porém, apenas 
estabelecer os princípios da primeira crítica de Marx à economia política e 
o estatuto ontológico que atribui aos fenômenos econômicos, basta-nos o 
exame de alguns exemplos. 

“O salário é determinado através da luta inimiga entre o capitalista e 
o trabalhador” 60. Considerando todas as vantagens de que goza o primeiro: 
possibilidade de subsistir sem trabalho, favorecimento da justiça etc., a 
vitória não poderia escapar-lhe. De outra parte, sendo-lhe o emprego 
questão de vida e morte, o operário está sempre prestes a fazer qualquer 
sacrifício para obtê-lo, de modo que entre os trabalhadores nasce uma 
concorrência fatal a obrigá-los a aceitar como salário o mínimo 
imprescindível à subsistência e à renovação física da classe. Verificamos 
então quanto lhes é funesta a separação entre o capital, a renda e o trabalho, 
sempre a ameaçar-lhes a existência física, enquanto do lado do capitalista 
só há perigo para sua propriedade e o status correspondente. O trabalhador 
converte-se por isso num mero objeto, numa mercadoria como outra 
qualquer, cuja produção passa a ser regulada pela lei da oferta e da procura61. 
Se a oferta ultrapassa de muito a procura, uma parte da classe operária se vê 
lançada na penúria e na morte por inanição. Pobre de quem só existe como 
e para o capital, exclama Marx,62 deixando-nos a impressão de pensar às 
vezes o salário como o capital do trabalhador. 

Outra desvantagem para o operário advém da gravitação do preço do 
mercado em torno do preço natural.63 Se a oferta for superior à procura, 
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todas as partes integrantes de seu valor real serão remuneradas abaixo de 
seu preço legítimo. Não lhe é esta uma situação adversa? Marx não indica 
nos Manuscritos em que sentido toma “preço natural” e “preço de 
mercado”. Já na Sagrada Família, contudo, encontramos uma passagem 
sobre o valor que, dado o uso impreciso das palavras “preço” e “valor” nos 
primeiros escritos, pode ser computada no exame de nossa questão. “No 
início o valor é determinado racionalmente, ao menos na aparência, pelos 
custos de produção da coisa e por sua utilidade social. Mais tarde fica 
patente ser o valor uma determinação puramente acidental que não precisa 
manter relação alguma nem com o custo de produção nem com a utilidade 
social”.64 Um trecho do comentário a Ricardo vem por fim complementar a 
teoria do valor que estamos a reconstruir. Smith e Ricardo determinam o 
preço natural pelo custo de produção, incluindo um lucro equitativo, antes 
de o produto alcançar o mercado. Depois de denunciar essa abstração da 
concorrência, Marx reproduz o comentário de Say: já que não existe senão 
o preço corrente da economia política, o trabalho, o capital e a terra não se 
incorporam ao valor do produto numa taxa fixa, mas exclusivamente 
segundo as variações acidentais das leis da oferta e da procura; como além 
disso Smith admite um preço natural, coloca-se no mínimo a questão: que 
papel têm aqueles três elementos no custo de produção? “Esta questão, 
continua Marx, possui ainda um sentido além da propriedade privada, os 
custos dc produção são o prix naturel. Assim, por exemplo, na Comunauté 
é possível perguntar-se: esta terra produzirá este ou aquele produto? Paga a 
coisa o trabalho e o capital empregados? Por isso, a economia não se 
(ocupa) senão do preço corrente, a coisa não é mais considerada em relação 
a seus custos de produção, e esses em relação ao homem, mas toda a 
produção é considerada em relação ao tráfico”.65 No princípio, portanto, o 
valor é constituído racionalmente pelo trabalho dispendido pela comunidade, 
sendo a expressão do custo de produção visto através da utilidade social. 
Como o mercado e a troca foram intencionalmente postos de lado, o modo 
pelo qual a sociedade reconhece que nada gastou em vão permanece um 
mistério indevassável. Ao penetrar porém nas relações comerciais, o valor 
perde sua legitimidade natural e racional para dar lugar a um preço de 
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mercado ou valor de troca que destrói a substância comunitária primitiva.66 
Esta é aliás a definição proposta por Engels como a única maneira possível 
de conciliar os ingleses com Say, os primeiros a derivar o valor dos custos, 
o segundo da utilidade social. Depois de ter mostrado como a relação dos 
custos de produção à utilidade social é viciada pelo comércio a transformá-
la na relação dos custos de produção à concorrência, em outras palavras, 
como o valor real se converte no valor de troca, Engels declara que os 
economistas, em virtude de se contentarem com as aparências empíricas, 
não vão além das relações de mercado; desse modo, em vez de mostrarem 
como o ilusório nasce das determinações do real, tentam abstrair do mero 
fenômeno as leis causais, numa autêntica subversão da ordem natural da 
explicação científica. “No fundo a diferença entre valor real e valor de troca 
responde a um fato, a saber, o valor de uma coisa é diferente do assim 
chamado equivalente que se dá por ela no comércio, isto é, este equivalente 
não é equivalente. O chamado equivalente é o preço da coisa e, se os 
economistas fossem honrados, deveriam empregar esta palavra para o 
‘valor comercial’. Devem contudo conservar alguns traços da aparência de 
o preço ainda vincular-se de algum modo ao valor, a fim de não trazerem 
totalmente à luz a imoralidade do comércio. É inteiramente correto e lei 
fundamental da propriedade privada o preço ser determinado pela mútua 
reação dos custos de produção e da concorrência. Essa é a primeira lei 
descoberta pelo economista e é puramente empírica. Dela ele abstrai então 
seu valor real, isto é, o preço, no momento em que a relação de 
concorrência se equilibra, quando se cobrem oferta e procura – pois 
naturalmente restam os custos de produção e a isto chamam os economistas 
valor real, embora nada mais seja que uma determinação cio preço. Na 
economia tudo aparece então de cabeça para baixo, o valor, como origem e 
fonte do preço, é transformado numa dependência de seu próprio produto. 
Como é sabido, essa inversão consiste na essência da abstração, a respeito 
do que há de se confrontar Feuerbach”.67 Para determinar o valor autêntico 
devemos desta forma definir os componentes do custo de produção, 
deixando de lado as determinações empíricas dos preços das mercadorias 
acabadas. Não se explica como os fatores de produção se transformam em 
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valor nem como se evitaria o círculo vicioso, se o valor de uma coisa fosse 
determinado pelos valores de seus constituintes. É óbvio que o problema é 
apenas recuado caso se defina o valor da coisa pelos valores de tudo aquilo 
que participou de sua produção. A medida do valor não deve ser ela mesma 
um valor. No que respeita a essas ideias, expressamente, Marx se limita 
apenas a comentar que os economistas incluem dentre aqueles fatores além 
do tempo de trabalho e do valor da matéria-prima, a renda do solo, os juros 
e os lucros do capitalista, estes últimos três sendo postos de lado por 
Proudhon que deixa de levar em considerações a propriedade privada.68 
Neste sentido Engels é muito mais explícito. Depois de reduzir capital a 
trabalho, restam-lhe a terra e o trabalho; um elemento natural objetivo e 
outro humano subjetivo. De um modo geral, pondo à margem todos os 
vícios provenientes da propriedade privada que não constituem fontes de 
valor, esse provirá da utilidade ou da fertilidade naturais elaboradas pelo 
trabalho físico e intelectual do homem, isto é, o valor racional provém do 
conúbio da natureza com o homem inteligente.69 

Se examinarmos o movimento da riqueza social torna-se ainda mais 
gritante a situação desfavorável da classe operária. É evidente, diz Marx, 
ser ela a que mais padece quando ocorre um empobrecimento geral. 
Suponhamos ao contrário que a riqueza aumente. Nessas condições cresce a 
concorrência entre os capitalistas, a procura dos operários ultrapassa a 
oferta, mas a elevação dos salários ocorrida, na medida em que os 
trabalhadores forem infectados pela ganância do capitalista, redunda na 
estafa progressiva, na renúncia à liberdade, na escravização a serviço da 
avareza. Na verdade, é benéfica para o proletariado a liquidação física e 
mental de uma parte de seus membros, pois alivia a concorrência brutal 
reinante entre eles. Mas não é um paradoxo que folgue uma classe à custa 
do sacrifício de urna de suas partes? Além disso, para que a sociedade se 
enriqueça, para que aumente seus capitais, faz-se mister: 1 – a acumulação 
do trabalho graças à exploração cada vez mais intensa do trabalhador, já 
que capital não é senão trabalho morto e conservado; 2 – favorecer o 
crescimento da produção, aumento da divisão do trabalho, o que provoca, 
de um lado, a progressiva sujeição do trabalhador ao trabalho em que se 
especializou, degradando-o então corporal e espiritualmente ao nível da 
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máquina, de outro, o acirramento da concorrência entre os operários, 
provocando a diminuição de seu preço; 3 – concentração dos capitais em 
monopólios e, por conseguinte, a ruína dos pequenos capitalistas, que 
passam a integrar a classe operária e vêm a competir então com seus antigos 
empregados na violenta luta pela subsistência. Para o proletariado de nada 
adiantou portanto o enriquecimento social, visto conhecer somente a face do 
cansaço, da morte prematura, do embrutecimento espiritual, da concorrência 
selvagem de um contra todos ou de cada um contra a máquina, sempre 
prestes a substituir, com todas as vantagens para o inimigo, seu labor 
fatigado. Nem mesmo o mais alto nível de riqueza social melhora-lhe as 
condições. Suponhamos que esse estágio tão almejado pelos economistas 
venha a realizar-se. O salário e a taxa de lucro serão tão baixos que, de uma 
parte, a concorrência entre os operários chega ao paroxismo, reduzindo-se 
assim os salários ao mínimo imprescindível, de outro, já que o capitalista 
perde o incentivo para investir, estaciona-se completamente o ritmo da 
produção. Em suma, miséria progressiva no caso de empobrecimento 
social, miséria completa, no de enriquecimento, miséria estacionária no 
estado de mais alta perfeição. Mas qual é o sentido dessa perfeição tão 
louvada pelos economistas que conduz grande parte do povo à perdição?70 

Os comentários de Marx relativos ao capital são quase todos inspirados 
no livro de Adam Smith. No que respeita à sua natureza, afirma, fez-se um 
acordo quase unânime: capital nada mais é além de trabalho social 
acumulado. Como reserva de energia humana cristalizada, em vez de 
prestar serviços a toda sociedade, pertence a um só grupo que o manipula a 
seu bel-prazer. E posto que não é riqueza estática do tesouro dos contos 
infantis, fonte inesgotável a auxiliar heróis, príncipes e ladrões, o trabalho 
morto amealhado é concomitantemente principio de novo amontoamento. 
Capital é riqueza a gerar riqueza, trabalho roubado a roubar trabalho e que 
não seca como os poços do deserto. É poder de governar trabalho alheio, de 
dirigi-lo para esta ou aquela direção, não porque o capitalista nasceu com 
capacidade de liderança mas simplesmente por possuir título de propriedade. 
Esse mero título, garantido pelo direito positivo, basta para que a prole do 
capital pertença a seu dono e assim indefinidamente. Não se argumente que 
o fruto do capital é o salário do capitalista, pois este se diferencia 
completamente do lucro. Em primeiro lugar, porque o lucro é inteiramente 
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determinado pelo valor do capital investido e não pelo labor do capitalista. 
A direção e a vigilância de capitais diferentes podem exigir o mesmo 
trabalho, mas os lucros são relativos ao volume das inversões, conforme 
uma taxa de lucro socialmente determinada. Em segundo lugar, a existência 
de capitalistas ociosos a viver de rendas comprova que o lucro nada tem a 
ver com o trabalho efetuado. Para o capitalista todo o interesse se concentra 
então na taxa de lucros. Como esta se determina? Em virtude das constantes 
alterações dos preços das mercadorias, das diferenças de sorte dos 
capitalistas e de seus clientes, assim como de tantas outras mil contingências 
a que se expõem as mercadorias durante o transporte e a armazenagem, tem 
lugar uma variação constante dos lucros. Podemos entretanto ter ideia da taxa 
de lucro se considerarmos a taxa de juros, pois ninguém tomaria 
emprestado a juros altos se não esperasse ganhar muito mais. A proporção 
que a taxa de juros habituais deve manter com a taxa de lucros líquidos 
varia necessariamente com a alta ou a baixa dos lucros, declara Marx, em 
oposição flagrante ao exposto mais tarde em O Capital, quando a relação 
entre ambas as taxas não mais há de variar no mesmo sentido, tudo 
dependendo do momento em que tomarmos o ciclo econômico. Mas como 
explicar que o lucro sempre guarda uma relação com o capital investido? 
Simplesmente pelo fato de que o capitalista não investiria se não fosse 
movido pela ambição de lucro imediato e não aumentaria o volume de 
emprego nem o estoque de matérias-primas (os dois princípios donde o 
lucro é extraído) se não houvesse perspectivas de aumentar seu ganho. 
Quais são as maneiras de aumentar a taxa de lucro? Há dois limites 
intransponíveis: o mínimo, representado pelo ponto pouco acima daquele 
onde o ganho compensa as perdas fortuitas que está sujeita toda inversão; o 
máximo, quando o salário for reduzido o mais possível e anulada a renda 
paga pelo capitalista ao dono da terra. Dentro desses limites, além de 
explorar as vantagens de uma concorrência mais fraca, pode ainda por 
meios honestos manter o preço de mercado acima do preço natural: 1 – 
graças ao segredo comercial, quando por exemplo aproveita-se da distância 
entre ele e os produtores para ultrapassar o preço natural; 2 – graças ao 
segredo industrial, quando então lhe é possível vender com maior lucro do 
que seus concorrentes, ainda utilizando meios de produção obsoletos (Marx 
se pergunta nesta altura se não é imoral esse segredo); 3 – graças a uma 
procura efetiva superior à oferta como no caso, por exemplo, de vinhos de 
alta qualidade cuja produção não pode satisfazer a demanda. Além disso, 
Marx aponta uma série de causas fortuitas a favorecerem o lucro, como a 
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aquisição de novas colônias etc. Por fim, na medida em que aumenta a 
divisão do trabalho cresce a participação desse trabalho no produto final e, 
como não é o assalariado que tira vantagens disso, está o capitalista a lucrar 
duplamente, de um lado, com o aumento da produção provocada pela 
divisão do trabalho, de outro, com as melhorias incorporadas pelo trabalho 
ao produto, pois quanto mais o homem participa do aprimoramento do 
produto natural maior é o lucro do capital, isto é, do trabalho morto.71 

4. Primeiras vicissitudes da “crítica positiva” 

Não nos cabe esmiuçar os erros e as imprecisões que o próprio Marx 
apontaria no esboço de teoria econômica acima exposto. Até a leitura de um 
manual marxista de economia política poria em relevo a enorme distância 
existente entre essas figuras flácidas e imprecisas, entremeadas de reflexões 
morais, muito mais próximas da economia clássica do que do marxismo 
adulto, e o nítido desenho das categorias econômicas traçado na obra de 
maturidade. A tarefa que se nos impõe, ao contrário, é compreender o modo 
de objetividade que o jovem Marx empresta à realidade econômica e desta 
forma chegar ao princípio básico de sua crítica, o que nos possibilitará, ao 
mesmo tempo, uma rápida avaliação dos resultados obtidos. 

Desde logo nos intriga a pluralidade de dimensões conferida ao 
fenômeno econômico. Às vezes possui a impenetrabilidade da coisa opaca, 
é mero fato na acepção natural do termo, a antepor-se a nós. Outras vezes 
consiste num comportamento caprichoso, dando a impressão de que tudo 
depende do arbítrio do capitalista a decidir dos destinos do emprego, da 
expansão ou retração de seus empreendimentos. Noutras, ainda, o 
fenômeno surge na dinâmica de um processo ou na quase realidade do 
reflexo que imediatamente se reporta a uma origem distante e traída. Não há 
dúvida, a realidade econômica moderna apresenta-se sob todos esses 
aspectos. É estranhável porém que nenhum deles conquiste a realidade 
originária de onde todos os outros dependeriam de modo mais ou menos 
indireto. Isso por que ã própria dimensão da vida econômica o jovem Marx 
não confere qualquer legitimidade inquestionável. Não se interessa por 
mostrar a existência do fato econômico como proveniente da mineralização 
de relações que também seriam socioeconômicas, pois todo seu esforço se 

                                                      
71 M. a, p. 62 a 66. 
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concentrou em pôr a totalidade da vida econômica entre parênteses, em 
descartar sua objetividade postiça em proveito do mimem da sociabilidade 
primitiva. A objetividade dada, se não deixa de destruir e atrofiar operários 
e capitalistas, contudo está sempre prestes a apagar-se diante do clarão da 
essência humana que desponta, a reencontrar sua universalidade todas as 
vezes que esta for capaz de irromper pela crosta da alienação. A realidade 
econômica não possui, desse modo, valor em si mesma, não existe de per si, 
mas é apenas a emanação viciada da sociabilidade primitiva, de uma 
substância social que se situa muito além do mundo do comércio e da 
indústria. Da mesma forma, suas leis não exprimem a racionalidade do que 
existe mas unicamente a constância do acidental. “Na economia política a 
lei determina-se pelo seu contrário, a privação da lei (Gesetzlosigkeit). A 
verdadeira lei da economia política é o acaso, de cujo movimento nós, os 
cientistas, fixamos arbitrariamente alguns momentos na forma de lei”.72 
Diante da eclosão da economia política, Marx teve um gesto de retrocesso. 
Tratou de restringir o âmbito do determinismo instaurado pela nova ciência, 
lançando mão para isso do ideal de humanidade abstrata, que nutria as 
especulações sociais do século XVIII e tinha em Feuerbach seu representante 
mais avançado. Desclassificada a realidade econômica em proveito de um 
númeno que o fenômeno nem mesmo ajuda a compreender, o econômico só 
se torna inteligível se for reportado à matriz de todo o humano, numa crítica 
que, como diz Engels, deve partir “de uma base universal puramente 
humana”73 e não dos fatos constatáveis. 

De chofre, porém, a crítica do jovem Marx cai sob a objeção que a 
Miséria da Filosofia levanta contra Proudhon e, em geral, contra o emprego 
da metafísica em economia: “Em outras palavras, porque a igualdade é o 
ideal do Sr. Proudhon, ele imagina que a divisão do trabalho, o crédito, a 
oficina, enfim que todas essas relações econômicas não foram inventadas 
senão em proveito da igualdade, acabando contudo por se virar contra ela ... 
Toda nova categoria é uma hipótese do gênio social para eliminar a 
desigualdade engendrada pela hipótese precedente. Em suma, a igualdade é 
a intenção primitiva, a tendência mística, o fim providencial que o gênio 
social tem constantemente diante dos olhos ao girar nos círculos das 
contradições econômicas”.74 Feita a troca da “igualdade” por “essência 
                                                      
72 MEGA, I/3, p. 531. 
73 Engels, op. cit. p. 502. 
74 MF. p. 95. 
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genérica do homem”, por “Gattungswesen”, teremos, mutatis mutandis a 
sociabilidade natural e mística de Feuerbach, espreitando todos os 
momentos oportunos para denunciar as relações econômicas como negação 
e decomposição desta essência imutável. 

Se compararmos a oposição entre valor e preço, cujo movimento 
O Capital estuda, e a oposição entre preço natural e preço de mercado, 
compreenderemos ainda melhor o alcance desse reparo. No primeiro 
volume dessa obra o preço aparece como a expressão monetária do valor, é 
sabido porém que, no terceiro, em virtude de uma série de fatores que 
passam progressivamente a perturbar a realização do valor, o preço deixa de 
traduzir de imediato o trabalho abstrato socialmente necessário incorporado 
à mercadoria. Ao aproximar-se a análise da realidade cotidiana, ao refinar-
se portanto a trama da teoria com introdução de novas travações cotidiana, 
distancia-se o preço do valor, deixa o símbolo comercial de exprimir a 
realidade da produção até não mais possuir em si mesmo nada a manifestar 
imediatamente sua primeira origem. Não é possível, se permanecemos 
atentos exclusivamente ao aspecto empírico do fenômeno, constatar a 
validade da lei do valor trabalho; no entanto somente ela empresta ao 
sensível que a nega a única forma possível de inteligibilidade. Por isso os 
economistas, aferrados às aparências empíricas, nunca compreenderão a 
necessidade das leis constatadas, tudo percebendo de ponta-cabeça.75 Essa 
teoria difere radicalmente da que acabamos de expor. Embora ambas 
mantenham a importante inversão a operar entre o fenômeno e seu 
princípio, exemplo de como o marxismo desde muito cedo afasta-se do 
fenomenismo e dos métodos indutivos, devemos salientar que, na doutrina 
definitiva, preço e valor definem-se no interior das relações econômicas, 
enquanto nos primeiros escritos o preço natural, em vez de ser determinado 
no interior do sistema capitalista, ou melhor, do sistema do trabalho 
alienado, exprime o trabalho em geral mais humano e mais comunitário, 
que seria empregado pelo homem genérico na produção dos objetos de sua 
necessidade. Dessa forma, Marx adota o ponto de vista clássico e não 
atribui à produção propriamente dita qualquer historicidade. Em outras 
palavras, enquanto a contradição entre valor e preço é característica do 
sistema capitalista, o preço natural independe de qualquer modo de 
produção, provém de uma atividade atemporal que funda por sua vez toda a 

                                                      
75 Cf. Jean Claude Michaud: Teoria e storia del “Capitale” di Marx, cap. II. 
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história. Trata-se aqui de opor um fato econômico já constituído (preço de 
mercado) a outro imaginado (preço natural) que somente alcançaria plena 
objetividade se os homens se libertassem de suas alienações. Mais tarde, 
desaparecendo essa contradição entre substância social e sistema viciado, o 
valor adquire, ao contrário, um modo de realidade superior ao preço, 
porquanto o funda e o explica, embora se constate na aparência dos 
processos cotidianos. A análise vai então do fundamento à aparência, do 
abstrato ao concreto, e percorre todos os passos necessários à elucidação e à 
crítica da aparência. Em compensação, na teoria primitiva, o preço de 
mercado é uma mera perversão do preço natural operada arbitrariamente 
pelo comércio, cujo fito é a ladroeira sistemática, de modo a não haver 
dedução de um a partir do outro, pois o termo posterior não guarda relação 
íntima com o ponto em torno do qual inexplicavelmente gravita, nada mais 
sendo além de uma determinação arbitrária e acidental da concorrência. 
Aceitos esses princípios epistemológicos, a tarefa é revelar o segredo do 
fenômeno pervertido, jogar toda a realidade aparente para o lado da 
antropologia fundante. Como em Feuerbach, não haverá necessidade da 
dedução sistemática dos conceitos mas apenas a tradução da linguagem da 
aparência e da alienação para linguagem da essência. 

A desclassificação da realidade econômica resulta naturalmente na 
desvalorização dos mecanismos descobertos pelos economistas. Situando-se 
fora da economia, recusa-se por exemplo a pensar em termos da demanda 
efetiva. Se na verdade, de uma perspectiva moral é censurável que uma 
população morra de fome enquanto sua vizinha padece de abundância, do 
ponto de vista econômico a necessidade da primeira carece de validade até 
o momento em que possui os meios materiais para satisfazê-la. Marx, 
entretanto, pensa em termos absolutos como um idealista. De um átimo, a 
revolução proletária esperada para o dia seguinte76 subverteria o determinismo 
econômico e instauraria o reino da abundância. Tudo se passa como se o 
aparecimento de uma nova forma de sociabilidade viesse resolver todos os 
problemas, de modo que a atenção se centra nela e deixa de cuidar das 
possibilidades concretas da revolução ou do modo de organização social 

                                                      
76 Cf. as primeiras cartas de Marx e Engels, onde expressa conceito de exploração não ter o 
tempo suficiente para terminar o livro cujos trechos conhecemos pelo nome de Manuscritos 
Econômico-filosóficos. Felizmente para a filosofia e para a ciência e infelizmente, talvez, 
para a humanidade, a ironia da sorte concedeu-lhes, a Marx e a Engels, muito tempo para 
escrever a obra imensa que conhecemos. 
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cujos mecanismos viriam instalar a riqueza no mundo e mantê-la para 
todos. Além do mais, por motivos exclusivamente ideológicos, Marx chega 
a negar até mesmo o princípio dos raciocínios econômicos: que as trocas se 
façam por seus equivalentes. Com o intuito de denunciar a exploração 
capitalista, imagina que o lucro provenha do processo de circulação. Daí 
acusar o comércio de ser puro roubo. Mas se há furto em cada transação 
comercial, todos furtam a todos, perde-se a especificidade da exploração do 
capitalista em relação ao trabalhador, de sorte que a situação miserável 
deste último só poderá provir das desvantagens de sua posição social. Ora, 
tomando direção totalmente contrária, o conceito de mais-valia pressuporá a 
validade e até mesmo a extensão do princípio da equivalência das trocas. 
Marx, com efeito, supõe que a força de trabalho encontrada no mercado 
seja paga pelo seu valor, segundo o trabalho abstrato socialmente necessário 
à sua manutenção e reprodução. No entanto, ao sair da circulação para a 
produção e ao efetuar-se, a força comprada cria mais valor do que seu 
próprio valor. Se há portanto exploração da parte do capitalista é porque a 
equivalência tem cabimento até mesmo na troca de produtos entre operário 
e capitalista, isto é, na esfera da produção. O fundamento dessa extensão 
onde se assenta o novo conceito de exploração nãoreside porém numa 
exigência abstrata de justiça, mas nas condições estipuladas pelo próprio 
capitalista em suas relações contratuais com os trabalhadores, pois essas 
têm como princípio que o salário retribui não apenas a força de trabalho 
mas tudo o que o operário traz para a produção da mercadoria. A 
contradição se instala, por conseguinte, entre as reais relações de igualdade 
ocorridas na compra e na venda da força de trabalho e as não menos reais 
relações de desigualdade na esfera da produção que são, contudo, tomadas 
pelo capitalista como iguais. Em suma, a contradição reside no próprio 
objeto social e não mais como o jovem Marx pretendia entre o objeto 
econômico e a essência humana abstrata. Quando esta deixar de comparecer 
como o fator mais precioso da análise, então o cinismo dos economistas que 
não descobrem o princípio moral sob a realidade aparente incorpora-se à 
própria coisa. “Certamente a linguagem de Ricardo é a mais cínica possível. 
Situar no mesmo plano as despesas de fabricação de chapéus e as despesas 
de manutenção do homem é transformar o homem em chapéu. Mas o 
cinismo está nas coisas e não nas palavras que exprimem as coisas”.77 

                                                      
77 MF. p. 45. 
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No entanto, em que pese a tantas incorreções, é preciso salientar que 
da perspectiva da crítica marxista o esboço de teoria econômica exposto 
acima representa um esforço inegável de crítica do status quo e assim um 
progresso diante da pretensa neutralidade da economia clássica. Embora 
Marx situe a exploração incorretamente na esfera da circulação, já pretende 
elucidar as relações de propriedade pressupostas pela troca a partir da 
perspectiva do ato produtivo. Da crítica da economia política passamos para 
uma fenomenologia do trabalho. 
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CAPÍTULO III 

A NEGATIVIDADE HISTÓRICA DO TRABALHO 

imos o jovem Marx outorgar ao fenômeno econômico um estatuto 
ontológico passageiro. Momento histórico alienado, esse fenômeno há 

de ser suprimido quando o comunismo recuperar a integridade nativa do 
gênero humano, obviamente num plano superior de intensidade e 
objetividade, pois a alienação terá tido ao menos o mérito de realizar por 
vias indiretas as potencialidades humanas iniciais. Se a crítica da economia 
política e da realidade econômica é externa e se faz do ponto de vista da 
sociabilidade primitiva, isso não quer dizer entretanto que Marx se 
propusesse desde logo voltar as costas aos pressupostos dessa ciência e 
fixar-se além de suas fronteiras. Nos Manuscritos Econômico-filosóficos ele 
pretende ao contrário, tomar como ponto de partida os postulados da 
economia clássica e, aceitando sua linguagem e suas leis, dar por supostas a 
propriedade privada, a separação do trabalho, do capital e da terra, assim 
como tantas outras categorias com que labora essa disciplina. Graças o 
exame desses conceitos e de suas consequências, deveria apreender a 
contradição básica do mundo moderno que nem mesmo aquela ciência, com 
todas as suas tergiversações ideológicas, fora capaz de negar: o fato de o 
trabalhador transformar-se numa mercadoria de ínfimo valor, de o 
desenvolvimento da produção redundar na miséria do proletariado.1 
Somente após constatar a incapacidade da economia política em explicar a 
contradição fundamental é que mostraria como essa disciplina falhou em 
seus propósitos científicos precisamente porque não chegou a pôr em xeque 
o postulado da propriedade privada. Desse modo, todos os conceitos 
econômicos passariam pelo crivo da crítica positiva, a denunciar em todos 
eles. 1º) – as deformações operadas pela noção de propriedade privada; 2º) 
– o trabalho alienado como origem da propriedade privada e fundamento da 
alienação de todas as configurações sociais vinculadas a essa instituição. 
Com isso Marx pretende ir além do primeiro artigo econômico de Engels,2 

                                                      
1 M. a, p. 96. 
2 Engels. Umrisse p. 499. 
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