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entanto a reflexão natural? Com o pretexto de suprimir o idealismo não 
termina por suprimir a dialética no sentido mais profundo? 

Essas questões serão retomadas no final desse trabalho. Para 
finalizar, convém ainda salientar a pobreza dessa lógica subjetiva no que 
respeita a seu papel constitutivo propriamente dito No fundo é capaz de 
formar apenas três ordens de realidade: comunidade natural, a sociedade 
civil e o comunismo futuro. A primeira configura o momento natural da 
história passada ou presente, a segunda, a crosta da alienação, a pré-história 
anterior ao advento do terceiro momento: o reino do espírito. Nenhuma das 
duas primeiras fases engloba porém mais do que um princípio de 
diversificação. A sociedade civil leva a cabo a contradição inicial entre o 
trabalho alienado e a produção social como a ideia herdada da fase anterior. 
Do Egito a Wall Street o mesmo principio e a mesma oposição cada vez 
mais aguda está a explicar todas as formas intermediárias. Quanto ao 
comunismo sabemos apenas que é o principio energético do futuro sem 
determinar sociedade real alguma. Representa somente a negação do estado 
presente dominado pela propriedade privada. Ao menos nesse ponto o 
jovem Marx já revela a cautela de suas investigações posteriores. 
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CAPÍTULO IV 

NOVAS PERSPECTIVAS 

imitamo-nos até agora a examinar as ideias do jovem Marx, quase 
sempre sem as relacionar com o sistema acabado. Não há entretanto 

melhor maneira de precisar suas imperfeições e de compreender os 
procedimentos metodológicos onde se estribam do que estabelecer aquela 
comparação. Vale para o marxismo o princípio segundo o qual o objeto 
acabado elucida as tentativas incompletas de sua realização, de maneira 
que, para utilizar uma fórmula famosa, a anatomia do homem explica a do 
macaco. Por que não o aplicar à evolução das próprias ideias de Marx e 
procurar no marxismo adulto a chave das primeiras doutrinas? Isso viria 
completar, do ponto de vista marxista, as análises internas que acabamos de 
fazer. Além do mais, como nos será possível sistematizá-las a partir de uma 
confusão que o próprio Marx teve o cuidado de assinalar, a comparação terá 
o mérito de lançar uma nova luz aos capítulos anteriores. Não obstante, 
convém ter sempre presente que, não sendo nosso intuito levar a cabo o 
estudo exaustivo do sistema acabado, tudo o que for dito a seu respeito terá 
apenas um caráter alusivo. Daí a urgência de descartar uma série de 
questões fundamentais. Em todo caso, este capítulo terá a virtude, cremos 
nós, não só de mostrar de vez a disparidade da epistemologia do jovem 
Marx e a da maturidade, mas sobretudo de levantar certos problemas cuja 
solução é urgentemente reclamada por todos aqueles que pretendem pensar 
o marxismo como filosofia viva. 

1. A polêmica contra Feuerbach e seus resultados 

Engels conta que, ao procurar na parte da Ideologia Alemã dedicada a 
Feuerbach a crítica positiva desse filósofo, deparou apenas com a primeira 
exposição do materialismo histórico, aliás muito incompleta, já que seus 

L 
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autores ainda possuíam escassos conhecimentos da história.1 Da maneira 
mais surpreendente, porém, quando procuramos no próprio Engels a crítica 
prometida, damos com a mesma exposição enfática do materialismo 
histórico em prejuízo da análise sistemática das ideias do adversário. Isso 
não seria um sinal de não haver melhor maneira de combater Feuerbach do 
que lançar-se numa discussão sobre a história? A pobreza da reflexão 
feuerbachiana a esse respeito já foi apontada anteriormente. Além do mais, 
a meditação sobre a problemática da história foi um dos principais motivos, 
sem dúvida, que levou Marx e Engels a romperem com os outros jovens-
hegelianos. Tendo tudo isso em vista, compreende-se a enorme importância, 
para o marxismo, da polêmica contra Feuerbach: ela marca o momento de 
inflexão em que seus fundadores passam a abrir seus próprios caminhos. 

No decurso do último capítulo vimos como Marx se afasta pouco a 
pouco da filosofia “crítica”. Se a influência permanente de Hegel não lhe 
permitia adotar por inteiro uma dialética meramente contemplativa, as 
preocupações com a política e com as questões concretas da vida 
econômica propiciaram o abandono definitivo de uma orientação filosófica 
que não dava lugar à história.2 As objeções contra Feuerbach, já examinadas 
de modo indireto, podem ser agora resumidas em três tópicos: 1 – Marx 
procura destruir a invariabilidade das determinações originárias que passam 
a acompanhar o movimento de socialização do homem e do objeto; 2 – dá-
se o consequente entrelaçamento do materialismo com a história; e 3 – a 
revolução teórica baseada na educação transforma-se numa revolução social 
efetiva conduzida pela classe operária. Todas elas reaparecem na Ideologia 
Alemã, inseridas contudo num contexto diferente, pois Marx possui agora o 
conceito de modo de produção que subverte por completo suas concepções 
filosóficas iniciais. Qual é a novidade básica dessa categoria? Nela vemos, 
em primeiro lugar, a recusa intransigente de fundar a crítica histórico-
econômica numa essência genérica do homem, isto é, a negação de toda 
antropologia fundante. Desaparece a unicidade da sociedade civil como 
esfera autônoma da vida social a manter-se constante em todas as épocas 
históricas, para dar lugar à multiplicidade de modos de produção fundados 
uns nos outros numa série contínua, mas de forma a cada um adquirir uma 
configuração própria e um estatuto ontológico diferente. Não há então como 
                                                      
1 Engels: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der Klassischen deutschen Philosophie, W. 
21, p. 263. 
2 Zur Kr. p. 7-8. 
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fazer do gênero o universal determinante duma sociedade que se especifica 
em sociedade burguesa. Em segundo lugar, a clivagem do processo 
histórico numa série de sistemas implica em distinguir dois modos de 
explicação confundidos anteriormente: a explicação estrutural ligada ao 
funcionamento atual do sistema e a investigação propriamente histórica que 
estuda como o sistema veio a ser; em suma, na distinção hegeliana de duas 
ordens de pressupostos. O primeiro item já está presente na Ideologia 
Alemã, o segundo somente será expresso com nitidez na década de 1850/60. 

Convém precaver uma objeção que sem dúvida será feita por quem 
ler apressadamente a Ideologia Alemã. Marx não examina nesse livro as 
condições sócio-naturais da história, explicitando por conseguinte os 
pressupostos em que ela se fundará? Como essas condições lhe são 
anteriores, não estabelece a plataforma de onde deve partir qualquer 
investigação particular? Ressurgiria nessa altura o mesmo fundamento 
simples dos textos de juventude, apenas agora reformulados à luz de novos 
conhecimentos. O simples fundaria o complexo, a passagem de um para o 
outro fazendo-se de uma forma absolutamente contínua. Mesmo se fosse 
necessário estabelecer a continuidade entre as protocondições da história e 
o sistema atual através da mediação de uma série de sistemas produtivos 
intermediários, isso não significaria que o fundamento simples a-histórico 
fosse perdido para sempre na recorrência infinita ao sistema histórico 
anterior. O problema porém está em saber se essa passagem da natureza 
para a história não implica numa descontinuidade referente à essência das 
determinações. Possuem os pressupostos naturais o mesmo caráter das 
determinações históricas propriamente ditas, de forma que seria possível 
chegar a essas últimas pela negação dos primeiros, como pretendem os 
textos de juventude. O próprio Marx teve o cuidado de assinalar a diferença 
da natureza das determinações. A investigação das condições naturais de 
possibilidade da história pertencem ao domínio da filosofia, mas na 
Ideologia Alemã “a filosofia autônoma perde com a exposição da realidade 
o seu meio de existência. Em seu lugar no máximo pode surgir o resumo 
(Zusammenfassung) dos resultados mais gerais que se deixam abstrair da 
consideração do desenvolvimento histórico dos homens. Essas abstrações, 
separadas da história efetiva, não possuem valor algum. Poderão servir 
apenas para facilitar a ordenação dos materiais históricos, para indicar a 
sequência de suas camadas singulares. Mas de forma alguma dão, como 
filosofia, uma receita ou esquema onde as épocas históricas pudessem ser 
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enquadradas” 3. Essas abstrações, a saber, as protocondições, possuindo 
apenas função sistematizadora, deixam de fundar a história para virem a 
resumir tão somente os atuais conhecimentos sobre o homem. O movimento 
é o inverso do precedente, ao invés de a filosofia compreender a economia 
política, essa estipula o conteúdo das abstrações filosóficas. 

A história tem como primeiro pressuposto de seu vir-a-ser a 
existência de indivíduos vivos a precisar de objetos exteriores,4 condição 
inscrita na própria organização corporal do homem que o destina a manter 
relações contínuas com o resto da natureza.5 Nesse intercâmbio, o homem 
passa a distinguir-se do animal no momento em que produz seus meios de 
existência. Graças a essa produção, determinada por sua própria 
constituição física, toda sua vida material passa em última instância a ser 
produzida por ele, convertendo-se a produção humana em autoprodução. 
Eis a categoria básica utilizada pelo marxismo para explicar as relações que 
o homem mantém tanto com a natureza quanto com os seus semelhantes. 
Mas a produção é determinada pelas condições naturais e sociais que 
encontra no momento de sua autocriação. “Como os indivíduos 
exteriorizam suas vidas, assim são eles. O que são coincide com sua 
produção, tanto com o que produzem quanto com a maneira pela qual 
produzem. O que os indivíduos são depende pois das condições materiais 
de sua produção”.6 Qual é porém o significado exato dessa maneira de 
produzir? O trabalho alienado já implicava numa forma determinada e 
particular de ação. Como se dará a passagem desse conceito filosófico para 
a nova categoria econômica? 

Antes porém de discutir essa questão, convém terminar nossa resenha 
das protocondições da história. O carecimento humano tem a peculiaridade 
de produzir os instrumentos adequados ao seu cumprimento, mas produção 
e satisfação criam novos carecimentos que se encadeiam assim numa série 
infinita. Com isso se perde o caráter natural dos carecimentos e nasce o 
primeiro ato humano propriamente histórico 7. Acresce à segunda condição 
a necessidade de reproduzir fisicamente os indivíduos, de modo que não há 

                                                      
3 DI. p. 27. 
4 DI. p. 28. 
5 DI. p. 28. 
6 DI. p. 21. 
7 DI. p. 28. 
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história sem uma organização familial qualquer.8 Como a vida é criada 
pelos pais e recriada pelo trabalho individual, fica patente a 
indissolubilidade no homem do natural e do social. A natureza humana é 
permeada pelo outro e o modo de produção implica numa forma particular 
de cooperação social. Não se trata apenas da maneira indiferente de 
organizar o trabalho, que possuiria então uma produtividade invariável. A 
mesma força de trabalho e a mesma energia produzirão rendimentos 
diferentes conforme sejam organizados em sociedade.9 Finalmente, além 
desses pressupostos, Marx ainda aponta a consciência em sua interpretação 
concreta já estudada. Por causa de sua concretidade vital nem ela escapa ao 
desenvolvimento histórico. É de imediato consciência do mundo sensível 
circundante e consciência das vinculações limitadas que os homens mantêm 
entre si e com as coisas. No início, em virtude de a natureza apresentar-se 
como força alienada e tirânica, a consciência é sobretudo consciência da 
natureza, ou melhor, religião natural, já que nesse momento da história o 
homem tem em face da natureza o mesmo comportamento do animal. 
Assim sendo, a religião natural, esse modo determinado de proceder com a 
natureza, é condicionada e condiciona a forma social. “Por aqui como em 
toda a parte vem à tona a identidade da natureza e do homem, pois a 
limitação do proceder do homem com a natureza, precisamente porque, de 
um lado, a natureza mal começou a ser modificada pela história, de outro, a 
consciência da necessidade de ligar-se aos indivíduos circundantes é o 
início da consciência de que o indivíduo vive em sociedade. Esse início é 
tão animal como o é a vida social dessa etapa, é mera consciência de 
rebanho, de modo que o homem nessa altura se distingue do carneiro tão 
somente porque a consciência lhe surge em lugar do instinto ou porque o 
seu instinto é consciente”.10 Observe-se que neste momento aparece uma 
continuidade entre a consciência animal e a consciência humana. A marca 
consciente do instinto não alteraria porém sua forma de reflexão? Não seria 
preciso atribuir à espécie animal um modo de autorreflexão e de 
autoprodução latente a prenunciar na natureza a consciência humana? Não 
podemos discutir agora essas questões, mas apenas indicar que dessa 
consciência de rebanho Marx espera tirar a consciência moderna com todas 
suas múltiplas dimensões sociais. 

                                                      
8 DI. p. 29. 
9 DI. p. 29-30. 
10 DI. p. 31. 
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É mister ter sempre em vista que tais condições são pressu-postas 
pela história, em vez de constituírem um conjunto de forças genéricas que a 
determinam e dão início ao desenvolvimento dialético. Se consistem de fato 
numa série de pressupostos a estipular as condições para que a história venha 
a ser, de maneira alguma configuram a totalidade inicial da reflexão histórica. 
Quando se tomava o gênero como princípio determinante, o resto da história 
aparecia como formas mais ou menos mediatas de sua especificação. O 
materialismo histórico, no entanto, não postula esta passagem contínua da 
espécie humana à diversidade dos povos e à multiplicidade dos períodos 
históricos. Muito ao contrário, os pressupostos anteriores à história, naturais 
ou sociais, são fixados no seu próprio interior como fatores imprescindíveis 
de seu vir-a-ser, mas que, constituindo apenas abstrações sistematizadoras 
dos nossos conhecimentos, perderam a capacidade de totalizar um processo 
real. A reflexão se dá exclusivamente no interior da história graças a uma 
série de universais reflexionantes encaixados uns nos outros (os modos de 
produção), sem necessitar de um universal exterior como era o gênero 
humano. Para que haja pois a possibilidade da história como uma única 
totalidade, faz-se mister encontrar em seu próprio seio uma totalidade 
peculiar capaz de totalizar as totalizações particulares. Como veremos, ao 
sistema capitalista caberá a execução dessa tarefa. 

No que diz respeito à interioridade da reflexão, chegaremos mutatis 
mutandis ao mesmo resultado se examinarmos a teoria do objeto sensível 
aludida por Marx em sua luta contra Feuerbach. Recusa-se ele 
terminantemente a identificar o Ser de uma coisa (Sein) com sua essência 
(Wesen), as relações determinadas de existência, o modo de vida e a 
atividade de um indivíduo animal ou humano com tudo o que ele sente 
satisfazer seu ser mais íntimo, pois ficaria na triste contingência de não 
poder reconhecer as contradições que dilaceram a vida do operário, onde o 
Ser não se identifica com as condições materiais sentidas como 
satisfatórias. Na verdade Feuerbach distingue a intuição imediata, 
simplesmente à mão, da intuição verdadeiramente científica que apreende a 
essência autentica da coisa. No entanto, sua concepção do mundo sensível 
reduz-se, de um lado, à mera intuição (Anschauung) e, de outro, à mera 
sensação (Empfindung), de sorte que, limitado ao dado imediato, está 
sempre a tomar, por exemplo, o homem em vez do homem histórico e real11. 

                                                      
11 DI. p. 42. 
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Não percebe assim que o mundo ambiente resulta das transformações 
industriais e que portanto os objetos também se estruturam de acordo com 
as relações sociais. “Até mesmo os objetos da simples ‘consciência 
sensível’ (sinnliche Gewissheit) são dados para o homem por intermédio do 
desenvolvimento social, da indústria e da circulação comercial”.12 Se 
Feuerbach teve pois o mérito de conceber o homem como um objeto 
sensível, não o tomou contudo na sua qualidade de atividade sensível, única 
maneira de dar conta da florescente riqueza de suas determinações. Para 
Marx, aliás, não somente os homens se dão sensivelmente como praxis mas 
todos os objetos são atividades cristalizadas: “A falha principal de todo 
materialismo até hoje (incluso o de Feuerbach) consiste em conceber o 
objeto, a realidade e a sensibilidade apenas sob a forma de objeto ou de 
intuição, em vez de tomá-lo como atividade humana e como praxis, isto é, 
do ponto de vista subjetivo”.13 O objeto deve, por consequência, ser 
encarado a partir da atividade formadora. Nada mais sendo além da 
cristalização da praxis, a plurivocidade de seu sentido só se esgotará 
quando for situada no processo genético pelo qual o objeto se configurou 
para a sensibilidade. Não se trata de remontar aos atos psicológicos ou 
transcendentais que o constituíram como uma totalidade noemática. A 
análise fenomenológica se situa na ótica do indivíduo e por isso nunca será 
capaz de captar as condições histórico-sociais que permitiram o encontro da 
subjetividade, já socializada, com o objeto na qualidade de conteúdo a pôr-
se por intermédio de um processo objetivo de estruturação, isto é, na 
qualidade de sujeito. Marx inscreve na coisa a justificação de sua 
individualidade a resultar de um processo de produção natural e social. Sob 
esse aspecto, a fenomenologia incorre no mesmo erro do antigo 
materialismo, o de circunscrever suas análises à subjetividade presente, de 
modo que, tendo de recusar a explicação mecânica já ultrapassada, obriga-
se a ver nas relações sociais e nas coisas brutas percebidas só o que for 
iluminado por relações intersubjetivas imediatas. Escapam-lhe 
necessariamente as estruturas intencionais, objetivas e mediatas que, se 
nunca afloram inteiramente nas consciências dos agentes singulares, de fato 
estipulam as condições abstratas tanto da subjetividade como dos objetos 
enquanto sentido. Esses não aparecem como um conjunto de predicados 
reunidos apenas numa totalidade imediata que se esquece de sua gênese 

                                                      
12 DI. p. 43. 
13 DI. p. 5 (1.ª tese). 
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histórico-social. Opondo-se à análise da sensibilidade e do mundo sensível, 
que tem na visão seu paradigma, Marx indica os caminhos de uma nova 
psicologia que, ao pensar tudo como produto, deverá buscar na atividade 
estruturante a força capaz de constituir o dado. Não se trata, é óbvio, de 
produzir a percepção e o objeto percebido através da conjunção de fatores 
isolados, mas, por exemplo, de apreender as condições objetivas da 
possibilidade de tal objeto apresentar-se à sensibilidade, numa certa época, 
com estas ou aquelas propriedades, reunidas como um fim particular. Mas se 
tudo é encarado como produto ou produção, o centro da análise se desloca da 
descrição do objeto presente para a procura das formas de produção, de sorte 
que, para o marxismo, até mesmo as configurações naturais da 
sensibilidade, interpretadas em geral fora da história, integram-se no seu 
processo como momentos que em última instância são postos por ela. 

O que porém substitui, no processo dialético, a força totalizante da 
espécie humana, entendida como um conjunto de impulsos e carecimentos 
genéricos? De agora em diante, “não é mais o homem o ponto de partida, 
mas o período social dado economicamente”.14 A dificuldade está entretanto 
em trazer o gênero para a história e distribuir sua força determinante entre 
os vários modos de produção sem destruir a unidade dialética do processo 
histórico. Quando se tinha a totalidade do gênero como princípio, era fácil 
ver toda a história como a realização da sociedade civil tomada como a 
negação do princípio originário. Mas agora a totalização deve emergir da 
própria história e dar conta de todas as totalizações parciais. Se em virtude 
das limitações desse trabalho não teremos a ocasião de resolver 
satisfatoriamente essas questões intrincadas, vejamos ao menos como Marx 
encaminha a sua solução. 

A Sexta Tese sobre Feuerbach observa que esse filósofo resolve a 
essência religiosa na essência humana e lembra que essa essência não 
consiste num abstrato a habitar os indivíduos mas, antes de tudo, no conjunto 
das relações sociais. Feuerbach, contudo, por ter tomado o indivíduo como 
ponto de partida, viu-se obrigado a pensar a essência do homem como uma 
universalidade natural a ligar uma multiplicidade de indivíduos.15 Essa 
universalidade, ao contrário, é para Marx formada pela soma das forças 
produtivas, de capitais e de formas sociais de circulação que cada um e cada 

                                                      
14 Marx: Randglossen zu Adolph Wagner, W. 19, p. 371; DI. p. 19, 40, 42, etc. 
15 DI. p. 6 (6.ª tese). 
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geração encontra como dado. É eia no final das contas o fundamento real das 
categorias filosóficas de “substância” e de “essência humana”.16 A 
organização social constitui pois o primeiro elemento a ser analisado. No 
entanto, não são os indivíduos o dado imediato de qualquer sociedade? Marx, 
muito antes de abandonar a perspectiva individualista, já distinguia o 
indivíduo, tal como se dá na percepção, do indivíduo civil (staatliches), 
qualidade civil (Staatsqualität) dos indivíduos, a quem atribuía a função de 
mover os negócios e as atividades do estado.17 Nada mais simples pois do que 
voltar a Hegel, construir o indivíduo pela conjunção de travações abstratas e 
explicar o seu comportamento pela dinâmica dessas forças. Só assim poderá 
pensar as pessoas como máscaras a encarnar as categorias sociais, 
procedimento empregado constantemente durante todo O Capital. Se na 
análise estrutural desaparece a força determinante da espécie e com ela a 
capacidade de totalização dos indivíduos carentes, enquanto determinações 
negativas parciais, se, em outras palavras, descarta-se tanto a espécie como o 
existencialismo feuerbachiano, o problema da individualização passa a ser 
incluído no problema mais amplo da determinação do sistema. Cada 
sociedade possuirá seus próprios mecanismos de produção de indivíduos, de 
maneira que nem todos os modos sociais de produção comportarão o mesmo 
tipo de individualidade burguesa em que a pessoa se concebe como mônada 
independente. Assim sendo, o processo de individualização humano, por se 
dar no interior da sociedade, distingue-se radicalmente do processo de 
individualização animal, a processar-se no interior da espécie mesmo quando 
opera entre animais comunitários; o primeiro é um movimento reflexionante 
baseado num modo de produção a variar na história, o segundo, uma reflexão 
invariável da natureza. Dado isso, caberá ao historiador e ao cientista social 
estudar tanto os tipos de personalidade correspondentes a cada sistema social 
no decorrer de seu desenvolvimento histórico e estrutural, como fixar os 
processos de personalização de cada sociedade. Marx contudo não se 
contenta em mostrar a relatividade da noção de indivíduo; sonda águas mais 
profundas, tentando explicar a origem das ideologias individualistas. 
Constituir a sociedade pela soma da ação individual autônoma perece-lhe em 
inúmeros textos uma extrapolação do individualismo burguês para outras 
fases da história. De outra parte, a noção abstrata de essência genérica 

                                                      
16 DI p. 38. 
17 KHR. p. 222. 
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constitui o ideal de uma sociedade sem a divisão do trabalho: “Os indivíduos, 
que não estão mais sujeitos à divisão do trabalho, foram imaginados pelos 
filósofos como um ideal sob a denominação ‘o homem’ e a totalidade do 
processo desenvolvido por nós foi concebida como o processo de 
desenvolvimento ‘do homem’, de modo que sub-repticiamente, em cada etapa 
histórica, os indivíduos foram substituídos pelo ‘homem’, descrito como a 
força motora da história. A totalidade do processo foi então concebida como a 
autoalienação ‘do homem’. Isso advém essencialmente porque o indivíduo 
médio da etapa posterior era insinuado na anterior e a consciência posterior 
nos indivíduos da fase precedente. Graças a essa inversão, que de antemão 
abstrai as condições reais, foi possível transformar a história inteira num 
processo de desenvolvimento da consciência”.18 Essa crítica, que sem dúvida 
cabe aos textos marxistas anteriores, mostra a origem ideológica das 
especulações sobre o homem: de um lado, o homem é projetado fora da 
história como uma unidade simples, de outra, confundem-se as várias formas 
de individualidade a fim de que seja possível estabelecer uma continuidade 
no desenvolvimento da consciência sem passar pela mediação das estruturas 
sociais objetivas. O burguês é posto na qualidade de fundamento da história. 

Já que a história estipula suas próprias condições de modo a anular a 
força determinante do universal-homem no processo dialético, a categoria 
de produção, no seu mais lato sentido, converte-se na ideia reguladora das 
investigações marxistas. Qual é a função do novo conceito? Em particular, 
que relações mantém com a categoria de modo de produção? “A produção 
em geral é uma abstração, mas uma abstração racional na medida em que 
sublinha e fixa realmente os (traços) comuns e por isso poupa a repetição. 
No entanto, esse universal ou esses (traços) comuns separados pela 
comparação constituem eles próprios um conjunto muito complexo, cujos 
elementos divergem em determinações diferentes (ein vielfach Geglidertes, 
in verschidne Bestimmungen Auseinanderfarendes) . Algumas delas 
pertencem a todas as épocas, outras são apenas comuns a algumas. (Certas) 
determinações são comuns à época mais moderna como à mais antiga. Sem 
elas não se concebe produção alguma. Não obstante, se as línguas mais 
desenvolvidas têm leis e determinações comuns com as menos desenvolvidas, 
o que constitui precisamente sua evolução é a diferença em relação a esse 
universal e a esses (traços) comuns; as determinações válidas para a produção 
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em geral devem pois ser separadas, a fim de que não se esqueça a 
heterogeneidade essencial além da unidade, que provém do fato de o sujeito – 
a humanidade – e o objeto – a natureza – serem sempre o mesmo”.19 A 
categoria de produção é destarte uma abstração filosófica cujos componentes 
são da mesma ordem das protocondições da história, consiste num mero 
recurso do intelecto para salientar os traços comuns dos vários sistemas 
produtivos a fim de evitar repetições e, sobretudo, a fim de sublinhar as 
diferenças essenciais. Não exprimindo um momento autônomo do real, não 
possui a capacidade de movê-lo, consiste apenas num conjunto de 
determinações abstratas, reunidas pela comparação mental. Sem essas 
condições não é possível conceber uma produção existente, porquanto 
representam o que o entendimento vê de comum nos sistemas produtivos. 
Mas não constituem tendências ou forças gerais determinantes pois somente 
vêm habitar o real em contextos mais amplos onde se dissolve sua 
autonomia conceitual. Configuram enfim a série de condições necessárias 
para pensar uma produção existente, mas, de forma nenhuma, o conjunto das 
condições suficientes para que um sistema produtivo venha a existir. Além do 
mais, convém insistir na diferença de natureza entre os dois tipos de 
determinação. As abstrações filosóficas não são do tipo das abstrações da 
economia política; em virtude do formalismo e da exterioridade de seu 
processo constitutivo, as primeiras estão desprovidas de qualquer peso 
ontológico, ao contrário das segundas que exprimem universais-concretos 
cuja abstração e generalidade provêm do funcionamento do sistema 
produtivo, traduzem enfim forças determinantes autônomas da própria 
realidade. Isso posto, torna-se impossível atingir um modo particular de 
produção a partir das determinações enfeixadas no conceito de produção em 
geral, como se se tratasse da extensão de um sistema axiomático que se 
enriquece graças à aposição de novos axiomas, pois a diferença essencial 
relativa à natureza das determinações destrói tal continuidade. 

Nem todos os conceitos abstratos são porém constituídos pela 
reunião de determinações abstratas efetuadas para fins didáticos. A própria 
produção comporta determinações simples, por exemplo, as atinentes ao 
trabalho individual, que são ou foram momentos integrados no concreto. 
Qual é o alcance de tais abstrações? Embora o ponto de partida da análise 
científica seja sempre a totalidade viva e em movimento, a exposição 
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somente se inicia quando forem isoladas certas “relações gerais, abstratas e 
determinantes”.20 Isso já não basta para demonstrar seu caráter 
imprescindível? Mas o que importa é ressaltar a força determinante das 
categorias cuja função é assentar as bases do edifício construído pelas 
travações conceituais, que reproduzirá o concreto como a síntese de 
múltiplas determinações abstratas. Primeiramente está a indicar que o 
conceito abstrato corresponde a uma força ou uma tendência real cuja 
autonomia é do mesmo grau do conceito. A análise marxista não pretende 
como sabemos construir um modelo conceitual cujos termos não tivessem 
peso ontológico algum. Desse modo, a força determinante da categoria 
exprime um impulso real autônomo, capaz de alterar a própria realidade no 
grau de abstração que lhe compete, o que importa em estabelecer um 
paralelismo entre a ordem de determinação do real e a ordem dedutiva da 
exposição. Mas se o real é reconstituído do ponto de vista do pensamento 
por intermédio da composição de determinações abstratas, o que, observa 
Marx, levou Hegel a conceber o real como o resultado do pensamento que 
se concentra e se aprofunda em si mesmo, de forma alguma esse processo 
de constituição categorial é o processo de nascimento do concreto. O 
primeiro é para o pensamento a sua maneira de apropriar-se do concreto e 
de reproduzi-lo como concreto pensado, o segundo um movimento cuja 
autonomia independe do conhecimento científico.21 No entanto, se o 
movimento de constituição categorial não reproduz a gênese do concreto, 
nem por isso deixa de possuir uma força determinante, pois do contrário a 
ordem de determinação e constituição científica, para não perder a 
necessidade de suas articulações, deveria reproduzir a ordem de 
nascimento. A solução para o problema só pode advir da distinção de duas 
ordens de determinação: a que diz respeito à essência do fenômeno em 
qualquer de suas manifestações históricas e a que concerne ao seu devir. 

A distinção aparece por várias vezes no Grundrisse der Kritik der 
Politischen Ökonomie, de onde retiramos o seguinte trecho muito 
significativo. A produção capitalista, diz Marx, inicia-se por um investimento 
de dinheiro que se torna capital apenas no fim do primeiro período de 
produção, quando o valor das mercadorias fabricadas é superior ao valor 
das partes constituintes. Cria-se assim um capital excedente que de fato só 
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se realiza e se põe quando produz um segundo capital excedente, “quando 
desaparecem as condições prévias do dinheiro a transformar-se em capital, 
que ainda se situam fora do capital efetivo; por isso o capital, conforme sua 
essência imanente, pôs de fato suas próprias condições a partir das quais 
entra na produção. A condição de que o capitalista deve trazer para a 
circulação valores criados por seu próprio trabalho ou ainda valores que não 
são criados pelo trabalho assalariado presente ou passado a fim de pô-los 
como capital, tal condição faz parte das condições antediluvianas do capital, 
de seus pressupostos históricos, que como pressupostos históricos são 
passados e pertencem à história de sua formação, mas de maneira nenhuma 
à sua história contemporânea, a saber, não pertencem ao sistema real do 
modo de produção dominado por ele. Se por exemplo a fuga dos servos 
para a cidade é uma das condições históricas e um dos pressupostos da vida 
urbana, essa fuga não é condição nem momento da realidade de vida urbana 
constituída mas pertence a seus pressupostos passados, aos pressupostos de 
seu devir (Werden) superados em sua existência (Dasein). As condições e 
os pressupostos do devir, do nascimento do capital, supõem mesmo que ele 
ainda não é mas vem a ser, de sorte que desaparecem com o capital real, o 
qual, partindo de sua própria realidade, põe as condições de sua realização”.22 

É preciso entretanto precaver-se e não identificar, de um lado, 
história “contemporânea”, sistema, com estrutura sincrônica e, de outro, 
história propriamente dita com um processo apenas diacrônico. 
Primeiramente convém lembrar que as categorias em geral conservam 
traços históricos.23 Muitos conceitos do sistema capitalista desempenharam, 
com efeito, papéis diversos em diferentes modos de produção. O exemplo 
mais simples e mais percuciente nos é dado pelo próprio valor. É conhecida 
a afirmação de que a lei do valor tem vigência milenar.24 Já as trocas 
contínuas realizadas entre tribos primitivas deviam processar-se na base do 
trabalho social necessário incorporado à coisa; a partir dessas origens até o 
século XV observa-se a penetração da lei do valor da periferia para o 
interior das sociedades, em que pese às vicissitudes e às interrupções desse 
processo. Não entanto, nenhuma sociedade anterior à capitalista pós todo 
seu sistema produtivo em função do valor. Situa-se aqui a enorme novidade 

                                                      
22 G. p. 383. 
23 K. I. p. 183. 
24 Posfácio à KPO. p. 632. Engels: Engänzung und Nachtrag zum III Bunche des “Kapital”, 
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e a especificidade do capitalismo. Se outros sistemas produtivos propunham-
se neste ou naquele momento a produzir valor, nenhum deles subordinou 
todo o trabalho a seu domínio. Mas, por incrível que pareça, onde o valor 
vem a ser o fim último da produção fica comprometida sua verificabilidade 
imediata, pois o mecanismo deturpador dos preços vicia as relações 
originárias de troca, fundadas no valor. No mercado capitalista, os preços 
não refletem de imediato o trabalho abstrato incorporado na mercadoria. 
Em suma, quando a lei do valor passa a reger todo o sistema produtivo, sua 
verificação torna-se problemática por causa do enorme processo de 
mistificação que se insere entre valor e preço. Mas que nos interessa por ora 
é indicar as diferenças no sentido da determinação firmada pela categoria 
valor. Nos sistemas produtivos anteriores ao capitalismo, embora já se 
houvesse constituído como substância autônoma, desempenha papéis 
diferentes conforme difiram os objetivos sociais dos diferentes modos de 
produção. Somente no capitalismo o valor vem a ser a categoria dominante 
a propor-se como o fim último de toda atividade produtiva. 

Podemos resumir a discussão precedente a respeito dos processos de 
fundamentação empregados pelo marxismo nos seguintes termos: uma 
totalidade possui pressupostos de seu vir-a-ser mas tais pressupostos 
somente atuam no sistema se forem assumidos por ele, se forem re-postos 
no processo atual de sua efetuação. Dado isso, esclarece-se o papel (undante 
e explicativo das determinações simples. No sistema, as categorias 
dominantes e mais simples, representantes de forças autônomas a operarem 
na sociedade, formam o ponto de partida da exposição e do processo 
dialético de constituição do concreto. Como pressupostos da essência do 
sistema são a todo momento repostos por ele, podendo ou não ter existido 
em totalidades anteriores. Se isso de fato ocorrer, a determinação simples 
será então de dois tipos: 1 – já estava constituída, operando todavia em 
contextos diferentes; 2 – veio a existir como simples somente na totalidade 
posterior mais complexa. No primeiro caso, o simples pode ou não ocupar 
uma posição dominante, no segundo, como a totalidade desenvolvida foi a 
única capaz de isolá-lo, a forma purificada ilumina as formas anteriores 
menos desenvolvidas.25 

                                                      
25 G. p. 258-263. 

148 

2. A estrutura de troca 

Para fixar e comprovar os resultados da investigação anterior, 
convém estudar alguns conceitos do sistema acabado. Escolheremos 
aqueles que, além do interesse metodológico que despertam, nos oferecem a 
oportunidade de apontar os principais erros cometidos pelo jovem Marx. 

A Contribuição à Crítica da Economia Política e O Capital começam 
pela análise da mercadoria, já que “a riqueza da sociedade onde reina o 
modo de produção capitalista aparece como um ‘monstruoso acúmulo de 
mercadorias’ e a mercadoria individual como sua forma elementar”.26 A 
primeira propriedade dessa forma liga-se a seu caráter de coisa: é objeto 
exterior propício a satisfazer necessidades e carecimentos humanos. A 
utilidade constitui o valor de uso, vinculando-se como tal às propriedades 
físicas do objeto. Desse modo, o valor de uso nada tem a haver de imediato 
com o trabalho humano que pode ter custado nem com uma relação social 
de produção, permanecendo por isso fora das preocupações da economia 
política. No entanto, qualquer que seja a forma social da riqueza, constituirá 
sempre seu conteúdo material. No caso particular do capitalismo forma a 
base do valor de troca, segunda propriedade elementar da mercadoria. 

O valor de troca aparece primeiramente como relação quantitativa, a 
proporção na qual as mercadorias se trocam: x de bananas = y de papel, 
sendo o último termo o valor de troca da banana expresso em papel. Dá-se 
pois como determinação puramente acidental a variar no tempo e no 
espaço, a firmar-se em relação a outra mercadoria com a qual foi 
indiferentemente posta em contacto. Não há portanto um valor de troca 
imanente a uma mercadoria. Qual é seu desdobramento? “Uma certa 
mercadoria, um quintal de trigo por exemplo, troca-se com x de graxa ou y 
de seda ou z de ouro etc., em suma, com outras mercadorias em proporções 
diversas. O trigo tem pois, em vez de um, múltiplos valores de troca. Mas 
para que x de graxa, y de seda, z de ouro etc. seja o valor de troca de um 
quintal de trigo é preciso que x de graxa, y de seda, z de ouro etc. sejam 
substituíveis entre si ou reciprocamente consistam em valores de troca de 
igual grandeza. Segue-se daí: 1 – os valores de troca válidos para uma mesma 
mercadoria exprimem um igual (drüken ein Gleiches aus); 2 – mas o valor de 
troca só pode ser em geral o modo de expressão, a ‘forma fenomênica’ 
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(Erscheinungsform) de um conteúdo diferente dele”.27 Tomemos duas 
mercadorias quaisquer. Uma sempre encontra noutra seu valor de troca, 
estabelecendo-se assim entre elas uma igualdade cujos termos exprimem 
apenas a realização de uma terceira entidade, o fundamento que permeia a 
igualação. “O que afirma essa igualdade? Que algo comum (ein 
Gemeisames) de mesma grandeza existe em duas coisas diversas, num 
quintal de trigo e também numa tonelada de ferro. Ambas são pois iguais a 
um terceiro que em e para si não é nem uma coisa nem outra. Cada uma 
delas enquanto valor de troca deve ser então redutível a esse terceiro”.28 A 
última dimensão da mercadoria, o valor, nasce do relacionamento dos valores 
de troca e nada tem pois a haver com suas propriedades naturais. Além 
disso, a relação de troca abstrai o valor de uso. O agente da troca, com 
efeito, não leva em consideração o uso particular do objeto que vende, mas 
o encara como um instrumento de apropriar-se do produto alheio. 

O caráter regional da análise é posto em relevo desde o início. Não se 
trata de encontrar o fundamento da realidade econômica em geral ou de 
acompanhar os passos da alienação humana. De um só golpe somos 
lançados no interior do modo capitalista a indagar as formas pelas quais a 
riqueza social surge nesse sistema produtivo. Não há por consequência a 
possibilidade de um estudo nem da riqueza em geral, conteúdo abstrato a 
surgir nesta ou naquela forma social, nem da produção em geral 
correspondente a essa riqueza. Aliás é sabido que o famoso posfácio da 
Contribuição à Critica da Economia Política não é mais do que uma longa 
discussão da impossibilidade de tomar a produção em geral como ponto de 
partida,29 em que pese o caráter inteligível dessa abstração. Embora toda 
riqueza seja formada por valores de uso, a economia política, ciência cuja 
anterioridade epistemológica em relação às outras ciências do homem o 
marxismo não se cansa de afirmar, parte exclusivamente das formas sociais 
de que aquele conteúdo se reveste. 

Qual é a forma elementar da produção capitalista? O ponto de partida 
obviamente deve ser o capital. “Mas de que consiste o capital? Tomemos 
sua aparência mais simples: de dinheiro e de mercadoria. Dinheiro porém é 
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apenas uma forma de mercadoria. Portanto, de mercadoria”.30 Marx procede 
então a uma espécie de fenomenologia desse objeto com o intuito de 
ressaltar suas características essenciais e a estrutura em que se define. Na 
qualidade de coisa, a mercadoria apresenta-se como objeto que satisfaz 
carecimentos humanos naturais ou culturais, espontâneos ou artificiais. De 
outra parte possui vários valores de troca como manifestações diferentes de 
uma mesma entidade. 

É essencial e imprescindível para o bom entendimento do método 
marxista compreender exatamente o sentido e o alcance da distinção entre 
valor de uso e valor de troca, expressão objetiva do duplo caráter do 
trabalho que se manifesta quer como atividade particular produtora de valor 
de uso, quer como atividade universal produtora de valor. O próprio Marx 
insiste na importância epistemológica dessa distinção,31 c por certo não 
exagera ao afirmar que é a mais importante contribuição de primeiro 
volume d’ O Capital.32 Aliás, como veremos no decorrer deste capítulo, 
nela encontraremos a raiz das confusões básicas da obra de juventude. 

“O modo de ser da mercadoria como valor de uso coincide com seu 
modo de existência física tangível”.33 A utilidade surge como propriedade 
natural da coisa, equivalente por exemplo ao peso ou à densidade.34 Pouco 
importa sua proveniência, se é encontrada por acaso ou se resulta de árduo 
trabalho. A fruta colhida na floresta não é menos útil do que a cultivada. 
Interessa apenas sua capacidade de satisfazer. Desse modo, diz Marx, em 
termos profundamente hegelianos, “o valor de uso não se relaciona à 
atividade humana como fonte do produto, ao seu Ser-posto (Gesetztsein) 
pela atividade humana – mas simplesmente ao- seu Ser para o homem”.35 
Nessas condições, o valor de uso traduz uma valoração do objeto a conferir-
lhe uma dignidade subjetiva. Não existe entretanto nada em comum entre 
valor de uso e valor de troca a não ser o nome “valor”.36 O valor de troca 
manifesta a entidade valor, nascida do relacionamento social da troca que 
necessariamente abstrai toda e qualquer consideração a respeito da 

                                                      
30 K. III, p. 871. 
31 Cf. Zu Wagner, p. 358 e segs. 
32 Marx a Engels – 24 agosto, 1864. 
33 Zur Kr. p. 15. 
34 G. p. 507. 
35 G. p. 507. 
36 Zu Wagner, p. 368. 
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utilidade da coisa ,para seu produtor. Convém insistir em dois aspectos da 
categoria considerada: 1 – o valor de troca é a projeção orientada da 
mercadoria A na mercadoria B, sendo que A procura em B seu equivalente; 
2 – B é vicário, devendo pois ser substituído por qualquer outra mercadoria 
capaz de satisfazer não importa qual carecimento. O primeiro aspecto 
mostra como a intenção de troca sempre presente leva o proprietário de A a 
procurar em B não apenas um objeto de seu uso mas sobretudo o 
equivalente para fins de câmbio. Além do mais, a preocupação com o uso 
desaparece por completo ao considerarmos o segundo aspecto. Como não 
há valor de troca imanente mas vários, torna-se irrelevante o desejo de um 
objeto particular, superado pelo desejo obstinado de troca. Por isso o valor 
abstrai o valor de uso graças a um processo redutor objetivo a exercer-se no 
interior do modo de produção, como afirma Marx a propósito do trabalho 
abstrato resultante da mesma operação,37 de sorte que nada tem a haver com 
uma função do pensamento.38 Trata-se de uma abstração objetiva a constituir 
uma substância social chamada valor. 

Isso não significa todavia que a utilidade desapareça inteiramente da 
cogitação de Marx. Em vários momentos d’ O Capital o valor de uso 
desempenha um papel imprescindível. No entanto, é mister considerar em 
primeiro lugar que não se trata da utilidade natural mas da determinada 
historicamente. “Uma coisa pode ser útil e produto do trabalho humano sem 
ser mercadoria. Quem através de seu produto satisfaz seu próprio 
carecimento, cria por certo valor de uso, mas não mercadoria. A fim de 
produzir mercadoria não deve apenas produzir valor de uso mas valor de 
uso para outro, valor de uso social”. 39 E Marx comenta o mesmo texto com 
as seguintes palavras: “por isso o valor de uso – como valor de uso da 
‘mercadoria’ – possui ele próprio um caráter histórico específico. Na 
coletividade primitiva onde, por exemplo, meios de vida são produzidos 
socialmente e divididos entre seus membros, o produto comum satisfaz 
diretamente aos carecimentos vitais de cada membro da coletividade, de 
cada produtor, situando-se o caráter social do produto, do valor de uso, em 
seu caráter social (Rodbertus em compensação transforma o ‘valor de uso’ 
social da mercadoria em ‘valor de uso’ simplesmente e por isso delira)”.40 
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Em resumo, a utilidade da mercadoria possui, como momento desse objeto 
social, significação diferente da utilidade da coisa natural. Em segundo 
lugar, o valor de uso como propriedade da mercadoria opõe-se ao valor de 
troca como o conteúdo opõe-se à forma insuficiente mas tirânica. 
Acabamos de ver que nada há de comum entre os termos opostos. Como é 
possível porém que estejam em relação de forma a conteúdo? 

Examinemos a contradição mais pormenorizadamente. Ao corrigir 
Wagner que se contentava com a oposição valor de uso e valor de troca sem 
qualquer referência ao valor, Marx esclarece: “não divido pois o valor em 
valor de uso e valor de troca como uma oposição em que se cinde o 
abstrato, ‘o valor’, mas a forma social concreta do produto do trabalho, a 
‘mercadoria’ é de um lado valor de uso e de outro ‘valor’ e não valor de 
troca, pois esse é a mera forma fenomênica e não seu próprio conteúdo” 41. 
Trata-se portanto de apreender a contradição básica da mercadoria como 
oposição entre seu conteúdo útil, produzido na sociedade capitalista mas 
cujas propriedades são comuns a todas, e sua forma propriamente 
capitalista. Em outras palavras, o sistema capitalista fabrica essencialmente 
valores sob a forma de valores de troca, mas para isso precisa produzir 
valores de uso como veículos dos valores de troca. Infelizmente porém para 
esse modo produtivo, a substância formal, o valor, nem sempre consegue 
conter o conteúdo nos moldes preestabelecidos. Nas guerras e nas crises, 
em seu nome e para assegurar a continuidade de sua existência como forma, 
enorme quantidade de valores de uso é sacrificada. Além disso, no processo 
de autovalorização, inerente à sua qualidade de valor, deve procurar outro 
valor cujo uso seja capaz de produzir mais valor. O valor de uso da força de 
trabalho é essencial para a compreensão do conceito de mais-valia. 

Dado isso, torna-se evidente que a distinção do jovem Marx entre 
valor natural e valor de mercado só veio a ser possível porque ele não 
compreendera ainda a natureza divergente do valor de uso e do valor de 
troca. Imaginou um valor natural independente da troca, isto é, independente 
da verdadeira relação constitutiva do valor, pondo-se no entanto em função 
do carecimento comunitário e da utilidade social. Em seguida fez com que a 
mesma substância se deformasse em contacto com a concorrência e o 
mercado, constituindo assim o valor de troca a partir do valor de uso, na 
tentativa de descrever o desvirtuamento do valor legítimo no ilegítimo, que 
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tem vigência na sociedade civil. Em ambos os processos constitutivos – o 
do jovem e o do adulto – encontramos, por certo, o mesmo esquema 
hegeliano de projeção e objetivação do “igual”, que transforma os termos 
relacionados em fenômenos do fundamento universal-concreto, sempre 
oculto. Mas os termos vinculados entre si e o sentido da constituição 
diferem inteiramente. Se antes a privatividade da coisa (não da mercadoria) 
vinculava-se a outra privatividade para dar origem a um terceiro termo, são 
agora os vários valores de troca que se relacionam para constituírem o valor 
imediatamente independente da utilidade e do carecimento. Não mais se trata 
de relacionar formas de apropriação de objetos carecidos mas sobretudo de 
confrontar diversas expressões quantitativas concretas da mesma mercadoria 
no interior de um processo contínuo de trocas, já que o produto, do ponto de 
vista da circulação simples, converte-se numa relação com todas as outras 
mercadorias com as quais pode ser combinado no sistema.42 A análise visa 
em suma transcrever o processo constitutivo real do valor, implícito na 
transformação da coisa em mercadoria. De agora em diante à troca cabe a 
função formadora de uma nova substância social, enquanto os escritos de 
juventude atribuíam-lhe apenas o papel deformador de uma- substância já 
formada fora de seus domínios. Sem dúvida, como veremos a seguir, as 
relações de propriedade são essenciais para a realização da troca, mas são 
postas por ela num procedimento inverso do primitivo onde a troca na 
comunidade perde seu caráter universal e humano por causa dos efeitos 
desastrosos da propriedade privada, concebida antes de qualquer relação 
social determinada. Estudaremos a seguir como, dada a troca, aparece como 
consequência imediata a apropriação privada dos produtos pelos agentes. 

Convém dar toda ênfase ao sentido e ao alcance da hipótese inicial. A 
Marx não basta dar relevo a contradição primeira da mercadoria, deixa 
ainda por assentado que toda a produção social foi orientada para o 
mercado. Fica posto por conseguinte que a produção visa sobretudo criar 
valores de troca, estando pois inteiramente subordinada ao capital. Para 
compreender o encadeamento das categorias e a ordem de sua fundação é 
essencial ter sempre presente a força inaudita dessa hipótese. Não consiste, 
em primeiro lugar, numa formulação abstrata a pôr em ordem e a iluminar 
fatos caóticos. A contradição entre valor de uso e valor constitui momento 
concreto da realidade, embora não seja de imediato verificável no mecanismo 
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dos preços. Em segundo lugar, não necessitaria corresponder a uma fase da 
história. A hipótese do valor inscreve-se desde logo no âmbito da circulação 
simples de mercadorias, quando produtores trocam mercadorias entre si 
tendo o dinheiro como meio intermediário, movimento que Marx simboliza 
da seguinte maneira: Mercadoria = Dinheiro = Mercadoria, isto é, M-D-M. 
Talvez tenham existido épocas onde o mercado incipiente tenha funcionado 
nessas condições. Marx entretanto não se propõe a examinar o 
funcionamento real desse mercado primitivo nem como dele a humanidade 
poderia ter evoluído até a bolsa de valores. Para explicar o sistema 
capitalista não é preciso acompanhar passo a passo, como sabemos, as 
evoluções e as vicissitudes de sua formação histórica. 

3. Condições para a troca 

A constituição do valor no interior das relações de troca postula uma 
série de condições e de pressupostos a serem examinados. “Primeiramente 
os agentes do processo de troca aparecem como proprietários de 
mercadorias. Ora, na base da circulação simples existe somente um método 
de uma pessoa vir a ser proprietária de mercadoria, a saber, fornecer um 
novo equivalente. Parece pois que a propriedade de mercadoria anterior à 
troca, isto é, a propriedade de uma mercadoria cuja apropriação não se faz 
por meio da circulação mas, ao contrário, deverá nela penetrar, nasce 
imediatamente do trabalho do seu possuidor e, por conseguinte, o trabalho 
aparece como o modo originário de apropriação. A mercadoria como valor 
de troca é apenas produto, trabalho materializado”.43 Está pois inscrita na 
própria noção de troca a necessidade de que os agentes ofereçam no 
mercado unicamente suas propriedades obtidas por intermédio do próprio 
trabalho. É de notar que não se tratando de trocas fortuitas mas de um 
processo contínuo e seguro não resta outro critério para a avaliação do 
equivalente senão o trabalho físico dispendido. Mesmo que o indivíduo 
apenas colha o fruto da natureza, a reiteração de seus atos motivada pela troca 
faz com que veja na fruta colhida apenas o trabalho gasto em sua apropriação. 
Daí ser possível identificar, de um lado, valor e trabalho e, de outro, trabalho 
e propriedade. O produto é em suma tanto trabalho dispendido como 
propriedade, pois o sujeito tanto desconsidera o uso para atentar apenas ao 
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esforço produzido, como se vê na contingência de não poder apropriar-se da 
propriedade alheia se não oferecer algo equivalente que lhe pertença. 

Antes de prosseguirmos na análise dessas identidades, convém notar 
que, posta a troca de mercadorias, fica excluída a possibilidade de supormos 
os agentes possuindo uma riqueza anterior à troca, um pecúlio com que 
iniciariam a transação sem contudo o terem produzido eles próprios. Para 
explicar a desigualdade dos rendimentos aferidos pelas diversas classes 
sociais, os economistas clássicos apelaram para uma pretensa acumulação 
primitiva, para uma riqueza acumulada antes da instauração do sistema 
capitalista. Quem no início possuísse mais continuaria a receber mais. Já 
vimos qual o primeiro erro lógico dessa interpretação: confunde os fatores 
históricos do sistema com suas condições atuais de possibilidade. É preciso 
em suma elucidar por que o privilégio histórico mantém-se no sistema. 
Marx ainda aponta outro erro da mesma natureza; pensar que a mera 
retenção de uma vantagem esclarece sua permanência equivale a atribuir ao 
negativo em sua simplicidade, um poder criador incompatível com sua 
negatividade abstrata: o mero negativo nada cria.44 Se levarmos em conta os 
fatores históricos, verificamos que contradizem o mecanismo do sistema, 
pois implicam na quebra da igualdade postulada pela troca. A história nos 
ensina que a acumulação primitiva foi sobretudo um sistemático roubo 
efetuado pela classe capitalista nascente contra os demais setores da 
sociedade pré-capitalista. Foi com o intuito de estudar esses fatos, 
incompatíveis com o andamento interno do sistema mas explicáveis pela 
reação do capitalismo contra sistemas produtivos menos desenvolvidos, que 
Marx escreveu o esplêndido capítulo sobre a questão.45 De tudo isso porém 
nos importa apenas salientar que o conceito de acumulação primitiva, 
verdadeiro pecado original da economia política,46 desrespeita as condições 
e os pressupostos igualitários postulados pela troca. Nessa altura da análise 
sua intervenção é totalmente descabida. 

A fim de confirmar as condições postas pela troca, o produto perde 
suas propriedades naturais para transformar-se exclusivamente em trabalho 
objetivado. Essa determinação, que advém ao produto na sua qualidade de 
valor, não lhe diz respeito enquanto valor de uso, sempre a resultar do 
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trabalho concreto e individual. A contradição definidora de mercadoria 
apresenta-se assim como oposição entre trabalho abstrato e trabalho 
concreto. Cumpre observar que o trabalho é definido na estrutura de troca e 
posto por ela, por um processo idêntico àquele que define o valor. Graças a 
esse procedimento, a definição do trabalho perde o caráter psicológico, 
predominante na obra de juventude, para apresentar-se como uma 
contradição estrutural posta pela troca. Dado o produto em seu cinismo e 
em sua parcialidade, importa agora investigar suas condições de 
possibilidade e inventariar as determinações que lhe advêm do fato de 
constituir o conteúdo das trocas. Dentre essas encontra-se a de apresentar-se 
como trabalho abstrato socialmente necessário à sua produção, como 
atividade orientada cristalizada na coisa, em oposição a essa coisa enquanto 
resultado do trabalho individual; de modo que se inscreve na própria 
estrutura definidora do valor a possibilidade de sua tradução em termos de 
trabalho individual e social. De um só golpe foi extirpado o psicologismo 
da juventude e com ele o existencialismo que faria do homem integral o 
fulcro da análise. Não mais trata de descobrir as vicissitudes e os traumas 
do produto a partir da atividade alienada que lhe deu origem. O trabalho 
deixa de ser encarado apenas como a objetivação do sujeito, inserindo-se 
essa determinação simples na estrutura da troca como um de seus 
momentos constituintes. Se aceitarmos a predominância do ponto de vista 
subjetivo, inevitavelmente o trabalho aparecerá como exteriorização do 
sujeito, como a forma pela qual comprovará seu ser no mundo; e as 
deformações do produto deverão ser explicadas assim pelas deformações da 
atividade produtiva, investidas com as funções fundantes do cogito. O 
subjetivo em suma há de explicar o objetivo. Se porém partirmos da 
mercadoria e da contradição básica que a define, desde logo poremos de 
lado a subjetividade fundante para nos restringir à análise da estrutura 
objetiva. Por certo essa objetividade demanda uma subjetividade 
correspondente, cuja concretidade e sentido entretanto são revelados pela 
estrutura inicial. O desenrolar do objetivo revela e determina o subjetivo 
correspondente sem que esse apresente outras determinações além das 
necessárias à posição da estrutura. No entanto, uma estrutura que se põe a si 
mesma não comporta uma subjetividade externa? Essas são questões que o 
marxismo tem de elucidar se pretender sobreviver como filosofia. Por ora 
nos interessa apenas salientar que são as estruturas do objeto o fio condutor 
do exame do sujeito. De novo a fenomenologia se mostra incapaz de 
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iluminar os recessos do objeto, pois não possui meios de dissolver as 
nuvens que se antepõem à sua visão. 

Somente tendo em vista a identidade do valor e do trabalho abstrato 
compreende-se a razão pela qual Marx faz do tempo de trabalho a medida do 
valor. “Que o tempo de trabalho ou o seu quantum seja a medida do trabalho 
nada mais significa senão que a medida do trabalho é a medida do valor. 
Duas coisas são comensuráveis pela mesma medida se são de igual natureza. 
Os produtos só podem ser medidos pela medida de trabalho – o tempo de 
trabalho – porque segundo sua natureza são trabalho. São trabalho 
objetivado. Como objetos tomam formas nas quais sua existência como 
trabalho possa aparecer na forma de uma finalidade exteriormente posta nele 
( isto não se observa entre os bois, por exemplo, e em geral nos produtos 
naturais reproduzidos), formas que contudo nada tem em comum. Como 
iguais existem apenas enquanto existirem como atividade. Essa é medida pelo 
tempo, que se transforma assim em medida do trabalho objetivado”.47 Por ser 
trabalho o valor mede-se pela medida do trabalho, por seu tempo necessário. 
Mas para que isso possa ocorrer é preciso que os objetos se apresentem 
unicamente como finalidade exteriorizada, como instrumento posto em si 
mesmo. A diversidade dos produtos é permeada pelo valor, por essa 
finalidade objetivada constantemente pelos mecanismos de produção 
capitalista. Se deixarmos de ver na mercadoria sua instrumentalidade, sua 
função de valor a criar valor, para fixar-nos em suas qualidades de produto de 
trabalho particular e de objeto de carecimentos individuais, tornamo-nos 
incapazes de compreender a natureza do valor e de sua medida.48 

Retomemos o exame das condições da troca. Cada sujeito traz ao 
mercado o produto de seu próprio trabalho, não lhe sendo permitido 
apossar-se pela força do produto da atividade alheia. Por isso cada um 
reconhece no outro uma personagem jurídica equivalente a si próprio. 
“D’abord eles se defrontam no ato da troca como pessoas que se 
reconhecem mutuamente como proprietários, como pessoas cuias vontades 
penetram suas mercadorias, nesse ato a apropriação recíproca por 
intermédio da alienação (Entäusserung) recíproca tem lugar através de suas 
                                                      
47 G. p. 506. 
48 Em não compreender o caráter substantivo do valor e, portanto, em não levantar o 
problema da constituição, consiste, a nosso ver, a principal deficiência de Paul M. Sweezy: 
Teoria do desenvolvimento capitalista; que dá ao valor, por assim dizer, uma interpretação 
behaviorista. Dai a necessidade de separar o aspecto qualificativo do quantitativo. 
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vontades comuns e, por conseguinte, essencialmente por meio do contrato”.49 
Para que a troca possa realizar-se em sua pureza e a quebra de igualdade 
constituir apenas uma exceção subjetiva, desvinculada de sua natureza 
social,50 é preciso que se instaure também entre os agentes um regime de 
igualdade formal, na medida em que todos são avaliados exclusivamente 
pelo papel que desempenham no processo. Cada um é apenas o portador do 
produto de seu trabalho, pretendendo obter com ele o produto do trabalho 
alheio; nessas condições todos são iguais e gozam dos mesmos direitos. A 
circulação simples postula portanto o reino da igualdade jurídica, do 
contrato,51 enfim da vontade universal de Hegel.  

Desse modo, a vontade universal corresponde de fato a um momento 
da realidade contemporânea. No entanto convém atentar para sua estreiteza 
e insuficiência, já que possui validade apenas nas esferas mais superficiais e 
formais da vida capitalista. Tudo o que passa no universo da produção 
escapa ao seu domínio. A mistificação dos ideólogos do regime não está em 
extrapolar sua significação? 

Embora a circulação simples implique ademais na necessidade de 
que a produção se faça fora dos processos de troca, estabelece contudo 
certas condições a que o sistema produtivo deve obedecer. Entre elas 
convém salientar o caráter particular e historicamente determinado da 
divisão do trabalho pressuposta pela troca. Não há dúvida de que sem 
divisão de trabalho e sem diversidade de carecimentos não há trocas 
possíveis, mas tais pressupostos ao serem subordinados à determinação 
social do valor de troca configuram-se num modo particular cujo sentido é 
dado pelo regime de produção em que essas determinações simples se 
inscrevem.52 “A hipótese básica de que os agentes da circulação produziram 
valores de troca, produtos que de imediato se situam sob a determinação 
social do valor de troca, de que produziram subordinados a uma divisão de 
trabalho com uma configuração histórica determinada, inclui uma série de 
condições prévias que não nascem nem da vontade dos indivíduos nem de 
seu caráter natural imediato, mas de condições e relações históricas onde o 
indivíduo já se encontra determinado socialmente, como membro da 
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sociedade; assim como essa condição prévia inclui relações que se 
apresentam em outros relacionamentos de produção entre os indivíduos, 
diferentes dos relacionamentos simples em que se defrontam na circulação”.53 
Essa crítica, endereçada aos economistas que fazem a sociedade derivar 
simplesmente da divisão do trabalho, baseia-se como sempre na ideia de 
que falta à determinação simples a capacidade de fundar um modo de 
produção determinado. O que é comum a todas as épocas não possui por si 
só a força de explicar sua diversidade. Desse modo, partir da divisão 
abstrata do trabalho implica em pressupor o atomismo sociológico, onde a 
estrutura nasceria da soma dos comportamentos individuais. Dada a 
diversidade dos carecimentos, seria conveniente a especialização das tarefas 
pois todos aproveitariam da maior produtividade de cada um. A circulação 
simples apareceria então como o processo mais fácil de integrar as 
produções individuais. De certo todos podem ganhar nessa circulação mas 
não é por isso que devemos constituí-la a partir dos carecimentos, pois esse 
caminho pressupõe, de um lado, produtores cuja individualidade é posta 
sem qualquer referência à história, de outro, a possibilidade da divisão de 
trabalho existir como procedimento humano independente de sua 
especificação a particularização num modo produtivo dado. No fundo, 
encontra-se a mesma robinsonada a pensar o indivíduo antes da história e 
da sociedade. Mas ao contrário dos tempos de juventude, na luta contra o 
atomismo sociológico, Marx não se contenta em apelar para uma 
sociabilidade primitiva, ideia a ordenar os trabalhos individuais. Dado o 
valor de troca como fim último da produção capitalista, importa averiguar 
que tipo de sociabilidade ele postula. Desde logo a análise se situa no 
interior de um modo de produção: sendo a sociabilidade retomada pela 
troca, perde o caráter abstrato e teleológico anterior para converter-se numa 
das formações do próprio sistema. 

A primeira propriedade imposta pela troca às relações entre os 
indivíduos diz respeito à exterioridade dessas relações. Todos, como veremos 
em seguida com outros pormenores, põem-se a trabalhar com o intuito de 
apossar-se de um único produto: o valor de troca sob a forma de dinheiro. 
Com isso perde-se a bela particularidade do trabalho artesanal, porquanto 
vale a pena produzir qualquer produto, seja quais foram os meios, desde que 
no fim apareça um lucro. A avareza e a usura, os antigos pecados mortais dos 
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sistemas pré-capitalistas, infiltram-se com violência em todos os recantos e 
destroem as barreiras em que as pessoas se confinavam como se fossem 
indivíduos de espécies naturais. Mas a nova universalidade a que todos se 
submetem, por nascer da transação entre coisas, recebe delas suas 
determinações essenciais. Se cada um vale apenas como agente do processo, 
nele alienando-se, passam as relações entre os homens a ser regidas pelas 
relações que eles próprios imprimiram aos objetos. “No valor de troca o 
relacionamento social das pessoas transforma-se numa relação social entre 
coisas, os bens pessoais em bens objetivos (sachlich)”.54 Todo poder é 
atribuído aos bens materiais e todo-poderoso é aquele que os possui. 

A universalidade material posta pela troca divide o processo histórico 
em três fases, conforme progride a formação do valor. Enquanto 
permanecerem fracas as relações humanas estabelecidas por ele, continuam 
fortes as relações pessoais propriamente ditas. É o que acontece na 
comunidade primitiva, no feudalismo, no sistema corporativo, etc. Ao 
manter todavia relações baseadas exclusivamente na troça,dissolve-se a 
dependência pessoal entre os homens para dar lugar à mera dependência 
material. Finalmente, quando superarem a objetivação e a alienação da 
coisa, os homens alcançarão a livre individualidade, fundada então na 
universalização efetiva do indivíduo e na recuperação do sentido social de 
sua produção.55 A respeito dessa tripartição do processo histórico cabe-nos 
fazer duas observações. Em primeiro lugar, cada fase corresponde a um 
momento de completação da sociabilidade postulada pela troca: não existe 
no início mas vem a ser, destruindo a forma de sociabilidade anterior, em 
seguida, existe plenamente na exterioridade objetiva e, finalmente, deixa de 
ser o que era por sua própria negação. O procedimento de Marx é 
puramente formal: posta a condição de possibilidade da troca como 
existência imprescindível para a própria realização dela, a fase anterior e a 
posterior nascem respectivamente da negação e da negação da negação do 
positivo dado como existente. Daí a possibilidade de englobar nessas duas 
épocas modos de produção totalmente diversos. O valor de troca é a 
característica essencial do atual sistema produtivo, mas nada nos pode 
garantir que suas negações consistem na matriz dos outros sistemas. Ao 
contrário, é provável que participem deles de um modo subsidiário e 
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formal, pois cada um possui seu próprio objetivo que somente a 
investigação histórica ou a construção do futuro podem revelar. Em 
segundo lugar, observamos que as três fases têm como nervo um sistema de 
trocas materiais (System des Stoffwechsels)56 cuja plenitude e universalidade 
somente são adquiridas da segunda em diante. Os homens tem nas coisas o 
instrumento e o conteúdo das relações mantidas entre si, cuja forma está na 
dependência recíproca da forma de produção e circulação dos bens 
materiais. Relações sociais e relações de produção formam momentos de 
um processo inseparável, embora dificilmente sejam condizentes. No 
entanto, a especificidade e a autonomia tanto da forma de relações sociais 
como da forma das transações materiais, juntamente com a distância que 
cada forma mantém em relação à outra, são diferentes para cada modo de 
produção. Em outras palavras, a infraestrutura, constituída pelo sistema de 
trocas materiais informado pelo sistema de relações de produção, não 
possui em todos os momentos da história a mesma individualidade e 
especificidade, adquirindo, em cada modo de produção um estatuto 
ontológico diferente. Emprestar à noção de infraestrutura um sentido rígido 
e um caráter absoluto implica em extrapolar sua natureza capitalista para 
outros sistemas produtivos, o que equivale a incorrer no erro dos 
economistas que tomam as relações econômicas de todas as épocas com a 
mesma natureza, autonomia e nitidez adquiridas no capitalismo. 

Do ponto de vista formal a circulação simples se caracteriza pela 
absoluta igualdade em que situa seus agentes. O que se deve dizer a respeito 
de seu conteúdo? É mister distinguir o conteúdo social posto pela troca, o 
valor propriamente dito e natural anterior a ela, cujas determinações são 
relativas ao valor de uso. “No que respeita ao conteúdo exterior ao ato de 
troca (conteúdo que fica de fora das determinações econômicas – ato que 
consiste tanto em pôr e em comprovar o valor de troca, como o sujeito 
enquanto o agente de troca) cabe apenas afirmar: 1 – a particularidade natural 
das mercadorias trocadas; 2 – o carecimento natural particular dos agentes de 
troca. Ou, englobando ambos os itens, o valor de uso variado das mercadorias 
trocadas”.57 A diversidade dos carecimentos e a correspondente diversidade 
dos objetos de uso aparecem pois como condições naturais da troca, 
obviamente postas de lado pela economia política que se ocupa do homem na 
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história. Mas o importante está no fato de a diversidade natural propiciar em 
síntese a igualdade social postulada pela circulação simples, de forma que 
desde o início as necessidades naturais fazem do homem um ser totalmente 
dependente de seus companheiros. “Mas isso não é tudo. Que o carecimento 
de um indivíduo possa ser satisfeito pelo produto de outrem e vice-versa, que 
cada um seja capaz de produzir o objeto do carecimento do outro e capaz de 
contrapor-se a outrem como proprietário do objeto do carecimento alheio, 
prova que cada indivíduo, na qualidade de homem estende-se além de seus 
próprios carecimentos etc. e que todos se comportam uns em relação aos 
outros como homens; prova que sua essência genérica coletiva 
(gemeinschaftliches Gattungswesen) é conhecida de todos. Não ocorre o 
elefante produzir para o tigre ou um animal para outro. Um enxame, por 
exemplo, constitui no fundo apenas uma abelha e todos produzem a mesma 
coisa. Além do mais, até onde essa diversidade natural dos indivíduos e de 
suas mercadorias... constitui o motivo de sua integração, de seu 
relacionamento social como agentes da troca, onde por hipótese são iguais e 
assim se comprovam, acresce à determinação de igualdade e de liberdade”.58 
Reencontramos a essência genérica do homem a configurar uma das 
condições fundamentais da circulação simples. Não estaria Marx retrocedendo 
e retomando a dialética idealista da juventude? 

Unicamente a distinção clara e precisa da ordem dos pressupostos e do 
sentido que adquirem ao serem reformulados no sistema poderá evitar uma 
interpretação errônea das condições estudadas anteriormente, interpretação 
aliás que está na base das confusões tão frequentes nos textos marxistas 
atuais. Vejamos em resumo quais foram as pressuposições estipuladas pela 
troca e o sentido de suas determinações. A circulação simples supõe, em 
primeiro lugar, que seus agentes sejam proprietários e troquem produtos de 
seu próprio trabalho. Esse pressuposto porém é totalmente reposto no 
sistema: cada troca simples faz abstração das outras condições de posse e 
produção. O mesmo acontece com a diversidade natural dos objetos; a 
diferença dos valores de uso é suposta pela troca, mas essa propriedade do 
objeto não é retomada na sua forma social de valor, onde toda naturalidade 
perde qualquer força determinante na atuação do sistema. Por não 
observarem essa distinção e não perceberem que o valor é substância formal, 
muitos autores deixaram de compreender a especificidade da teoria marxista 
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e sua enorme importância para a metodologia das ciências humanas. A 
circulação simples ademais pressupõe e repõe as relações jurídicas de 
propriedade, de igualdade e de liberdade. No que respeita entretanto à divisão 
de trabalho e à sociabilidade primitiva o problema diverge em duas direções, 
pois a reposição do termo no sistema altera por completo o sentido que 
possuía na suposição. A existência da troca implica na divisão de trabalho, 
essa divisão pressuposta diz respeito unicamente à necessária diversidade de 
produtos e de carecimentos para que a troca possa ocorrer. No entanto, 
quando a troca é posta como o alvo das relações humanas, repartem-se as 
tarefas exclusivamente com o fito de propiciar as trocas e não mais de 
satisfazer às necessidades individuais ou sociais, como acontece, por 
exemplo, numa produção tribal. Compreende-se ainda melhor essa 
transformação de sentido e da força determinante quando passamos para a 
sociabilidade primitiva. Em vista da troca, os indivíduos passam a manter 
entre si relações externas mineralizadas, que pressupõem a variedade dos 
produtos e dos carecimentos e sobretudo um certo tipo de produção peculiar 
ao homem que implica no conhecimento da destinação social da atividade 
produtiva. Tais pressuposições são estipuladas exclusivamente pela troca, isto 
é, por um tipo particular de relação humana, isolada das outras, que de 
imediato não visa a sociedade global. Desse modo, a sociabilidade postulada 
não é nem a sociabilidade mineral resultante de sua negação, nem a 
sociabilidade geral do sistema capitalista, onde a troca simples representa 
apenas um dos fenômenos mais aparentes. Em outras palavras, a 
sociabilidade reposta no sistema nega a sociabilidade genérica pressuposta; 
além do mais, ambas perdem toda e qualquer força determinante. Não está 
presente, como nos textos juvenis, o ideal de sociabilidade genérica a corrigir 
o fracionamento dos processos da sociedade civil; a troca supõe apenas certos 
conteúdos, produtos fabricados de uma maneira tal que implica na consciência 
humana, os quais todavia não integram a substância valor enquanto valor. Os 
conteúdos naturais e a sociabilidade natural são excluídos das formações 
econômico-políticas e são, por conseguinte, expulsos do processo dialético 
enquanto esse opera no sistema. 
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4. Desdobramento de uma estrutura intencional 

A circulação simples configura o conjunto de relações definidoras da 
mercadoria. Seja qual for o período histórico considerado e qual for a 
penetração do comércio nesse período, a existência da mercadoria implica 
na existência de tais relações. Nem todas as sociedades porém orientam sua 
produção no sentido de criar valores de troca, sistematicamente isso foi 
feito apenas pelo sistema capitalista que postula o valor como o fim último 
e o objetivo mediato de sua prática. Como tudo se volta para a troca e 
adquire um preço, como todo produto possui uma significação eminentemente 
social, a mercadoria assume a sua mais plena existência. A posição da 
circulação simples abrange enfim toda a sociedade burguesa. Desse modo, a 
explicação estrutural do sistema capitalista não atenta para outras 
sociedades que tenham a circulação simples como um momento de sua 
organização econômica. Dada a definição da mercadoria e a sujeição de 
todo o sistema à produção do valor, importa-lhe apenas prosseguir no 
desenvolvimento e no enriquecimento das categorias básicas. Na verdade, 
na medida em que os conceitos abrigam traços de sua história passada, 
espelham-se na estrutura do modo de produção capitalista outras formas de 
produção e até mesmo os passos mais gerais da evolução dos sistemas 
econômicos: o movimento estrutural de interiorização do valor de troca, por 
exemplo, reproduz em largas pinceladas sua evolução no decurso da 
história, de forma que no evolver da história e do sistema encontramos a 
mesma passagem do simples ao complexo, do abstrato ao concreto. 
Convém entretanto ter sempre presente que, se tal espelhamento é essencial 
para a compreensão do curso da história, não afeta a explicação do sistema 
capitalista como tal. Além do mais, o movimento de realização e completação 
das categorias iniciais corresponde à passagem do dado imediato e mais 
aparente à realidade mais profunda. Se o capital tem na mercadoria sua 
primeira aparição, a circulação simples constitui o primeiro fenômeno do 
capitalismo; como porém exprime apenas a troca de produtos fabricados 
fora de seu âmbito, representa a manifestação de um processo mais 
profundo levado a cabo pelo capital industrial.59 “A circulação considerada 
em si mesma é a mediação de extremos pressupostos. Não põe entretanto 
esses extremos. Como totalidade da mediação, como processo total, deve 
ser por isso ela própria mediatizada. Seu Ser imediato é então pura 
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aparência. É o fenômeno de um processo que se desenrola às suas costas”.60 
Dado isso, temos a considerar duas posições iniciais: 1 – a sociedade 
capitalista põe sua produção sob o’ império do valor de troca, definido pela 
circulação simples; 2 – essa circulação pressupõe produtos criados fora de 
seu circuito. A realização de ambas as posições implica na movimentação 
de todo o sistema capitalista. Em primeiro lugar, na transformação do valor 
em capital, que constitui o objeto deste nosso parágrafo. 

A conversão do dinheiro numa categoria e numa substância autônoma 
é o primeiro passo necessário dessa transformação. Marx expõe sua doutrina 
pela primeira vez na Contribuição à Crítica da Economia Política. Não é 
nem fácil nem simples e, se não atentarmos para o processo dialético de 
constituição implícito, seremos levados a ver na análise categorial, minuciosa 
e muitas vezes repetida, um mero jogo de palavras a ser suprimido numa 
exposição mais escorreita. Obviamente nos ateremos ao processo constitutivo, 
deixando de lado os aspectos propriamente econômicos da teoria. 

A mercadoria é valor de uso, mas ao mesmo tempo não o é para o 
possuidor que nela vê apenas um instrumento de troca. Para vir a ser valor de 
uso deve então desprender-se dos carecimentos particulares e alienar-se na 
circulação, processo que resulta, como sabemos, na transformação do 
trabalho singular produtor de valor de uso em trabalho abstrato socialmente 
necessário. Com isso a mercadoria altera sua forma e de não valor de uso 
para o produtor passa a valor de uso para o novo possuidor e, como seu ser 
para troca é seu ser enquanto valor de troca, adquire existência unicamente no 
relacionamento com outras mercadorias. O produto, de objeto sensível 
enformado pela finalidade do trabalho subjetivo, passa a definir-se como um 
ser social por excelência, constituído no interior de uma constelação de 
significações. A relação de uma mercadoria com todas as outras é, no início, 
teórica e apenas pensada, a determinar-se ulteriormente na troca. O 
aparecimento do dinheiro vai significar precisamente a efetuação dessa 
intencionalidade. Sabemos que a mercadoria é valor de troca enquanto 
encerra o quantum de tempo de trabalho necessário à sua produção, de forma 
que sua existência é a do tempo de trabalho materializado. Apresenta-se 
porém de imediato como tempo de trabalho individual, cristalizado num 
conteúdo enformado. Sob esse aspecto, também não é valor de troca, 
devendo vir a sê-lo. Em primeiro lugar, a mercadoria somente realiza o 
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tempo de trabalho geral se configurar um certo tempo de trabalho 
individualizado, consumido na execução de um fim útil, isto é, se depois da 
troca puder servir para alguma coisa. Assim sendo, só devem valor de uso se 
passar pelo valor de troca e vice-versa. Em segundo lugar, a fim de ocorrer a 
alienação das mercadorias é mister que cada uma satisfaça, em última 
instância, um carecimento qualquer, mas isso somente se dá quando as 
mercadorias desconhecem os carecimentos imediatos e se lançam 
indiscriminadamente na circulação. Como simples valor de uso, uma 
mercadoria não mantém relação alguma com as outras; como valor de troca, 
todavia, cada uma se reporta a todas, que, por sua vez, se relacionam com ela, 
de sorte que uma é substituída indiferentemente por outra na qualidade de seu 
equivalente. Não há pois entre elas a não ser uma diferença quantitativa, 
porquanto a troca iguala a diversidade material existente, sem a suprimir, 
todavia, já que é preciso mercadorias diferentes para satisfazer necessidades 
diferentes. A equalização e a diferenciação, mutuamente exclusivas, coabitam 
os mesmos objetos, criando um círculo vicioso na medida em que a solução 
de um problema supõe o outro resolvido: a realização de um pressuposto 
implica a realização de seu contraditório. O processo de troca não é senão o 
desdobramento e a resolução dessas exigências opostas. 

Estamos diante de duas dificuldades: 1 – para manifestar-se como 
valor de uso, trabalho individual materializado, a mercadoria deve alienar 
esse valor e passar pelo ato de compra e venda, o que já supõe sua 
existência como valor de troca; 2 – no processo de troca, as mercadorias são 
representantes do trabalho em geral do homem, mas a materialização do 
tempo de trabalho individual em tempo de trabalho geral resulta da troca, 
único tribunal a ditar a validade ou a nulidade do esforço singular. Vejamos 
como se resolvem essas contradições. A mercadoria possui na troca pelo 
menos uma dupla existência: seu valor de troca é dado por outra. Tomemos 
a mercadoria a cujo valor de troca se exprime em b, c, d...; o valor de a se 
expressa indiferentemente em cada uma delas por quantidades diferentes: 
tanto de b, tanto de c, tanto de d etc., representantes do mesmo quantum de 
trabalho geral. Como transformar uma única mercadoria na representação 
do tempo de trabalho geral materializado, ou ainda, como dar diretamente 
ao tempo de trabalho individual incorporado numa coisa a generalidade 
postulada? Se com efeito um única mercadoria realizar em si mesma a 
dupla existência do valor e concomitantemente a dupla existência do 
trabalho, desaparecerão as dificuldades apontadas. Desprezando os 
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coeficientes, cada mercadoria configura uma sequência infinita de equações 
do tipo a = b, a = c, a = d . . . A vinculação teórica e intencional de a com 
os outros termos realiza-se como um fato social se invertermos os termos 
das equações: b = a, c = a, d = a . . . Na sequência anterior, as outras 
mercadorias exprimiam o valor de troca de uma delas tomada como ponto 
de referência; agora, uma mercadoria é expulsa da troca direta para tornar-
se o equivalente geral, graças à ação universal exercida sobre ela por todas 
as outras que encontram nela a medida de seu valor. Desaparece assim a 
sequência ilimitada, pois uma mercadoria logo encontra a tradução de seu 
valor em outra, tomada na qualidade de reflexo das demais. Todas as 
mercadorias de agora em diante são medidas por a, são quantidades 
diferentes do mesmo objeto. Além disso, se todas as mercadorias se 
metamorfoseiam em a por intermédio das respectivas alienações, a por sua 
vez se converte na manifestação imediata do trabalho abstrato; representa 
de um só golpe os outros trabalhos dispendidos na produção dos outros 
valores. A nova mercadoria, tomada como equivalente geral, possui os dois 
valores de uso necessários à solução das dificuldades apontadas: o uso 
inicial correspondente ao trabalho individual incorporado soma-se à 
utilidade social de permitir um sistema generalizado de trocas. O 
equivalente geral sob forma de moeda constitui assim o dinheiro.61 

Para o pensamento formal o procedimento de Marx é totalmente 
incompreensível. Sendo a igualdade comutativa, a inversão dos termos da 
equação não altera de forma alguma os dados do problema. No entanto, a 
metamorfose e a constituição de uma nova categoria, paralela ao 
nascimento de uma nova substância social, encontram, a nosso ver, seu 
fundamento na intenção noemática posta pela troca. Isto é, numa relação 
intencional objetiva oculta sob o formalismo da equação. A relação de a 
com as outras mercadorias é, no início, apenas uma intenção do produtor 
que vê nos produtos alheios a possível realização dos múltiplos valores de 
troca de a. Na troca simples, quando dois produtores se defrontam, o raio 
intencional vai de a a b e de b a a; na troca generalizada, porém, à 
comutatividade acresce a transitividade na medida em que a procura 
reconhecer-se em b, c, d etc. Quando finalmente todos os termos submetem 
a sob sua ação ideal, como diz Marx, e a passa a medir todos os outros, 
firma-se uma relação orientada de todas as mercadorias entre si. É possível 
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objetar que, se todas agem sobre todas, a prioridade de a é unicamente 
formal e consiste num mero recurso retórico; no entrelaçamento das 
mercadorias não há pois necessidade de uma delas emergir e constituir-se 
em dinheiro. Não podemos imaginar uma sociedade comercial onde cada 
objeto teria seu valor expresso em várias mercadorias? Não houve mesmo 
épocas da história moderna em que o ouro e a prata coexistiram como 
padrão monetário? Se deixarmos de lado as dificuldades atinentes ao devir 
do dinheiro para nos fixar no problema de sua essência, confirmada em 
cada operação comercial baseada exclusivamente nele, é fácil reconhecer 
que o relacionamento integral das mercadorias entre si, em virtude da não 
comutatividade da intenção postulada nas trocas elementares, somente logra 
realizar-se se uma única mercadoria se transforma no espelho onde se 
refletem todas as outras, pois do contrário não teríamos a constituição de 
um mesmo valor. Na sequência de equações: a = b = c = d . . . há na 
verdade um fluxo idêntico a manifestar-se na diversidade dos termos e dos 
coeficientes, mas o valor assim constituído não possui uma autonomia 
substantiva, independente dos termos imediatos. Ora, isso contradiz a 
universalidade do trabalho já posta pela igualação. No momento em que as 
mercadorias passam a exprimir quantidades encarnadas do tempo de 
trabalho universal, já está posta a unicidade do valor e de sua medida. Do 
mesmo modo, a existência de dois equivalentes gerais levaria à mesma 
contradição: ou haveria dois valores, o que é absurdo, ou os dois 
equivalentes su-poriam uma mesma substância que estaria à espera da 
primeira oportunidade histórica para manifestar-se. 

A respeito dessas questões importa a nossos propósitos apenas 
observar como a análise intencional opera no interior de uma estrutura 
formal. Marx não se ocupa evidentemente dos estados de consciência de 
vendedores e de compradores reais, mas unicamente da intenção mínima 
capaz de acionar o processo da troca. Dessa maneira, a investigação das 
intenções possíveis é orientada por uma estrutura anteriormente postulada. 
Já que as estruturas objetivas não foram postas entre parênteses, continuam 
a servir de cânone para a pesquisa científica. Em vez de procurar na 
complexidade antepredicativa dos atos vitais a origem das formas de 
sociabilidade, de agora em diante Marx as toma como pressupostas e por 
isso todo seu interesse se dirige para a determinação das formas sociais 
elementares de cada sistema e para o seu posterior desenvolvimento 
categorial. No fundo, estão ainda os indivíduos a agirem e a fazerem 
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história, mas a realidade deles não é mais posta em estrita independência 
das estruturas objetivas da sociedade civil. Os homens são essas estruturas e 
a inteligibilidade de sua individualização depende diretamente do contexto 
categorial. O existencialismo de Feuerbach foi inteiramente extirpado. 

O capital faz sua primeira aparição logo depois de constituído o 
dinheiro: o último produto da circulação simples configura o primeiro 
fundamento da nova categoria.62 Convém ter presente o sentido teórico 
desse pressuposto. Para que o capital venha a ser na história foram 
necessárias outras condições, ligadas à desintegração do mundo feudal; para 
o desenvolvi mento categorial entretanto o dinheiro é a única condição 
requerida. Se levarmos em conta os pressupostos iniciais do sistema, a 
constituição do novo conceito se faz sem qualquer interrupção do 
encadeamento dialético: o dinheiro não se distingue do capital a não ser por 
integrar-se numa forma diferente de circulação.63 Na circulação simples: 
M – D – M, o dinheiro aparece exclusivamente como meio de unir duas 
mercadorias, expediente a facilitar a troca entre produtores que quase 
sempre lucram com a transação. Se o dinheiro porém alcança sua 
autonomia substantiva, não -há mais obstáculos para que venha a ser o 
próprio objeto das operações. Nesse caso, compra-se para vender e não 
mais para consumir, passando a mercadoria a ocupar o mesmo lugar 
intermediário antes assumido pelo dinheiro. A fórmula D – M – D, levando-
se em conta a continuidade das trocas, parece formalmente não se distinguir 
da anterior e constituir apenas uma nova maneira de seccionar o processo 
contínuo. No entanto, a escolha do ponto inicial depende do sentido e da 
finalidade conferidos ao decurso da circulação. Se a troca é posta a serviço 
dos carecimentos dos produtores, o dinheiro necessariamente representa o 
papel subsidiário de meio de comunicação. Dado isso, não há maneira 
possível de transformá-lo em escopo absoluto da transação e, por 
conseguinte, em capital. No entanto, desde o início a circulação simples 
está submetida ao império do capital. Se dela se faz um estudo separado, é 
unicamente com o intuito de definir a mercadoria na qualidade de primeiro 
fenômeno da produção capitalista Os objetivos da circulação simples 
constituem, em sua, momentos dependentes e subsidiários da finalidade 
superior posta em ação pelo sistema global, de sorte que a descontinuidade 
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só pode aparecer quando abandonamos o plano categorial para nos imiscuir 
nas vicissitudes da história. 

A fórmula D–M–D é absolutamente desprovida de sentido se o 
dinheiro resultante for idêntico ao inicial. Por que comprar e vender, 
arriscar-se no comércio, se não se retira lucro algum? O dinheiro 
recuperado necessariamente deve ser maior, pagar a pena do capitalista. 
Representemo-lo por D’. Isso posto, desaparecem os fins intermediários 
atuantes na circulação simples, tudo passa a ser regido pela ânsia de lucrar. 
Pouco importa que os empresários particulares tenham em mira a realização 
de outros objetivos mais nobres, o lucro está inscrito no sentido objetivo de 
sua ação. Além disso, a nova circulação integra seus termos num contexto 
diferente. “Na circulação D – M – D’ a mercadoria e o dinheiro funcionam 
unicamente como modos diversos de existência do próprio valor que 
encontra no dinheiro seu modo de existência universal e nas mercadorias 
seu modo particular, ambos como se fossem suas formas dissimuladas de 
existência. Passa constantemente de uma forma a outra sem se perder nesse 
movimento, transformando-se assim num sujeito automático. Se nos 
fixarmos numa forma particular da aparência que o valor ao valorizar-se 
toma no curso de sua vida, então diremos: o valor é capital ou o valor é 
mercadoria. No entanto, o valor é aqui o sujeito de um processo no qual, 
graças ao constante câmbio de forma de dinheiro e de mercadoria, altera sua 
própria grandeza e, na qualidade de mais-valia, foge de si mesmo enquanto 
valor originário, valoriza-se a si próprio”.64 

A existência de D’ coloca o seguinte problema: donde nasce a nova 
quantidade de valor incorporada ao valor inicial? Conforme os próprios 
dados da questão, o novo valor, ou melhor, a mais-valia, deve responder 
entretanto a dois pressupostos contraditórios. Em primeiro lugar, para que 
haja valor é preciso que as trocas se façam por seus equivalentes. Enquanto 
se trocavam valores de uso era possível beneficiar a ambos os proprietários; 
agora, porém, dada a troca por equivalentes, como um deles poderá sair 
lucrando? A mais-valia portanto deve provir de uma esfera anterior à 
circulação.65 Mas, em segundo lugar, não há de nascer senão do processo de 
trocas. A circulação com efeito é a soma das relações de troca entre 
proprietários; afora essas relações, eles não se vinculam a não ser com seus 
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produtos. Ora, os proprietários, graças ao próprio trabalho, são canazes de 
criar ou aumentar um dado valor, isto é, transformar D num valor maior, 
mas nunca valorizar o valor, fazer com que um valor lançado no processo 
volte incrementado às suas mãos, como exige a definição de D’. Desse 
modo, torna-se impossível ao produtor valorizar o valor fora da esfera da 
circulação, sem portanto entrar em contacto com outros possuidores de 
mercadorias.66 O capital em suma nasce e não nasce da circulação. 

Retomemos a fórmula D – M – D’. A valorização evidentemente não 
se dará na segunda operação M – D’, porquanto representa apenas a 
conversão em dinheiro de um valor já incorporado num objeto. “A alteração 
deve ocorrer portanto com a mercadoria que no primeiro ato D – M é 
comprada, mas nunca com o seu valor, que será trocado por seu 
equivalente, pois a mercadoria é paga pelo seu valor. A alteração só pode 
nascer de seu valor de uso como tal, isto é, de seu consumo. A fim de retirar 
valor do consumo de uma mercadoria, nosso proprietário de dinheiro deve 
ter a felicidade de encontrar no interior de esfera da circulação, no mercado, 
uma mercadoria cujo valor de uso possua a virtude particular de ser fonte de 
valor, cujo consumo efetivo seja também objetivação de trabalho e por isso 
criação de valor. E o proprietário de dinheiro encontra no mercado essa 
mercadoria específica: a capacidade ou a força de trabalho”.67 As duas 
exigências contraditórias foram satisfeitas: a mais-valia nasce ao mesmo 
tempo da circulação e da produção. Na qualidade de mercadoria, o valor da 
força de trabalho é determinação pelo tempo de trabalho social dispendido 
na sua criação e reprodução. O operário possui essa força do mesmo modo 
que o capitalista é proprietário do dinheiro inicial. Entre ambos se 
estabelece uma troca simples e o operário se obriga a trabalhar para o 
capitalista. Até agora as regras da circulação simples foram respeitadas: 
estamos no reino do contrato, da igualdade e de Bentham, diz Marx 
ironizando.68 O consumo porém da força de trabalho produz mais valor do 
que o dela própria, mais-valia que passa às mãos do capitalista pelo simples 
fato de este possuir os meios de produção. Importa salientar a especificidade 
da exploração capitalista. Não há mais a força bruta que se apropria direta 
mente do trabalho excedente do escravo ou do servo. Tudo se passa no 
reino igualitário do valor, duma substância social sujeito, cuja prole vai 
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diretamente cair no bolso do empresário. Muitos bons autores ainda 
confundem a apropriação da mais-valia com a exploração do trabalho 
excedente feita pelo particular ou pelo estado. Com isso, porém, destroem a 
especificidade assinalada, reduzindo-se o problema da criação de um novo 
ser social ao de uma melhor ou pior organização do sistema produtivo. 

Chegamos ao término de nosso resumo. Em que pese ao seu 
esquematismo, nos fornecerá os elementos necessários à discussão das três 
noções básicas tratadas nos textos de juventude: a de trabalho, a de 
propriedade e, finalmente, a de alienação. 

5. O trabalho determinante 

Tomemos o trabalho em sua determinação mais abstrata e universal. 
É antes de tudo transação entre o homem e a natureza, onde o primeiro por 
meio de sua própria atividade controla e regula um sistema de trocas 
energéticas com o segundo, ambos constituindo os momentos da mesma 
totalidade dinâmica.69 No processo, o objeto adquire uma forma útil ao 
homem; esse, por sua vez, amplia suas faculdades potenciais. Marx porém 
não se demora nesta análise do trabalho em seu estágio primitivo e ainda 
ligado ao instinto. “Nosso ponto de partida é o trabalho numa forma que 
pertence exclusivamente ao homem. A aranha faz operações semelhantes às 
do tecelão e a abelha envergonha muitos arquitetos ao construir suas células 
de cera. Mas desde logo o pior arquiteto se distingue da abelha mais hábil, 
porquanto constrói sua célula na cabeça antes de construí-la na colmeia. No 
fim do processo de trabalho obteve-se um resultado que no início já estava 
na representação do trabalhador, estando pois presente idealmente. O 
trabalhador não apenas opera uma alteração na forma dos objetos naturais, 
mas também, ao mesmo tempo, realiza neles o escopo consciente, que 
determina seu modo de agir como se fosse uma lei a subordinar sua 
vontade. A mais do esforço dos órgãos trabalhadores faz-se pois mister, 
durante todo o trabalho, uma vontade orientada que se externa na atenção, 
tanto maior quanto o trabalho, por causa de seu conteúdo e de sua forma de 
execução, menos entusiasmar o trabalhador; este cada vez menos o desfruta 
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como o jogo de suas forças corporais e espirituais”.70 Além de alterar a 
forma da natureza, o trabalho em suma realiza um projeto. 

São três os momentos elementares do processo de trabalho: a 
atividade orientada ou o próprio trabalho, o objeto e seu meio.71 A terra é o 
objeto universal e as coisas nada mais são do que pedaços da terra 
separados pelo trabalho. Instrumentos são todas as coisas ou conjuntos de 
coisas a interporem-se entre o trabalhador e seu objeto como condutores da 
ação. Marx lembra a tese de Franklin: o homem é essencialmente um 
toolmaking animal, a tal ponto que é possível distinguir as épocas 
econômicas pela maneira diversa de utilizar diferentes instrumentos de 
produção. Dentre esses devemos contar também as condições materiais 
indispensáveis à produção: em primeiro lugar a terra como locus standi do 
trabalho, em seguida as oficinas, as estradas, os canais etc. Finalmente, no 
que respeita à atividade, convém acentuar ainda mais seu caráter intencional 
e voluntário, sua tensão para o objeto a transformá-lo numa coisa 
apropriada ao uso humano. No processo, a atividade combina-se com o 
objeto e esse com o trabalhador, numa simbiose que termina com a 
humanização do produto e na efetivação do agente. Como resultado dos três 
momentos temos pois o produto neutro onde esses fatores são consumidos, 
numa negação positiva que, em lugar de esgotar-se em si mesma, redunda 
na formação de um novo objeto. “O consumir não é o mero consumir da 
matéria, mas o consumir do próprio consumir, na superação da matéria a 
superação dessa superação e portanto a posição dela. A atividade doadora 
de forma consome o objeto e se consome, mas consome apenas a forma 
dada do objeto a fim de o pôr numa forma objetiva; consome-se a si mesma 
tão somente em sua forma subjetiva enquanto atividade”.72 Desse ponto de 
vista, o trabalho é dito produtivo, não porém produtivo de valor, a única 
característica que interessará ao sistema capitalista.73 No entanto, já neste 
nível abstrato da análise, se considerarmos o desenvolvimento da produção 
social, verificamos que o objeto de trabalho imediato contém cada vez mais 
traços de trabalho anterior; hoje é muito raro encontrarmos um objeto 
puramente natural. Desde logo, trabalho e natureza aparecem pois 
indissoluvelmente ligados. 
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O lugar ocupado por essa análise, no curso do desenvolvimento 
teórico das categorias fundantes do modo de produção capitalista, indica 
claramente seu caráter abstrato e o intuito do autor de contrapô-la à 
investigação modal. A descrição do processo de trabalho aparece depois de 
Marx ter estudado a transformação do dinheiro em capital e indicado a 
necessidade de o empresário encontrar no mercado a força de trabalho, 
única mercadoria capaz de dar início à valorização do capital. O interesse 
de Marx centra-se pois em opor o trabalho abstrato comum a todos os 
sistemas produtivos ao trabalho caracterizadamente capitalista: “O processo 
de trabalho tal como acabamos de expor em seus momentos simples e 
abstratos – atividade orientada para a produção de valor de uso, apropriação 
dos objetos naturais para os carecimentos humanos – é a condição universal 
da troca de matéria entre o homem e a natureza, a condição natural eterna 
da vida humana e, por isso mesmo, independente de qualquer forma dessa 
vida, sendo antes igualmente comum a todas as suas formas sociais. Não foi 
preciso assim considerar as relações de trabalhador a trabalhador. Bastaram 
o homem e seu trabalho, por um lado, a natureza e seus materiais, por 
outro”.74 Observe-se que no caso a investigação se situa antes da história, na 
tentativa de explicitar suas condições abstratas. Nessas condições, se 
pretendermos levar a cabo uma investigação sobre o trabalho, não nos resta 
outro recurso senão o de nos transladar para um modo de produção 
determinado. Já que Marx somente procedeu ao estudo do sistema 
capitalista, nada mais natural do que nos atermos a ele. Certamente as 
características essenciais do trabalho se modificarão conforme formos 
progredindo no movimento dialético de constituição. Desse modo, cabe-nos 
iniciar pelo trabalho correspondente à circulação simples e chegar até as 
consequências mais importantes da circulação ampliada. 

Se os agentes trocam simples produtos do próprio trabalho, a 
produção deve exercer-se fora dos limites da troca, na qualidade de ação a 
apropriar-se da coisa. Trabalho e propriedade estão dessa maneira 
intimamente ligados, o produto resulta exclusivamente do trabalho, é enfim 
trabalho e valor.75. Já sabemos que estamos então no reino da igualdade 
jurídica, do contrato, da liberdade, etc. O próprio movimento do valor 
todavia cristaliza as relações sociais e as projeta como relações entre coisas, 

                                                      
74 K.I p. 198-9; Cf. Zu Wagner, p.374. 
75 G. p. 506-7, 905. 
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adquirindo o produto a universalidade que não possuía como manifestação 
imediata do trabalho individual. “A existência do valor em sua pureza e 
universalidade supõe um modo de produção onde o produto singular deixa 
de ser tal para o produtor e, com maior razão, para o trabalhador, nada 
sendo sem a realização operada pela circulação” 76. O trabalho torna-se 
abstrato, simples dispêndio de energia indiferente às suas manifestações 
particulares e, como o produto também é trabalho, embora morto e 
incorporado à coisa, o trabalho aparece por toda parte: de um lado, força 
viva e abstrata pronta a entrar em ação; de outro, coisa substantivamente 
alterada e posta a serviço de um fim social predeterminado. 

No entanto, antes de examinar a oposição entre trabalho vivo e 
trabalho morto, convém esperar que atinja sua maturidade e se ponha como 
a contradição entre capital e trabalho. Por ora cumpre-nos seguir o processo 
de abstração e formalização do trabalho através das vicissitudes por que 
passa seu produto. “O produto do trabalho particular deve comprovar-se 
como objetivação do trabalho universal e social, tomando a forma da coisa 
que se supõe ser a única imediata objetividade do trabalho universal: o 
dinheiro; esse very process põe o trabalho universal como coisa exterior, 
como dinheiro, constituindo essas determinações a mola e o pulsar da 
própria circulação. As relações sociais que daí resultam decorrem por isso 
imediata mente da consideração da circulação simples, não se situando atrás 
dela como acontece com as relações econômicas inclusas na divisão do 
trabalho”.77 Posto o dinheiro como produto ideal, o trabalho do indivíduo 
configura-se como a única maneira adequada de participar da riqueza 
universal.78 “Como representante material da riqueza social, como valor de 
troca individualizado, o dinheiro deve ser imediatamente objeto, fim e 
produto do trabalho geral, o trabalho de todos os indivíduos. De imediato o 
trabalho deve produzir valor de troca, isto é, dinheiro. Há de ser por isso 
trabalho assalariado. A procura do enriquecimento, estímulo de todos pois 
cada um pretende produzir dinheiro, cria apenas a riqueza universal... Já 
que o trabalho é assalariado seu escopo imediato é o dinheiro e a riqueza 
social é posta como seu fim e seu objeto”.79 Desse momento em diante o 
trabalho deixa de visar o produto singular cuja função era satisfazer uma 
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necessidade determinada do produtor. O indivíduo nele vê apenas o 
instrumento vicário, embora imprescindível, que lhe permite participar da 
riqueza social; por isso está sempre pronto a abandonar sua especialidade 
tão logo anteveja outra mais rendosa. Qualquer forma de trabalho presta-se 
então a seu objetivo, qualquer carência lhe trará benefício e pouco lhe 
importa o sentido social da atividade produtiva ou do carecimento.80 Nesta 
altura, o sentido social da produção nega sua função de objetivar a 
personalidade dos indivíduos. Nos antigos modos de produção, quando o 
dinheiro não havia alcançado seu pleno desenvolvimento e não orientava 
por conseguinte o sentido da produção global, o trabalho aparecia nesta ou 
naquela esfera como a objetivação do indivíduo, mais ou menos perfeita 
conforme o grau a que chegava no processo de sua própria individualização. 
Quando porém o valor de troca e o dinheiro passam a constituir o escopo 
final do processo produtivo, “a objetivação do indivíduo não se põe em sua 
determinabilidade natural, mas como determinação (relação) social, que 
entretanto lhe é ao mesmo tempo exterior”.81 O trabalho perde sua estrutura 
natural, ligada até então ao artesanato, para ganhar novas determinações.  

Para que o salário venha a realizar-se plenamente é preciso que se 
converta em pagamento da força de trabalho e, para isso, defronte-se com o 
capital. Sua cabal efetuação implica, em outros termos, na formação do 
trabalho e do capital como polos radicalmente antagônicos. De ambos os 
lados o trabalho continua a estar presente, quer na qualidade de trabalho 
morto e coagulado, quer na de trabalho vivo, reclamado pelo primeiro para 
sua manutenção e incremento. Não se trata porém de uma determinação 
simples e formal que se realizaria nesta ou naquela parte segundo diferenças 
específicas próprias, nem mesmo de um momento abstrato a coabitar 
objetos diferentes. Os termos se definem um pelo outro, sem pressupor um 
fundamento, um fulcro substancial onde se sucederiam as determinações 
opostas. O que resta então das determinações simples do trabalho concebido 
como uma relação direta do homem com a natureza? Que papel 
desempenharão na nova constelação definidora do trabalho? 

Vejamos rapidamente como se processa a subversão das 
determinações abstratas. Em última instância, qualquer produção visa o 
consumo, pois os produtos mais cedo ou mais tarde acabarão por satisfazer 
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a necessidades individuais ou coletivas. Mas ao subordinar ao lucro a 
totalidade de sua produção, o sistema capitalista não vê mais no consumo o 
objetivo primeiro de sua ação. Por mais que os capitalistas mistifiquem e 
procurem transformar as empresas em obras de criação desinteressada, o 
lucro é a condição sine qua non de sua sobrevivência. Embora outras 
intenções subjetivas movam de fato os agentes separados, isto nada afeta o 
fato da intenção de lucro configurar um momento objetivo inscrito no 
sentido da empresa. Forma, por assim dizer, o bastidor transcendental onde 
se tecem os outros conteúdos intencionais. De modo correspondente, “o 
trabalho como mero serviço para a satisfação de carecimentos imediatos 
nada tem a haver com o capital, que de forma alguma está à sua procura” 82. 
O empresário não se interessa pelo trabalho como mera prestação de 
serviços nem toma seus operários como simples empregados domésticos. 
Procura ao contrário satisfazer a uma necessidade social, que por isso se 
identifica à oferta e à procura.83 Inseridos no contexto social, os conteúdos 
efetivos do carecimento individual passam a ser determinados pela 
sociedade, adquirindo força determinante somente quando conseguem 
afetar o equilíbrio da oferta e da procura. Na verdade, os homens continuam 
a desejar objetos fora de seu alcance. A esses estados subjetivos contudo 
Marx não mais atribui qualquer importância, enquanto não forem 
traduzidos numa relação social atuante.  

Retomemos porém a contradição entre capital e trabalho. O que para 
ela significa a força de trabalho? “Por força de trabalho ou capacidade de 
trabalho entendemos o conjunto das aptidões físicas e espirituais que 
existem no corpo e na personalidade viva de um homem, postas em 
movimento tão logo ele produza valores de uso de qualquer tipo”.84 Mas 
essa definição é abstrata, encara seu objeto do ponto de vista subjetivo e 
descura, por conseguinte, sua especificidade como mercadoria. Devemos 
portanto procurar defini-la em sua relação com o capital. Sob esse aspecto a 
primeira característica a ser apontada diz respeito à sua vinculação com o 
valor: “Força de trabalho em estado fluido ou trabalho humano cria valor 
mas não é valor. Só o vem a ser no estado sólido, na forma objetiva. A fim 
de exprimir o valor de um tecido como coágulo de trabalho humano, deve 
ser expressa como ‘objetividade’ que difere materialmente (dinglich) do 
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próprio tecido sendo, ao mesmo tempo, comum a outras mercadorias”.85 A 
distinção de duas formas de trabalho formulada nesse texto foi considerada 
por Marx a mais importante contribuição do primeiro volume d’ O Capital.86 
Responde com efeito a uma série de dificuldades do pensamento econômico 
da época e institui a base onde se assenta o desenvolvimento dialético da 
obra. Para os nossos fins, importa sobretudo salientar que, posta a separação 
entre o trabalho, visto “de um ponto de vista psicológico, em relação ao 
divertimento e à tristeza”,87 e o trabalho objetivo tomado como valor, a 
força de trabalho vem encarnar em si mesma os dois polos da contradição. 
De um lado é força viva, capacidade de ação, de outro, mercadoria, trabalho 
social coagulado, cuja medida é fixada pelo tempo de trabalho abstrato 
necessário à sua criação e reprodução. E como “o trabalho passado 
incorporado à força de trabalho e o trabalho vivo capaz de efetuar, seu custo 
diário de manutenção e seu dispêndio diário constituem duas grandezas 
totalmente diferentes”,88 o valor produzido pela força de trabalho logra ser 
maior que seu próprio valor. No entanto, porque o trabalhador não possui 
seus próprios meios de produção, isto é, o capital necessário para efetuar as 
potencialidades inscritas em si, a união dos dois trabalhos no trabalhador 
resulta na mais completa separação e alienação. Como trabalho subjetivo 
firma-se diante dos instrumentos de produção não trabalho objetivado, 
como não valor, enfim, como negatividade que se reflexiona sobre si 
mesma enquanto pura subjetividade.89 De outra parte, avaliada no mercado 
como mercadoria qualquer, a força de trabalho é trabalho morto e 
coagulado, coisa bruta e exterior à espera do alento vivificante do capital. 

A mercadoria, a força de trabalho, o capital, a mais-valia e as demais 
configurações do sistema capitalista denotam no fundo diferentes formações 
do mesmo trabalho a conformar a natureza e a nela inserir o tempo criador: 
trabalho é fogo vivo e constituinte a transformar o caráter passageiro da coisa 
natural na transitoriedade com que se apresenta para o homem.90 Como 
porém se exerce sua força determinante? Provém diretamente do trabalho em 
sua expressão mais simples? Já vimos que no sistema capitalista o trabalho 
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individual não possui a faculdade de determinar a substância valor; se no 
fundo essa nada mais exprime do que um conjunto de relações sociais 
cristalizadas, o último predicado retira da ação concreta individual sua 
autonomia e por conseguinte, seu papel fundante. Tudo se resume pois em 
investigar o tipo, o modo e a fonte da cristalização das relações sociais, ou 
melhor, a estruturação e a gênese das relações que os homens mantêm entre si 
tendo a natureza como termo médio fundamental. O capital é sujeito do 
sistema capitalista, consiste numa soma de valores que se configura da forma 
mais diversa, por exemplo em capital industrial, comercial ou financeiro, que 
resulta em lucro, juros ou renda da terra, sempre a mesma substância no 
processo de autovalorização. Mas a substância não é mais do que a face 
constituída de um conjunto de ações sociais constituintes, não definidas na 
plurivocidade do concreto mas exclusivamente pelas condições mínimas de 
seu entrelaçamento. É parte essencial desse conjunto o trabalho subjetivo, 
quer se apresente como trabalho operário quer como a atividade do contador, 
do empresário ou do financista. No entanto, os pressupostos do sistema 
retomados na sua efetuação fazem do trabalho operário o único a dar vida ao 
trabalho morto acumulado nos vários setores da sociedade capitalista. 
Somente ele é o motor impulsionando o sistema, as demais formas de 
atividade limitam-se a amoldar nas feições mais diversas a mesma matéria 
candente e a preparar e melhorar os meios de sua exaustiva exploração. Cada 
forma ou cada categoria corresponderá a um tipo de ação, mas o conteúdo e 
sentido da praxis individual são postos por elas. Em outras palavras, a 
finalidade desenvolvida por cada trabalho particular, que é sempre uma 
atividade orientada, fica subordinada em última instância ao objetivo da 
produção capitalista: a valorização do capital, e, nas instâncias intermediárias, 
a cada categoria particular que se põe como fim em si. Sejam quais forem os 
fins particulares de cada agente, o sentido de sua ação já está previamente 
determinado pelo movimento de realização e destruição do sistema. 

Os textos de juventude pretendiam estabelecer a continuidade entre 
os fins imediatos do trabalho e a finalidade geral do sistema capitalista. Daí 
tomarem como ponto de partida uma fenomenologia do trabalho individual. 
De agora em diante, as finalidades objetivas são postas no decorrer da 
evolução do sistema de modo que a praxis individual conforma-se ao 
sentido geral pressuposto. Desse modo, a fenomenologia das intenções 
individuais necessariamente é posta de lado. Vejamos, por exemplo, como 
se define a produtividade do trabalho. Somente é dito produtivo aquele 
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capaz de produzir mais-valia.91 Isso não quer dizer que as outras formas de 
trabalho são desnecessárias; ao contrário, sem elas a produtividade do 
trabalho operário cairia no vácuo. No entanto, ele é o único que resulta na 
valorização do valor e, portanto, que confirma e justifica o sistema. As 
condições subjetivas de sua realização não afetam a sua produtividade. A 
aula de um professor, por exemplo, ministrada num colégio público, entidade 
cuja função é prestar serviços, não é economicamente produtiva, o é porém 
a mesma aula proferida num colégio particular, onde o professor é 
assalariado por uma instituição gerida pelo interesse de lucro. Do ponto de 
vista subjetivo, a intenção pode ser a mesma em ambos os casos: ganhar o 
seu sustento e exercer uma função socialmente útil, mas perdura apenas a 
intenção objetiva que o sistema lhe empresta. 

Não há porém maior subversão no esquema do trabalho subjetivo do 
que a provocada pela automação. Embora Marx não tenha conhecido o 
automatismo das máquinas eletrônicas, nem por isso deixou de definir com 
precisão seu significado socioeconômico. Examinemos essa definição. 
Chama capital fixo o conjunto de instrumentos, instalações etc. que, 
auxiliando a fabricação da mercadoria, só pouco a pouco vão transferindo 
para ela o seu valor.92 Representa portanto a cristalização dos esforços 
passados num enorme sistema de absorção de trabalho vivo. O acúmulo de 
capital fixo está obviamente ligado ao desenvolvimento tecnológico de 
nossos tempos e, dessa perspectiva, compreende-se que possui a significação 
histórica precisa de servir para incrementar a produtividade do trabalho e, por 
conseguinte, para aumentar a taxa de exploração da mais-valia. Dado isso, ao 
instrumento, que à primeira vista parece ter como objetivo facilitar a tarefa do 
trabalhador, confere-se a função mais geral de aproveitar ao máximo o 
exercício de uma força de trabalho que, em outras condições técnicas, não 
seria tão bem aproveitada. Isso explica porque o empresário somente substitui 
o trabalho vivo pela máquina, por mais degradante que seja para o operário, 
quando no final das contas o seu custo for inferior ao salário pago ao trabalho 
substituído por ela. O capitalista visa, em suma, aumentar a produtividade do 
trabalho, diminuir o custo dos produtos e a parte da jornada dedicada pelo 
trabalhador à produção do necessário para si, a fim de aumentar a parte 
durante a qual trabalha para ele. Dada essa determinação histórica, a moderna 
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revolução tecnológica implica numa progressiva autonomia da máquina em 
relação à prática individual. As duas fases do capitalismo ligadas a essa 
revolução partem de pontos diferentes: a manufatura reorganiza o exercício 
do trabalho, a indústria transforma por completo seus instrumentos.93 
Interessa-nos apenas a última fase. A revolução tecnológica se inicia pelo 
emprego do que Marx chama o “instrumento máquina” (Werkzeugmaschine): 
aparato intermediário entre a ferramenta e a máquina moderna que amolda 
num todo os instrumentos do artesão a fim de que possa ser acionado por uma 
única força propulsora, obtendo assim o máximo rendimento. Constitui o 
elemento simples da produção mecânica e, libertando-se da força muscular, 
termina por emancipar o trabalho de seus limites naturais. Concomitantemente, 
a transformação técnica inicia o processo de reestruturação do trabalho 
subjetivo. O operário não mais enfrenta o objeto provido de um instrumento 
individual, resta-lhe agora apenas a função de vigiar e alimentar o 
instrumento-máquina, pois esse outorgou à força motriz um caráter de tal 
modo acidental e abstrato que pode ser indiferentemente substituída pelo 
vento, pela água e, na época de Marx, principalmente pelo vapor. O trabalho 
artesanal, sempre pronto a amoldar-se aos imprevistos da criação, passa a 
imitar os movimentos mecânicos. Além do mais, altera-se o próprio princípio 
da organização do trabalho. No início, transfere-se simplesmente para a 
indústria a divisão de trabalho vigente na manufatura: a operação manual do 
indivíduo trabalhando isolado ou em grupo cede lugar a um processo parcial 
mecânico. Paulatinamente o processo subjetivo de organizar o sistema da 
produção é substituído por outro objetivo, emancipado das faculdades 
individuais. O processo global é considerado em si mesmo, analisado em seus 
princípios constituintes, distribuído em diversas fases conforme a necessidade 
do objeto. Tudo se resume então em determinar e executar cada processo 
parcial e, por fim, ligá-lo a um todo, graças ao uso exclusivo da ciência. 
Finalmente a própria forma da máquina deixa de recordar a antiga estrutura 
do processo produtivo para determinar-se unicamente por seu princípio 
mecânico. Com essa revolução das formas, obtém-se maior continuidade na 
produção e o sistema passa a funcionar como um grande autômato.94 “O 
processo produtivo deixou de ser o processo de trabalho no sentido de que o 
trabalho não é mais a unidade que o domina e o enforma. Como órgão 
consciente, ao contrário, aparece apenas em vários pontos do sistema 
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mecânico, nos trabalhadores vivos e isolados; aparece disperso, submetido ao 
processo total da maquinaria, sendo ele próprio apenas um elo do sistema 
cuja unidade não está no trabalhador vivo mas na maquinaria viva (ativa) 
que, em face de sua atividade isolada e insignificante, aparece como um 
poderoso organismo”.95 

O que restou do trabalho individual enquanto expressão parcial das 
forças genéricas do homem? Não há dúvida de que o trabalho vivo mantém 
a primazia absoluta, só ele move o sistema produtivo, constituindo por 
consequência o motor de toda a história. No entanto, o problema está em 
saber como ele a move, sob que forma adquire a capacidade de dar início ao 
processo dialético. O trabalho subjetivo, pura negatividade em face do 
objeto natural, passa a resultar agora de uma longa evolução histórica: 
unicamente depois de a força de trabalho constituir-se em mercadoria foi 
possível sua existência como interioridade, subjetividade e temporalidade 
puras, já que só nesse momento se desliga por completo do instrumento de 
produção. Transforma-se num “fantasma..., na atividade produtiva do 
homem em geral, onde esse encontra a possibilidade de realizar uma troca 
de matéria com a natureza, atividade no entanto não apenas desprovida de 
toda forma social e de todo caráter determinado mas até mesmo, em sua 
mera existência natural; independente da sociedade e desobrigado de todas 
elas; como manifestação e confirmação da vida é comum tanto ao homem 
não socializado como ao homem socialmente determinado desta ou daquela 
maneira”.96 Se o trabalho adquire tal abstração, os meios de produção 
correspondentes isolam-se da mesma maneira para constituírem um 
conjunto autônomo de materiais abstratos, desvinculados do processo de 
trabalho, com que o capitalista contribui para a realização do sistema 
produtivo. O trabalho em geral e o capital, entendido como os auxiliares da 
produção possuídos pelo empresário, passam a constituir as duas fontes da 
valorização da mercadoria, a que se soma a terra na qualidade de locus 
standi de qualquer atividade humana. Os três cavaleiros da produção em 
geral, no entender da economia vulgar, encontraram suas feições.97 

Tudo indica pois que o jovem Marx ainda vê o trabalho na perspectiva 
da economia vulgar. Procura apenas inverter o seu sentido, mas no fundo 
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subsiste a mesma abstração a que confere toda força determinante. Ao 
defini-lo como atividade orientada para um objeto natural, onde a pessoa se 
manifesta de forma alienada ou não, postula a possibilidade de essa pessoa 
apreender o sentido desse conteúdo diretamente pela descrição das 
dimensões visíveis de sua atividade. Daí a importância atribuída à dialética 
do carecimento. No momento porém em que o processo de produção se 
distingue do processo de trabalho, em que a força produtora de valor não é 
simplesmente produtora de valor de uso, carece de sentido a explicação 
subjetiva. Entre a intenção visada pelo indivíduo e o significado objetivo de 
sua atividade abre-se um abismo intransponível para quem parte do sujeito. 
Impõe-se assim o uso de um método capaz de isolar certas estruturas 
intencionais elementares e, a partir dessas objetividades postas, de constituir 
o sentido global que orienta o conjunto das relações de produção de um 
sistema dado historicamente. Do desenvolvimento desse processo retiram-
se os sentidos sociais objetivos das várias formas de praxis individual. Não 
se trata portanto de constituir todo e qualquer sistema a partir de uma matriz 
invariável do trabalho, mas de descobrir em cada modo de produção qual é 
a forma de trabalho determinante. 

6. A propriedade determinada 

Ao publicar a Contribuição à Critica da Economia Política, quando 
portanto já dominava os princípios básicos de sua concepção da história, 
Marx ainda credita a Hegel o mérito de fundamentar a categoria de 
propriedade na noção mais concreta de posse.98 O primeiro momento da 
propriedade consiste pois, como sempre, na apropriação do objeto. Hegel via 
porém nessa dominação da coisa um ato essencialmente vinculado ao 
consumo. Se os proprietários na verdade nem sempre consomem os objetos 
apropriados mas, ao contrário, estão constantemente a aliená-los e a inseri-los 
num sistema de relações jurídicas, isso só é possível porque a intenção de 
posse está na base de todo o processo como o direito ilimitado de cada um 
consumir o que é seu. Além disso, Hegel tomava os objetos a serem 
apropriados como um conjunto de coisas sempre à mão que o homem 
encontraria no seu primeiro contacto com a natureza. Ora, Marx, depois de ter 
feito da produção o ato fundamental da autoconstituição humana, não pode 

                                                      
98 G. p. 258. 

184 

seguir outro caminho senão o de integrar no mundo da produção toda sorte de 
consumo: a coisa consumível pressuposta há de ser reposta no sistema 
produtivo. “O próprio fundo de consumo aparece pois como parte integrante 
do fundo primitivo de produção”.99 De um só golpe altera-se o sentido 
hegeliano da posse, a apropriação se faz agora em vista da atividade 
produtiva, convertendo-se no processo coletivo de transformação e integração 
da natureza na vida social. Dado isso, “nada mais cômico do que o 
desenvolvimento hegeliano da propriedade. O homem como pessoa deve 
realizar sua vontade para dela fazer a alma da natureza exterior, por isso deve 
tomar posse dessa natureza na qualidade de propriedade privada. Se tal fosse 
a destinação ‘da pessoa’ do homem, enquanto pessoa, seguir-se-ia que cada 
homem deveria ser proprietário fundiário a fim de realizá-la. A livre 
propriedade do solo – um produto muito moderno – não é, segundo Hegel, 
uma relação social determinada mas uma relação do homem como pessoa à 
natureza, “um direito absoluto do homem de apropriar-se de todas as 
coisas”,100 lembra Marx citando seu adversário. Numa reviravolta total em 
relação aos textos de juventude, vê agora na propriedade: 1 – uma forma de 
autoprodução; 2 – um processo determinado de relações de homem a homem. 
“Propriedade originariamente nada mais significa pois do que o 
relacionamento (Verhalten) do homem com suas condições naturais de 
produção, enquanto suas e pertencentes a ele, enquanto pressupostos 
concomitantes à sua própria existência; relacionamento com eles na 
qualidade de pressupostos naturais de si mesmo que, por assim dizer, 
formam apenas o prolongamento de seu corpo”.101 No desenrolar do processo 
produtivo, o homem encontra certas condições naturais externas à produção, 
espécie de “seu corpo inorgânico”,102 que como tais devem ser integradas nele 
num relacionamento consciente (das bewusste Verhalten)103 de reflexão. 

É preciso ter o cuidado de distinguir duas direções nessa integração. 
A primeira respeita ao processo histórico propriamente dito, à 
transformação das pressuposições naturais externas em momentos internos 
da sociabilidade humana. Trata-se de um longo processo ligado ao 
desenvolvimento das forças produtivas e, por conseguinte, à libertação do 
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trabalho de seus limites naturais. Mas como o movimento histórico se faz 
pela sucessão de sistemas produtivos, sua inteligibilidade depende da 
segunda direção, dos processos dialéticos parciais de reposição em cada 
sistema dos pressupostos naturais. Sabemos que cada modo de produção 
possui seus próprios procedimentos de posição, de fixar e hierarquizar suas 
formas determinantes. Daí o caráter determinado das relações de 
propriedade, a natureza da propriedade existente num certo período sendo 
dada pela natureza das relações de produção existentes.104 No entanto, muito 
mais do que a propósito do trabalho, se evidencia a necessidade de 
considerar a história da propriedade como uma totalidade que abrange 
desde as formas mais primitivas, onde apenas os objetos já individualizados 
pela natureza eram apropriados individualmente105 até as formas mais 
modernas da propriedade privada capitalista. Considerações dessa ordem 
porém nos levariam muito longe de nossas intenções atuais, pois, na medida 
em que a totalização das totalidades parciais representadas pelos modos de 
produção só pode advir do interior da própria história, isto é, de uma 
totalização histórica determinada capaz de englobar todas as outras, 
deveríamos defrontar-nos com a difícil questão, crucial para o marxismo, de 
como o sistema capitalista adquire essa função, graças às características 
próprias de seu processo dialético determinado. Deveríamos estudar, em 
outras palavras, como a dialética particular do modo capitalista de 
produção ilumina todas as outras formas parciais de determinação. Talvez o 
intuito de encontrar, na falta de uma nítida distinção do plano sistemático e 
do plano histórico propriamente dito, um dos fundamentos dos erros 
cometidos pelo jovem Marx nos tenha conduzido a insistir demasiadamente 
no mecanismo de posição interno ao sistema, descuidando por conseguinte 
de analisar os processos do devir histórico e, sobretudo, a inseparabilidade 
de ambas as dimensões. Além do mais, fomos obrigados a salientar um dos 
aspectos do marxismo descurado até mesmo pelos melhores autores. Como 
porém as questões tratadas nesse capítulo tem apenas o propósito de insistir 
nos enganos do jovem Marx, a fim de trazer à luz a falsa dialética que lhes 
deu origem, acreditamos justificada nossa posição, deixando para outra 
oportunidade o estudo global dessas questões. 
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Retomemos a identidade entre as relações de produção e as relações 
de propriedade. As segundas configuram o aspecto estático da dinâmica das 
primeiras. No processo coletivo de apropriação da natureza, conforme a 
posse dos meios produtivos, os homens entabulam relações determinadas 
entre si, de maneira que o quadro da apropriação reproduz a organização 
social e vice-versa. A repartição dos instrumentos de produção e das forças 
produtivas conforme a correlação das classes e sua contradição. Além do 
mais, a mesma repartição determina obviamente a distribuição dos produtos 
resultantes, já que “as relações de distribuição são no essencial idênticas às 
relações de produção, uma sendo o reverso da outra, de sorte que ambas 
participam do mesmo caráter histórico transitório”.106 As relações de 
produção, as de distribuição e as de propriedade representam portanto 
aspectos diferentes do mesmo processo produtivo, as primeiras insistindo 
nos mecanismos sociais de produção, as segundas, nos de distribuição do 
produto nacional entre as classes e as terceiras, finalmente, configurando a 
tomada de consciência de uma situação concreta, com a consequente 
cristalização das tendências reais em norma e legalidade jurídica. 

Cabe-nos finalmente recordar o movimento de determinação da 
propriedade no interior do sistema. Em primeiro lugar, se formas anteriores de 
propriedade são conservadas, faz-se mister sua reinterpretação no novo modo 
de produção. A propriedade da terra, por exemplo, tal como existia na Idade 
Média, dá origem à propriedade fundiária capitalista: o simples fato de reter 
em suas mãos um pedaço de terra confere ao senhor o direito de exigir do 
empresário que pretende investir um capital no seu cultivo, uma participação 
na mais-valia a ser explorada. A renda, parcela da mais-valia atribuída ao 
proprietário pelo simples fato de monopolizar a terra, reafirma no sistema a 
validade do monopólio anterior. Se por um acaso histórico o mesmo senhor se 
transforma em proprietário capitalista, isso é porque o sistema deve interpretar 
em seus termos o fenômeno natural da escassez de terras férteis. 

Em segundo lugar, convém insistir na transformação a que se submete 
a mesma categoria no desenvolvimento categorial do sistema. No 
capitalismo, por exemplo, na fase da circulação simples, a propriedade 
vincula-se ao trabalho, somente sendo permitida a apropriação do trabalho 
alheio por intermédio do próprio trabalho. A circulação ampliada todavia 
postula a radical separação entre trabalho e propriedade. O operário não 
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possui outra propriedade além de sua força de trabalho, que troca pelo salário, 
ficando pois inteiramente desligado dos instrumentos necessários à efetuação 
de suas capacidade produtivas. O capital, de outra parte, aparece como a 
propriedade dos meios de produção e, portanto, como a possibilidade de 
comandar trabalho alheio. A propriedade do trabalho objetivado determina as 
condições de exploração do trabalho vivo. Do ponto de vista da classe 
operária, o produto do trabalho pertence a outrem, ficando pois inteiramente 
fora de seu domínio, e o trabalho alienado opõe-se ao trabalho vivo. 
Percebemos ter sido desse ponto do desenvolvimento do sistema que o jovem 
Marx tentou proceder à sua crítica. Agora entretanto unicamente importa 
estudar como, depois de constituída a mais-valia, ela se distribui entre os 
grupos sociais parasitários: cada nova categoria corresponde assim a uma 
nova forma de propriedade afiançada pelo sistema. 

7. A alienação diversificada 

O problema da alienação ligava-se, no jovem Marx, essencialmente à 
sua concepção da dialética. Posta, de um lado, a totalidade do gênero 
humano fora da história a dar o sinal de partida para o processo negador e 
fixada, de outro, a orientação a ser tomada pela posição (relações entre 
sujeito e objeto), ficava ipso facto demarcado o sentido da alienação: 
deveria corresponder à exteriorização do sujeito inicial, redundar numa 
cristalização das relações humanas, isto é, no reverso da humanidade 
originária, para em seguida recuperar a interioridade primitiva num nível 
superior de concreção. Quando porém o princípio da reflexão se translada 
para o interior da história e certas estruturas intencionais objetivas passam a 
desempenhar um papel fundante, o significado da alienação altera-se por 
completo. Não nos cabe neste trabalho proceder a um estudo exaustivo do 
problema reposto nos novos termos, pois sua viabilidade supõe um 
conhecimento mais profundo da dialética materialista. No entanto, apenas 
com o intuito de acentuar a diversidade das duas perspectivas, o que por si só 
já desabona o uso abusivo e desregrado da categoria de alienação por autores 
mais ou menos ligados ao marxismo, convém situá-la no novo contexto. 

A produção humana se faz, como já vimos essencialmente do ponto de 
vista social: os homens produzem tendo em vista o conjunto da sociedade, ao 
contrário do animal cujos produtos não são conformados por qualquer 
finalidade comunitária. Esse momento de consciência, inscrito em todos os 
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fenômenos humanos, determina-se e determina de modos diferentes 
conforme variam os sistemas produtivos; a mesma determinação simples 
podendo ser reposta de maneira muito diversa. Mas o modo de reposição 
estipula a forma de objetividade adquirida por essa determinação, de sorte 
que a consciência social da objetividade das relações sociais e, por 
conseguinte, a própria natureza dessa objetividade determinada dependem 
dos modos de determinação dessas relações. O elemento consciência é pois 
constituinte de todo fenômeno social e a forma pela qual participa dele é um 
fator essencial de sua natureza e de sua explicação. Assim sendo, o marxismo 
não deve preocupar-se apenas com a intersubjetividade constituinte mas, 
sobretudo, com as formas objetivas dessa intersubjetividade, constituídas 
pelas relações intencionais postas pelas estruturas fundantes. Cada fenômeno 
social, reportado à estrutura fundamental, revelará uma forma preestabelecida 
de intersubjetividade que lhe dará uma espessura objetiva própria, graças à 
maior ou menor travação das categorias abstratas. No capitalismo, por 
exemplo: “A igualdade dos trabalhos humanos adquire a forma objetiva 
(sachlich) da igual objetividade de valor dos produtos do trabalho, a medida 
do dispêndio da força humana de trabalho por intermédio da duração adquire 
a forma de valor dos produtos do trabalho, finalmente, as relações dos 
produtores, nas quais se afirmam as determinações sociais de seu trabalho, 
adquirem a forma de uma relação social dos produtos do trabalho”.107 Os 
produtos se convertem em mercadorias, em coisas sociais, e as relações 
humanas passam a ser medidas pela objetividade dessas coisas. O fetichismo 
da mercadoria corresponde portanto a uma forma de objetividade que lhe 
advém do caráter da determinação das relações sociais fundantes. A 
objetividade do social não adquire a mesma espessura, por exemplo, na 
sociedade medieval, onde a dependência pessoal das relações sociais aparece 
como relações entre pessoas.108. Todo o problema se resume pois em estudar 
as formas de reificação do ser social, nos diferentes modos de produção e nos 
diferentes níveis de realidade postos pelo desenvolvimento de cada sistema.109 
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constitutivos da teoria marxista. 
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Aos vários níveis de reificação devem corresponder, no interior de 
um dado sistema, formas possíveis de personalidade básica. Cada categoria 
implica num tipo de ação social, de sorte que um ou um conjunto delas 
conformarão certas matrizes das ações individuais. No entanto, na medida 
em que cada categoria circunscreve seu próprio campo de ação, demarca 
concomitantemente a visão que o personagem terá do processo. 
Examinemos rapidamente como o fato de entesourar é posto em alguns 
níveis do sistema capitalista. Já a constituição do dinheiro como riqueza 
social possibilita o aparecimento do avarento, do indivíduo que imagina a 
riqueza consistindo na posse direta dele. Diante do capital, entretanto, 
representa um papel subsidiário, daquele que não compreende nem o caráter 
social do valor nem a necessidade da mais-valia vir a realizar-se na 
circulação110. O entesouramento para o empresário possui outra significação. 
Sempre atento à dinâmica constitutiva do valor, a ânsia pela riqueza nele se 
manifesta como uma enorme vontade de potência, de modo que o tesouro 
só pode configurar-se quer constituindo o fundo de reserva para a 
ampliação da empresa, quer representando a necessária economia feita para 
substituir a maquinaria e as instalações gastas, etc., em suma, como um faux 
frais indispensável ao desenvolvimento do sistema. 

No entanto, torna-se evidente que o simples fato de considerar 
alienadas as personalidades básicas, na medida em que participam 
fragmentariamente da totalidade do sistema, nos conduz para fora dele a 
postular como paradigma uma sociedade de homens livres. Já no parágrafo 
sobre o fetichismo da mercadoria o próprio Marx alude a um estágio da 
história em que os homens, agindo conscientemente e planificando sua vida 
social, se desvencilhariam dos fantasmas religiosos.111 Deveria mos abandonar 
essas generalizações e emprestar sempre ao conceito de alienação um 
caráter determinado, sociológico como pretende Claude Lefort em seu 
discutido artigo sobre a questão?112 Obviamente a resposta depende da 
possibilidade de tomarmos a história como uma totalidade a emergir do 
movimento de uma de suas totalidades parciais, como um processo de 
totalização nascido do desenvolvimento lógico do próprio capitalismo, pois 
do contrário cairíamos na dialética anterior, onde a alienação se aproxima 
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da ideia de pecado, em virtude de sua constante referência a um homem 
abstrato. Esse porém não é um problema a ser discutido por aqui. 

8. Gênese de uma ilusão 

A despeito de tantos desencontros os textos juvenis de Marx continuam 
a exercer um extraordinário fascínio. Como explicar o sucesso dos 
Manuscritos Econômico-filosóficos? Por que o leitor tem a impressão de 
encontrar em suas páginas análises de uma verdade aguda e penetrante? 
Graças às nossas investigações anteriores, possuímos os elementos necessários 
para ir em busca das origens dos enganos cometidos pelo jovem Marx. Não 
nos conduzirá esse caminho a divisar a “verdade” daqueles textos? 

Uma das suas principais preocupações foi retirar a mais-valia da 
circulação, mas o próprio Marx da maturidade cuidou de interpretar o 
sentido dessa empresa: “Atrás das tentativas de apresentar a circulação de 
mercadorias como a fonte da mais-valia espreita quase sempre um qui-pro-
quo, a confusão entre o valor de uso e o valor de troca”,113 explicita o autor 
comentando um texto de Condillac onde o valor da coisa é constituído pela 
relação ao carecimento. Se imaginarmos, com efeito, uma continuidade 
entre a natureza dos dois valores, compreenderemos facilmente a tentativa 
de formar o valor de troca a partir do valor de uso, já que esse último se 
apresenta como o objeto mais próximo da vida cotidiana. Dessa 
perspectiva, valor de uso e carecimento passam a desempenhar a mesma 
função determinante exercida posteriormente pela estrutura de troca. Mas se 
o carecimento e sua satisfação arvoram-se em ponto de partida, o trabalho 
individual de modo paralelo deve determinar o trabalho social constitutivo 
do valor. Defrontamo-nos assim com a linha de determinação que vai do 
indivíduo carente até as mais abstratas formas da estrutura social. O 
existente é dado em sua plurivocidade c nesta condição ambígua é 
postulado como o determinante do processo dialético. Acresce ainda que o 
sistema capitalista tudo faz para dar a ilusão de que o trabalho é um 
fantasma abstrato cuja função é colaborar com o capital, de sorte que o 
trabalho individual adquire as propriedades determinantes do trabalho 
abstrato. De outra parte, a produção de valor passa a ser encarada como 
uma produção de utilidades. Os ingleses muito expressivamente chamam a 
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mercadoria de commodity. Desse modo, o sistema produtivo passa 
ilusoriamente a ser movido pela intenção de produção, ao invés de ser posto 
em função da mais-valia, o que lhe confere aliás a universalidade a-história 
tão almejada por certos cientistas sociais. Além disso, dois fatores vem 
corroborar a impressão de que o valor se valoriza no comércio: 1 – o lucro 
pessoal parece em última instancia depender da astúcia de cada um; 2 – o 
tempo de circulação deve ser considerado na fixação dos preços.114 

Posto o homem como ponto de partida, na sua ambiguidade de 
indivíduo e gênero, abre-se o caminho para unificar as duas ordens de 
determinação e de explicação: o desenvolvimento categorial cola-se ao 
devir histórico. Os textos de juventude, na verdade, não fazem história no 
sentido estrito da palavra, mas importa o fato de procurarem compreender o 
sentido dela por um processo de totalização em que as formas teóricas 
determinantes e o devir da realidade percorrem o mesmo sentido. No fundo 
o desenvolvimento formal da alienação ilumina as significações da história. 
Dado isso, a riqueza do homem individual está sempre aquém das estruturas 
objetivas constituídas por sua ação, a existência da pessoa pulsa mais forte 
do que a objetividade social. De outra parte, como essa objetividade provêm 
do entrelaçamento das pessoas como fontes de significações vividas, a ação 
individual e o enredo é que delineiam o espaço social em suas múltiplas 
dimensões. A fixação e revalidação das significações vividas pelo enredo 
aproximam a dialética do carecimento e as outras da mesma espécie, 
oriundas da Fenomenologia do Espírito, ao romance realista. Nele 
encontramos a mesma imbricação das duas ordens determinantes, a mesma 
força constituinte do enredo, a mesma restrição ao estudo das intenções 
aparentes ao sujeito da ação. Não é pois embalde que tal sorte de 
investigação tente todos aqueles que procuram furtar-se das penas da 
pesquisa científica, cuja tarefa consiste precisamente em triturar os 
significados vividos por intermédio do emprego sistemático da análise 
estrutural. Além do mais, essa posição não corresponde às exigências de 
endeusamento da individualidade burguesa? 

O jovem Marx teve o mérito de ser um dos primeiros a utilizar essa 
dialética no sentido inverso do criado por Hegel. Em vez de redundar na 
legitimação do status quo, o procedimento invertido desemboca numa 
crítica penetrante das relações aparentes do mundo capitalista. Mas para 
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chegar a esse resultado precisou supor realizável um ideal de trabalho 
harmonioso que haure fora da história sua força determinante. Por isso 
assume a mesma posição do escritor que observa seus personagens, 
oriundos de comunidades onde tudo está na medida do homem, serem 
deglutidos pela avareza e pela ambição da capital. Os textos do jovem Marx 
possuem, em suma, a mesma verdade de um romance de Balzac. 




