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4 
 
CERTAS COISAS D’O CAPITAL (E ALGO MAIS – OU MENOS – 
SOBRE O NEOLIBERALISMO) 

 
 
 
 
 

[...] As coisas têm peso, 
massa, volume, tamanho, 
tempo, forma, cor, 
posição, textura, duração, 
densidade, cheiro, valor, 
consistência, profundidade, 
contorno, temperatura, 
função, aparência, preço, 
destino, idade, sentido. 
As coisas não têm paz [...]  
(As coisas, Caetano Veloso e Gilberto Gil, 1993). 

 
O neoliberalismo, conforme analisado precedentemente, clama suas 

referências no liberalismo clássico. Entretanto, o mesmo alerta de Matteuci 
(1992) acerca da dificuldade de se definir o liberalismo vale também para o 
neoliberalismo, isso porque, tendo por referência seu argumento, corre-se o 
risco de escrever uma história paralela de diversos neoliberalismos ou 
‘descobrir’ um neoliberalismo ‘ecumênico’, que não seria respaldado pela 
historiografia e pela literatura em Ciências Sociais e Econômicas (Matteuci, 
1992). Ademais, concordando com o alerta de Pierre Salama, em diálogo 
com Anderson e Therborn sobre ‘a trama do neoliberalismo’, “[...] creio que 
não sabemos ainda precisar com exatidão o que é o neoliberalismo, que 
acabou se tornando uma categoria muito difusa. Se por um lado é claro que 
conhecemos os seus efeitos, em termos analíticos ele se transformou num 
conceito muito escorregadio” (Anderson; Therborn; Salama, 1995, p. 142). 
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O desafio para compreender o fenômeno neoliberal, em razão de 
suas diversas variações, necessita repetir a mesma cautela quanto ao 
liberalismo. Para iniciar, quer parecer (esta seria uma hipótese) que os 
pensadores neoliberais entendem que a sociedade deve ‘novamente’ adotar a 
política econômica preponderante nos anos anteriores às regulações de matiz 
keynesiano e desenvolvimentista. O neoliberalismo é um convite a voltar ao 
caminho que a Escola Clássica101 indicou e que a Escola Neoclássica (a 
partir de variadas referências teóricas102) radicalizou na forma do 
marginalismo e da vertente quantitativista do Monetarismo103. Para a 

                                                
101  Segundo Sandroni, a Escola Clássica é a “Linha de pensamento econômico que vai da 

publicação do livro The Wealth of Nations (A Riqueza das Nações), de Adam Smith, 
em 1776, aos Principles of Political EConomy (Princípios de Economia Política) de 
John Stuart Mill, de 1848, e é marcada pela obra de David Ricardo, The Principles of 
Political Economy and Taxation (Princípios de Economia Política e Tributação), de 
1817. [...] Fundada por Smith e Ricardo, a Escola Clássica desenvolveu-se nos escritos 
de Malthus, Stuart Mill, MacCulloch, Senior e do francês Jean Baptiste Say. [...] A 
teoria clássica é elaborada em função de um equilíbrio automático que ignora as crises 
e os ciclos econômicos. Desse modo, a oferta deve criar necessariamente sua procura 
(Say), e a soma dos salários e dos ganhos retidos pelos consumidores deve 
corresponder à quantidade global de bens oferecidos no mercado. [...] Contra a 
intervenção estatal, a Escola Clássica apóia-se no liberalismo e no individualismo” 
(Sandroni, 1985, p. 145-146). 

102  A Escola Neoclássica segue a maioria dos princípios da Escola Clássica (automatismo 
do mercado, liberalismo, individualismo e mínima intervenção do Estado). O 
marginalismo, originado na Escola Neoclássica, faz uma fissura com a Escola Clássica 
ao negar a teoria do valor-trabalho. O valor, para o marginalismo, é gerado a partir de 
um fator subjetivo: a ‘utilidade marginal’. Conforme Sandroni (1985, p. 256), “[...] o 
valor de cada bem é dado pela utilidade proporcionada pela última unidade disponível 
desse bem, ou seja, por sua 'utilidade marginal'”. Além disso, o valor do bem torna-se 
maior à medida que o produto escasseia, isto é, sua utilidade marginal aumenta. O 
mercado é o campo dessa determinação. O marginalismo é criado e desenvolvido por 
três escolas diferentes: a) Escola Inglesa: William S. Jevons (1835-1882) sucedido por 
Alfred Marshall (1842-1924); b) Escola Austríaca: Karl Menger (1840-1921) seguido 
por Böhm-Bawerk (1851-1914), Friedrich von Wieser (1851-1926), Ludwig E. von 
Mises (1881-1973) e Friedrich A. von Hayek (1899-1992); c) Escola de Lausanne: 
León Walras (1834-1910) teve como discípulo Vilfredo Pareto (1848-1923). 

103  O monetarismo também adota o princípio do laissez-faire, caracteriza-se por sustentar 
que é possível manter a estabilidade do sistema capitalista com medidas de controle da 
quantidade de moeda no mercado. A Escola de Chicago, representada por seu maior 
expoente Milton Friedman, é a referência acadêmica monetarista. Entretanto, o 
monetarismo também não é novo, é uma atualização feita pela Escola de Chicago de 
referências teóricas que aparecem no século XIX. Marx, n'O Capital, em uma nota de 
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ortodoxia neoclássica, o mercado autorregulável deve ser a prima-dona da 
ópera social, sendo que ao Estado destina-se, apenas, o papel de vigilante 
dos princípios da propriedade privada e da preservação dos contratos 
estabelecidos entre os agentes sociais.  

Para a necessária diferenciação entre liberalismo clássico e 
neoliberalismo, devem ser abordadas, historicamente, as fontes do 
neoliberalismo. Assim, segundo Anderson (1995), o neoliberalismo surge 
após o término da Segunda Guerra Mundial na Europa e na América do 
Norte, duas regiões que dirigiam o capitalismo mundial, como uma reação 
teórica, em termos políticos, econômicos e culturais, contra o Estado de 
Bem-Estar e as intervenções das autoridades públicas na organização social 
e na regulação econômica. Segundo Anderson (1995), o neoliberalismo é 
inaugurado por Friedrich von Hayek, teórico da Escola Austríaca, como um 
movimento de reação política, com a publicação, em 1944, do livro O 
caminho da servidão. Essa obra, para o historiador inglês, é “[...] um ataque 
apaixonado contra qualquer limitação dos mecanismos de mercados por 
parte do Estado, denunciadas como uma ameaça letal à liberdade, não 
somente econômica, mas também política” (Anderson, 1995, p. 9). De 
acordo com o próprio Hayek, mais exatamente, as bases originais desse livro 
já haviam sido publicadas nos anos de 1938 e 1939, 

 
[...] a tese central deste livro foi esboçada pela primeira 
vez num artigo intitulado 'Freedom and the Economic 
System' (a liberdade e o sistema econômico), publicado 
na Contemporary Review de abril de 1938, e 
posteriormente reimpresso, numa versão ampliada, 

                                                                                                               
rodapé, considerou os pressupostos monetaristas absurdos. Observa Marx: “[...] teoria 
monetária muito divulgada na Inglaterra na primeira metade do século XIX, que partiu 
da teoria quantitativa do dinheiro. Os representantes da teoria quantitativa afirmam que 
os preços das mercadorias seriam determinados pela quantidade de dinheiro em 
circulação. Os representantes do Currency principle queriam imitar as leis da 
circulação metálica. No currency (meio circulante) incluíam, além do dinheiro 
metálico, também as notas bancárias. Eles acreditavam alcançar um curso estável do 
dinheiro por meio da plena cobertura em ouro das notas bancárias; a emissão devia ser 
regulada conforme a importação e exportação do metal precioso. As tentativas do 
Governo inglês (lei bancária de 1844) de basear-se nessa teoria, não tiveram nenhum 
sucesso e somente confirmaram sua falta de sustentação científica e sua total 
inutilidade para fins práticos” (Marx, 1983, p. 120).  
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como um dos 'Public Policy Pamphlets' (Panfletos de 
política governamental) editados pelo Professor H. D. 
Gideonse para a University of Chicago Press (1939) 
(Hayek, 1984, p. 8). 

 
Hayek (1984, p. 7), de modo franco, proclamou que sua obra tinha 

um fito eminentemente político: “[...] quando um estudioso das questões 
sociais escreve um livro político, seu primeiro dever é declará-lo 
francamente. Este é um livro político”. Porém, o que ele não anunciou são 
seus valores políticos reacionários antitrabalhistas, conforme testemunha 
Perry Anderson (1995, p. 9): “[...] o alvo imediato de Hayek, naquele 
momento, era o Partido Trabalhista inglês, às vésperas da eleição geral de 
1945 na Inglaterra, que este partido efetivamente venceria”. 

De maneira prática, ou seria melhor dizer pragmática, como reação 
aos fundamentos do Estado de bem-estar que se estruturavam na Europa do 
pós-Segunda Guerra Mundial e ao New Deal que se consolidava nos EUA, 
Hayek, em 1947, três anos após a publicação do livro O caminho da 
servidão, convocou várias celebridades que compartilhavam sua orientação 
ideológica para uma reunião em Mont Pèlerin, na Suíça. De acordo com 
Anderson (1995, p. 9-11, grifo nosso),  

 
Na seleta assistência encontravam-se Milton Friedman, 
Karl Popper , Lionel Robbins, Ludwig Von Mises, 
Walter Eupken, Walter Lipman, Michael Polanyi, 
Salvador de Madariaga, entre outros. Aí se fundou a 
Sociedade de Mont Pèlerin, uma espécie de franco-
maçonaria neoliberal, altamente dedicada e organizada, 
com reuniões internacionais a cada dois anos. Seu 
propósito era combater o keynesianismo e o 
solidarismo reinantes e preparar as bases de um 
outro tipo de capitalismo, duro e livre de regras para 
o futuro. 

 
Efetivamente, as propostas econômicas desse grupo só começaram a 

ter recepção a partir da década de 1970, mais precisamente, com a recessão e 
a crise do petróleo em 1973, pois as décadas de 1950 e 1960, em pleno boom 
econômico, não abriram espaços para manifestações reacionárias e 
conservadoras no campo político-econômico, ficando conhecido esse 
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período de prosperidade após a Segunda Guerra Mundial como a ‘Era do 
Ouro’ ou os ‘Anos Dourados’ (os ‘Trinta Gloriosos’) – uma época infrutífera 
para o neoliberalismo (Hobsbawm, 1995)104. Os princípios do liberalismo 
radical não se aplicavam a um mundo que via os mais altos índices de 
crescimento econômico da história, maravilhava-se com a assistência do 
Estado de bem-estar social e declarava-se keynesiano105. 

A crise dos anos 1970 foi a grande prova do keynesianismo e do 
desenvolvimentismo, os Estados que continuaram a administrar a recessão e 
a inflação com as receitas de Keynes não foram bem sucedidos, pois “[...] 
baseavam-se na suposição de que os problemas da década de 1970 eram 
apenas temporários. [...] Não havia necessidade de mudar os programas que 
haviam servido tão bem durante uma geração” (Hobsbawm, 1995, p. 398). 
Contudo, o esgotamento das políticas keynesianas tornava-se evidente, a 
‘Era do Ouro’ havia ficado para trás e as políticas a ela atinentes estavam 
sendo ultrapassadas. De acordo com Hobsbawm (1995, p. 398), a opção 
neoliberal foi parecendo a saída (de emergência) mais próxima, 

 
[...] a única alternativa oferecida era a propagada pela 
minoria de teólogos econômicos ultraliberais. Mesmo 
antes do crash, a minoria havia muito isolada de crentes 
no livre mercado irrestrito já começara seu ataque ao 
domínio dos keynesianos e outros defensores da 
economia mista administrada e do pleno emprego. O 
zelo ideológico dos velhos defensores do individualismo 
era agora reforçado pela visível impotência e o fracasso 
de políticas econômicas convencionais, sobretudo após 
1973.  

 

                                                
104  Esse é um quadro ilustrativo do que foi a ‘Era do Ouro’ em uma região da Itália: “Foi 

nos últimos quarenta anos que Modena viu de fato o grande salto à frente. O período 
que vai da Unificação até então fora uma longa era de espera, ou de lentas e 
intermitentes modificações, antes que a transformação se acelerasse até a velocidade do 
raio. As pessoas agora podem desfrutar um padrão de vida antes restrito a uma 
minúscula elite” (Muzzioli apud Hobsbawm, 1995, p. 253). 

105  ‘Somos todos keynesianos’ era a frase de consenso em torno do intervencionismo do 
Estado na década de 1960, com exceção, certamente, da Sociedade de Mont Pèlerin. 
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O neoliberalismo, como programa econômico de governo, ganhou 
maior crédito político internacional após Friedrich von Hayek e Milton 
Friedman, seus dois maiores defensores e propagandistas, terem sido 
agraciados com os Prêmios Nobel de 1974 e 1976, respectivamente. Para 
Hobsbawm (1995, p. 398), 

 
[...] o recém-criado (1969) Prêmio Nobel de economia 
deu apoio à tendência liberal após 1974 premiando 
Friedrich von Hayek [...] em 1974 e, dois anos depois, a 
um defensor do ultraliberalismo econômico igualmente 
militante, Milton Friedman. Após 1974, os defensores 
do livre-mercado estavam na ofensiva, embora só 
viessem a dominar as políticas de governo na década de 
1980  

 
Dos países centrais, a Inglaterra, em 1979, foi a primeira a começar a 

adotar a agenda neoliberal, seguida pelos EUA, em 1980. De acordo com 
Anderson (1995, p. 11), “[...] na Inglaterra, foi eleito o governo Thatcher, o 
primeiro regime de uma país de capitalismo avançado publicamente 
empenhado em pôr em prática o programa neoliberal. Um ano depois, em 
1980, Reagan chegou à presidência dos Estados Unidos”. Anderson (1995, 
p. 12) elabora um conciso relato sobre o que seria um governo neoliberal em 
processo de implementação das reformas liberais ortodoxas: 

 
[...] o modelo inglês foi, ao mesmo tempo, o pioneiro e 
o mais puro. Os governos Thatcher contraíram a 
emissão monetária, elevaram as taxas de juros, 
baixaram drasticamente os impostos sobre os 
rendimentos altos, aboliram controles sobre os fluxos 
financeiros, criaram níveis de desemprego massivos, 
aplastaram greves, impuseram uma nova legislação anti-
sindical e cortaram gastos sociais. E, finalmente [...], se 
lançaram num amplo programa de privatização, 
começando por habitação pública e passando em 
seguida a indústrias básicas como o aço, a eletricidade, 
o petróleo, o gás e a água.  

 
Após a passagem de Margareth Thatcher, a ‘dama de ferro’, pelo 

comando do governo inglês, percebe-se que o Estado de bem-estar foi 
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seriamente alquebrado no Reino Unido, apesar de, em grande medida – 
deve-se fazer justiça – estar relativamente preservado, especialmente em 
relação à educação básica (ensinos primário/fundamental e 
secundário/médio) e à saúde, por intermédio do NHS (National Health 
Service ou Serviço Nacional de Saúde). Anderson (1995, p. 12) nota que 
“[...] esse pacote de medidas [defendido por Thatcher] é o mais sistemático e 
ambicioso de todas as experiências neoliberais em países de capitalismo 
avançado”. 

 
 

4.1 O mercado 
 
O mercado é considerado a instituição de maior relevância para o 

neoliberalismo. De acordo com Göran Therborn, na história do sistema 
capitalista, não se havia registrado tamanho desequilíbrio em favor do 
mercado em comparação com outras instituições. Therborn elaborou alguns 
diagramas a partir dos quais podem ser comparados quatro cenários 
históricos compostos pelas três maiores instituições das sociedades 
modernas: Estado106, empresas e mercado. Segundo Therborn (1995, p. 41), 
cada vértice das figuras, a seguir reproduzidas, detém um tipo de poder: “[...] 
o Estado, o poder político (que pode ser autoritário ou democrático); as 
empresas, o poder empresarial (que é poder de mando e, também, poder de 
negociação); e o sistema de mercados, o poder da competição, o poder 
competitivo”107: 
 

                                                
106  a) Pelo que pudemos verificar em seu artigo, Göran Therborn considerou o Estado em 

seu conceito mais amplo: Sociedade Política mais Sociedade Civil.  

b) Entendemos que as divisões diagramáticas e históricas feitas por Therborn têm um 
sentido didático, pois os seus modelos não engessam as variações locais e regionais 
sofridas pelo capitalismo. 

107  As gravuras apresentadas na sequência encontram-se em Therborn (1995, p. 41-42), 
conforme referência bibliográfica ao final do presente trabalho. 
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Figura 1 - Capitalismo competitivo clássico  
(a partir da segunda metade do XIX). 

 

 
Fonte: Therborn (1995). 

 
 
 
 

Figura 2 - Capitalismo organizado ou monopolista  
(a partir dos anos 20 até a Segunda Guerra Mundial). 

 

 
Fonte: Therborn (1995). 
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Figura 3 - Capitalismo de bem-estar  
(após a Segunda Guerra Mundial até a crise da década de 70). 

 

 
Fonte: Therborn (1995). 

 
 
 

Figura 4 - Novo capitalismo competitivo108 - atual  
(a partir da crise dos anos 70). 

 

 
Fonte: Therborn (1995). 

                                                
108  Therborn (1995, p. 162) utiliza o nome ‘competitivo’, porém justificando: “[...] estou 

pensando na progressiva expansão dos mercados e na nova relação estabelecida entre 
mercados e as empresas. Um capitalismo competitivo pode incluir apenas algumas 
empresas importantes. Não vejo nenhum problema conceitual nisso”. 
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O neoliberalismo resgata sem reservas a ‘Lei de Say’, conhecida, 
como já mencionado, pelo nome de ‘Lei dos mercados’. Jean Baptiste Say 
(1767-1832), inspirado pela metáfora da ‘mão invisível’ de Adam Smith, 
defende que a iniciativa privada deve ser, por excelência, livre para atuar e 
empreender, que o mercado deve ser o sinalizador dos negócios e dos 
investimentos e que o Estado deve se privar de qualquer intervenção no livre 
jogo do mercado. 

Do ponto de vista econômico, para Say, não ocorrem crises de 
superprodução, pois, tendo em vista a ‘lei dos mercados’, a oferta cria a 
própria demanda e o mercado tende ao equilíbrio. Segundo Tapinos, 
prefaciador da edição brasileira do livro de Say, Tratado de economia 
política, “A Lei de Say funda a atitude liberal do laissez-faire. Dá origem a 
essa sociedade econômica onde o interesse privado é o mais hábil dos 
mestres e onde o Estado se abstém de toda e qualquer intervenção capaz de 
deturpar a concorrência” (Say, 1983, p. 30). Ainda conforme Tapinos, “[...] 
ela [a lei de Say] anuncia e abre caminho à Teoria do Equilíbrio Geral109, lei 
da gravitação do universo econômico” (Say, 1983, p. 29).  

Afinal, por que o liberalismo e o subsequente neoliberalismo 
reservam tanta importância ao mercado? Afinal de contas, a circulação de 
mercadorias simplesmente não produz valor. De acordo com Marx (1983, p. 
136), “[...] pode-se virar e revirar como se queira, o resultado permanece o 
mesmo. Se equivalentes são permutados, daí não surge mais-valia, e se não-
equivalentes  são permutados, daí também não surge mais-valia. A 
circulação ou o intercâmbio de mercadorias não produz valor”. Marx, para 
chegar a esta conclusão, inicia seu argumento partindo justamente do 
pensamento do próprio Say: “[...] o intercâmbio de dois valores iguais não 
aumenta a massa dos valores existentes na sociedade nem a diminui. O 
intercâmbio de dois valores desiguais [...] também não altera nada na soma 
dos valores sociais, já que acrescenta à fortuna de um o que retira da do 

                                                
109  Say também pode ser considerado precursor da Escola de Lausanne, que teve Walras e, 

depois, Pareto como referências. De acordo com Pirou (1946, p. 29, tradução nossa), 
“Entende-se por Escola de Lausanne o grupo de economistas que estão reunidos em 
torno dos titulares da cadeira de economia política da Universidade de Lausanne, os 
quais foram primeiramente León Walras, em seguida V. Pareto, e enfim D. Boninsegni, 
que ocupa esta cadeira na atualidade”. 
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outro” (Say apud Marx, 1983, p. 136). Todavia, elucidando, Marx percebe 
que não há originalidade nessa ideia, pois Say a extraiu do fisiocrata Le 
Trosne: 

 
Say, naturalmente despreocupado quanto às 
consequências dessa frase, tomou-a quase literalmente 
dos fisiocratas. A maneira como ele explica os textos 
deles, esgotados na sua época, para o aumento do seu 
próprio 'valor', mostra o seguinte exemplo. A 'mais 
famosa' frase de monsieur Say 'só se pode comprar 
produtos com produtos' [...] reza no original fisiocrático: 
'produtos só se pode comprar com produtos' (Le Trosne 
op. cit. p. 899) (Marx, 1983, p. 136). 

 
Ocorre que, para a continuidade da existência do capitalismo, tudo 

se transforma em valor de troca, desde os objetos materiais a todas as formas 
de satisfação de desejos, sob esse sistema, tomam a forma mercadoria110. 
Marx (1983, p. 45) diz que a riqueza de uma sociedade em que o modo de 
produção capitalista domina é representada por uma “[...] imensa coleção de 
mercadorias”. A própria força de trabalho, como assinala Marx, é uma 
mercadoria111, seu preço é determinado pelos custos de produção e 
reprodução da vida do possuidor desse tipo peculiar de mercadoria. Aliás, 
“[...] todo o Sistema de produção capitalista repousa no fato de que o 
trabalhador vende sua força de trabalho como mercadoria” (Marx, 1985, p. 
48). 

A propósito, tendo por referência a clássica interpretação de Marx 
(1983, 1985), é na mercadoria ‘força de trabalho’ que reside o segredo da 
criação da mais-valia, pois essa mercadoria, a força de trabalho, possui a 
especial propriedade de criar mais valor do que é pago para seu emprego. O 

                                                
110  O conceito de mercadoria em Marx (1983, p. 45): “[...] a mercadoria é, antes de tudo, 

um objeto externo, uma coisa, a qual pelas suas propriedades satisfaz necessidades 
humanas de qualquer espécie. A natureza dessas necessidades, se elas se originam do 
estômago ou da fantasia, não altera nada da coisa”. 

111  “Por força de trabalho ou capacidade de trabalho entendemos o conjunto das 
faculdades físicas e espirituais que existem na corporalidade, na personalidade viva de 
um homem e que ele põe em movimento toda vez que produz valores de uso de 
qualquer espécie” (Marx, 1985, p. 139). 
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trabalhador, seu proprietário, dirige-se ao mercado para trocá-la por uma 
quantidade de dinheiro que, por sua vez, servirá para adquirir outras 
mercadorias para sua manutenção. O comprador da força de trabalho, o 
capitalista, a utiliza na produção, ou melhor, na intervenção do homem sobre 
a natureza mediante o uso de meios de trabalho, a fim de gerar outras 
mercadorias que, oportunamente, serão oferecidas no mercado em troca de 
equivalentes monetários (dinheiro).  

Dessa maneira, circulando no mercado, na forma M-D-M 
(Mercadoria-Dinheiro-Mercadoria), sob o desígnio do capital e para o 
emprego junto a meios de produção112, a mercadoria ‘força de trabalho’ 
concorre para que haja o processo de trabalho113. Isto é, a força de trabalho é 
a parte viva desse processo e os produtos finais, valores de uso, acabam por 
se transformar em valores de troca, pois estas são as formas finais que os 
objetos produzidos adquirem para serem permutados no mercado por 
dinheiro (a mercadoria equivalente geral).  

Este movimento do capital em que o dinheiro se transforma em mais 
dinheiro, ou seja, o processo de criação de mais-valia, resumida na fórmula 
D-M-D, acontece na produção, mas surge, de maneira perceptível, na 
circulação. Dessa forma, Marx (1983, p. 137) afirma que  

 
[...] a mais-valia não pode originar-se da circulação, 
que, portanto, em sua formação deve ocorrer algo por 

                                                
112  Os meios de produção são um “Conjunto formado pelos meios de trabalho e pelo 

objeto de trabalho. Os meios de trabalho incluem os instrumentos de produção 
(ferramentas, máquinas), as instalações (edifícios, silos, armazéns), as diversas formas 
de energia e combustível e os meios de transporte. O objeto de trabalho é o elemento 
sobre o qual ocorre o trabalho humano: a terra e as matérias-primas, as jazidas minerais 
e outros recursos naturais” (Sandroni, 1985, p. 266).  

113  “Em sua forma mais simples, o processo de trabalho é aquele em que o trabalho é 
materializado ou objetificado em valores de uso [...]. O trabalho é, nesse caso uma 
interação da pessoa que trabalha com o mundo natural, de tal modo que os elementos 
deste último são conscientemente modificados e com um propósito” (Mohum apud 
Bottomore, 1988, p. 299). Reproduzindo as palavras do próprio Marx (1983, p.153): 
“O processo de trabalho [...] é atividade orientada a um fim para produzir valores de 
uso, apropriação do natural para satisfazer as necessidades humanas, condição 
universal do metabolismo entre o homem e a natureza, condição natural eterna da vida 
humana [...]”. 
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trás de suas costas e que nela mesma é invisível114. Mas 
pode a mais-valia originar-se de outro lugar que não da 
circulação? A circulação é a soma de todas as relações 
recíprocas115 dos possuidores de mercadorias. Fora da 
mesma o possuidor de mercadorias só está ainda em 
relação com sua própria mercadoria. 

 
O modo de produção capitalista reserva um especial espaço para o 

encontro de possuidores de mercadorias, o mercado. Por isso, Marx (1983, p. 
138) chega a uma conclusão, aparentemente dúbia, quando discute a 
transformação do dinheiro em capital: o “[...] capital não pode, portanto, 
originar-se da circulação e, tampouco, pode não originar-se da circulação. 
Deve, ao mesmo tempo, originar-se e não se originar dela”. Para Marx, isso 
ocorre porque, independentemente do tipo, da origem, da espécie, das 
propriedades, das características e da natureza da coisa possuída ou que se 
queira possuir, no capitalismo, a coisa toma a forma de mercadoria, algo que 
se encontra no mercado. Ou seja, embora a coisa tenha sido gestada na 
produção, somente será possível encontrá-la na circulação. Como infere 
Marx (1983, p. 140), “[...] se tivéssemos pesquisado mais: sob que 
circunstâncias todos os produtos tomam ou também apenas a maioria deles 
toma a forma de mercadoria, então se teria descoberto que isso só ocorre 
com base em um modo de produção bem específico, o capitalista”. 

No sistema capitalista de produção, metaforicamente, o mercado é o 
espaço de rendez-vous (ponto de encontro em hora certa) dos possuidores de 
mercadorias, ou seja, o mercado é o local em que os valores de uso são 
tratados como valores de troca, em momento ‘mágico’ em que proporções 
equivalentes de coisas (em forma de valores de troca), intermediadas por 
dinheiro, são comutadas.  

No entanto, essa complexa permuta é naturalizada, como se sempre 
tivesse feito parte do cotidiano social, e é interpretada por determinados 
liberais e neoliberais como se o mercado fosse formado por indivíduos 
                                                
114  Nota de Marx: “[...] sob as condições costumeiras do mercado, o lucro não é gerado 

pelo intercâmbio. Se ele não tivesse estado antes presente, tampouco poderia existir 
depois dessa transação” (Ramsay apud Marx, 1983, p. 137).  

115  Nota do editor d'O capital (ed. alemã): nas edições 3.ª e 4.ª, constam ‘relações 
mercantis’ em vez de ‘relações recíprocas’. 
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autônomos, saídos do isolamento de suas oficinas, mas com consciência 
plena para fazer livre-escolha e formar o mercado (a tudo precificar) com 
justiça. Marx diria que, nesta fantasia do (neo)liberalismo, a mercadoria é 
produzida, desejada e trocada por um conjunto de ‘Robinsons Crusoés’, que 
seriam indivíduos idealizados teoricamente como se fossem insulares que 
produzem autarquicamente, os quais, abstratamente, não são considerados 
por muitos intérpretes (neo)liberais como agentes vivos da sociedade 
burguesa, que é caracterizada pela produção embasada na divisão do 
trabalho, em que o trabalhador perde o domínio do processo de trabalho e 
passa a ser trabalhador parcial, o que o impede de ir ao mercado com um 
objeto fabricado por completo. Em suma, concretamente, com a divisão do 
trabalho, como ironizou Marx (1983), o trabalhador não leva um produto 
acabado para a troca, ele destina ao mercado somente a própria pele para ser 
trocada116.  
                                                
116  Vale a pena a leitura da crítica ironia de Marx sobre o individualismo liberal, que 

atinge sobretudo o utilitarista Bentham: “A esfera da circulação ou do intercâmbio de 
mercadorias, dentro de cujos limites se movimentam compra e venda de força de 
trabalho, era de fato um verdadeiro éden dos direitos naturais do homem. O que aqui 
reina é unicamente Liberdade, Igualdade, Propriedade e Bentham. Liberdade! Pois 
comprador e vendedor de uma mercadoria, por exemplo, da força de trabalho, são 
determinados apenas por sua livre-vontade. Contratam como pessoas livres, 
juridicamente iguais. O contrato é o resultado final, no qual suas vontades se dão uma 
expressão jurídica em comum. Igualdade! Pois eles se relacionam um com o outro 
apenas como possuidores de mercadorias e trocam equivalente por equivalente. 
Propriedade! Pois cada um dispõe apenas sobre o seu. Bentham! Pois cada um dos dois 
só cuida de si mesmo. O único poder que os junta e leva a um relacionamento é o 
proveito próprio, a vantagem particular, os seus interesses privados [...]. O antigo 
possuidor de dinheiro marcha adiante como capitalista, segue-o o possuidor de força de 
trabalho como seu trabalhador; um cheio de importância, sorriso satisfeito e ávido por 
negócios; o outro, tímido, contrafeito, como alguém que levou a sua própria pele para o 
mercado e agora não tem mais nada a esperar, exceto o curtume” (Marx, 1983, p. 145). 
Marx, em outra passagem, trata Bentham como “[...] o oráculo insípido, pedante e 
tagarela do senso comum burguês do século XIX” (Marx, 1985, p. 185). 

Jeremy Bentham (1748-1832) é considerado uma referência histórica de variados 
neoliberais. Milton Friedman o eleva à categoria de um defensor da liberdade (Qual 
liberdade? Quem é livre?): “A relação entre liberdade política e econômica é complexa 
e de modo algum unilateral. No início do século XIX, Bentham e os filósofos radicais 
estavam inclinados a considerar a liberdade política como um instrumento para a 
obtenção da liberdade econômica. Achavam que as massas estavam sendo massacradas 
pelas restrições impostas e que se a reforma política concedesse o direito de voto à 
maior parte do povo, este votaria no que fosse bom para ele – o que significava votar 
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O autonomismo ao estilo de ‘Robinson Crusoé’ é uma característica 
presente no pensamento de Say117. Os ‘Robinsons Crusoés’ de Say são 
trabalhadores completos118, isto é, são apresentados em sua teoria como 
trabalhadores que não entraram na divisão de trabalho: 

 
As capacidades dos consumidores são muito variadas. 
Só podem adquirir os produtos que desejam oferecendo 
outros produtos de sua própria criação, ou melhor, da 
criação de seus fundos produtivos que, como o leitor 
deve lembrar-se, compõem-se da capacidade industrial 
humana e das qualidades produtivas de suas terras e de 
seus capitais (Say, 1983, p. 271). 

 
Os ‘Robinsons Crusoés’ de Say, além disso, satisfazem suas 

necessidades e buscam o seu prazer compensando-o com abstinências e dor: 
“[...] o motivo que leva os homens a fazerem um sacrifício qualquer para se 
tornarem possuidores de um produto é a necessidade que este pode 
satisfazer, o prazer que pode nascer de seu uso119” (Say, 1983, p. 271). 
Milton Friedman, que resgata Say em plena época de capitalismo dominado 
pelos grandes oligopólios, utiliza a mesma metáfora como argumento em 
                                                                                                               

no laissez-faire [...]. O triunfo do liberalismo de Bentham no século XIX na Inglaterra 
foi seguido por uma reação que levou a uma crescente intervenção do governo nos 
assuntos econômicos. Essa tendência para o coletivismo foi grandemente acelerada, 
tanto na Inglaterra como em outros lugares, pelas duas guerras mundiais. O bem-estar, 
em vez da liberdade, tornou-se a nota dominante nos países democráticos. 
Reconhecendo a ameaça implícita ao individualismo, os descendentes intelectuais dos 
filósofos radicais – Dicey, Mises, Hayek e Simons, para mencionar somente alguns – 
temeram que o movimento continuado em direção ao controle centralizado da atividade 
econômica se constituiria no The Road to Serfdom, como Hayek intitulou sua 
penetrante análise do processo. Sua ênfase foi colocada na liberdade econômica como 
instrumento da obtenção da liberdade política” (Friedman, 1984, p. 19-20). 

117  Marx tratava como uma ‘robinsonada’ os apelos teóricos a esse autonomismo. 
118  “O que caracteriza, ao contrário, a divisão manufatureira do trabalho? Que o 

trabalhador parcial não produz mercadoria. Só o produto comum dos trabalhadores 
parciais transformam-se em mercadoria” (Marx, 1983, p. 279). 

119  Nota de Say corroborando afirmação acima: “Convém observar, incidentalmente, que é 
sempre com algum sentimento penoso que experimentamos necessidades e com um 
sentimento prazeroso correspondente que conseguimos satisfazê-las” (Say, 1983, p. 
271). 
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defesa do neoliberalismo, como se fosse possível a formação de uma 
sociedade baseada na economia de mercado composta por supostos 
‘Robinsons Crusoés’:  

 
Em sua forma mais simples, tal sociedade consiste num 
certo número de famílias independentes – por assim 
dizer, uma coleção de Robinsons Crusoés. Cada família 
usa os recursos que controla para produzir mercadorias 
e serviços, que são trocados por bens e serviços 
produzidos por outras famílias, na base de termos 
mutuamente convenientes para as duas partes. Cada 
família está, portanto, em condições de satisfazer suas 
necessidades, indiretamente, produzindo bens e serviços 
para outras, em vez de diretamente – pela produção de 
bens para seu uso imediato (Friedman, 1984, p. 22). 

 
As ‘robinsonadas’, como registra Marx em sua crítica da economia 

política e como assume inclusive Milton Friedman já na segunda metade do 
século XX, são constantes nos pensadores liberais e neoliberais. Se assim 
fosse, para reflexão, poder-se-ia perguntar em relação ao campo educacional 
contemporâneo: os reformistas neoliberais, ao tratarem a educação como 
mercadoria, levando como consequência prática, por intermédio da 
privatização ou da criação de charter schools, à formação de um mercado 
educacional ou, como se costuma denominar, à ‘mercadorização’ ou à 
‘commoditização’ da educação, estariam concebendo a comunidade escolar 
e universitária (especialmente, os docentes, discentes e pais de estudantes) 
como uma coleção de ‘Robinsons Crusoés’? Ademais, tendo sucesso o 
neoliberalismo em seu projeto de privatização da educação e de formação de 
um mercado educacional, poder-se-ia considerar que, essencialmente, está a 
se coisificar as relações sociais no campo da educação? Se definitivamente a 
educação deixar de ser um bem público, um bem comum e um direito 
humano e for transmutada em uma mercadoria que se encontra no mercado, 
estaria também a educação envolta no misterioso fetichismo mercadoria?   

Retomando a questão da mercadoria, vale ressaltar que a discussão 
travada por Marx com Proudhon120 ajuda a melhor compreender o problema 
                                                
120  Pierre Joseph Proudhon: “Pensador francês (1809-1865), precursor do anarquismo, um 

dos mais influentes teóricos dos movimentos reformistas do século XIX. [...] defendia a 
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do valor na sociedade capitalista, sobretudo a origem do valor e a diferença 
entre valor-utilidade e valor de troca. 

Não se tem a intenção, ao retomar esse debate sobre o valor, de filiar 
Proudhon aos neoliberais ou mesmo aos liberais. A intenção principal é 
recuperar o pensamento e os argumentos de Marx a respeito do valor, pois o 
modo de produção capitalista não foi superado e o debate entre Marx e 
Proudhon sobre o assunto ainda é relevante e precisa ser considerado. Não 
observar seus argumentos a respeito do valor, inclusive neste debate com 
Proudhon, seria equivalente na Matemática, por exemplo, a ignorar as 
inovações de Descartes (1596-1650) no Discurso sobre o método, ou a 
desconhecer o ‘Teorema de Pitágoras’. Ou seja, deixar Marx à margem desse 
tema, da questão do valor, seria, na melhor das hipóteses, uma tentativa de 
redescobrir ideias competentemente já formuladas por Marx. Como bem 
teorizou Sartre (1987, p. 114), a filosofia de um determinado tempo só pode 
ser considerada superada, após o momento histórico de que é expressão ter 
sido superado. Sobre a filosofia marxista, sentenciou Sartre (1987, p. 114): 
“[...] já verifiquei amiúde: um argumento 'antimarxista' não passa do 
rejuvenescimento aparente de uma idéia pré-marxista. Uma pretensa 
'superação' do marxismo será, no pior dos casos, apenas uma volta ao pré-
marxismo e, no melhor, apenas a redescoberta de um pensamento já contido 
na filosofia que se acreditou superar”.  

Assim, retoma-se a argumentação sobre a questão do valor, 
apreciando a sentença de Proudhon apresentada na obra Filosofia da miséria. 
O pensador francês contrapõe valor de uso e valor de troca:  

 
[...] a capacidade de todos os produtos, naturais ou 
industriais, de servir à subsistência do homem recebe a 
denominação particular de valor de uso; a sua 

                                                                                                               
substituição da propriedade que possibilita a exploração do trabalho de outrem pela 
posse pessoal, familiar e hereditária, resultante do trabalho. Propôs o mutualismo como 
organização econômica ideal: seria uma sociedade formada por pequenos proprietários 
e trabalhadores [...]. Proudhon e seus adeptos participaram ativamente dos movimentos 
sociais da Europa da época, opondo-se a outros reformadores e revolucionários, entre 
os quais os adeptos de Marx. Este criticou a obra Filosofia da Miséria, 1846 (Système 
des Contradictions Économiques on Philosophie de la Misère), de Proudhon, em um 
livro que intitulou, ironicamente, Miséria da Filosofia” (Sandroni, 1985, p. 359). 
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capacidade de se permutarem uns pelos outros designa-
se como valor de troca. Como o valor de uso se 
transforma em valor de troca? [...]. A origem da idéia do 
valor não foi tratada pelos economistas de forma 
cuidadosa; é importante que nos detenhamos sobre ela.  
Como muitos dos objetos de que necessito só existam 
na natureza em quantidade limitada, ou, até, não 
existam, sou obrigado a colaborar na produção do que 
me falta; e, como não posso produzir tantas coisas, 
proporei a outros homens, meus colaboradores em 
funções diversas, que me cedam uma parte dos seus 
produtos, em troca do meu (Proudhon apud Marx, 1985, 
p. 39). 

 
De acordo com o enunciado de Proudhon, os produtos de que 

necessitam os sujeitos humanos não são encontrados facilmente na natureza, 
por consequência, impõe-se como necessário recorrer à sua produção. No 
entanto, um homem solitário ou uma família isolada não é capaz de efetuar 
uma produção variada e ampliada de objetos; logo, urge a colaboração entre 
os homens, o que pressupõe a produção baseada na divisão de trabalho. 
Além disto, esses produtores parciais precisam satisfazer suas necessidades e 
desejos. Dessa forma, os valores de troca e o mercado aparecem em cena. 
Vale, agora, seguir o raciocínio de Marx (1985, p. 40):  

 
Ora a partir do momento em que se supõe mais de um 
homem na produção, supõe-se já toda uma produção, 
fundada na divisão do trabalho. Suposta a divisão do 
trabalho, está admitida a troca e, consequentemente, o 
valor de troca. Com o mesmo fundamento, poder-se-ia 
supor, desde o início, o valor de troca. 

 
Na segunda parte da citação de Proudhon, quando ele chama os seus 

colaboradores para satisfazer as suas necessidades, fica evidente a 
‘robinsonada’; seus colaboradores são figuras similares a ‘Robinsons 
Crusoés’. De acordo com Marx (1983, p. 40),  

 
[...] para sair do estado de coisas onde cada um produz 
sozinho e chegar à troca, 'dirijo-me', diz o Sr. Proudhon, 
'a meus colaboradores em funções diversas'. Logo, 
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tenho colaboradores, que exercem funções diversas, 
embora, apesar disto e sempre segundo a suposição do 
Sr. Proudhon, todos nós estejamos na posição solitária e 
pouco social dos Robinsons. 

 
As investigações sobre a origem do valor são demasiadamente 

intrincadas. Como se percebe, valor de uso e valor de troca foram 
exaustivamente examinados por Marx, especialmente no primeiro capítulo 
d'O capital, cujo título foi denominado ‘Mercadoria e dinheiro’. Para Marx 
(1983, p. 45), o valor de uso constitui o conteúdo útil do produto, a utilidade 
de uma coisa faz dela um valor de uso. O valor de troca é a forma adquirida 
pela mercadoria para ir ao mercado (o ponto de encontro dos possuidores de 
mercadorias). Valores de uso se diferenciam pela qualidade, valores de troca 
se relacionam pela quantidade. Estas características não negam a substância 
das mercadorias, “[...] a de serem produtos do trabalho” (Marx, 1983, p. 47).  

Por que tanto argumentar a respeito da questão do ‘valor’ (de uso e 
de troca)? É necessário efetuar a presente reflexão acerca deste quiproquó, a 
relação valor-trabalho e valor-utilidade, porque reside nessa contenda um 
dos nós da luta de classes na sociedade capitalista. Torna-se ainda mais 
importante tratar sobre este assunto porque, para compreender a reação 
neoliberal, é central compreender a oposição entre a tradição liberal-
capitalista, que historicamente assume teorias que têm o valor-utilidade 
(valor subjetivo, utilidade-marginal, raridade, escassez) como fonte do valor 
econômico das coisas, e sua contraparte de classe, cujas teorias reconhecem 
o valor-trabalho como criador da riqueza e do valor econômico; esse 
pensamento faz parte do conjunto teórico congruente à perspectiva do 
trabalho como origem do valor. 

Anteriormente, foi feita menção ao fato de que o pensamento 
marxista tem uma dívida com a Economia Política Inglesa, principalmente 
com Adam Smith e David Ricardo, visto que a teoria do valor-trabalho, 
segundo Marx, tem referência original tanto no primeiro autor (Smith) como 
no segundo (Ricardo). Foi dito, também, que há uma ambiguidade nas obras 
de Adam Smith, pois elas contêm fundamentos tanto para a tradição liberal-
capitalista como para a tradição referenciada na perspectiva do trabalho. 
Assim, neste momento, passa-se a discutir, de maneira mais estrita, a relação 
da teoria do valor-trabalho com a teoria do valor-utilidade. De pronto, vale 
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retornar a Say, anteriormente citado como o fundador da ‘Lei dos 
Mercados’, que leva seu nome (Lei de Say). O economista francês afirma 
que o fundamento do valor das coisas está na utilidade. Para Say (1983, p. 
363), 

 
[...] assim como a produção não é uma criação de 
matéria, mas uma criação de utilidade, tampouco o 
consumo é uma destruição de matéria, mas uma 
destruição de utilidade. Uma vez destruída a utilidade 
de uma coisa, está destruído o fundamento primeiro de 
seu valor, aquilo que faz com que seja procurada, aquilo 
que estabelece sua demanda. A partir desse momento, a 
coisa não mais contém valor; não mais se trata de uma 
parcela de riqueza. 

 
Say afirma que a fonte que confere valor às coisas e estabelece a 

procura das mercadorias é a utilidade nelas contida; ou seja, a essência do 
valor das coisas é determinada pela utilidade que se pode extrair das 
mercadorias121.  

 
Assim, consumir, destruir a utilidade das coisas, anular 
seu valor, são expressões cujo sentido é absolutamente 
idêntico, correspondendo ao sentido das expressões 
produzir, conferir utilidade, criar valor, cuja 
significação também é a mesma. Sendo uma destruição 
de valor, nenhum consumo se mede segundo o volume, 
número ou peso dos produtos consumidos, mas segundo 
seu valor. O grande consumo é aquele que destrói um 

                                                
121  É interessante observar que, quando Say escreve o capítulo I – ‘Os fundamentos do 

valor das coisas’, do Livro Segundo – ‘A distribuição de riquezas’, ele fala em uma 
certa liberalidade dos interessados em avaliar o objeto da compra, o que parece, talvez, 
uma contradição. Sobre este detalhe, Say (1983, p. 363) elabora a seguinte explicação: 
“Meu irmão Louis Say, de Nantes, atacou esse princípio num pequeno trabalho 
intitulado Principales Causes de la Richesse et de la Misère des peuples et des 
Particuliers [...]. Sustenta que as coisas só são riquezas em razão da utilidade que 
possuem e não em razão da que o público lhes reconhece ao pagá-las mais ou menos 
caro. É bem verdade que os homens deveriam sempre considerá-las dessa maneira. Em 
Economia Política, contudo, não se trata de ensinar o que se deve ser, mas o que é; de 
constatar um fato, identificar-lhe as causas e mostrar suas consequências”.  
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grande valor, seja qual for a forma sob a qual esse valor 
se manifeste (Say, 1983, p. 363). 

 
Por outro lado, a tradição referenciada no trabalho concebe que é o 

trabalho a substância valorativa dos produtos122. O trabalho é agregado ao 

                                                
122  Compilamos algumas passagens de Ricardo sobre o valor-trabalho citadas por Marx: 

“No valor das mercadorias não influi apenas o trabalho nelas diretamente aplicado, mas 
também o trabalho aplicado nos instrumentos, ferramentas e edifícios que apóiam o 
trabalho diretamente despendido” (Ricardo apud Marx, 1983, p. 156). 

“Não é... a utilidade que é a medida do valor de troca, embora lhe seja absolutamente 
necessária” (Ricardo apud Marx, 1985, p. 50). 

“As coisas, uma vez reconhecidas como úteis, por si mesmas, extraem seu valor de 
troca de duas fontes: da escassez e da quantidade de trabalho necessário para adquiri-
las. Há coisas cujo valor depende apenas da escassez. Já que nenhum trabalho pode 
aumentar a sua quantidade, o seu valor não se reduz por uma abundância maior. É o 
caso das estátuas, dos quadros de grande valor, etc. Este valor depende apenas das 
faculdades, dos gostos e do capricho daqueles que desejam possuir tais objetos” 
(Ricardo apud Marx, 1985, p. 50-51). 

“Tais objetos, no entanto, são pequeníssima quantidade dentre as mercadorias que se 
trocam no dia-a-dia. Dado que o maior número dos objetos que se deseja possuir é 
produto da indústria, eles podem ser multiplicados, não apenas em um país, mas em 
vários, numa proporção tal que é quase impossível assinalar limites, sempre que se 
queira empregar a indústria necessária para produzi-los” (Ricardo apud Marx, 1985, p. 
51). 

“Portanto, quando falamos de mercadorias, do seu valor de troca e dos princípios que 
regulam o seu preço relativo, referimo-nos àquelas cujas quantidade pode ser acrescida 
pela indústria do homem. cuja produção é estimulada pela concorrência e que não é 
obstaculizada por nenhum entrave” (Ricardo apud Marx, 1985, p. 51). 

Ricardo, nestas duas citações, está em concordância com Adam Smith (A riqueza das 
nações), pois, segundo Marx, “[...] qualquer que seja, na realidade, a base do valor de 
troca de todas as coisas [a saber, o tempo de trabalho], exceto o daquelas que a 
indústria dos homens não pode multiplicar à vontade, este ponto doutrinário é da mais 
alta importância em economia política - porque não existe outra fonte de que tenham 
brotado tantos erros e que tenha originado tantas divergências nesta ciência como o 
sentido vago e impreciso que se confere à palavra valor” (Ricardo apud Marx, 1985, p. 
51). 

“Se é a quantidade de trabalho fixado numa coisa que regula o seu valor de troca, 
segue-se que todo acréscimo da quantidade de trabalho deve acrescer o valor do objeto 
no qual é empregada e, igualmente, toda redução de trabalho deve reduzir o seu preço” 
(Ricardo apud Marx, 1985, p. 51-52). 
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produto em todas as instâncias e fases da produção. Há trabalho 
anteriormente acrescentado no objeto de trabalho123 (matéria-prima) e nos 
meios de trabalho124 (máquinas, ferramentas, instrumentos etc.), que é 
transferido ao novo objeto que está sendo transformado, ao qual se 
acrescenta mais trabalho (Marx, 1983). Marx (1983, p. 165) afirma: 

 
[...] o trabalhador acrescenta ao objeto do trabalho novo 
valor, por meio do acréscimo de determinado quantum 
de trabalho, abstraindo o conteúdo determinado, a 
finalidade e o caráter técnico do trabalho. Por outro 
lado, reencontramos os valores dos meios de produção 
consumidos como partes integrantes do valor do 
produto, por exemplo, os valores do algodão e do fuso 
no valor do fio. O valor dos meios de produção 

                                                                                                               
Ricardo refere-se a Smith nestas outras duas citações, censurando-o por sua 
ambiguidade: 

“O conferir ao valor uma medida diferente do trabalho, ora o valor do trigo, ora a 
quantidade de trabalho que uma coisa pode comprar, etc.” (Ricardo apud Marx, 1985, 
p. 52). 

“O admitir sem reservas o princípio e, no entanto, limitar a sua aplicação ao estado 
primitivo e grosseiro da sociedade, anterior à acumulação de capitais e à propriedade 
da terra” (Ricardo apud Marx, 1985, p. 52). 

Ricardo enfatiza com uma ressalva: 

“Consideramos o trabalho como o fundamento do valor das coisas, e a quantidade de 
trabalho necessário à sua produção como o padrão que determina as quantidades 
respectivas das mercadorias que devem ser trocadas por outras; mas não negamos que 
possam ocorrer, no preço corrente das mercadorias, desvios acidentais e passageiros 
deste preço primitivo e natural” (Ricardo apud Marx, 1985, p. 53). 

“São os custos de produção que regulam, em última análise, os preços das coisas, e 
não, como freqüentemente se pretendeu, a proporção entre a oferta e a demanda” 
(Ricardo apud Marx, 1985, p. 53). 

123  “Todas as coisas, que o trabalho só desprende de sua conexão direta com o conjunto da 
terra, são objetos de trabalho preexistentes por natureza. [...] Se, ao contrário, o próprio 
objeto de trabalho já é, por assim dizer, filtrado por meio de trabalho anterior, 
denomino-o matéria-prima” (Marx, 1983, p. 150). 

124  “O meio de trabalho é uma coisa ou um complexo de coisas que o trabalhador coloca 
entre si mesmo e o objeto de trabalho e que lhe serve como condutor de sua atividade 
sobre esse objeto” (Marx, 1983, p. 150). 
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conserva-se, portanto, pela sua transferência ao produto. 
Essa transferência ocorre durante a transformação dos 
meios de produção em produto, no processo de trabalho. 
É mediada pelo trabalho. 

 
Portanto, não é a utilidade que gera valor, mas, sim, o trabalho. A 

utilidade é parte integrante da mercadoria, porém não é a essência de sua 
valorização. A análise de Marx sobre o processo de valorização contribui 
para entender o papel da utilidade na produção. Segundo o pensador da 
perspectiva do trabalho, 

 
[...] produto - a propriedade do capitalista – é um valor 
de uso, fio, botas etc. Mas, embora as botas, por 
exemplo, constituam de certo modo a base do progresso 
social e nosso capitalista seja um decidido progressista, 
não fabrica as botas por causa delas mesmas. O valor de 
uso não é, de modo algum, a coisa qu'on aime pour lui-
même. Produz-se aqui valores de uso somente porque e 
na medida em que sejam substrato material, portadores 
do valor de troca. E para nosso capitalista, trata-se de 
duas coisas. Primeiro, ele quer produzir um valor de uso 
que tenha um valor de troca, um artigo destinado à 
venda, uma mercadoria. Segundo, ele quer produzir uma 
mercadoria cujo valor seja mais alto que a soma dos 
valores das mercadorias exigidas para produzi-la, os 
meios de produção e a força de trabalho, para as quais 
adiantou seu bom dinheiro no mercado. Quer produzir 
não só um valor de uso, mas uma mercadoria, não só 
valor, mas também mais-valia (Marx, 1983, p. 155). 

 
Em suma, a utilidade é uma qualidade da mercadoria. O valor dela é 

medido pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la; isto 
é, o trabalho existente nos meios de produção (agregado anteriormente) mais 
o quantum de trabalho empregado na elaboração do produto são as suas 
substâncias valorativas. Mas, enfim, ressalve-se que, mesmo tentando 
discutir a mercadoria e o mercado em sua materialidade, há algo que 
dificulta a compreensão da essência da mercadoria – alguma coisa 
enigmática que envolve a outra coisa (a mercadoria). Por isso, o item 
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posterior do presente capítulo é uma discussão sobre esta manifestação 
deveras nebulosa: o fetichismo da mercadoria.  
 
 
4.2 Fetichismo da mercadoria e coisificação: estranhas coisas 
d’O capital  
 

De onde provieram as ilusões do sistema monetário? 
[...] E a economia moderna, que sobranceira olha o 
sistema monetário de cima para baixo, não se torna 
evidente seu fetichismo logo que trata do capital? 
(Marx, 1983, p. 77). 

 
A satisfação das necessidades humanas, com vistas ao uso de coisas 

que não sejam públicas, comuns, gratuitas ou oferecidas voluntariamente, 
filantropicamente e por beneficência social, acontece por intermédio do 
mercado – em troca de mercadorias que, não é ocioso ressaltar, são produtos 
de trabalho. Mercadorias são coisas que, por suas características e 
propriedades, satisfazem necessidades humanas e sociais. O mercado é um 
espaço (e tempo) em que ocorre o contato social entre possuidores de 
mercadorias. Logo, também é no mercado que o trabalhador troca 
mercadorias, especialmente sua força de trabalho. Entretanto, Marx chama a 
atenção para um inusitado fato, o de que essa relação social é eivada de 
misticismo. Lembra Marx que esse contato social é mediado por coisas para 
se ter acesso a outras coisas. Entretanto, esse contato social mediado por 
coisas não ocorre sem, ao mesmo tempo (e não explicitamente), acontecer a 
coisificação ou reificação das relações sociais, conforme observa Lukács 
(1974). Fenômeno tal que é somente possível suceder pela obnubilação das 
percepções humanas a respeito da essência das relações sociais. Tal 
perturbação da sensibilidade é própria de relações de trocas em formações 
sociais capitalistas, criando a ilusão de autonomia do possuidor de 
mercadoria em uma relação heterônoma. 

Ainda segundo a perspectiva do trabalho, dizendo em outras 
palavras, o trabalhador vende sua força de trabalho ao capitalista, que o paga 
em dinheiro. Portanto, esse dinheiro, por tratar-se de uma mercadoria tida 
como um equivalente geral, funciona como um mediador no processo de 
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satisfação das necessidades dos trabalhadores. Dessa maneira, as pessoas 
compram mercadorias por meio de outras mercadorias. A essência desse 
contato social (de compra e venda), que na realidade é uma relação social 
entre proprietários de mercadorias, fica velada. O aparente é a satisfação de 
necessidades e desejos no mercado como se se tratasse de valores de uso 
com preços fixados pela ‘lei de mercados’, conforme ideologicamente diria 
Say (1983). Porém, essencialmente, trata-se de uma relação social de compra 
e venda de produtos que são frutos do processo de trabalho (a real fonte de 
valor das coisas), uma relação entre seres humanos. São, por conseguinte, 
relações sociais que, ao cabo e ao fim, trocam coisas recheadas de trabalho 
vivo, em função da recorrente e necessária intervenção da força de trabalho 
direta, e de trabalho morto, acumulado em máquinas, ferramentas e 
equipamentos, que, por sua vez, foram objeto de invenções, descobertas, 
inovações e tecnologias – como resultado aplicado da ciência, do saber e do 
conhecimento. Lukács (1974), ao discutir o fenômeno da reificação, também 
chamada de coisificação, conceitua este especial fenômeno social como 
sendo a transformação das relações sociais em relações entre coisas. Afirma 
Lukács (1974, p. 97): 

 
[...] já muitas vezes se realçou a essência da estrutura 
mercantil, que assenta no facto de uma ligação, uma 
relação entre pessoas, tomar o carácter de uma coisa, e 
ser, por isso, de uma 'objectividade ilusória' que, pelo 
seu sistema de leis próprio, aparentemente rigoroso, 
inteiramente fechado e racional, dissimula todo e 
qualquer traço da sua essência fundamental: a relação 
entre homens. 

 
Vale ressaltar que a quantidade de trabalho socialmente necessária 

determina o valor da mercadoria (Marx, 1983), isso porque, nas palavras do 
próprio Marx (1983, p. 48), “[...] apenas o quantum de trabalho socialmente 
necessário ou o tempo de trabalho socialmente necessário para produção de 
um valor de uso [é] o que determina a grandeza de seu valor”. Contudo, esta 
realidade não é imediatamente evidente aos atores sociais envolvidos no 
processo de trabalho, pois está velada. Portanto, o proprietário da mercadoria 
força de trabalho troca-a pela mercadoria equivalente geral (o dinheiro) e 
“[...] é exatamente essa forma acabada – a forma dinheiro – do mundo das 
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mercadorias que objetivamente vela, em vez de revelar, o caráter social dos 
trabalhos privados e, portanto, as relações entre os produtores privados” 
(Marx, 1983, p. 73). 

Nas trocas, em ambiente de domínio capitalista, os sujeitos 
relacionam-se por intermédio do dinheiro – o equivalente geral – e não por 
seus produtos de trabalho, ou seja, os sujeitos travam relações sociais por 
intercessão de suas mercadorias (a força de trabalho, convertida em dinheiro) 
com o trabalho social total, contribuindo (sem a consciente intenção) para a 
ordenação das relações sociais por intermédio do mercado – o espaço/tempo 
de encontro de possuidores de mercadorias. Desse modo, nesse encontro, ou 
melhor, nessa relação social de troca, aparece perceptivelmente aquilo que já 
era previsto e estava delineado, que é a representação monetária da troca (em 
efetivo, em promessa de pagamento, em cheque, em cartão/plástico ou na 
virtualidade propiciada por transferências de crédito, via gadgets de variados 
tipos, como smartphones, laptops, computadores, tablets etc. – diretamente 
ou por intermédio de plataformas digitais)125. Isso faz com que o íntimo 
contato na relação aconteça por intercessão do dinheiro (virtual, digital, em 
efetivo ou em promessas), que se torna nomeadamente o representante de 
todas as coisas e dos sujeitos sociais envolvidos nas relações desse tipo.  

A troca de coisas e, por consequência, entre coisas é a tônica das 
relações sociais. Segundo Marx (1983, p. 71), “[...] aos últimos 
(trabalhadores) aparecem as relações sociais entre seus trabalhos privados 
como o que são, isto é, não como relações diretamente sociais entre as 
pessoas em seus próprios trabalhos, senão como relações reificadas entre as 
pessoas e relações sociais entre as coisas”. Em resumo, essas relações sociais 
são relações fetichizadas, já que são atribuídas a coisas o poder de 
estabelecer relações entre pessoas, mistificando essas mesmas relações.  

                                                
125  A novidade é que há tecnologia para que essa relação social de troca também possa ser 

feita sem contato algum, via Contactless payment systems ou Sistemas de Pagamento 
sem Contato, que são cartões de crédito e de débito e outros dispositivos móveis que 
usam identificação por radiofrequência para fazer pagamentos. Como resultado, 
conforme noticia o jornal The Guardian, o consumidor gasta muito mais do que 
quando usa dinheiro: “[...] quando o dinheiro perde sua presença física (physicality), a 
compra torna-se apenas um conjunto de números. Torna-se abstrato; há um 
distanciamento [...]” (Ormerod, 2019). 
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O homem, por meio de seu trabalho, intervém na natureza, 
modificando as formas naturais por formas que lhe possam servir de modo 
útil. Produz, assim, valores de uso. O caráter fetichista da mercadoria não 
reside no seu valor de uso, mas na própria condição de mercadoria. O 
produto do trabalho humano é permutado por outro produto do trabalho 
humano, intermediado pela mercadoria dinheiro, o equivalente geral das 
mercadorias. A relação entre os produtores adquire a feição nebulosa de 
relação entre coisas, ao invés da forma essencial de manifestação, que seria a 
relação entre seres humanos, ou seja, entre sujeitos que produzem coisas 
para a satisfação de necessidades de outras pessoas, mas o que aparece é a 
relação entre coisas, gerando, a partir dessa relação fetichizada, a 
coisificação das relações sociais. De acordo com Marx (1983, p. 71), 

 
O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, 
simplesmente no fato de que ela reflete aos homens as 
características sociais do seu próprio trabalho, como 
características objetivas dos próprios produtos de 
trabalho, como propriedades naturais sociais dessas 
coisas e, por isso, também reflete a relação social dos 
produtores com o trabalho total como uma relação 
social existente fora deles, entre objetos. Por meio desse 
qüiproquó os produtos do trabalho se tornam 
mercadorias, coisas físicas metafísicas ou sociais. 

 
Marx vê-se – por conta deste quiproquó – obrigado a recorrer a uma 

analogia mística para dar conta de decifrar esta abstração na produção para o 
mercado. Em suas palavras,  

 
[...] isso eu chamo o fetichismo que adere aos produtos 
de trabalho, tão logo são produzidos como mercadorias, 
e que, por isso, é inseparável da produção de 
mercadorias. Esse caráter fetichista do mundo das 
mercadorias provém [...] do caráter social peculiar do 
trabalho que produz mercadorias (Marx, 1983, p. 71).  

 
O fetiche que envolve a mercadoria ocorre em razão de o produtor 

de coisas poder somente ter acesso a outras coisas (úteis a ele – valores de 
uso) no mercado (em busca de produtos na forma de valores de troca) por 
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intermédio de outras coisas (dinheiro). Dessa maneira, o valor de uso é 
lançado na sociedade não só para satisfazer uma necessidade social, mas 
também e necessariamente para ser um objeto permutável por outros valores 
de troca. Isto é, o produto do trabalho humano, tão logo é acabado e ganha as 
gôndolas e os mostruários (inclusive, nas plataformas virtuais de venda – 
será este o futuro da educação?), é coberto por uma ‘etiqueta’, um código de 
barras ou um QR Code, que simboliza um valor de troca. Para Marx (1983, 
p. 72), isso denota um duplo caráter social dos trabalhos privados: 

 
Por um lado, eles têm de satisfazer determinada 
necessidade social, como trabalhos determinados úteis, 
e assim provar serem participantes do trabalho total, do 
sistema naturalmente desenvolvido da divisão social do 
trabalho. Por outro, só satisfazem às múltiplas 
necessidades de seus próprios produtores, na medida em 
que cada trabalho privado, portanto lhe equivale. 

 
A equivalência de trabalhos, a igualdade de trabalhos totalmente 

diferentes é uma abstração. Em outras palavras, os diferentes trabalhos 
somente podem ser comparáveis se houver uma abstração, ou seja, por 
intermédio da “[...] redução ao caráter comum que eles possuem como 
dispêndio de força de trabalho do homem, como trabalho humano abstrato” 
(Marx, 1983, p. 72). Destarte, ainda segundo Marx (1983, p. 72), 

 
O cérebro dos produtores privados apenas reflete esse 
duplo caráter social de seus trabalhos privados sob 
aquelas formas que aparecem na circulação prática, na 
troca dos produtos – o caráter socialmente útil de seus 
trabalhos privados, portanto, sob aquela forma que o 
produto de trabalho tem de ser útil, isto é, útil aos outros 
– o caráter social da igualdade dos trabalhos de 
diferentes espécies sob a forma do caráter do valor 
comum a essas coisas materialmente diferentes, os 
produtos do trabalho. 

 
A questão prática que surge é ‘quanto de outros produtos do trabalho 

ou do equivalente monetário o produtor receberá em troca de sua 
mercadoria?’. A busca desta resposta e a tentativa de ver consolidados, em 
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grandezas numerárias reais, os produtos do trabalho humano são 
expectativas vãs, pois esse resultado independe da volição individual. Em 
vez de desvelar o movimento das coisas, tal questão insere os homens em 
uma espécie de autocracia das coisas “[...] sob cujo controle se encontram, 
em vez de controlá-las” (Marx, 1983, p. 73).  

O fetichismo da mercadoria é um fenômeno peculiar ao capitalismo, 
pois as formações sociais anteriores ficaram isentas desta manifestação 
mística nos produtos do trabalho. Lukács (1974, p. 98) assevera que “[...] há 
que tornar bem claro que a questão do fetichismo é uma questão específica 
da nossa época e do capitalismo moderno”. A assertiva de Lukács (1974) 
baseia-se originalmente em um raciocínio de Marx (1983, p. 73), segundo o 
qual “[...] todo o misticismo do mundo das mercadorias, toda magia e 
fantasmagoria que enevoa os produtos do trabalho na base da produção de 
mercadorias, desaparece, por isso, imediatamente, tão logo nos refugiemos 
[em futuro incerto?] em outras formas de produção”. 

No passado, no feudalismo, por exemplo, com uma divisão social do 
trabalho menos complexa, a dependência pessoal era o amarrilho de ligação 
do tecido social. Tomando o devido cuidado para não cair em vulgar 
simplificação, pode-se dizer que a pirâmide social era composta pelos que 
lutavam (a nobreza), pelos que rezavam (o clero) e pelos que trabalhavam 
(os servos). De acordo com Marx (1983, p. 74), 

 
[...] em vez do homem independente, encontramos aqui 
todos dependentes – servos e senhores feudais, vassalos 
e suseranos126, leigos e clérigos. A dependência pessoal 
caracteriza tanto as condições sociais da produção 
material quanto as esferas de vida estruturadas sobre 
ela. Mas, justamente porque relações de dependência 
pessoal constituem a base social dada, os trabalhos e 
produtos não precisam adquirir forma fantástica, 

                                                
126  A vassalagem é um “Sistema de relações típicas do feudalismo, envolvendo todos os 

indivíduos numa complexa rede de deveres e obrigações. Cada membro da sociedade, 
nobre ou servo, era vassalo de um senhor ou suserano, a quem devia lealdade e pagava 
um imposto, recebendo em troca terra e proteção. Barões, duques, condes eram 
vassalos de outros nobres, até chegar ao rei, o qual, muitas vezes, era vassalo de outro 
rei” (Sandroni, 1985, p. 450).  
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diferente de sua realidade. Eles entram na engrenagem 
social como serviços e pagamentos em natura. 

 
A corveia127 cobrada ao servo era um trabalho medido pelo tempo, 

como o trabalho destinado a produzir mercadorias, mas o servo tinha clareza 
da quantidade de tempo que ele despendia para o serviço do seu senhor. Esse 
trabalhador sabia que essa obrigação consuetudinária era uma relação 
pessoal. Portanto, as relações sociais na Idade Média apareciam aos 
envolvidos de modo explícito e definido, e não como relações sociais 
furtivas e veladas à maneira de relações entre coisas. 

Como mais um exemplo de formação social sem o fetichismo da 
mercadoria, Marx instiga o leitor d’O capital a imaginar uma utópica 
associação de homens livres que trabalhariam com meios de produção 
comunais e despenderiam suas forças de trabalho, individual e 
conscientemente, como uma unitária e coletiva força social de trabalho. 
Nesta associação de homens livres, de acordo com Marx (1983, p. 75), 

 
[...] o produto total da associação é um produto social. 
Parte desse produto serve novamente como meio de 
produção. Ela permanece social. Mas parte é consumida 
pelos sócios como meios de subsistência. [...] Só para 
fazer um paralelo com a produção de mercadorias, 
pressupomos que a parte de cada produtor nos meios de 
subsistência seja determinada pelo seu tempo de 
trabalho. O tempo de trabalho desempenharia, portanto, 
duplo papel. Sua distribuição socialmente planejada 
regula a proporção correta de diferentes funções de 
trabalho conforme as diversas necessidades. Por outro 
lado, o tempo de trabalho serve simultaneamente de 
medida da participação individual dos produtores no 
trabalho comum. 

 

                                                
127  Corveia: “Trabalho gratuito que o camponês, notadamente na primeira fase da Idade 

Média, era obrigado a prestar ao senhor feudal. Este dividia suas terras em parcelas ou 
glebas – retendo uma parte e entregando o restante a seus servos – para serem lavradas. 
Os servos eram obrigados a trabalhar a terra do senhor feudal, com seus próprios 
instrumentos, durante alguns dias da semana” (Sandroni, 1985, p. 95). 
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Nesse esboço de sociedade, as relações sociais entre os sujeitos e a 
distribuição do resultado do trabalho coletivo seriam transparentes. A 
produção e a distribuição estariam livres de qualquer opacidade. Os homens 
conheceriam a origem e o destino dos produtos dos seus trabalhos. As 
relações sociais não seriam filtradas por lentes deturpadoras da realidade. 

Assim, podemos dizer que a coisificação das relações sociais e o 
fetichismo da mercadoria deverão encontrar lugar na história, isto é, terão 
desaparecido ou sido superados se e quando o sistema que lhe é originador 
for sobrepujado, pois esses fenômenos são imanentes à economia de 
mercado (ou sistema dominante de troca de mercadorias) em que 
predominam relações sociais capitalistas. Conforme Marx (1983, p. 76), 

 
O reflexo religioso do mundo real somente pode 
desaparecer quando as circunstâncias cotidianas, da vida 
prática, representarem para os homens relações 
transparentes e racionais entre si e com a natureza. A 
figura do processo social da vida, isto é, do processo da 
produção material, apenas se desprenderá do seu místico 
véu nebuloso quando, como produtos de homens 
livremente socializados, ela ficar sob seu controle 
consciente e planejado. Para tanto, porém, se requer 
uma base material da sociedade ou uma série de 
condições materiais de existência, que, por sua vez, são 
o produto natural de uma evolução histórica longa e 
penosa. 

 
Para o desvanecimento da complexidade social e a exposição da 

essência das relações sociais, encoberta pelo véu místico tecido por tramas 
sociais coisificadas, é fundamental que a produção social, em seu sentido 
lato (a produção da vida), esteja a cargo de uma associação de sujeitos 
livremente socializados e que esteja sob seu controle consciente e planejado. 
Isto é, para o perecimento do fenômeno velador das reais relações sociais no 
capitalismo, chamado por Marx de fetichismo da mercadoria, é preciso que 
os sujeitos sociais, livres e autônomos, socializados em uma associação 
liberada do jugo da economia de mercado e, sem abrirem mão do 
desenvolvimento material e espiritual, cultivem o bem viver (buen vivir). 

Afinal, desvendar o fetichismo da mercadoria é demonstrar aos 
produtores de coisas a essência humana – logo, social – de sua produção. 
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Desse modo, tornam-se claras as relações de produção em que estão 
envolvidos, revelando que as relações sociais ocorrem entre pessoas e que as 
coisas são valiosas ao servirem ao bem comum e à satisfação de 
necessidades (valor de uso), dispensando-se as diversas formas de dinheiro 
e, portanto, o mercado como espaço (e tempo) de encontro dos produtores 
(dos sujeitos sociais). 

Para isso, para desvelar as relações sociais do mundo 
contemporâneo, dominado pelo capital, vale voltar a vista aos possuidores de 
mercadorias porque, como ensina Marx (1983, p. 79), “[...] as mercadorias 
não podem por si mesmas ir ao mercado e se trocar. Devemos, portanto, 
voltar a vista para seus guardiões, os possuidores de mercadorias”. Dessa 
maneira, com a visão bem acurada e direcionada para o ponto certo, pode-se 
descobrir que “[...] os personagens econômicos encarnados pelas pessoas 
nada mais são que as personificações das relações econômicas, como 
portadores das quais elas se defrontam” (Marx, 1983, p. 80). Os sujeitos 
sociais, livremente, poderão fazer opções, entre as quais, como alternativa, 
uma nova formação social isenta do fetichismo da mercadoria e da 
coisificação das relações entre as pessoas. Escolha que pode permitir 
exorcizar as fantasmagorias das relações sociais, eliminar as manifestações 
coisificantes das relações entre as pessoas e evitar que projetos que tratam a 
educação como mercadoria possam ser executados. Como visto, a 
mercadorização (the commodification of education) replicaria o processo de 
reificação das relações sociais também no campo da educação e suscitaria 
igualmente, por tratar-se de uma mercadoria que seria encontrada no 
mercado educacional, o fetichismo da educação (originalmente, um bem 
comum que, potencialmente, é promotor da emancipação humana). Se isso 
vier a ocorrer, em lugar de bem público, medraria, definitivamente, o mal 
público na sociedade. 
 




