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RESUMO 
 
 
A história da humanidade se desenvolve baseada na luta pela sobrevivência da 

espécie humana, estando ligada à produção material de sua existência. O ser 

humano nasce da natureza e irá se realizar em sua atividade prática e produtiva, ele 

possui necessidades e desejos, surge da natureza e pertence a ela, trabalhando, 

produzindo e criando (MARX, 2013). O presente trabalho tem como objetivo 

problematizar as concepções que norteiam a questão de como a formação humana 

foi desenvolvida e influenciada através da categoria trabalho ao longo do tempo com 

a utilização e implantação de inovações técnicas em todo o seu processo produtivo, 

impactando diretamente nas relações sociais. O capital diante de sua crise, tenta se 

legitimar através de falsas ideologias em um cenário neoliberal onde o trabalhador 

cada vez mais não se enxerga no processo produtivo ao qual faz parte e torna-se 

mais dependente e inerte perante as classes dominantes com o passar dos tempos. 

As novas formas pelas quais o capital inclui o trabalhador, subjetivamente e 

objetivamente, têm provocado transformações profundas nas relações sociais e de 

trabalho. O trabalho é a base da existência humana, aonde os homens irão se 

caracterizar como tais na medida em que produzem e dão continuidade a sua 

própria existência (MARX; ENGELS,2007).  Ao longo dos tempos a sociedade se 

estrutura em função da maneira como organiza o processo de produção da 

existência humana, desta forma o processo de hominização está intimamente ligado 

ao trabalho e as técnicas e ferramentas empregadas para tal fim. O trabalho é 

compreendido como ação humana na natureza e nos universos histórico-social, 

comercial, tecnológico e cultural, ocupando na sociedade moderna lugar central no 

conjunto das atividades humanas. Desta forma a pesquisa desenvolvida tem como 

objetivo analisar as concepções de trabalho e a inserção da técnica ao longo da 

história no modo de produção capitalista e consequentemente como se dá a 

formação humana nesse processo, com vistas sua análise a partir de Karl Marx. 

 

Palavras-chave: Formação Humana. Técnica. Trabalho. 



 

 

     ABSTRACT 
 
 

 

The history of humanity develops based on the struggle for the survival of the human 

species, being linked to the material production of its existence. The human being is 

born of nature and will take place in his practical and productive activity, he has 

needs and desires, arises from nature and belongs to it, working, producing and 

creating (MARX, 2013). The present work has as objective to problematize the 

conceptions that guide the question of how the human formation was developed and 

influenced through the category work over time with the use and implantation of 

technical innovations in all its productive process, directly impacting on the social 

relations. Capital in the face of its crisis tries to legitimize itself through false 

ideologies in a neoliberal scenario where the worker increasingly does not see 

himself in the productive process to which he belongs and becomes more dependent 

and inert before the ruling classes with the passing of times. The new ways in which 

capital includes the worker, subjectively and objectively, have provoked profound 

changes in social and work relations. Work is the basis of human existence, where 

men will characterize themselves as such in so far as they produce and give 

continuity to their very existence (Marx, Engels, 2007). Throughout the ages society 

is structured according to the way in which it organizes the process of production of 

human existence, in this way the process of hominization is closely linked to the work 

and the techniques and tools employed for that purpose. Work is understood as 

human action in nature and in the historical-social, commercial, technological and 

cultural universes, occupying in modern society a central place in the set of human 

activities. In this way the research developed has as objective to analyze the 

conceptions of work and the insertion of the technique throughout history in the 

capitalist mode of production and consequently how the human formation occurs in 

this process, with a view to its analysis from Karl Marx. 

 

Keywords: Human Formation. Technique. Job. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Diariamente escutamos e somos questionados porque estudar Marx 

em pleno século XXI. A esses questionadores, tentamos lhes mostrar que ao 

observarmos as constantes mudanças sociais e econômicas ocorridas durante os 

últimos dois séculos até os dias atuais, nota-se o quanto os seus estudos e sua 

criticidade analítica permanecem pautando importantes discurssões relacionadas à 

formação humana em razão das contínuas mudanças tecnológicas introduzidas 

através da modernização do processo produtivo, impactando negativamente nas 

relações socias no sistema econômico capitalista vigente. 

Essa pesquisa surgiu da necessidade de problematizar as concepções 

que norteiam a questão de como a formação humana foi desenvolvida e 

influenciada através da categoria trabalho ao longo do tempo com a utilização e 

implantação de inovações técnicas em todo o seu processo produtivo, impactando 

diretamente nas relações sociais. 

Diante do exposto é que se elaborou a seguinte questão de pesquisa: 

como se dá a formação humana e técnica do trabalhador no processo produtivo 

capitalista diante de uma perspectiva marxista? 

Acredita-se que o capital diante de sua crise tenta se legitimar através 

de falsas ideologias em um cenário neoliberal onde o trabalhador cada vez mais não 

se enxerga no processo produtivo e torna-se ainda mais dependente e inerte perante 

as classes dominantes com o passar dos tempos. As novas formas pelas quais o 

capital inclui o trabalhador, subjetivamente e objetivamente, têm provocado 

transformações profundas nas relações socias e de trabalho. 

De acordo com a literatura, as concepções humanísticas presentes nos 

estudos marxistas analisam o trabalho como a base da existência humana, aonde os 

homens irão se caracterizar como tais na medida em que produzem e dão 

continuidade a sua própria existência. Observamos que ao longo dos tempos a 

sociedade se estrutura em função da maneira como organiza o processo de 

produção da existência humana. Desta forma o processo de hominização está 

intimamente ligado ao trabalho e as técnicas e ferramentas empregadas para tal fim. 

Os homens irão se distinguir dos animais ao produzir os seus meios de subsistência 

(MARX, 2015). 

O trabalho é compreendido como a ação humana na natureza e nos 
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universos histórico-social, comercial, tecnológico e cultural, ocupando na sociedade 

moderna lugar central no conjunto das atividades humanas. Nas sociedades 

primitivas, o trabalho contituí-se, primordialmente, na ação do ser humano sobre a 

natureza, com o objetivo de extrair dela aquilo que é necessário para a sua 

subsistência e perpetuação da espécie (MARX, 2015). 

  Dessa forma, o estudo desenvolvido tem como objetivo analisar as 

concepções de trabalho e a inserção da técnica ao longo da história no modo de 

produção capitalista e consequentemente como se dá a formação humana nesse 

processo até os dias atuais, com vistas sua análise a partir de Karl Marx. 

  Logo, o estudo proposto poderá ampliar a base de dados científicos a 

cerca do tema e servir como fonte de pesquisa para a comunidade acadêmica e 

todos aqueles interessados no devido assunto. Portanto essa pesquisa apresenta 

como objetivo realizar um estudo sobre a técnica e formação humana em Marx. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa.  

  A presente pesquisa constitui-se da seguinte maneira: no capítulo 1 

destaca-se como ponto de partida, a categoria trabalho constituindo 

fundamentalmente o processo de elaboração do conhecimento, assumindo várias 

formas particulares ao longo da história humana, e que desde as suas formas mais 

elementares, está associada ao desenvolvimento de instrumentos e de suas forças 

produtivas e da divisão das atividades entre os membros da sociedade. 

Analisaremos a variação histórica de como os seres humanos produzem a sua 

existência.  

  Ainda neste capítulo abordaremos aspectos de formação e deformação 

humana através do trabalho. Veremos que o trabalho representa a base da 

sociedade e sendo de fundamental importância no processo de construção e 

desenvolvimento do homem. No aspecto deformativo podemos observar o não 

reconhecimento do homem em torno do processo produtivo, sendo cada vez mais 

explorado pelo capitalista, limitando sua capacidade de trabalho, pela atrofia que a 

divisão do trabalho irá lhe causar em seu processo. No capítulo 2 falaremos sobre o 

fetichismo da mercadoria, proporcionando ao trabalhador a não consciência devido a 

mecanismos poderosos que ensejam sua alienação diante da realidade, com isso 

separando, propositalmente, o produtor de sua produção.  

  Já no capítulo 3 debateremos a respeito da ciência e das 

tranformações das condições técnicas e sociais no processo produtivo. Veremos 
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que com a propriedade privada dos meios de produção, o capital apropriou-se do 

conhecimento, colocando-o ao seu serviço, aprimorando seu domínio sobre a 

produção e sobre o trabalho, fazendo com que a força de trabalho seja expropriada 

e cada vez mais restrita à execução de tarefas, anulando assim a possibilidade de 

pensar, planejar e criar. Buscaremos analisar a formação técnica em nosso contexto 

atual, analisando as tendêncioas de automação e seus efeitos sobre a formação 

social capitalista contemporânea. 
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2. O TRABALHO COMO CATEGORIA FORMATIVA EM MARX. 
 
 

Marx ao se concentrar em sua crítica à sociedade capitalista, irá 

erguer várias análises contraditórias relacionadas ao capital e ao trabalho. A 

produção é reconhecida como elemento base da vida, e através dela serão 

constituídas a sociedade, o conhecimento, a formação e a educação. São raros os 

momentos em que Marx fala da educação relacionada diretamente ao ambiente 

escolar, à aprendizagem, à instrução, à cultura.  

Seus estudos sobre o homem estão conectados diretamente à 

sociedade, sempre historicamente situada, facilitando suas análises com origem na 

produção, na divisão do trabalho e nas formas de apropriação nas sociedades 

correspondentes, que irão influenciar de forma direta na formação dos indivíduos. 

 
A premissa da concepção materialista da história é a existência de 
seres humanos vivos. O primeiro fato a ser constatado é a forma pela 
qual os homens se organizam para produzirem suas vidas, ou seja, 
suas relações com o restante da natureza. Para Marx e Engels: “O 
primeiro ato histórico desses indivíduos, pelo qual eles se diferenciam 
dos animais, é não o fato de pensar, mas sim o de começar a 
produzir seus meios de vida”. (MARX; ENGELS, 2007, p. 87). 
 
 

Marx e Engels na obra A Ideologia Alemã (1845-1846) elaboraram a 

concepção materialista e dialética da história analisando a sociedade humana e 

suas relações sociais, onde o mundo é o palco da ação humana pelo trabalho, o 

sujeito é o homem que labora e o objeto é a natureza que sofre a ação laboriosa, 

assim a explicação sobre a realidade social passa a ser compreendida através 

desta relação estabelecida entre homem e natureza, por meio de suas formas de se 

apropriar dos recursos naturais e desenvolver suas condições de vida pelo processo 

de trabalho.  

Com isso procuraremos expor, através das condições de trabalho, 

como o homem aprende e quais suas possibilidades humanas de desenvolvimento 

e como o trabalho educa e forma, independente da posição em que o indivíduo 

ocupe na divisão social do trabalho. A sociedade se estrutura em função da maneira 

pela qual se organiza o processo de produção da existência humana, o processo de 

trabalho. Desta forma o trabalho é a base da existência humana. 
No estudo marxista, a categoria trabalho é considerada o ponto 
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central de sua análise, desempenhando papel de suma importância para o 

processo de formação humana. O trabalho representa a base da sociedade e 

característica fundamental do homem. É através do trabalho que a humanidade 

é transformada e construída, sendo categoria essencial para que possa explicar 

o mundo e a sociedade, o passado e como o homem se constitui, dando 

possibilidades de uma visualização futura, para a construção de uma nova 

perspectiva. 

A história da humanidade irá se desenvolver baseada na luta pela 

sobrevivência da espécie humana, estando ligada à produção material de sua 

existência. O ser humano nasce da natureza e irá se realizar em sua atividade 

prática e produtiva. Marx define o ser humano como um ser de necessidades e 

desejos, que nasce da natureza e pertence a ela, trabalhando, produzindo e 

criando. 

Através do trabalho o ser humano irá romper com a animalidade, 

pois diferentemente dos animais, tenta dominar e transformar a natureza, 

fazendo com que ela se adapte aos seus desejos, buscando soluções para 

suprir certas necessidades e consequentemente resolver problemas que a 

realidade lhe apresenta. 

O conceito de trabalho é observado nos escritos de Marx, com 

maior ênfase na análise das relações capitalistas em sua obra, O Capital (Marx, 

2015). 

“O trabalho, como criador de valores de uso, como trabalho útil, é 

indispensável à existência do homem – quaisquer que sejam as formas de 

sociedade –, é necessidade natural e eterna de efetivar o intercâmbio material 

entre o homem e a natureza e, portanto, de manter a vida humana” (MARX, 1999 

apud PARO, 2006, p. 125). 

O trabalho independe de qualquer forma social determinada, tem 

como principal objetivo e fim, produzir valores de uso para suprir as necessidades 

humanas, que por sua vez com passar do tempo tornam-se ilimitadas. O trabalho 

é produtor de bens, objetos, instrumentos de trabalho e metabolicamente faz 

com que o homem transforme a natureza para que possa garantir a sua 

existência, sendo a base fundamental para a sua constituição como ser social, 

essa mediação entre homem e natureza irá dar continuidade a produção e 

reprodução da vida humana. 
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Desta forma o homem passa a dominar algumas habilidades e a 

desenvolver técnicas a partir desta interatividade junto ao seu meio natural. 

Segundo Marx (Marx, 2015, p.255), “o trabalho é, antes de tudo, um processo 

entre homem e a natureza, processo este em que o homem, por sua própria 

ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele se 

confronta com a matéria natural como com uma potência natural [Naturmacht]. 

A fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para sua própria vida, 

ele põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua corporeidade: 

seus braços e pernas, cabeça e mãos.”. 

A partir do momento em que o homem age na natureza modificando-

a, irá também modificar a sua própria natureza, contribuindo diretamente com o 

seu autodesenvolvimento, diferente dos seres irracionais tem a condição de 

conceber previamente no plano das ideias aquilo que busca, idealizando o 

resultado final do trabalho antes de sua objetivação. 

O trabalho é uma característica importante de distinção do homem 

em relação aos demais animais, desta forma pode-se dizer que o próprio 

processo de hominização esteve ligado intimamente ao trabalho. 

 
Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e 
uma abelha envergonha muitos arquitetos com a estrutura de 
sua colmeia. Porém, o que desde o início distingue o pior 
arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro tem a 
colmeia em sua mente antes de construí-la com cera. No final do 
processo de trabalho, chega-se a um resultado que já estava 
presente na representação do trabalhador no início do processo, 
portanto um resultado que já existia idealmente. Isso não 
significa que ele se limite a uma alteração da forma do elemento 
natural; ele realiza neste último, ao mesmo tempo, seu objetivo, 
que ele sabe que determina, como lei, o tipo e o modo de sua 
atividade e ao qual ele tem que subordinar sua vontade. (MARX 
2015, 255,256). 

 

A consciência é que determina para Marx o ser social, adquirindo 

primazia sobre consciência, sendo esta determinada pela matéria. A 

concepção materialista de Marx carrega em sua base uma concepção de 

natureza e da relação do homem com essa natureza. No processo de trabalho o 

homem irá transformar a natureza junto com outros homens, fazendo com que a 

reprodução e as relações sociais se evidenciem e tornem-se efetivas e 

contínuas. 
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Três elementos irão compor esse processo, são eles: o objeto de 

trabalho, o instrumento de trabalho e a força de trabalho. São condições 

objetivas do trabalho para que se possa produzir algo, seu objeto e instrumento, 

já a força de trabalho irá se referir às condições subjetivas ao homem que 

controla e dirige o trabalho. 

As atividades do trabalho, relacionadas principalmente à 

preservação da espécie humana, não requeriam instrumentos sofisticados para a 

produção material, e a produção imaterial, no contexto de relações sociais 

relacionadas e envolvidas no universo tribal, não demandavam programas 

educativos formais como, por exemplo, as escolas. O processo educativo se 

realizava no contexto dos agrupamentos familiares e tribais com o objetivo de 

integrar os indivíduos nesse contexto social. 

A intensificação das relações sociais entre os homens ampliou 

cada vez mais as relações entre os povos, criando assim uma reciprocidade em 

troca de culturas, demandando novas exigências na formação e educação no 

decorrer da história da humanidade. 

Em síntese, é através do trabalho que os seres humanos 

compreendem e transformam as circunstâncias, ao mesmo tempo em que 

buscam transformar a realidade a qual estão inseridos. Ao mesmo tempo em 

que estão produzindo a sua subsistência, testam seus limites, aprendem sobre 

si e sobre a natureza, produzem conhecimento e se educam. 

Desta forma podemos observar que na teoria marxista, o trabalho é 

a categoria que constitui o fundamento do processo de elaboração do 

conhecimento e que assumiu várias formas particulares ao longo da história 

humana, e desde as suas formas mais elementares, está associado ao 

desenvolvimento de instrumentos e de suas forças produtivas e da divisão das 

atividades produtivas entre os diversos membros da sociedade. 

O modo como os seres humanos produzem sua existência varia 

historicamente. O trabalho realizado pelo escravo na Antiguidade é diferente 

daquele realizado pelo trabalhador assalariado no modo de produção capitalista. 

As diferenças vão muito além do fato de um deles ser livre e o outro não. A 

formação e qualificação que adquirem, não poderiam deixar de ser também 

diferentes. 
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Podemos observar que o trabalho em todos os modos de produção 

apresenta as mesmas características: é impulsionada pela necessidade de se 

obter os meios de subsistência, pressupondo trabalhos manual e intelectual. As 

forças produtivas e as relações de produção serão diferentes em cada modo de 

produção. Desta forma a formação humana irá corresponder a uma maior 

amplitude e profundidade do conhecimento e uma adequação técnica manual e 

intelectual do trabalho junto a elas. 

 
2.1 O trabalho como deformação humana. 
 
 

Mesmo partindo de Adam Smith, David Ricardo e de outros 

economistas burgueses, Marx faz uma crítica à limitação histórica e teórica 

desses estudiosos. Ele irá se contrapor apontando as relações contraditórias 

existentes entre as classes, em um período histórico onde o sistema capitalista e 

a indústria encontram–se a todo vapor diante de um cenário revolucionário. 

Irá defender a ciência sob a lógica materialista dialética, onde a 

história é movida pelos homens, pela luta entre as classes e que não basta 

entendê-la é necessário agir para a sua transformação e abolição da classe 

dominante. 

Junto com Engels, na obra A Ideologia Alemã, afirma que o estágio 

atingido pela divisão do trabalho denuncia o grau de desenvolvimento 

alcançado através das forças produtivas, onde cada novo estágio na divisão do 

trabalho representa formas diferentes de propriedade e também de relações 

entre os indivíduos, instrumentos e produtos do trabalho. 

Nas sociedades mais primitivas, os instrumentos de trabalho eram 

rudimentares e o trabalho se constituía em atividades de caça, pesca criação de 

gado e agricultura, o que demandava grandes quantidades de terra. A produção 

era baseada na produção comum, desta forma a divisão do trabalho se 

desenvolveu espontaneamente, baseada na idade e no sexo, nada até então 

era relacionado a posição dos membros que faziam parte da comunidade. 

Nesse tipo de divisão do trabalho, cabia o homem buscar a 

alimentação e a mulher se dedicar as chamadas atividades domésticas, é 

importante observar que os instrumentos necessários para o trabalho do homem 

eram de sua propriedade assim como os utensílios domésticos eram de 
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propriedade da mulher, cada um tinha o direito de levar consigo o que lhe 

pertencia. 

O produtor não se separava de seus instrumentos de trabalho. 

Tudo o que era produzido era de propriedade comum, por isso eram 

denominadas de comunidades domésticas comunistas. No seio dessas 

comunidades existiam interesses comuns que eram entregues a indivíduos 

distintos, de acordo com a capacidade que tinham para desempenhá-las, 

embora o controle fosse feito pela coletividade. 

Essa divisão do trabalho permitiu que as famílias incorporassem 

novos produtos, nesse contexto a terra, que era o principal meio de produção, 

era de propriedade coletiva e o que se produzia era o que era extremamente 

necessário para o bem-estar e sobrevivência de todos, não havia até então as 

chamadas classes sociais. 

Enquanto lidavam com a natureza, realizando sua produção diária 

relacionando-se uns com os outros, os seres humanos transmitiam o que 

aprendiam às futuras gerações, por meio de um processo de formação que 

coincidia inteiramente com o próprio processo de trabalho. 

No entanto, levando-se em conta que o trabalho era bastante 

rudimentar, as diferenças em termos de formação e de interpretação da 

realidade não deviam ser muito grandes entre os dois sexos, nem entre todos os 

membros da coletividade. Essa condição foi modificada à medida que ocorreu a 

evolução para sociedades de maior complexidade econômica, com a ruptura da 

propriedade comunal e o estabelecimento da propriedade privada. 

A propriedade privada desenvolveu-se dentro das comunidades 

primitivas através da troca de produtos com os membros de outras 

comunidades. Quanto mais os produtos eram elaborados com o objetivo da 

troca, e quanto mais essa troca foi substituindo o regime primitivo e natural da 

divisão do trabalho, começa a se acentuar cada vez mais a desigualdade da 

riqueza entre os membros da comunidade. 

Com isso, foi acabando aos poucos, a propriedade coletiva do solo, 

encaminhando a comunidade para a sua dissolução, convertendo-a em múltiplas 

aldeias constituídas por lavradores, proprietários de seu pedaço de terra. Segundo 

Engels (1977), esse foi considerado o primeiro momento da história humana em 
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que a propriedade privada triunfou sobre a propriedade comum primitiva, tendo 

sido originada espontaneamente não de condições naturais, mas econômicas. 

A partir de então, cada família permanecia trabalhando em sua 

propriedade, com o cultivo do solo e domesticando e criando animais, com os 

quais adquiria riquezas que resultavam apenas da sua vigilância e cuidados ainda 

bem primitivos. Se antes da criação de animais os bens duráveis limitavam-se 

à habitação, às vestes, aos adornos e aos utensílios necessários para a 

obtenção e preparação de alimentos, com o tempo a família também adquirira 

meios de os animais se reproduzirem em proporção cada vez maior, 

fornecendo alimentação mais abundante de carne e leite. 

A partir daí, foram criadas relações sociais inteiramente novas. As 

famílias se multiplicavam em menor velocidade que os animais, o que 

demandava mais pessoas para os cuidados com a criação. Nessas circunstâncias, 

os sobreviventes das guerras tribais, comuns à época, que até então eram mortos 

pelos vencedores, foram poupados e escravizados, pois passaram a ter 

importância econômica. Os escravos eram repassados por herança aos 

descendentes, assim como os instrumentos de trabalho. 

A propriedade privada deu origem à divisão dos indivíduos em 

classes. O fato de uma parte possuir a propriedade da terra, associado à 

produção de excedente, possibilitou a condição de um determinado grupo 

sobreviver sem trabalhar. Surgiu, então, uma classe ociosa, que não precisava 

trabalhar para viver, essa classe iria viver em decorrência da exploração do 

trabalho alheio. 

Os escravos, primeira classe de não proprietários, além de terem 

de continuar trabalhando para manter suas vidas, tiveram também como 

obrigação manter a classe proprietária dominante. Isso somente ocorreu 

quando a produtividade do trabalho atingiu determinado nível, de modo que o 

trabalho de alguns pudesse reproduzir não somente a sua própria vida, mas 

também gerar um excedente, com o qual ficava em poder dos seus 

proprietários. 

Como a forma de produção dominante era lidar com a terra e com 

animais, as relações eram do tipo natural e as comunidades constituídas 

segundo os laços de sangue. Cada grupo social se qualificava e educava seus 
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filhos de acordo com a atividade que desenvolvia. O processo de formação, que 

até então era único para todos os indivíduos, passou a respeitar também a 

divisão de classes, de acordo com o seu significado na reprodução social. 

A partir do momento em que a classe proprietária deixou de 

precisar trabalhar para sobreviver, ela passou a exercer seu tempo em outras 

atividades, para as quais também necessitava de uma formação e qualificação. 

Assim, se até no comunismo primitivo o processo de formação coincidia 

plenamente com o processo de trabalho e era comum a todos os indivíduos, 

com a sociedade de classes ele passou a acontecer diferentemente, segundo o 

tipo de inserção dos indivíduos na sociedade. 

Vê-se, assim, que a propriedade privada originou uma fratura no 

processo de formação humana, porque cada grupo social passou a ocupar uma 

função distinta na sociedade. Essa diferenciação deu origem à escola, na 

Antigüidade: 
 

A palavra escola em grego significa o lugar do ócio. Portanto, a 
escola era o lugar a que tinham acesso as classes ociosas. A 
classe dominante, a classe dos proprietários, tinha uma 
educação diferenciada que era a educação escolar. Pela 
contraposição, a educação geral, a educação da maioria era o 
próprio trabalho: o povo se educava no próprio processo de 
trabalho. Era o aprender fazendo. Aprendia lidando com a 
realidade, aprendia agindo sobre a matéria, transformando-a 
(SAVIANI, 1994, p.148-149). 

 
É também desse período a origem da palavra ginásio, que era o 

local onde a classe proprietária realizava exercícios físicos, ginástica, jogos e 

atividades físicas relacionadas diretamente com a Guerra. 

Desta forma se expadiam as escolas para a educação dos 

senhores. “Ocupar o ócio com dignidade é ocupá-lo com atividades 

consideradas nobres e não com atividades consideradas indignas” (SAVIANI, 

1994, p.148). 

O trabalho era considerado atividade indigna e dirigir a sociedade, 

atividade nobre. Chama-se a atenção para o peso ideológico nessa 

diferenciação do trabalho em atividades consideradas nobres e indignas e que 

são as relações sociais de produção que se apresentam como o principal 

elemento da diferenciação. Com isso, percebe-se que não somente as 

condições econômicas para a divisão dos indivíduos em classes sociais 
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estavam criadas, como também os elementos da superestrutura que 

participavam da sua adequação à classe social a que pertenciam. 

Nas escolas, os proprietários aprendiam a ler e escrever, requisitos 

desnecessários para os que trabalhavam, mas fundamentais para aqueles que 

governavam a sociedade. Desta forma a formação educacional era um importante 

instrumento para a preparação dos futuros gestores, o qual lhes permitia 

desenvolver as funções de liderança política e militar, pelo domínio e poder de 

persoasão da arte da palavra e do conhecimento dos fenômenos naturais e das 

regras de convivência social. A escola era também espaço para a realização da 

atividade contemplativa, a elevação da alma e do espírito (PLATÃO, s/d.). 

Formações distintas irão surgir conforme a classe social encontra 

justificativa nas diferentes funções que cada classe irá desempenhar no âmbito 

da sociedade. A classe que passou a dominar a propriedade privada dos meios 

de produção trouxe para si o direito de dirigir a sociedade e de organizá-la 

conforme seus interesses sociais e econômicos. 

O desempenho dessas funções requer uma formação específica, 

que envolve conhecimentos que compreendem desde o controle administrativo 

até o controle político, passando pela capacidade de interpretar a realidade e 

propor soluções. Dessa forma se introduz concretamente a distinção entre os 

membros da comunidade que se encarregam do trabalho intelectual e aqueles 

que realizam o trabalho manual. 

Pensando no conjunto da produção social, houve uma ruptura. 

Antes do advento da propriedade privada, tudo o que envolvia a comunidade, a 

decisão e a ação eram realizados em conjunto, onde todos contribuiam de 

forma direta. Alguns indivíduos assumiam funções específicas que beneficiavam 

a todos, mas essa distinção não obedecia a critérios que tinham a ver com o 

direito de posse ou classe social. Além do mais, o controle permanecia com a 

comunidade. 

Com a evolução da propriedade privada e a divisão do trabalho 

ocorreu uma dissociação no processo de produção e reprodução social, pois a 

direção, interpretação, proposição, enfim, o controle da sociedade deixou de ser 

função de todos, tornando-se apenas função de uma minoria, que eram os 

proprietários. Estes se tornaram os responsáveis por pensar e definir a 

organização e a atuação da coletividade, e os não proprietários, responsáveis 
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pela execução do que aqueles projetavam e planejavam. 

A cada classe se desenrolava um processo de formação específica, 

tendo em vista as funções que exercia no conjunto da comunidade. Os produtores 

diretos permaneciam com seu aprendizado direto no trabalho, pela observação 

dos mais experientes, por meio de tentativas, acertos e erros em 

experimentações que eles próprios realizavam, num movimento que envolvia a 

atividade manual e intelectual e a obtenção de novos resultados e novos 

conhecimentos. 

Nesse processo, desenvolviam sua qualificação técnica manual e 

intelectual, ao mesmo tempo em que aprendiam a se relacionar com seus 

colegas e os proprietários dos meios de produção, dirigentes da sociedade. 

Estes, por sua vez, não necessitavam desenvolver a qualificação técnica 

manual, mas não podiam dispensar a qualificação técnica intelectual, em razão 

das funções que passaram a exercer de dirigentes políticos e de organizadores 

da sociedade. Este aprendizado era adquirido nas relações que estabeleciam 

com os demais membros da sociedade, mas também em espaços específicos 

viabilizados particularmente para este fim, que eram as escolas. 

Para Marx, diante destas circunstâncias, é que o trabalho irá tornar-

se efetivamente dividido através da separação entre o trabalho manual e 

intellectual. A divisão do trabalho só surge efetivamente a partir do momento em 

que se opera uma divisão entre o trabalho material e intelectual. A partir desse 

momento, a consciência pode supor-se algo mais do que a consciência da 

prática existente, que representa de fato qualquer coisa sem representar algo de 

real. E igualmente a partir deste instante que ela encontra-se em condições de 

se emancipar do mundo e de passar à formação da teoria “pura”, teologia, 

filosofia, moral etc. (MARX; ENGELS, s/d, p.37). 

Essa afirmação de Marx chama a atenção, visto que outras formas de 

divisão do trabalho antecederam à divisão intelectual e manual decorrente da 

propriedade dos meios de produção. 

De acordo com Marx, a consciência, o conhecimento, a teoria enfim, 

se desenvolve a partir da prática, tendo como substrato a realidade concreta. 

Aponta que a divisão do trabalho intelectual e manual permitiu que o pensamento 

se desenvolvesse, sem ter por base condições concretas expressas na realidade, 

ou seja, tornou possível a elaboração de teorias as mais diversas que encontram 
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justificativas quaisquer, sem que tenham relações com a realidade concreta. 

Possibilita, então, a criação de teorias fantasiosas, cuja única relação 

que mantêm com a realidade é a necessidade de justificá-la, com o sentido de 

sustentá-la tal qual se apresenta, ou seja, com o intuito de preservar a 

organização social. 

A relação de superioridade assume significado na medida em que é 

importante estabelecer uma relação de dominação de uma classe sobre a outra, 

não por acaso, da classe que exerce a função intelectual sobre a que exerce a 

função manual. 

A subordinação dos indivíduos a uma classe provocou a ruptura na 

produção do conhecimento em seu primeiro movimento, da prática para a 

abstração, estabelecendo a própria abstração como ponto de partida. Assim, a 

divisão do trabalho em intelectual e manual instituiu, simultaneamente, uma série 

de representações, com a finalidade de atingir uma dimensão social, de modo que 

permita que o interesse particular seja admitido como interesse universal, tomando 

a falsa aparência de comunidade. Para o desenvolvimento teórico com essas 

características e sua disseminação surgiram vários intelectuais, como filósofos, 

padres, políticos e juristas. 

Mas há também outro elemento que talvez justifique a afirmação de 

Marx de que somente nesse momento se opera a real divisão do trabalho, pois 

com a propriedade privada, a divisão do trabalho não ocorre mais 

voluntariamente, mas naturalmente, segundo a posse dos meios de produção, o 

que impõe aos indivíduos uma esfera de atividade exclusiva e da qual 

dificilmente saem, se é que conseguem, situação esta que vai perdurar enquanto 

houver a propriedade privada (MARX e ENGELS, s/d., p.40). 

Há que se observar, contudo, que apesar da ruptura o trabalho em 

si ainda era desenvolvido na sua totalidade, ou seja, os indivíduos o executavam 

em todas as suas fases. Esta situação foi mantida até mesmo com a divisão do 

trabalho em geral em ramos da produção e com a divisão social do trabalho. 

A divisão do trabalho em geral, e a correspondente limitação dos 

indivíduos a esferas profissionais particulares, decorreram da troca entre ramos 

de produção originalmente diversos e independentes entre si. Comunidades 

distintas, em seu ambiente natural, possuíam diferentes meios de produção e de 

subsistência. Seus modos de produção, de vida e produtos eram diversos. 
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Essa diferença natural provocou a troca recíproca de produtos. A 

troca não criou a diferença entre os ramos de produção, mas estabeleceu 

relações entre eles, tornando, no conjunto da produção social, as atividades 

mais ou menos interdependentes (MARX, 2015). 

A divisão no interior dos ramos resultou de subdivisões dos 

indivíduos que cooperam em trabalhos determinados, condicionados pelo modo 

de exploração do trabalho específico de cada ramo. Assim, a divisão social do 

trabalho fragmentou a sociedade em ocupações, cada qual se apropriando de 

um gênero da produção. Está presente, portanto, em todas as sociedades. 

Embora cada trabalho individual ocorresse mantendo uma unidade, a produção 

social era resultado da combinação dos ramos de trabalho e, a partir destes, dos 

gêneros dos ramos de produção. 

Assim, a formação de cada produtor ficou restrita, primeiramente, ao 

ramo e, após, ao gênero da produção à qual pertencia. Conseqüentemente 

desenvolveram-se formações diversas, tendo em vista a alocação dos indivíduos 

nos ramos e gêneros da produção. Tal circunstância possibilitou também a 

produção de novos conhecimentos por diferentes indivíduos, conforme a atividade 

que exerciam. 

Os gêneros deram origem aos diversos ofícios, em que o trabalho 

era executado pelo artesão. O artesanato, o ofício manual, era a base técnica 

do trabalho no Período Feudal. A sociedade feudal originou-se do declínio da 

sociedade escravagista, pela destruição em massa de suas forças produtivas, 

em função das constantes guerras e conquistas bárbaras, que provocaram um 

retrocesso na economia que se desenvolvia e severa diminuição da população 

rural e urbana. 

O modo de propriedade dominante do período era a propriedade 

feudal, que pressupunha ampla extensão de terras e não mais a existência de 

escravos, mas de servos, que constituíam a classe diretamente produtora do 

período. Assim como na sociedade escravagista, havia uma relação de oposição 

entre o senhor feudal e os servos. Em síntese, o tipo fundamental de trabalho do 

período era o trabalho servil do campo e o trabalho individual do artesão, 

baseado no ofício. 

De um modo geral, não havia divisão acentuada de tarefas, o que 

havia era a divisão social do trabalho. A qualificação que se desenvolvia nos 
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ofícios ocorria por intermédio dos mestres artesãos, que impunham as suas leis 

e organizavam seus aprendizes de acordo com os seus interesses. Aqueles cujo 

trabalho não pertencia a nenhuma corporação e não possuíam qualquer 

aprendizagem constituíam a plebe, a qual não possuía qualquer organização. 

Embora a divisão social do trabalho definisse a atividade exercida 

em cada uma das corporações, ela compreendia um todo; o trabalho individual 

envolvia concepção e execução e cada artesão devia estar apto a 

desempenhar todo um ciclo de atividades, de posse de seus instrumentos: 
 
...as trocas restritas, as poucas ligações existentes entre as 
diversas cidades, a raridade da população e o tipo de 
necessidade não favoreciam uma divisão de trabalho 
desenvolvida, e é por isso que quem desejava tornar-se mestre 
devia conhecer a sua profissão a fundo. [...] E é também por isso 
que cada artesão da Idade Média se dava inteiramente ao seu 
trabalho; sujeitava-se sentimentalmente a ele (MARX; 
ENGELS, s.d., p.65). 

 

Cada ramo especial da produção encontrava empiricamente, por 

meio da observação, experimentação e tentativas, a forma técnica conveniente. 

Assim, tudo se aperfeiçoava até atingir certo grau de maturidade. Paralelamente, 

produzia modificações progressivas nos instrumentos de trabalho, tornando-os 

mais adequados à realização da atividade e conforme a necessidade de 

aperfeiçoamento da técnica. Uma vez alcançada a forma adequada, esta era 

transferida de uma geração a outra, o que, em certos casos, perpetuou uma 

mesma forma de realização do trabalho por muitos anos. 

Os indivíduos iniciavam o aprendizado do trabalho desde muito 

cedo, observando seu mestre, começando pelas tarefas mais fáceis, assumindo 

gradativamente atividades mais complexas do trabalho. Percorriam todas as 

etapas de aprendizagem até se tornarem artesãos completos. Dessa forma, o 

processo de qualificação de um artesão se estendia por longo período de tempo. 

Este longo tempo de aprendizagem será alvo de mudanças, posteriormente, no 

modo de produção capitalista. 

O trabalho permanecia mantendo a unidade entre trabalho 

intelectual e trabalho manual. Parafraseando Marx, ao término de sua 

realização, ao fim do processo de trabalho, aparecia um resultado, um produto, 

que já existia antes na imaginação do trabalhador (MARX, 2015). 
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Até o Período Feudal, embora parte da população vivesse nas 

cidades, a porção maior da produção ainda era realizada no campo. A maior 

parte da população, portanto, vivia no e do campo. No campo havia também 

oficinas ou pequenas indústrias domésticas, onde era realizada, por meio do 

artesanato, a fabricação de produtos e instrumentos rudimentares que o trabalho 

agrícola demandava. O artesanato, por sua vez, foi se desenvolvendo e se 

fortalecendo, possibilitando certa acumulação e o crescimento do comércio, que 

foi se concentrando nas  cidades. 

Aos poucos foi acontecendo a concentração contínua dos 

instrumentos de trabalho em poucas mãos. Conforme os servos foram suprimidos 

de seus instrumentos de trabalho e expulsos das terras, migraram para as 

cidades. Consequentemente ampliou consideravelmente a população urbana 

desprovida de instrumentos de trabalho. 

A divisão de funções entre a cidade e o campo no Período Feudal 

acompanhava a divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual. As cidades 

assumiam as funções dirigentes, consideradas por Marx como improdutivas 

relacionadas a administração, planejamento, orientação política e relações com 

outros grupos territoriais. 

Destaca-se a criação de novas formas de trabalho intelectual para o 

exercício dessas funções, que não somente eram realizadas pelos proprietários 

dos meios de produção, mas também por indivíduos que a eles estavam 

diretamente ligados e que cumpriam sua função no sentido de preservar e 

ampliar os direitos da classe proprietária, atuando, portanto, em oposição à 

classe dos não proprietários. 

Ao final do Período Feudal, contudo, a cidade superou o campo no 

trabalho produtivo. O trabalho agrícola se desvalorizou em relação ao trabalho 

realizado nas cidades, que não se limitava mais às funções administrativas, 

militares e políticas. Um novo modo de produção, o modo de produção capitalista, 

iniciou-se a partir do artesanato, o que foi possível, entre outras razões, graças 

ao aumento da população livre dos meios de produção e ao acúmulo de capital 

nas mãos de poucos. 

A evolução da produção capitalista se esboçou pela sucessão de 

formas econômicas tomando por base outras passadas, as mais antigas subsistindo 

paralelamente às mais recentes. O movimento histórico que consolidou as 
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grandes indústrias não foi homogêneo, embora desde o início apontasse uma 

tendência. Entre a oficina primitiva do mestre artesão e a grande indústria havia 

várias fases intermediárias. 

Entretanto, os elementos que constituem o modo de produção 

capitalista tiveram sua origem muito antes de sua constituição definitiva, quando 

atingiu seu pleno desenvolvimento com o advento da Revolução Industrial. Esse 

movimento foi captado por Marx em O Capital, onde se dedicou a desvendar os 

fundamentos econômicos que estão na base desse modo de produção. 

Um aspecto deveras importante que possibilitou a mudança no 

modo de produção foi o crescimento populacional. Onde a concentração de 

pessoas era menor, havia independência dos agentes de produção e subsistiam 

os mais simples processos de fabricação e divisão do trabalho rudimentar.  

Se a família do artesão era grande, todos eram ocupados na 

oficina, obedecendo à distribuição de tarefas entre os membros da família. Em se 

tratando de família pequena, empregavam-se operários, que muitas vezes 

moravam na casa do artesão, nesses casos, estabeleceu-se uma especialização, 

em função da disponibilidade de matéria-prima e de instrumentos de trabalho, 

onde enquanto umas casas somente fiavam, outras teciam. 

O trabalho que mais depressa se mostrou susceptível de 

desenvolvimento foi aquele que implicava o uso de máquina, por mais 

rudimentar que fosse. A tecelagem foi o primeiro trabalho que recebeu impulso e 

teve maior desenvolvimento, em função das relações comerciais. Ela era 

realizada pelos camponeses, até então no campo, à margem do seu trabalho, 

com o intuito de suprir sua necessidade de vestuário (MARX e ENGELS, s/d). 

O tear era instrumento comum e pouco mudara desde a antiguidade, 

outros eram ainda mais simples e baratos e podiam ser obtidos sem muitas 

dificuldades. As operações impossíveis de executar sem instalação especial, 

porque acarretavam gastos muito elevados, eram objeto de empresas 

particulares. Exemplificando, para frisar tecidos havia moinhos d’água, aos quais 

todos os fabricantes da vizinhança levavam suas peças, eram chamados de 

moinhos públicos, porque todos podiam utilizá-los mediante o pagamento de uma 

taxa convencional. 

O fato importante desse tipo de organização é que o artesão não 

dependia de outros para confeccionar seu produto. Ele possuía as ferramentas, 



28 
 

comprava a matéria-prima e a vendia no mercado mais próximo. Havia uma 

diferença mínima entre o artesão e os operários que ele empregava. 

O artesão não era um chefe da indústria, mas uma pessoa que 

trabalhava com as próprias mãos. Seu capital era pequeno, mas era o senhor da 

produção. Esses pequenos industriais constituíam, na Inglaterra, parte 

importante da população e eram sensivelmente iguais entre si. Geralmente eram 

também pequenos proprietários fundiários e essa propriedade contribuía para a 

alimentação de sua família. 

Os artesãos possuíam um ou dois cavalos com os quais buscavam 

matéria prima e provisões e levava suas peças ao mercado. Sem ser agricultor, 

ele vivia, em parte, da terra. Essa era mais uma condição para a sua 

independência. Esse sistema de produção foi denominado de sistema artesanal, 

que consistia numa indústria medieval, mas cujos produtos, em quantidade 

considerável, eram comercializados além do seu mercado local. 

O sistema artesanal somente podia subsistir se o fabricante se 

associasse a um comerciante para que logisticamente escoasse os seus 

produtos para mercados mais distantes. O comerciante, muitas vezes, fazia o 

acabamento do produto que recebia dos fabricantes, o que o obrigava a manter 

seus próprios operários. Essa foi a primeira etapa da transformação gradual do 

capital comercial em capital industrial. 

Esses operários geralmente viviam no campo, de onde obtinham 

parte de sua subsistência. O artesanato era uma ocupação acessória. Em muitos 

casos, era a mulher que cuidava do trabalho artesanal como a fiação, enquanto 

o homem se incumbia das atividades do campo. 

O estreitamento entre a agricultura e o artesanato foi característico, 

não somente na produção têxtil, mas também na extração de minérios. Os 

mineiros estavam ligados ao solo e era comum, nos meses das colheitas, 

abandonarem os poços de minérios para trabalharem na terra. Além disso, os 

processos de pagamento e as relações com os patrões eram muito 

semelhantes aos dos trabalhadores do campo. 

Se o artesão era pobre estava sujeito a todo tipo de sorte, de modo 

que podia cair em constantes dificuldades. Quando se encontrava nessas 

circunstâncias, pedia empréstimos aos comerciantes, usando como penhor o 

seu próprio instrumento de trabalho. Assim, seu instrumento caía nas mãos dos 
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mercadores. Essa apropriação ocorreu lenta e gradativamente, acometendo o 

sistema artesanal e forçando o artesão a vender sua força de trabalho para viver. 

Em alguns casos, o artesão que perdeu seu instrumento permanecia 

com ele trabalhando em sua casa, sem estar submetido diretamente à disciplina 

do patrão. O patrão alugava os instrumentos de trabalho e assegurava a 

sucessão e a combinação das operações técnicas. 

Em outros casos, os produtores eram reunidos na casa do 

comerciante, onde este juntava os diversos instrumentos, os quais aos poucos 

iam adquirindo. Portanto, a transição para o período manufatureiro clássico, com 

grande número de artesãos sob um mesmo espaço, trabalhando numa mesma 

jornada de trabalho, foi acontecendo paulatinamente e gradualmente. 

Embora essa forma de indústria intermediária entre o sistema 

artesanal e a manufatura comportasse quase sempre o trabalho domiciliar, essa 

não era a sua característica fundamental. O que caracterizava esse regime era o 

papel do comerciante, que inicialmente era comprador e, pouco a pouco, tornou- 

se o senhor da produção. 

A condição de vida do artesão mudou consideravelmente com a 

separação entre o capital e o trabalho, pois para viver ele passou a depender do 

salário. O artesão levava uma vida simples, saudável, e a vida familiar protegia sua 

moralidade. Trabalhava em casa, nas horas em que queria e conforme suas forças. 

O cultivo das poucas terras que possuía, ou arrendava, ocupava suas horas de lazer. 

Os operários que ele empregava, formavam uma classe que era um pouco diferente 

da sua, viviam na casa do mestre, onde eram alimentados e alojados e ficavam 

quase que indefinidamente a serviço do mesmo patrão. 

A partir do momento em que o artesão passou à condição de 

assala- riado, sua vida mudou substancialmente. Enquanto morava no campo, 

continuava sendo também agricultor, mas a agricultura passou para um segundo 

plano, uma ocupação acessória, cuja renda vinha complementar o salário 

cotidiano. Enquanto assalariado, nada mais era do que um operário, a quem 

somente a manufatura garantia a sua subsistência. Gradativamente foi se 

tornando mais dependente do patrão, e quanto mais estreita ficava essa 

dependência, mais o patrão sabia que ele não podia dispensar o trabalho e com 

isso diminuia o nível dos salários. 
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A maioria dos operários permaneceu trabalhando em domicílio, mas o 

trabalho domiciliar não era mais saudável e nem mais livre. Era nas manufaturas 

domésticas onde ocorriam os processos de exploração mais impiedosos. 

Quando a produção capitalista chegou a um grau superior de concentração e 

organização, não apenas a independência do produtor, mas também seus 

recursos diminuíram cada vez mais. A abundância de pessoal e a dificuldade de 

encontrar trabalho fora da profissão eram as principais causas desse nível de 

exploração. 

Assim que os meios de produção deixaram de pertencer ao 

produtor e assim que se constituíram uma classe de indivíduos que vende a 

força de trabalho e outra que compra, manifestou-se o antagonismo inevitável 

entre ambos. O conflito estava presente na concentração dos trabalhadores, 

nas fábricas, e nas grandes aglomerações urbanas. 

Enquanto quase não havia diferenças entre o patrão e o operário, 

quando trabalhavam lado a lado nas oficinas artesanais, os conflitos foram 

isolados e sem grandes impactos, apenas quando se constituíram as duas 

classes, capitalistas e trabalhadores assalariados, a oposição tendeu a tornar-se 

constante e normal, e os conflitos frequentes, com dimensões cada vez mais 

amplas. O modo de produção capitalista, ainda em constituição, já havia criado 

as condições para emprego da força coletiva de trabalho e, ao mesmo tempo, as 

condições para que a coletividade reagisse.  

Com o comércio e com a produção artesanal, os comerciantes 

acumularam capital que passou a ser investido na própria produção, 

deslocando definitivamente o eixo do processo produtivo da agricultura para a 

indústria. A luta dos comerciantes, dos pequenos industriais e dos banqueiros, 

que juntos constituíam a burguesia, contra a nobreza refletia a luta entre a cidade 

e o campo e do industrial contra o proprietário de terras. Embora a nobreza 

mantivesse o poderio político, este também foi se enfraquecendo, pelo aumento 

do poder econômico da burguesia. 

Enquanto a aristocracia procurava usufruir do enriquecimento 

proporcionado pelo comércio, os comerciantes, capitalistas, sonhavam em 

adquirir o poder e a ascendência. A aristocracia inglesa se imbuía da idéia de 

que precisava enriquecer para manter-se no poder, via crescer abaixo dela a 

burguesia financeira e comercial e procurava aproveitar-se de sua fortuna, 
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aliando-se a ela através do casamento entre as famílias que ascendiam e 

aquelas que queriam manter seu poder através de um mesmo objetivo que era 

de adquirir e aumentar seus domínios. Para isso, era preciso que uma parte da 

propriedade mudasse de mãos. 

O reordenamento do regime fundiário foi desencadeado nesse 

contexto e exerceu ação direta sobre a produção capitalista. O golpe infligido à 

propriedade camponesa rompeu a aliança entre o trabalho agrícola e o trabalho 

artesanal. O trabalhador do campo, privado da concessão de terras e de seus 

instrumentos de trabalho, foi obrigado a renunciar àquela independência que 

ainda conservava e a aceitar o salário que lhe era oferecido nas manufaturas. 

Paralelamente foi estimulado o progresso na agricultura e na 

pecuária, em função da crescente demanda da população e da produção 

manufatureira, ambas em ascendência. A aplicação de novos métodos de 

organização da produção rural aumentou a produtividade no campo, o que não 

pôde ser acompanhado pelo pequeno produtor, para o qual a terra não era 

capital, mas seu sustento. Ele perdeu seus direitos nas terras ou as concedeu 

em troca de algum dinheiro, em função do desânimo ou para procurar a sorte 

em outro lugar, geralmente nas grandes cidades. 

Assim, constituíram a força de trabalho de que precisava a 

produção manufatureira não somente em termos quantitativos, mas também em 

condições para que mudanças qualitativas pudessem ser operadas no processo 

de trabalho e na qualificação, isto é, historicamente foram criadas as condições 

para a conformação do trabalhador assalariado, dependente do trabalho 

manufatureiro, diminuindo sua capacidade de resistência às modificações no 

processo de trabalho e na qualificação que ocorreriam na seqüência. 

O modo de produção capitalista não somente se beneficiou do 

aumento de população urbana, ampliando-a continuamente, conforme prosperava 

nesse âmbito, como também se firmou como produção urbana, imprimindo uma 

moral, normas, forma de organização social e outros aspectos eminentemente 

urbanos, que não se limitam às cidades, mas que invadem os demais espaços 

territoriais. 

O próprio desenvolvimento das cidades em si, com as aglomerações 

urbanas formadas a partir da migração da população vinda do campo, já 

anunciava mudanças na formaçãoe e qualificação humana, em função das 
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necessidades de compreensão de códigos formais e da escrita introduzidos na 

organização da vida urbana. Somado a isso, as relações na sociedade 

capitalista deixaram de ser reguladas pelo direito natural, espontâneo, 

transmitido pelos costumes, para serem organizadas segundo um direito 

estabelecido. 

Assim, o domínio da escrita tornou-se condição fundamental. A 

educação escolar está ligada a essa exigência, ao desenvolvimento das 

relações urbanas e do tipo de produção que nela se desenvolve. Portanto, dominar 

os conceitos relativos ao ambiente urbano foi se tornando necessário não apenas 

para as gerações do presente, mas também para as do futuro (SAVIANI, 1994). 

A escola está ligada a este processo, como agência educativa 

ligada às necessidades do progresso, às necessidades de hábitos civilizados, 

que correspondem à vida nas cidades e a isto também está ligado o papel 

político da educação escolar enquanto formação para a cidadania, formação do 

cidadão. Significa formar para a vida na cidade, para ser sujeito dos direitos e 

deveres na vida da sociedade moderna, centrada na cidade e na indústria 

(SAVIANI, 1994, p.153). 

Posto isso, verifica-se que já na transição da sociedade feudal para 

a sociedade capitalista novos conceitos e conteúdos foram agregados à 

formação e qualificação. Nem todos remetem diretamente ao trabalho, mas 

estão articulados às relações sociais de produção capitalistas. São novos 

preceitos morais, legais, jurídicos, educacionais e outros, que regulam o modo 

de vida da sociedade capitalista. A qualificação superestrutural adquire maior 

dimensão, incorpora novos conteúdos, concomitantemente às modificações que 

começavam a ser desencadeadas na qualificação técnica. 

Assim, as alterações na formação para o trabalho, nas dimensões 

técnica e superestrutural para a produção capitalista são introduzidas muito 

antes do capitalismo se consolidar como modo de produção dominante. Os 

conteúdos da qualificação existentes até então começam a ser revisados, 

adequados, substituídos, abandonados para consolidar a força de trabalho 

adequada para a produção capitalista. 
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2.2 A evolução da divisão social do trabalho na produção capitalista. 
 

A divisão do trabalho irá servir de ponte para que possamos 

analisar criticamente às relações sociais produtivas, que irão envolver 

diferenças técnicas de trabalho e as próprias relações sociais. Estas se realizam 

através da apropriação do trabalho alheio, da propriedade privada e do domínio 

dos meios de produção, essas relações irão expressar a exploração do capital 

sobre os trabalhadores. 

Com o surgimento da propriedade privada, o trabalho deixa de ser 

uma atividade positiva e se transforma numa atividade sob o controle do outro, 

de forma negativa, estranha e hostil ao homem, pois representa a separação 

dos produtores dos seus meios de produção. É, portanto, o fruto do trabalho 

exteriorizado e consequência do trabalho estranhado. É a expressão material e 

resumida do estranhamento do trabalho, a partir do trabalhador em relação ao 

seu trabalho e dos produtos produzidos por ele. 

Nesse sentido, a propriedade privada, fruto da divisão social do 

trabalho, representa a separação entre diversos interesses, como entre os ramos 

da produção industrial e agrícola e as divergências entre a cidade e o campo, 

determinando, assim, a relação das forças produtivas com os meios de 

produção e com os seus resultados. Nesse sentido, relatam Marx e Engels: "[...] 

A divisão do trabalho, numa nação, obriga em primeiro lugar à separação entre o 

trabalho industrial e comercial e o trabalho agrícola; e, como consequência, a 

separação entre a cidade e o campo e à oposição de seus interesses" (1992, p. 

15). 

A consequência disso é a separação entre o trabalho manual e o 

intelectual que se destina a diversos interesses no interior de uma mesma 

sociedade. Irá existir uma divisão desigual dos produtos em seus aspectos 

qualitativos e quantitativos, entre trabalhadores e não trabalhadores. 

A divisão social do trabalho proporciona a entrada cada vez maior 

das tecnologias em seu processo, tornando o manuseio das máquinas algo mais 

simples e prático. Desta forma, cada trabalhador exerce a função que caberia a 

vários outros funcionários executarem. Aumenta, portanto, a concorrência entre 

eles, os vendedores da força de trabalho, diminuindo os seus salários. 

Toda introdução de máquinas amplia o capital constante e diminui 
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o capital variável. Por conseguinte, limita a capacidade de absorção de força de 

trabalho. A cada aperfeiçoamento feito na indústria, esta passará a empregar 

menos força de trabalho. Com isso, os trabalhadores são expropriados de seu 

trabalho e dissociados dos seus meios de subsistência. 

A parte do capital, considerada variável, antes destinada à 

contratação de pessoas, passa a compor a parte do material empregado em 

meios de trabalho que são constantes, portanto, não há liberação de capital 

para empregar o trabalhador em outros ramos. Ainda que nem todo capital 

variável seja revertido em capital constante, mesmo assim ele somente seria 

suficiente para contratar número inferior de trabalhadores, pois não há sentido 

em introduzir nova máquina sem a dispensa de pessoal. 

Se assim acontecesse, mantendo-se o mesmo valor investido em 

capital variável, a ampliação do capital constante, decorrente do avanço técnico, 

tornaria mais cara a mercadoria produzida, inviabilizando sua comercialização e 

provocando um movimento contrário na concorrência intercapitalista. 

Em síntese, a introdução da maquinaria obedece a uma lei, que 

Marx considerou lei absoluta, onde a diminuição de capital variável é 

conquistada também pelo decréscimo nos salários. Conforme dito anteriormente, 

a qualificação entra no custo de reprodução da força de trabalho. Em função das 

relações que o salário guarda com o lucro, o capital é impulsionado 

permanentemente a diminuir o salário, no qual os gastos com a qualificação têm 

participação importante. (MARX, 2015). 

Esse objetivo é alcançado com o desenvolvimento de suas forças 

produtivas, com o qual simplifica o trabalho, como resultado da parcialização 

crescente, reduzindo a dependência do capital por trabalho complexo. 

A partir do progresso técnico, Marx destaca dois propósitos na 

determinação do salário: diminuir o preço das mercadorias que garantem a 

reprodução da força de trabalho, o que possibilitaria diminuir o salário nominal, e 

aumentar a oferta da mercadoria força de trabalho, o que provocaria sua 

depreciação. 

Quando a força humana é substituída por outra natural ou 

mecânica, o valor da força muscular cai, depreciando o valor do trabalho 

humano e favorecendo a contratação de mulheres e crianças. Se antes bastava 

o membro adulto masculino trabalhar para obter a subsistência sua e de sua 
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família, com a depreciação do valor da força de trabalho essa responsabilidade é 

repartida por toda a família, de modo que todos devem trabalhar em prol do 

capital. Em decorrência disso, o material de exploração e o grau de exploração 

são alargados continuamente. 

Porém, esse processo não ocorreu pacificamente e de forma 

acomodada, mas na base da luta de classes e com reflexos importantes no 

desenvolvimento da sociedade. Em várias passagens de O Capital, Marx relata o 

confronto contínuo dos trabalhadores conforme evoluía a produção material e 

eram afastados do acesso a ela. 

Nesse aspecto, destacou a importância dos relatórios de inspetores 

de fábrica e a introdução das Leis Fabris, aos quais os trabalhadores se 

apegaram com a finalidade de sustentar suas reivindicações, constituindo-se em 

instrumentos importantes para regular a relação capital e trabalho a partir do 

período manufatureiro. Entretanto, a cada reação dos trabalhadores, os 

capitalistas respondiam com a introdução de novos equipamentos, 

desanimando, assim, sua luta. 

Conforme já mencionado, o maior conflito ficou em torno da definição 

da jornada de trabalho e do salário. Quanto tempo a mais o trabalhador deverá 

continuar trabalhando? Quanto é uma jornada de trabalho? O tempo requerido 

para o trabalho necessário é dado, mas o tempo utilizado para o trabalho 

excedente não é fixado por nenhuma lei econômica e pode, dentro de certos 

limites, ser mais curto ou mais longo. Só não pode ser igual a zero, senão o 

capitalista não teria interesse em manter a produção. Por outro lado, não pode 

ser também de 24 horas, correspondendo à jornada diária, por razões biológicas. 

O capitalista tem interesse em prolongar a jornada de trabalho o 

máximo possível. O trabalhador, por outro lado, percebe que cada hora 

trabalhada a mais, para além do correspondente ao seu salário, é hora roubada, 

na qual começa a sentir seus limites naturais. 

Nesse duplo interesse se insufla o conflito capital e trabalho para a 

definição da jornada de trabalho, que Marx discorreu amplamente ao longo de O 

Capital, resgatando as lutas impetradas para a definição legal da jornada de 

trabalho. 

No início da produção capitalista, as leis tinham por objetivo elevar a 

jornada de trabalho, o que foi modificado com a introdução da maquinaria e a 
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absorção de mulheres e crianças pelo processo produtivo. Limitando a jornada de 

trabalho, a legislação fabril forçou o amadurecimento do sistema manufatureiro 

em fabril e acelerou a ruína das empresas menores e consequentemente a 

concentração de capital, por exigir maior capacidade de investimento. 

Dessa forma, a legislação e o próprio conflito entre trabalhadores e 

capitalistas impulsionaram o desenvolvimento técnico na grande indústria, com a 

introdução de máquinas mais poderosas, diminuindo cada vez mais a 

necessidade de contratação de força de trabalho. 

Outro aspecto que influi diretamente na definição salarial é a 

disponibilidade de força de trabalho. A população trabalhadora, ao mesmo tempo 

em que promove a acumulação do capital, cria também, e de modo mais intenso, 

as condições que a tornam, relativamente, uma população supérflua. 

A liberação de trabalho e a expansão do exército industrial de 

reserva ocorrem em proporção maior que o decréscimo do capital variável em 

relação ao capital constante. O capital se beneficia ainda mais dessa situação, 

quando a superpopulação excedente, condenada à ociosidade forçada em 

função do trabalho excessivo da massa de trabalhadores empregados, se sujeita 

às exigências do capital e aos salários que ele oferece. 

Nesse sentido, Marx (2015) verificou que os movimentos nos 

salários correspondem aos movimentos de contração e expansão do exército 

industrial de reserva e às mudanças do ciclo industrial. Não são, então, 

resultados da variação do número absoluto de trabalhadores, mas da proporção 

em que o conjunto dos trabalhadores se distribui entre o exército em atividade e 

o chamado exército de reserva. Isso faz com que seja extremamente importante 

ter a força de trabalho como uma mercadoria em excesso, nas suas mais 

variadas nuances.   

O desemprego de trabalhadores sempre aumenta nos momentos 

de crise, mas diminui nos momentos de expansão econômica. Conforme maior 

número de trabalhadores engrossa o exército industrial de reserva, colocando-o 

muito acima da necessidade do setor produtivo, é possível absorvê-los em 

atividades que correspondam ao seu nível de qualificação ou em outros 

submetidos à maior parcialização, os considerados subempregos, em ambos os 

casos a um menor preço. Dessa forma, promove-se a forçada redução dos 

salários. 
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Por conseguinte, é da natureza do modo de produção capitalista 

criar sempre uma população excedente em termos quantitativos e qualitativos, 

que ultrapasse suas necessidades, para que possa dispor dela quando, onde e 

como lhe for necessário e a um valor salarial que melhor lhe convir. 

O número de trabalhadores empregados está associado às 

flutuações do capital, que historicamente têm resultado em maior repulsão dos 

já empregados do que na sua absorção pelos canais tradicionais. A população 

excedente é uma das alavancas da acumulação capitalista e condição de 

existência desse modo de produção (MARX, 2015). 

A transformação do capital variável em capital constante, pela 

dispensa dos trabalhadores, libera-os também de sua subsistência, tornando-os 

de compradores em não compradores, o que acarreta menor procura pelas 

mercadorias de que necessita para viver. Se essa procura não for compensada 

pela ampliação em outros setores, haverá desemprego também de trabalhadores 

que atuam na produção dos meios de subsistência. Assim, a maquinaria põe na 

rua não só trabalhadores que atuam na produção onde se introduz, mas também 

trabalhadores de outros ramos onde não houve essa introdução (MARX, 2015). 

Apesar de reafirmar a necessidade contínua do modo de produção 

capitalista de aperfeiçoar constantemente sua base técnica, aperfeiçoando seus 

meios de trabalho, Marx observa a existência de períodos em que a variação 

contínua no modo de produção pode ser interrompida ocasionalmente, pela 

expansão meramente quantitativa de uma mesma base técnica, o que pode 

elevar o número de trabalhadores empregados. 

Fora desses períodos, os desempregados pela incorporação de 

novos meios de trabalho podem procurar ocupar-se em outros ramos. Serão 

bem-sucedidos se houver novo capital adicional à procura de aplicação e pela 

anexação progressiva de ramos correlatos, que também vão se mecanizando 

progressivamente, mas não pelo capital que já operava antes e se transformou 

em capital constante. 

E nesse caso, esses trabalhadores vão se deparar com os limites 

da sua capacidade de trabalho, pela atrofia que a divisão do trabalho e a 

atividade com uma máquina específica causaram em sua formação, ou seja, são 

limitados pela qualificação que desenvolveram no período em que estiveram em 

outro ramo de atividade, desta forma, são obrigados a se submeter a trabalhos 
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em ramos inferiores e a salários igualmente menores. 

“O salário é uma consequência imediata do trabalho estranhado, e 

o trabalho estranhado é a causa imediata da propriedade privada. 

Consequentemente, com um dos lados tem, também, de cair o outro.” (MARX, 

2008, p. 88). 

Onde cresce a máquina, diminui o trabalhador, ele perde em 

emprego e em engenhosidade, e faz com que cresça cada vez mais a 

subordinação do trabalhador ao capital, pois, ao perder espaço, o trabalhador irá 

se sujeitar ao que será imposto pelos donos dos meios de produção, que têm 

como principal objetivo explorá-lo para que possa diminuir seus custos produtivos 

ao máximo, e consequentemente aumentar a sua lucratividade. 

Em termos educacionais, a divisão social do trabalho acaba 

limitando e reprimindo o conhecimento através do trabalho manual e mecânico, 

reduzindo o desenvolvimento das faculdades criadoras dos trabalhadores. 

(MARX, ENGELS, 1992). 

O principal objetivo da qualificação da mão de obra é ajustar e 

integrar os indivíduos à lógica da exploração burguesa, reproduzindo a nível 

ideológico, teórico e produtivo, o sistema capitalista e tentando fazer com que se 

tornem naturais as desigualdades sociais e, assim, possa ser justificado o 

sistema de relação servil sob o qual o trabalhador está submetido em prol da 

classe burguesa dominante, proporcionada por esse sistema. 

Dentro desse contexto, a divisão do trabalho produz a figura do 

homem parcial, que mantém uma visão unilateral da realidade, baseado na 

propriedade, na posse e no estranhamento de todos os seus sentidos. Dessa 

forma, ele está estranhado da natureza, dos meios de produção ao qual não lhe 

pertence mais; encontra-se estranhado de si mesmo porque não se reconhece 

mais no resultado do seu trabalho, estranhando a sua existência genérica, pois 

esta se torna apenas um meio da satisfação dos seus interesses individuais e 

estranho dos outros homens, que ele irá enxergá-los como os seus concorrentes 

diretos na disputa pelos postos de trabalho ofertados pela burguesia. 

 A divisão técnica do trabalho determina a divisão da sociedade em 

classes, como a separação do trabalho humano intelectual do manual dimensiona 

o processo produtivo e o próprio trabalhador numa unilateralidade. Marx indica 

que seria preciso romper com o capitalismo, com a propriedade privada, 
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eliminando o processo de alienação, apropriando-se homens e mulheres de sua 

efetiva essência, pois enquanto permanecer o modo de produção capitalista, 

continuará a relação trabalho e valor.  

Citando os resultados da abolição da propriedade privada, nos 

Princípios de Engels (1948, apud MANACORDA, 1996, P. 18) aponta: “O 

desenvolvimento onilateral das capacidades de todos os membros da 

sociedade, mediante a eliminação da divisão do trabalho até agora existente, 

mediante o ensino industrial [industrielle], mediante o alternar-se das atividades 

[...]” Marx e Engels desde o início dos seus estudos da economia política afirmam 

a necessidade de eliminar a propriedade privada, a divisão do trabalho, a 

exploração e a unilateralidade do homem, para atingir um pleno 

desenvolvimento das forças produtivas e a recuperação da onilateralidade.   

“O trabalho estranhado inverte a relação a tal ponto que o homem, 

precisamente porque é um ser consciente, faz da sua atividade vital, da sua 

essência, apenas um meio para sua existência”. (MARX, 2008, p. 85). O 

estranhamento do trabalho sujeita os indivíduos a um trabalho imposto, rotineiro, 

enfadonho, cansativo, um simples meio de subsistência do trabalhador. Por ser 

estranho à própria força de trabalho, torna-se qualitativamente indiferenciável do 

restante dos meios de produção, ou seja, torna-se não identificável no processo.  

Para o trabalhador, na forma que o trabalho lhe foi imposto, esse se 

torna a sua própria miséria, sofrimento e desumanização e, para o capitalista é 

deleite e satisfação essa relação de subordinação imposta ao capital humano 

obtido, para que seja inserido em seu processo produtivo. 

O trabalho, no capitalismo, é o que produz mais-valia e que serve 

para autovalorização do capital. É o trabalho não pago, que nada custa para o 

capitalista, é o trabalho assalariado que reproduz o capital. O equivalente entre o 

consumo individual e os seus gastos de produção que atualiza o trabalho 

passado e que multiplica o capital. O valor das mercadorias e dos salários é 

medido pela quantidade de trabalho despendido em sua produção, nada tendo a 

ver com o seu conteúdo determinado e qualitativo. Representa, para o capitalista, 

a troca de capital através da sua multiplicação em dinheiro. O trabalho social 

integrado, objetivado na produção das mercadorias. (MARX, ENGELS, 1992). 

Assim, o trabalho assalariado é “trabalho morto”, contido nas 

mercadorias, cujo principal fim é a criação da mais-valia, ou seja, aquele que 
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reduz todo trabalho ao trabalho social médio, homogêneo, simples e equivalente 

e o trabalho socialmente necessário, que cria a chamada mais-valia. No primeiro 

aspecto, todo trabalhador é reduzido a uma média social de trabalho, que torna 

equivalente o valor da sua força de trabalho. Em um segundo aspecto, o trabalho 

socialmente necessário representa a dominação do trabalho morto sobre o 

trabalho vivo, o domínio do capital sobre o trabalho, uma forma de controle social 

e econômico. 

Sob o aspecto capitalista, a educação, manifestada pela divisão 

social do trabalho, separa o trabalho da ciência, enquanto força autônoma, 

colocando-a a serviço do capital, além de adestrar o trabalhador, 

especializando-o, tornando-o compatível com uma habilidade parcial 

fragmentada. Dessa forma, coloca o processo material de produção como 

propriedade intelectual de outrem e como poder que o domina, ideologicamente, 

fazendo da ciência uma atividade produtiva que uniformiza, automatiza, suga a 

capacidade física dos trabalhadores em relação direta com a sua pobreza 

intelectual. Sendo assim, ocorre o enriquecimento constante da classe burguesa 

e, consequentemente, o empobrecimento cada vez maior da classe dominada, 

os trabalhadores. 
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3. TRABALHO, FETICHISMO DA MERCADORIA E DINHEIRO COMO 
ELEMENTOS DO CAPITAL. 

 
 
Marx descobriu que o sentido de alienação tem sua origem na vida 

econômica, visto que o operário, ao vender sua força de trabalho, não toma 

parte do produto de si, que, ao ir além de si, passa a pertencer, estranhamente, 

ao mundo objetivado do lucro, do qual é excluído. Por sua vez, essa exclusão 

impõe ao próprio operário o desconhecimento das forças que operam no modo 

de produção capitalista que, promovendo um não reconhecimento de si, produz 

uma não consciência da realidade sob a qual está inserido. 

  Portanto, essa não consciência do operário é o resultado de 

mecanismos poderosos que ensejam sua alienação diante da realidade, com 

isso separando, propositalmente, o produtor de sua produção. Define-se esse 

particular pela categoria do fetichismo, onde o produtor, nesse caso, o 

trabalhador, toma o produto como uma realidade autônoma e tirânica, 

dominando a própria subjetividade que permeia as relações sociais. 

 O fetichismo em última instância se define como a coisificação do 

homem e a humanização da mercadoria, esta retira as qualidades daquele e 

desumaniza a própria condição do trabalhador. Nesse sentido, pode-se tomar a 

alienação como um estado de não consciência em que o indivíduo não se 

percebe como referência, mas sim o que produz sem considerar sua energia 

gasta nesse processo. Sendo assim, o fetichismo da mercadoria é justamente 

pensar os objetos como autoprodução de si mesmos, ignorando que a alma 

existente em cada coisa criada pelo homem é um pedaço da sua força de 

trabalho. 

A forma ideológica de pensar a realidade impede o trabalhador de 

não perceber que toda produção capitalista esteja assentada nessa ignorância, 

que, por sua vez, leva o possuidor da força de trabalho a ignorar que a base da 

riqueza material é precisamente o trabalho, isso porque o trabalho em si não é 

somente categoria econômica, mas, acima de tudo constituição de toda riqueza 

social. 

Qualquer que seja o estado de alienação em que vive um 

determinado indivíduo sempre será em razão de não perceber que o trabalho, 

como valor máximo do homem, desvincula-se da massa da riqueza social 
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existente, com isso não só o empobrecendo do ponto de vista material, mas, 

sobretudo do ponto de vista espiritual, desumanizando sua qualidade de ser.  

Essa coisificação que o homem sofre no mundo contemporâneo tem sua gênese 

na forma mais natural do capitalismo. Marx acerta quando assinala que o 

homem transfere para as mercadorias as qualidades existentes em si, e nesse 

caso o fetichismo é mais um aspecto das formas ideológicas de representação 

da realidade. 

No capitalismo a norma vigente é o lucro, a exceção é a regra, o 

limite é a exploração, e a consequência é a totalização do mesmo. Sua 

atualidade e atuação, fincadas na máxima roupagem e blindagem ideológica, 

põem em sustentação o mais profundo e perverso totalitarismo do mercado, 

disfarçado, sobretudo no conceito de liberdade e na máxima da exploração do 

trabalho e do fetichismo da mercadoria. 

Marx explica o caráter que as mercadorias possuem dentro do 

mercado capitalista de ocultar a exploração nas relações de trabalho. A 

produção de mercadorias na sociedade capitalista produz determinadas 

relações sociais, que são, em geral, ocultadas pelo processo daquilo que Marx 

considera fetichização. E é na produção da mercadoria e na exploração do 

trabalho alienado que esse fenômeno acontece. 

Karl Marx, ao tratar sobre o caráter misterioso da mercadoria, cunha 

o conceito de fetichismo da mercadoria, sob o ponto de vista da sua teoria do 

valor. A produção de mercadorias sedimentadas nas relações de dominação de 

quem detém os meios de produção, em sua visão, torna-se fantasmagórica na 

medida em que ocultam as características da própria relação de trabalho. E isso 

se deve ao fato de que a mercadoria possui um duplo sentido de valor: um de uso 

e outro de troca. 

O modo de fetiche da mercadoria não provém do valor de uso, nem 

tampouco dos fatores determinantes do valor, mas decorre do próprio caráter 

social do trabalho que as produz. Nesse aspecto, o processo que torna a 

mercadoria como que tivesse vida própria faz com que se configure o seu 

fetichismo, e é na forma social da produção desse fetichismo que há uma inversão 

entre o papel dos seres humanos e o papel das mercadorias. Estas podem se 

relacionar socialmente através de troca, e para que isso aconteça é preciso que 

seja operada uma abstração das suas diferenças. Por exemplo, sapatos e 
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calças são diferentes é preciso estabelecer um critério que as iguale e as meça 

comparativamente. Desse modo, torna-se possível determinar quanto uma 

mercadoria vale em relação à outra, de acordo com a quantidade de trabalho 

socialmente necessária para a produção de ambas. 

Esse processo é uma relação quantitativa de troca de valores de 

usos diferentes que abstrai o próprio valor de uso. Esse artifício de abstração irá 

ocasionar uma camuflagem no modo operacional das relações de produção, pois 

se vê menos a complexidade do que a simplificação do processo de produção e 

de consumo das mercadorias. Essa abstração é que permite a quantificação do 

valor das mercadorias, a qual se materializa na mercadoria universal que é o 

dinheiro. 

Os seres humanos se relacionam com as mercadorias através do 

dinheiro, que passa a representar as características objetivas dos próprios 

produtos do trabalho, como se fossem propriedades sociais inerentes a essas 

coisas, tornando uma relação social fetichizada. A produção de mercadorias na 

sociedade capitalista produz determinadas relações sociais, que são em geral 

ocultadas por esse processo de fetichização. 

As formas que convertem os produtos do trabalho em mercadorias 

e seu fetiche constituem a forma de circulação das próprias mercadorias, e esta 

possui uma consistência peculiar, por assim dizer, na produção da vida social no 

capitalismo. Na visão Marxista o fetichismo diz respeito à inversão que é 

operada pelo capitalismo entre sujeitos e objetos, onde o caráter social das 

relações de produção de mercadoria é obscurecido. 

Um dos assuntos mais relevantes e evidentes que pode ser 

considerado como fundamental de todo a análise marxista é o estudo do modo 

como se estabelecem as condições materiais da sociedade capitalista. É óbvio 

que qualquer sociedade humana tem de produzir suas próprias condições 

materiais para suprir suas necessidades de sobrevivência, não sendo diferente 

para a sociedade capitalista, cada tipo de sociedade tem suas particularidades 

no que diz respeito ao modo de obter essas condições materiais. Tendo isso em 

vista, Marx analisou esse tipo particular de sociedade, afirmando que a produção 

dos bens materiais que suprem as necessidades humanas no sistema 

econômico capitalista é feita, de maneira generalizada, pela forma mercadoria. 

Esse conceito seria entendido como a acumulação de riquezas que 
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se efetiva na sociedade capitalista, tendo como condições essenciais para essa 

acumulação as características de dominação e de exploração do trabalho de 

uma classe de proletários que concede lucros em prol de uma determinada 

classe de proprietários através da divisão social do trabalho. 

A mercadoria é um objeto externo, uma coisa que satisfaz desejos e 

necessidades que se originam da imediaticidade real ou daquelas condições 

criadas pela imaginação. A mercadoria, sob o binômio da medida quantidade e 

qualidade, deve ser pensada em seus diversos aspectos. Nem sempre as trocas 

tiveram por fim o lucro pode-se dizer, porém, que as trocas sempre tiveram por 

objetivo suprir necessidades, carências e interesses da humanidade. 

No modo de produção capitalista o valor de uso se realiza somente 

no uso ou no consumo da coisa, constituindo o conteúdo material da riqueza, 

independente de sua forma social. O valor de troca, inicialmente, aparece como 

uma relação quantitativa, relação em que valores de uso se trocam com valores 

de uso de outra espécie. Logo as mercadorias possuem múltiplos valores de troca 

em relação umas com as outras ou entre si. As mercadorias, em seus valores de 

troca, devem encontrar os seus respectivos pontos em comum. Esse ponto 

comum é a utilidade que lhes é dada pelo valor de uso. As mercadorias são de 

diferentes qualidades em razão do seu valor de uso que é dado pelo plano da 

subjetividade, ao contrário do valor de troca, que por sua vez pressupõe 

quantidade diferente para se relacionar com a utilidade, referente ao valor de 

uso. 

O valor do trabalho é medido pelo quantum nele contido da 

substância constituidora do valor: tempo de duração mais força de trabalho. Pode-

se dizer que a substância do valor, qualquer que seja ele, é sempre construída 

pelo trabalho. Nesse caso a grandeza do valor é igual ao valor de uso 

determinado pelo quantum de trabalho socialmente gasto, por isso o valor de 

uma mercadoria é resultante do tempo de trabalho socialmente necessário à sua 

constituição. Nesse sentido, a força produtiva do trabalho determina-se por 

situações de circunstâncias diversas como o grau do trabalhador, o nível de 

desenvolvimento da ciência, a sua aplicabilidade tecnológica, a combinação 

social do processo de produção, o volume e a eficácia dos meios de produção e 

de suas condições naturais. 

Se o valor de uma mercadoria é dado pelo quantum de trabalho, a 
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mercadoria enquanto tal não se constitui apenas como valor de uso para o 

produtor, deve ser também valor de uso para outros enquanto valor de uso social, 

levando em consideração, obviamente, a troca. Por isso coisa alguma é 

desprovida de valor, isso porque é objeto de uso. Logo não se troca o mesmo 

objeto por outro igual. 

Nesse caso, descobrir o valor que está escondido na relação entre 

duas mercadorias é descobrir o caráter valorativo da mercadoria que se 

expressa na relação de uma com outra, tendo o trabalho não como mediação, 

mas fundamento de valor. Como nenhuma mercadoria pode figurar como 

equivalente de si mesma, ou tão pouco podendo fazer de sua própria pele natural 

expressão de seu próprio valor de troca, ela tem de relacionar-se como 

equivalente a outra mercadoria.  

A mercadoria é produto do trabalho que se transforma quando esse 

produto se torna um objeto de uso como propriedade objetiva, isto é, como valor. 

As relações de troca são determinadas pela grandeza de valor da mercadoria, 

em que cada uma tem seu corpo de valor que é a forma equivalente particular. 

Como toda mercadoria expressa trabalho humano, há expressões particulares 

de relação particular de mercadorias, ou seja, a mercadoria A pode equivaler a B 

ou a C sucessivamente. A forma corpórea da mercadoria é a encarnação visível, 

social, de todo trabalho humano. O valor geral que representa o resultado 

(produto) do trabalho expressa socialmente o mundo das mercadorias, 

portanto, o caráter do trabalho constitui o caráter social da mercadoria, assim irá 

expressar o seu valor. 

O trabalho é a mediação entre o homem e a natureza, muito 

embora o homem seja parte dessa natureza. O trabalho útil é criador de valores 

quando transforma a matéria-prima, fornecida pela natureza, em mercadoria. 

Assim, trabalho é todo um complexo de disposições orgânicas que o homem 

emprega na produção de algo, nesse caso o trabalho mais complexo é a 

potencialização do trabalho simples, logo a avaliação do trabalho determina o 

valor de uma mercadoria em relação à outra. 

A força produtiva é sempre força produtiva de trabalho útil concreto, 

o mesmo trabalho irá proporcionar no espaço e no tempo a mesma grandeza de 

valor. As mercadorias possuem objetividade de valor porque são expressões da 

mesma unidade social de trabalho humano, e essa objetividade de valor é 
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puramente social. O processo de trabalho envolve homem e natureza, e os seus 

elementos simples são comuns a todas as formas sociais de desenvolvimento. A 

mercadoria só se realiza como valor de troca quando o possuidor não se 

comporta diante dela como aquele que busca suas propriedades para satisfazer 

determinada necessidade subjetiva, ou seja, não busca o seu valor de uso. 
 

Uma mercadoria aparenta ser, à primeira vista, uma coisa 
óbvia, trivial. Mas sua análise a revela como uma coisa muito 
intricada, plena de sutilezas metafísicas e caprichos teológicos. 
Quando é valor de uso, nela não há nada de misterioso, seja 
do ponto de vista de que ela satisfaz necessidades humanas 
por meio de suas propriedades, seja do ponto de vista de que 
ela só recebe essas propriedades como produto do trabalho 
humano. É evidente que o homem, por meio de sua atividade, 
altera as formas das matérias naturais de um modo que lhe é 
útil. (MARX 2015,146). 

 

O caráter fetichista da mercadoria é o seu segredo. No primeiro 

impacto a mercadoria é uma coisa comum, logo depois de algumas reflexões se 

observa que é algo mais complexo. As mercadorias se tornam fisicamente 

metafísicas por expressarem um suposto valor em si e para si como 

autodeterminação, parecendo que existe de todo sempre e não como uma 

transformação social dada pelo trabalho humano. 

Do ponto de vista exterior a mercadoria é normal porque não há 

nada misterioso quanto ao seu valor de uso, até porque satisfaz necessidades 

humanas pelas suas propriedades criadas por meio do trabalho humano. O 

caráter místico da mercadoria surge no momento em que a mercadoria se 

transforma em algo fora de si como um não produto do trabalho, sem dispêndio 

de força física cuja forma de grandeza e de valor se esconde nas nebulosas 

construções ideológicas sem levar em conta o trabalho como uma relação social 

entre os produtores, mas uma bela espécie de fábula contada pela relação das 

mercadorias entre si. 

Como o mundo da religião é um mundo a parte, onde os homens 

inventam seres fora de si, o fetichismo da mercadoria é produção fantástica que 

faz com que as mercadorias pareçam possuir valor em si e para si, 

fantasmagoricamente. O caráter fetichista da mercadoria está relacionado ao 

caráter social peculiar do trabalho que produz mercadoria. O caráter do trabalho 

como algo social advém das relações proporcionadas pela troca de mercadorias, 
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nessa troca, efetivamente se trocam relações sociais.  

A relação de troca se dá, objetivamente, com a troca de 

mercadorias, mas estas não têm existência própria, logo, através delas ocorre 

relação social de troca de trabalho e com isso toda carga cultural expressa pela 

indústria humana. O caráter ideológico do mundo burguês não se processa nas 

relações entre pessoas, mas entre mercadorias. Os produtores só se relacionam 

por meio da troca dos seus produtos de trabalho, isso quer dizer que a troca se 

dá como relação social. A ideologia se caracteriza justamente por pensar 

somente na troca de mercadorias, sendo que na verdade troca-se relação de 

trabalho, que pela ideologia é reificado e coisificado. A troca faz com que os 

produtos tornem-se objetivados por um igual valor social , separado-os do 

objetivo de uso. 

Todo o misticismo envolvente do mundo da mercadoria desaparece 

quando se desvela as relações sociais do trabalho humano, em que a vida social 

é extensão da vida posta pelas relações de produção. Nas relações de troca 

temos as relações de trabalho, isso é importante ressaltar porque a forma 

natural do trabalho é a sua forma diretamente social, isso porque o trabalho é 

uma função social, e funções sociais são assim porque são funções de 

produção e a produção é uma função social em razão direta na satisfação de 

necessidades humanas. Em uma sociedade de produtores de mercadorias, a 

relação social geral de produção consiste na relação de produtos como 

mercadorias, isto é, como valores, caracterizando uma forma coisificada nessas 

relações. 

 O processo de produção domina o homem e não o homem ao 

processo, com isso, de certa forma irá encobrir o olhar real sobre a natureza do 

trabalho. O valor de troca é uma maneira social especifica de expressar o 

trabalho empregado numa coisa, que tem mais trabalho que matéria natural. 

A produção leva em conta o processo de troca, ou seja, a troca faz 

parte do processo de produção que se materializa na relação do possuidor das 

mercadorias com outros possuidores de mercadoria pela relação de vontade. 

Nessas relações as pessoas só existem porque são possuidores de 

mercadorias. No modo capitalista de produção o produtor não tem na mercadoria 

valor de uso direto, somente tem valor de uso para outros, do contrário, não 

levaria a mercadoria para o mercado. Para ele a mercadoria só tem valor de uso 
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como meio de valor de troca, esse valor é a capacidade de tocar o homem no 

sentido de um juízo. A apreciação de algo parte de um processo subjetivo 

determinado por relações objetivas, o valor é um ato racional de apropriação, de 

criação e de ordem. 

 

3.1 A mercadoria como equivalente e meio de troca. 
 

 As mercadorias não se defrontam, mas se relacionam como 

produto ou valor de uso. A troca de mercadorias começa no momento em que as 

comunidades passam a se contatar. Na troca direta de produtos tem-se 

mercadoria como meio de troca para seu possuidor, já o equivalente para o seu 

não possuidor. 

  Mercadoria quando se torna equivalente de outras mercadorias 

diferentes recebe a forma de equivalente social, nesse caso as mercadorias são 

meras equivalentes particulares de dinheiro, ao passo que este é o equivalente 

geral daquelas, por isso, no processo de troca a mercadoria é transformada em 

dinheiro, que passa a ter sua forma de valor específico. Pode-se dizer que o 

dinheiro é mercadoria, todavia, a dificuldade está em definir o contrário, a 

mercadoria como dinheiro. 

Uma mercadoria torna-se dinheiro porque todas as mercadorias 

parecem expressar seus valores nela porque ela é dinheiro. Como os homens 

se vêem isoladamente no processo de produção, logo perdem a implicação de 

sua totalidade, não percebem como são coisificados dentro de suas próprias 

condições de produção, que é independente de seu controle e de sua 

consciência individual, se manifesta inicialmente no fato de que seus produtos de 

trabalho assumem em geral a forma mercadoria. 
 

A mercadoria que funciona como medida de valor e, desse 
modo, também como meio de circulação, seja em seu próprio 
corpo ou por meio de representante, é dinheiro. O ouro (ou a 
prata) é, portanto, dinheiro. Ele funciona como dinheiro, por 
um lado, quando tem de aparecer em sua própria 
corporeidade dourada (ou prateada), isto é, como 
mercadoria-dinheiro, nem de modo meramente ideal, como 
em função de medida de valor, nem como capaz de ser 
representado, como em sua função de medida de valor, nem 
como capaz de ser representado, como em função de meio 
de circulação; por outro lado, quando, em virtude de sua 
função, seja ela realizada em sua própria pessoa ou por um 
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representante, ele se fixa exclusivamente na figura de valor, a 
única forma adequada de existência do valor de troca, em 
oposição a todas as outras mercadorias como meros valores 
de uso (MARX 2015,203). 

 
 
Não é por meio do dinheiro que as mercadorias são medidas e sim 

através das relações de si e, nesse caso, resultam em dinheiro como medida de 

valor. O ouro, ao mesmo tempo em que tem seu perfil de mercadoria é 

equivalente, e como tal possui caráter de dinheiro, sendo padrão monetário e 

medida de valor, tornando- se, assim, mediação. Claro que o cobre tem seu valor 

a partir de si, o que confere importância, todavia, o caráter de seu valor 

imaginário está na relação direta que se faz de si com sua importância no 

processo de produção de bens. E se fizermos uma relação entre cobre e ouro no 

processo de produção, o ouro torna-se padrão por diversos motivos, desde o 

subjetivo ao objetivamente considerado metal referência desde os tempos mais 

remotos. Por fim, o dinheiro tem por função ser medida de valor. Já o preço é o 

símbolo do valor posto na mercadoria, apresentando-se como forma monetária 

das mercadorias. 

Como as mercadorias se medem como valor, e o dinheiro não tem 

sentido próprio, sendo uma forma reificada, torna-se simplesmente social porque 

também não passa por ser outra mercadoria. O preço, expoente da grandeza de 

valor da mercadoria, é expoente da relação de troca entre mercadoria e dinheiro. 

Por isso preço é expressão monetária da grandeza de valor de uma dada 

mercadoria. O preço sem relação de valor está relacionado à ausência de 

trabalho humano objetivado, nesse passo o processo de troca de mercadorias 

encerra relações de contradição, e o desenvolvimento da mercadoria não 

suprime essas mesmas contradições como produz suas condições de sua 

mobilidade. 

A mercadoria é valor de uso e sua idealidade aparece no preço, ou 

melhor, a existência da mercadoria como valor aparece apenas idealmente no 

preço, que a relaciona com o ouro. Preço é a forma ideal da mercadoria, ao 

passo que o dinheiro é a mercadoria absolutamente alienável. O preço expressa 

o valor da mercadoria, que por sua vez também é mercadoria é a mediação de 

seu movimento. O preço, segundo Marx, é a condição de a mercadoria atrair o 

dinheiro. O trabalho como mercadoria é apenas valor de troca do trabalhador e 
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valor de uso de quem o consome, assim o processo social de produção torna-se 

independente dos indivíduos. 

Venda e compra são atos idênticos pelo fato de atrair para tal 

relação os respectivos possuidores de mercadorias e dinheiro. Nesse caso o 

dinheiro é o mediador da circulação de mercadorias. O movimento do dinheiro é 

a expressão da circulação de mercadoria, cuja movimentação é o resultado do 

movimento do dinheiro. Toda essa mola do vai e vem se reduz na permanente 

troca de mercadoria por dinheiro. O dinheiro é meio circulante e mora na 

circulação, já a mercadoria sai da circulação dando lugar à outra expressão que 

também é retirada de circulação pelo próprio dinheiro que a compra. 

A forma dinheiro como forma equivalente das mercadorias, 

objetivamente, expressa o seu valor social quando substitui historicamente o 

ouro como padrão equivalente no mundo do valor–mercadoria. A forma valor 

geral se transforma em forma dinheiro no processo histórico, no momento em 

que, estreito ou extenso do ponto de vista de sua atuação, passa a funcionar 

como equivalente geral, logo o dinheiro passou a ter o monopólio da expressão 

valor no mundo das mercadorias, isso porque, também, é mercadoria-dinheiro. A 

forma dinheiro vela, objetivamente, o caráter social do trabalho privado, por isso 

Marx chama a forma dinheiro- equivalência geral, forma absurda. 

O curso do dinheiro aparece no processo de circulação de 

mercadorias. O volume de dinheiro no mercado necessariamente se determina 

pelo conjunto dos preços das mercadorias circulando nesse mercado. Na 

circulação do dinheiro ocorre um fenômeno interessante, a figura de uso 

transforma-se em figura de valor, ao mesmo tempo em que a figura de valor se 

transforma em figura de uso, isso explica o processo de compra e venda como 

alimento do modo de produção capitalista. 

A moeda expressa materialmente um dado valor, e assume esse 

caráter circulante. A existência funcional do dinheiro oferece a condição de 

existência ao seu aspecto material, destacando-se que o dinheiro se objetiva em 

razão do preço das mercadorias. O dinheiro é o motor de circulação das 

mercadorias e sua existência forçada é garantida pelos meios coercitivos postos 

pelo Estado enquanto agente organizador da produção capitalista. 

O dinheiro é uma mercadoria que funciona como figura de valor, cujo 

passar do tempo, e no processo de sua superestimação, deixa de ser meio 
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circulante e passa a representar um valor em si, isso porque, coforme Marx, o 

dinheiro passa a ser o substantivo do modo de produção capitalista, de 

mercadoria a meio circulante, de processador da metamorfose de compra e 

venda passa a ser em si o fim do sistema, algo em si mesmo. Com o dinheiro a 

riqueza não só é circulante como aumenta o seu número de possuidores. 

O dinheiro é denunciado no mundo antigo como algo dissolvente da 

ordem moral e econômica, ao passo que a sociedade moderna o saúda como 

elemento principal da vida, sinal de individualidade e de crescente expansão de 

si, pois a possibilidade de riqueza no mundo do dinheiro é ilimitada, visto que com 

e por meio do dinheiro pode- se trocar qualquer mercadoria. 

O preço fixado na mercadoria, contratualmente, mede e caracteriza 

a designação do comprador. A troca, como assevera Marx, na Ideologia Alemã, 

é linguagem real do processo de transformação social, nela se permutam 

valores e toda criação do espírito. Nesse sentido, o dinheiro torna-se mercadoria 

absoluta, a única riqueza, representando tudo o que tinha produzido a sua 

existência, função e importância, torna-se meio para obtê-lo, efetivamente.  

Sendo figura de valor da mercadoria, o dinheiro é o produto último 

do processo de circulação de mercadoria, forma de aparição do capital porque 

se diferencia, em primeiro lugar, quanto ao aspecto circulação simples de 

mercadoria como relação de venda para comprar, constituindo um meio para o 

grande fim que está fora da circulação, a satisfação subjetiva: apropriação de 

valores de uso. 

O dinheiro como forma autônoma do valor, tanto constitui ponto de 

partida como ponto de chegada ao processo de valorização. Tanto assim que a 

mercadoria é dinheiro para o capitalista. Comprar para vender mais caro 

permanentemente, como um fim necessariamente em si, toma o preço como um 

pressuposto dado com o sentido de, ao estabelecer um valor, possa apresentar 

a mercadoria no mundo das trocas. Dessa forma, para Marx, o comércio não é 

fonte de mais-valia, esta opera no processo de produção em que o operário 

entrega o seu sobretrabalho sem nenhum pagamento a receber, ao passo que 

nas transações comerciais é o lucro como razão de troca. 

O objetivo da circulação do dinheiro é o capital como valorização do 

valor, assim o valor de uso é meta mediata, isto é, meio pelo qual o capital 

circula no sentido de que uma mercadoria é comprada para satisfazer 
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necessidades imediatas. A mais-valia não é produzida pelo ato do comércio, 

pois se a mais-valia fosse uma relação extraída do comércio, o vendedor teria 

que só vender sem comprar para produzir, se há equivalência na permuta não há 

mais-valia.  

Na circulação, segundo Marx, o capital é a determinação da 

organização econômica da sociedade, sendo a função do dinheiro a facilitação 

da circulação de mercadorias, o dinheiro acabou sendo usado para obter mais 

dinheiro. A mercadoria contém um quantum de trabalho, isto é, o seu valor, 

conforme determinadas leis sociais, ao contrário o possuidor de mercadorias 

pode, por meio de seu trabalho, formar valores, mas não valores que se 

valorizam, o valor é determinado pelo quantum de trabalho. 

A modificação do dinheiro em capital não pode ocorrer no próprio 

dinheiro, pois o dinheiro como meio de compra e pagamento realiza o preço da 

mercadoria. O capital também não se origina da revenda da mercadoria, isso 

porque esse ato apenas retransforma a mercadoria de sua forma natural em 

dinheiro. Para transformar dinheiro em capital o capitalista precisa encontrar o 

trabalhador na condição de liberdade, livre no sentido que possa encontrar o 

trabalhador pondo a venda sua força de trabalho e livre também porque não 

vende outra mercadoria senão a sua própria força de trabalho, já que o valor de 

sua força de trabalho está determinado, o que de certa forma duvida-se da 

liberdade dentro ou fora da condição burguesa. 

A transformação do dinheiro em capital se dá pelos meios objetivos 

de produção e pela exploração da força de trabalho, isso porque o trabalho é 

fonte de valor. Nesse caso o valor da força de trabalho é tomado como o de 

qualquer outra mercadoria: pelo tempo de trabalho socialmente necessário para 

sua produção. Logo, o processo de produção capitalista é o processo de 

trabalho pelo fato de o processo de produção do capital ser um processo de 

trabalho porque foi meio de trabalho útil, criando-se, assim, novos e 

permanentes valores de uso. O que cria o valor é o trabalho real, por isso os 

processos de trabalho e de valorização constituem o processo de produção de 

capital. Capital e trabalho se criam mutuamente no mesmo processo pelo fato da 

reprodução do capital instigar as múltiplas dimensões das relações sociais, nesse 

caso a produção da riqueza é uma criação de sua reprodução, ou seja, uma 

recriação. 
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Uma mercadoria para ser mercadoria não pode ser produzida como 

meio de subsistência, há de ter uma separação na relação de valor de uso e valor 

de troca, o modo de produção capitalista tem por premissa tal separação, ou 

seja,  tudo no modo de produção capitalista, necessariamente, vira mercadoria, 

visto que é a forma geral de riqueza. Dessa forma a condição histórica do capital 

não está na circulação mercantil e monetária, sua condição se caracteriza da 

seguinte maneira: o trabalho assume para o próprio trabalhador condição de 

mercadoria, que por sua vez é vendida sob o pagamento de salário, daí o 

trabalho assalariado ser um dos elementos do modo de produção capitalista, 

uma outra mercadoria qualquer possuidora de valor. 

É bom esclarecer que a força de trabalho representa um quantum de 

trabalho social médio nela determinado, nesse caso a força de trabalho é uma 

mercadoria encontrada no mercado. Se a força de trabalho é posta a venda 

como mercadoria pertencente ao operário, e a força de trabalho é o seu próprio 

possuidor, nesse caso tendo o sentido de pessoalidade, essa pessoalidade 

também, contraditoriamente é uma mercadoria. 

No entendimento de Marx a força de trabalho pressupõe indivíduo 

vivo, o que consiste que este indivíduo precise de meios de subsistência para a 

produção de sua manutenção. O indivíduo precisa de certa quantidade de meios 

de subsistência, nesse caso a totalidade da subsistência do trabalhador deve ser 

suficiente para se manter ao mesmo tempo em que produz riqueza. As 

necessidades e os meios de satisfazê-las são condições históricas. 

Como o capitalista precisa transformar dinheiro em capital, ele toma 

a força de trabalho como condição necessária dessa empreitada, mas para isso 

precisa garantir, por meio de salário, a totalidade das condições mínimas à 

subsistência do trabalhador, bem como de sua família, visando, com isso, a 

reprodução da mão-de-obra como condição para perpetuar a mais-valia. O 

salário pago é tão somente necessário à reprodução da força de trabalho, que 

como valor se expressa no resultado da soma das mercadorias consumidas 

pelo trabalhador.  

O trabalhador fornece crédito ao capitalista, isso porque essa é a 

gênese do capital: toma a força de trabalho do operário como crédito por preço 

fixo cujo pagamento é futuro, para com isso vender a produção cujo preço já tem 

o lucro embutido (sendo uma das formas de apropriação de riqueza do 
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capitalista sobre o operário), fora o valor acrescido de outras despesas. A 

produção da mais-valia é a gênese do capital, por isso Marx assevera que sua 

existência é dada ora pela circulação, ora pela não circulação. 

Marx enfatiza que o trabalho se torna ato quando o operário 

materializa sua força de trabalho em alguma substância, nesse caso as 

mercadorias. O trabalho é potência enquanto possibilidade, ato no momento em 

que processa a transformação da realidade. O trabalho é materializado em 

mercadorias, representada pelo valor de uso. O que Marx deseja constatar é 

que todo processo de trabalho é sempre uma relação entre o homem e as 

condições naturais existentes ao seu redor, sendo assim, o trabalho é um 

processo transformador da ação humana sobre a matéria natural enquanto força 

natural. 

Toda ação no processo de trabalho é um conjunto de dispêndio de 

força corporal, envolvendo todo o organismo humano. Marx afirma que ao 

modificar a natureza o homem modifica suas condições de existência, com isso 

transforma sua realidade e, por conseguinte, a si mesmo. A modificação de si 

mesmo implica, primeiramente, na transformação de suas condições objetivas de 

vida, por sua vez implica na mudança de suas representações. 

Destaca-se, ainda, que o homem tem a natureza como um conjunto 

de possibilidades, ou de potência, face sua força especial de concretização. 

Nesse caso o único animal que trabalha é o homem, isso porque o trabalho não 

sendo somente condição física é um dado da consciência que percebe 

mudanças e as opera na relação dos valores. O trabalho é força dialética de 

transformação, isso em razão do homem possuir inteligência capaz de organizar 

a natureza para o seu próprio proveito. Assim, trabalho é esforço físico mais 

vontade subordinados à orientação inteligente. 

A natureza e seus elementos são considerados objetos de trabalho, 

isto é, matéria-prima que serve na transformação de objetos a satisfazer 

necessidades humanas. Matéria-prima é todo objeto de trabalho que extraído da 

natureza, sofreu transformação, sendo, portanto, a base para produção de bens 

secundários, entendidos como industrializados.  

Como no processo de trabalho há uma relação entre potência e ato, 

o ato já está na potência, o produto uma vez gera um valor de uso às 

necessidades humanas, o que servirá como base ao valor de troca no processo 
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de mercantilização. No processo de trabalho o trabalho une-se com o objetivo de 

produzir um determinado objeto. A força de trabalho se deu na forma do objeto 

como processo a partir de meios possibilitantes como objetivo, que é trabalho, 

por sua vez objeto; foi aquele pensado e posto à prova no processo de trabalho. 

No processo de trabalho o seu resultado aparece pelo valor de uso, 

isso como produto, o que constitui resultado do trabalho objetivado. Nesse 

sentido, Marx assinala que o produto é condição do processo de trabalho como 

resultado da força de trabalho. Assim, o processo de trabalho não é só trabalho 

de uma geração, mas de diversas gerações, uma espécie de conhecimento 

acumulado. Marx aponta para o fato de que o objeto possuindo múltiplas 

propriedades enseja diversas aplicações em razão de inúmeras possibilidades. 

Um produto pronto para o consumo pode tornar-se matéria-prima de 

outro produto. Nessa condição matéria-prima é produto semi-elaborado ou, 

segundo Marx, produto intermediário. Torna-se potência para outros fins, isso 

quer dizer que no permanente processo de produção, objetos e meios alternam-

se de posição. O trabalho como força viva apodera-se dos meios com o fim de 

valores de uso reais. Nesse caso os elementos materiais do trabalho são o objeto 

e seu meio. 

Outro dado importante é que o processo de trabalho é processo de 

consumo. O processo de consumo do produto torna-o meio do processo de 

produção distinto do consumo individual onde o processo de produção termina. 

O processo de consumo leva em conta o processo de trabalho como força viva 

no modo de produção capitalista, que conta com o indivíduo vivo como 

consumidor e gastador impelido pelo processo de subsistência. O produto de 

consumo indivisível é o próprio consumidor por ser ele, o consumo individual, a 

extinção do produto em si, eliminando a possibilidade do produto se tornar meio 

para outro fim. Já, em outra perspectiva, o resultado do consumo produtivo se 

torna produto distinto do consumidor porque é força viva como meio no processo 

de produção capitalista. 

Nesse caso meios e objetos se tornam produtos do processo de 

produção, em que o processo de trabalho consome produtos e os transforma em 

produtor da produção. Deve-se levar em conta que o trabalho é a força viva do 

processo de produção capitalista. Assim, o trabalho consome produtos para com 

isso gastar produtos como meio de subsistência da própria sobrevivência do 
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modo de produção capitalista. O fim do trabalha humano, na forma de produção, 

visa criar valores de uso, isto é, essencialização de um objeto, valorando-o na 

medida em que o homem se apropria de suas formas para garantir sua vida com 

o objetivo de satisfazer as suas necessidades. 

 

 

3.2 O trabalho tornando-se mercadoria. 
 

Através do trabalho o homem deixa sua condição individual e passa 

cooperar com outro homem se tornando um agente da interação social por meio 

da produção de bens com fins a garantir sua sobrevivência, influenciando 

diretamente em sua formação humana e relação social. No processo de 

produção capitalista, o processo de trabalho torna-se uma mercadoria, cujo 

portador da força de trabalho, o trabalhador, apresenta-a no mercado para que o 

capitalista a tome para si com o fim de produção sob sua direção e ordem, 

segundo os interesses do lucro e do melhor aproveitamento.  

O produto é de propriedade do capitalista e não do trabalhador 

(produtor direto), que a compra mediante pagamento de salário, tornando-se 

proprietário, assim, do próprio trabalho. Nesse processo concluí-se que o valor de 

uso da força de trabalho é o preço pago pelo capitalista a partir do interesse da 

produção capitalista: a força de trabalho e seu emprego como processo são 

consumidos como mera mercadoria. A força de trabalho, assim como o seu 

produto, pertence ao capitalista, pois no processo de produção capitalista, o 

processo de trabalho é processo entre coisas que o capitalista comprou. 

O processo de trabalho que deveria ser uma relação espiritual, no 

sentido de realização da espécie humana, acaba por ser um fardo para o 

trabalhador, isso porque vendida ao capitalista, o seu preço é pago tão somente 

para garantir o seu nível mínimo de subsistência, e esse nível de subsistência o 

mantém refém do valor pago pelo capitalista à sua força de trabalho. As botas 

fabricadas, que constituem um progresso social em beneficio do operário na 

fábrica, não são produzidas tendo em vista esse fim, isto é, não é pelo valor de 

uso em si, mas pela transformação do valor de uso em valor de troca, de venda. 

O valor de uso só interessa enquanto meio de valor de troca, isto é, a 

mercadoria com fim a obter mais-valia. Segundo Marx (2013), o capitalista 
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objetiva duas coisas: mercadoria, e com ela a expansão da mais-valia. No 

entanto, se a mais-valia pudesse existir sem a produção de mercadorias seria o 

paraíso total para o capitalista. 

O valor de uma dada mercadoria está relacionado ao tempo 

empregado pela força de trabalho, por isso o valor tem por base o dispêndio da 

força de trabalho no processo de tempo socialmente necessário na 

transformação da matéria-prima. O capitalista deseja transformar o seu dinheiro 

em capital, nesse sentido o processo de valorização opera na produção 

consumindo mercadoria por meio do valor de uso. 

Qualquer comprador de mercadorias, inclusive o capitalista, quando 

compra uma mercadoria está consumindo o seu valor de uso. A transformação 

do dinheiro em capital se efetiva na esfera da circulação, ao passo que na esfera 

da produção encontra-se o processo de valorização. O capitalista transforma 

dinheiro em mercadorias, constituindo, por sua vez, bases para novo produto ou 

fatores do processo de trabalho, pois transforma tudo em capital, visto que a 

força de trabalho é a chave da objetivação de tudo, dando vida ao que é morto 

em si. Dessa forma o capital tem vida e transforma tudo porque se realizou como 

valor em razão da força de trabalho. 

O processo de valorização é um processo de formação de valor até 

certo ponto, isso porque a formação de valor dura até o ponto em que o valor da 

força de trabalho é substituído pelo seu equivalente, e nesse caso o processo de 

trabalho irá consistir no trabalho útil que irá produzir valores de uso. 

A quantidade gasta pelo emprego da força de trabalho no tempo 

produz, por assim dizer, um dado processo de formação de valor. O tempo que o 

trabalho leva é despendido de forma útil no processo de formação do valor. O 

trabalho contido nos meios de produção se dá por sua duração, isso quer dizer 

que o trabalho como formação do valor de uso é fonte do trabalho como 

formação de valor, a mais-valia é resultado de um excesso quantitativo de 

trabalho, da duração prolongada do mesmo processo. Nesse caso os valores dos 

meios de produção são consumidos como partes integrantes do valor do produto. 

O trabalho é o processo mediador dessa transformação. Trabalho 

deve gerar valor e conservar ou transferir valor, isso porque mesmo o 

trabalhador não trabalhando duas vezes, mas somente uma, no tempo de 

trabalho, conserva o valor de algo como também agrega mais valor ao valor de 
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algo. O trabalhador agrega tempo de trabalho como formação de valor, logo o 

trabalho é o fator de transformação dos valores de uso, forjando, transformando, 

construindo e criando produtos, agregando valor no processo de produção por 

meio da jornada de trabalho. 

Para Marx (2013), o trabalhador sempre conserva valores antigos na 

mesma proporção em que acrescenta valor novo. O trabalho conserva tanto 

mais valor quanto mais ele agrega, por isso o valor só existe no valor de uso, 

numa coisa, em um objeto. O trabalho é manifestação concreta da força viva que 

é representada pelo homem, assim o valor é perdido na medida em que se 

acaba o valor de uso, isso porque se torna combustão para a fabricação de algo 

que se torna um valor de uso, que irá perder o seu sentido de valor de uso para 

se tornar valor de troca, o que interessa, finalmente, ao processo de produção 

capitalista. 

O valor de uso é consumido em uma unidade de produção, por 

meio do trabalho consumido, transferindo-se em valor de troca na figura do 

produto final. Isso para a figuração do valor de troca, independentemente do 

processo de trabalho, até mesmo pelo fato de que os meios de produção não 

agregam valor ao produto, somente o trabalho, logo o trabalho só agrega valor a 

algo na medida em que conserva o valor de algo já existente, e nesse processo 

o excedente enche os bolsos do capitalista. Como mágica, o valor de uso 

desaparece e renasce como valor de uso em outra situação, ou seja, o valor dos 

meios de produção reaparece no valor do produto, assim o valor de uso é 

reproduzido renascendo o antigo valor de troca. 

O processo de trabalho é a força de trabalho em ação. O trabalho 

concreto como movimento cria valor, um valor é substituído por outro quando se 

cria novo valor. O processo de trabalho se prolonga além do valor da força de 

trabalho, isso porque, sendo capital constante, parte do capital que se converte 

em meios de produção não alterando sua grandeza de valor no processo de 

produção, sendo o capital convertido em força de trabalho, gera mais valor no 

mesmo processo de produção. 

Como a mais-valia é sempre o excedente, produzida pela força de 

trabalho, seu próprio equivalente produz um excedente ainda maior como capital 

variável, se transformando continuamente em grandeza constante. É bom 

salientar que a mais-valia é a diferença entre o capital constante e o capital 
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variável, é igual ao capital adiantado que o trabalhador fornece, sem saber, por 

meio de sua força de trabalho, que é trabalho objetivado igual a trabalho 

concreto, que por sua vez é grandeza constante de valor, cuja gênese de valor é 

conversão de força de trabalho em trabalho concreto. 

O processo autônomo do valor, convertido em força de trabalho, 

reproduz o próprio processo de grandeza de valor e aumento de capital. Capital 

variável é valor que se valoriza. Parte do processo de trabalho somente produz o 

valor de sua força de trabalho, o valor de sua própria subsistência. Como ato de 

caridade inconsciente, não é o capitalista quem adianta ao trabalhador, mas o 

trabalhador ao capitalista. 

 
Na superfície da sociedade burguesa, o salário do trabalhador 
aparece como preço do trabalho, como determinada quantidade 
de dinheiro paga por determinada quantidade de trabalho. Fala-
se, aqui, do valor do trabalho, e sua expansão monetária é 
denominada seu preço necessário ou natural. Por outro lado, 
fala-se dos preços de mercado do trabalho, isto é, de preços que 
oscilam acima ou abaixo de seu preço necessário. (MARX 2015, 
605). 

 
O sentido de valor da força de trabalho para o operário está 

relacionado ao necessário de sua subsistência de si, pago pelo capitalista 

trocando dinheiro por mercadoria. Essa força de trabalho se dá em um tempo 

chamado jornada de trabalho, que se desdobra em duas jornadas específicas. A 

primeira cujo salário é percebido para o citado sustento do trabalhador, e a outra, 

a segunda, Marx chama de trabalho excedente: trabalho despendido como mais-

trabalho, chave para compreender a mais-valia. 

O primeiro período da jornada de trabalho é aquele em que o 

trabalhador por meio de sua força de trabalho opera para garantir sua 

subsistência, mesmo que o salário recebido seja o menor possível face ao 

mínimo necessário às despesas consigo e sua família. Portanto, ainda que o 

capitalista só pague uma parte do trabalho diário do operário, enquanto a outra 

parte fica sem remuneração, e ainda que esse trabalho não remunerado seja 

precisamente o fundo de que se forma a mais-valia, fica parecendo que toda a 

jornada de trabalho foi trabalho pago. 

Como mercadoria, a força de trabalho tem o seu valor, que por sua 

vez é determinado pelo tempo de trabalho de sua produção, portanto, o valor tem 
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por fonte o trabalho. A jornada de trabalho é variável e não constante nesse 

caso uma de suas partes visa a reproduzir as próprias condições de subsistência 

do trabalhador, o restante é sobretrabalho. 

No capitalismo o trabalhador não dispõe de um tempo para si, e se 

assim o fizer estará roubando o capitalista, por isso o limite moral é sempre 

social, que por sua vez é cultural. Numa formação sócio-econômica que 

prepondere o valor de uso sobre o valor de troca, o mais-trabalho é limitado. Na 

antiguidade o sobretrabalho voltava-se para aquisição de ouro e prata, já no 

mundo burguês o prolongamento da jornada de trabalho traduz a busca pela 

obtenção do lucro sobre o sobretrabalho. 

A produção da mais-valia é o vértice do sistema capitalista, o centro 

em torno do qual gravita sem cessar a constante da reprodução do sistema. 

Nesse sentido, o capital atropela os limites morais e os limites físicos por mais 

trabalho, sugando o indivíduo em sua totalidade humana, logo a produção 

capitalista é essencialmente produção de mais-valia por meio de mais trabalho. 

Obviamente que o objetivo do capital é extrair do trabalho a maior quantidade 

possível de força de trabalho, mesmo sabendo que o trabalhador se desgasta, o 

que na verdade não importa, pois, o trabalhador ganha o suficiente para prover 

sua vida o tempo necessário para, por meio da família, reproduzir mais força de 

trabalho. 

O sobretrabalho é uma tortura lenta que o capital explora como o 

senhor de engenho explorava o seu escravo. Mesmo que tal tragédia se efetive, o 

refazimento do capitalismo como sistema talvez esteja na própria ação dos 

movimentos civis, que o prolongam por meio de acordos com as forças sociais 

que o controlam, no sentido de superar as contradições de si, buscando na 

diminuição do número de trabalhadores o aumento da mais-valia pela procura 

incessante das forças tecnológicas. 

A tecnologia está a serviço do capitalismo assim como Deus está a 

serviço da teologia da prosperidade. Essa massa de trabalho posta em 

movimento pelo capitalista pode ser lida como o maior esforço possível do 

conjunto de força de trabalho atrelado ao menor custo com o trabalho pelo 

desenvolvimento da tecnologia, obtendo, assim, multiplicidade de desempenho 

através da mais-valia relativa. Isto quer dizer que se deve revolucionar os meios 

de produção para não só ganhar tempo como obter mais lucro com o aumento da 
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produção, barateando o trabalho necessário. 

Na mais-valia relativa, embora não se dê como na mais-valia 

absoluta, ela procura extrair o máximo do operário naquele justo instante da 

jornada de trabalho por meio de avanços tecnológicos. Isso quer dizer que a 

escala de produção deve assumir ao máximo do aperfeiçoamento tecnológico 

através da produção em massa. Nesse sentido, mercadoria barata diminui o 

valor da força de trabalho porque o barateamento do preço da mercadoria 

significa que o capitalista obteve, desde já, o lucro com a necessária mais-valia e 

nesse caso pode vendê-la a um bom preço, isso ressalta, também, que o 

barateamento da produção está diretamente ligado à industrialização da 

produção. 

O trabalho é uma categoria social porque implica troca e troca 

necessariamente diz respeito a relações sociais. Segundo Marx (2013), para o 

capitalista o seu interesse está na mais-valia e a realização da venda de 

mercadoria, e não no seu valor absoluto. Ao encurtar a jornada de trabalho pelo 

aumento da produção, graças ao desenvolvimento das forças produtivas, graças 

ao avanço da tecnologia industrial, o trabalhador trabalha mais e ganha menos. 

Observa-se o desemprego estrutural (exército industrial de reserva) como uma 

resultante do avanço tecnológico, tornando-se benéfico a permanente contenção 

do salário pago ao trabalhador pelo capitalista. 

Ao produzir mercadoria em escala veloz, face ao processo anterior, 

a produção capitalista emprega um número grande de trabalhadores sob um 

mesmo capital. A natureza da produção capitalista e o seu fim, a mais-valia, 

decorre da própria cooperação capital individual necessário ao emprego de X 

número de trabalhadores ao mesmo tempo explorados sob a massa de mais-

valia produzida, suficiente para o trabalhador manual cooperar com outros no 

processo industrial e transformar o pequeno patrão em capitalista. Logo que o 

trabalho se submete ao capital, este passa a ser o maestro da orquestra cuja 

função é a direção dos trabalhadores isolados entre si, no entanto, sob a batuta 

do capital passam a cooperar entre si. 

Marx acentua que o operário é um modo específico do capital 

acumulado pelo capitalista porque desempenha força de produção do capital. O 

trabalhador além de fornecer mais-valia sustenta o modo de produção capitalista 

por absorver, pelo processo ideológico, o consumo de objetos desnecessários à 
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vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

4. A CIÊNCIA E AS TRANSFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS 

E SOCIAIS NO PROCESSO PRODUTIVO. 

 
 
Marx emprega o termo ciência para designar o acúmulo de 

conhecimento gerado pelo trabalho, resultado do processo de apropriação 

teórica (intelectual) da natureza enquanto os seres humanos produzem sua 

existência. É o ser humano tomando consciência da natureza e da sua própria 

natureza e descobrindo aspectos, elementos e objetos da realidade. 

Ao longo do desenvolvimento histórico, por meio do trabalho, os 

seres humanos acumularam conhecimentos de materiais, elementos físico-

químicos, leis da natureza e de como adaptá-los às suas necessidades de 

sobrevivência. Esse conjunto de conhecimentos permitiu o desenvolvimento de 

produtos e instrumentos de trabalho cada vez mais sofisticados, tendo em vista 

a elaboração de novos conhecimentos pela humanidade e a sua capacidade de 

domínio sobre a natureza. 

Pelo trabalho e por toda a sua capacidade de criação, o ser humano 

multiplicou suas ligações com a natureza, ao invés de rompê-las e se lançar 

num mundo puramente espiritual. O vínculo humano com a natureza é dialético, 

uma unidade cada vez mais profunda, uma luta cada vez mais intensa, renovando 

conflitos continuamente, onde toda descoberta, todo conhecimento novo que é 

criado redundam em seu proveito. O ser humano se torna humano pela criação 

de um mundo humano. Na sua obra e pela sua obra, torna-se ele próprio, sem 

com ela se confundir e, no entanto, sem dela se separar. 

Sua atividade só se realiza e progride fazendo surgir um mundo de 

objetos, de produtos da sua mão e do seu pensamento, que são seus bens, 

seus meios de trabalho. Estes bens não o constituem como ente humano, mas 

existem apenas por ele e para ele, sem ele nada significam, pois são produtos 

de sua atividade.  Reciprocamente, o ser humano deles depende, não pode se 

separar de seus objetos, bens e produtos, exprime-se e cria-se através deles. 

A consciência e o pensamento misturam-se neste processo, não o 

condicionam, ao contrário, são condicionados por ele. A consciência intervém 

continuamente na invenção técnica, sem poder, aliás, desligar-se do processo 

total, pois a invenção nada faz senão resolver os problemas apresentados pela 
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técnica existente. Desta forma, um instrumental só é adotado quando 

corresponde a uma necessidade. Qualquer problema técnico é, antes de tudo, 

um problema prático. 

As descobertas resultam de necessidades práticas que estão 

postas na realidade e da experiência coletiva que, pouco a pouco, resolvem os 

problemas criados pelas necessidades coletivas. A maior parte dos 

descobrimentos é feita depois de repetidas tentativas e erros. É verdade 

também que surgiram processos novos em resultado de acidentes. Mas o 

progresso técnico, e este parece ser seu real sentido, decorrem da 

organização, reaproveitamento e superação de conhecimentos anteriores, 

resultando num mecanismo mais ou menos complexo e eficiente, destinado a 

resolver um problema posto pela realidade. 

Contudo, esse não parece ser o pensamento geral, de modo que a 

história do avanço técnico e dos progressos da ciência muitas vezes resume-se 

a histórias dos inventores e cientistas. É como se, no decorrer do seu 

desenvolvimento, certos indivíduos e certos produtos adquirissem, 

invariavelmente, existência autônoma, que seu pensamento e idéias fossem 

independentes. Esse fenômeno ganha concretude com a propriedade privada e 

a divisão do trabalho. Até o capitalismo, o desenvolvimento científico foi muito 

lento e no Período Feudal era inclusive desestimulado, para não atingir a doutrina 

cristã. Os progressos eram obtidos por meio do empirismo e esforços 

espontâneos diante das necessidades. Essa situação se modifica 

completamente na produção capitalista, particularmente a partir da grande 

indústria. 

O modo de produção capitalista surge num estágio já elevado da 

luta dos seres humanos para submeter à natureza e como conseqüência do alto 

desenvolvimento das forças produtivas a que tinha chegado à produção 

humana, contudo, somente pôde se desenvolver com maior intensidade depois 

das condições criadas pela grande indústria. 

Com a propriedade privada dos meios de produção, o capital 

apropriou-se do conhecimento acumulado até então, colocando-o a serviço do 

aumento da produtividade do trabalho e da valorização do capital, enfim, 

colocando-o ao seu serviço. O direito à propriedade permitiu também ao capital a 

apropriação do conhecimento produzido com o trabalho que, por sua vez, foi 
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revertido em meios de trabalho cada vez mais poderosos, com os quais o capital 

aprimorou seu domínio sobre a produção e sobre o trabalho. 

Dessa forma, a ciência se volta para solucionar os problemas e 

necessidades da produção capitalista e apresenta-se diretamente incorporada ao 

capital. A idéia de que a ciência se desenvolve no processo de luta do capital 

contra o trabalho é uma constante em Marx e uma das características das 

análises marxistas do desenvolvimento técnico e científico. 

Submetida à divisão do trabalho, a maior parte da força de trabalho 

ficou restrita à execução de tarefas, e expropriada do saber sobre a produção 

social, perdendo a possibilidade de pensá-la, planejá-la, criá-la. 

Conseqüentemente, a ciência passou a ser privilégio de quem dirige o 

processo de trabalho, os trabalhadores intelectuais, e concretizam-se nos 

meios de produção, estes, por sua vez, organizam e produzem o trabalho. 

O impulso à ciência e ao desenvolvimento técnico no modo de 

produção capitalista aparece justamente quando a divisão do trabalho já estava 

bastante avançada, quando os indivíduos se dedicavam a um único produto ou 

atividade. Com a ampliação da atividade científica a ciência converteu-se em 

novo marco para a compreensão da relação dos seres humanos com a 

natureza. Pela sua inserção no desenvolvimento de novas capacidades 

humanas e seu uso crescente na produção e reprodução da sociedade, a 

ciência originou ampla literatura, com abordagens filosóficas (buscando 

encontrar suas dimensões metodológicas, sociais e culturais), econômico-

sociais (buscando dimensionar seu impacto na produção e reprodução das 

formações sociais concretas) e do ponto de vista estético, moral etc. (no sentido 

de verificar seus efeitos na arte, valores sociais e outros). 

A partir do momento em que a produção capitalista atinge a fase da 

grande indústria, a ênfase na inovação de sua base técnica torna-se pressuposto 

fundamental de valorização do capital, razão pela qual é implementada 

constantemente. Engels (2004), que esteve atento ao desenvolvimento 

científico não apenas como fenômeno intelectual, mas também como fenômeno 

material, capturou o movimento progressivo do desenvolvimento técnico e postulou 

a idéia do crescimento exponencial da ciência.  

Ele percebeu que cada descoberta abria o caminho para um 

progresso ainda maior do conhecimento e da sua acumulação, criando 
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oportunidade para que novas descobertas ocorressem. Concomitantemente, a 

base material da sociedade se ampliava com o desenvolvimento científico, 

criando as condições materiais para que cada nova geração pudesse contar com 

os suportes materiais para os novos trabalhos. 

Embora o desenvolvimento científico ocorra ao longo da história, 

por meio de sucessivas aproximações, ele impõe a necessidade de reavaliação 

constante do que foi produzido. Tal reavaliação cria também continuidades 

entre as obras do passado e a vida presente, porque o desenvolvimento social 

passado não é abolido com o tempo, mas o momento atual constitui uma 

totalidade em que os momentos passados estão, de certa maneira, presentes. 

As novas descobertas ocorrem a partir daquilo que outros já 

descobriram. Não se reinventa diariamente a roda. É por meio desse mecanismo 

que a sociedade progride, a partir de sucessivas descobertas, geradas por uma 

série de necessidades. Esse mecanismo não ocorre por adição, mas por ruptura, 

pois as novas necessidades exigem novo conhecimento. Estes, por sua vez, 

geram novas necessidades a partir das quais outras descobertas são requisitadas. 

Chegando a resultados não esperados, ou, então, superando as 

expectativas iniciais, as soluções encontradas podem ou não ser utilizadas em 

benefício de toda a humanidade. Mediado pela propriedade privada, o 

desenvolvimento científico é empregado principalmente de acordo com os 

objetivos do capital. 

O modo capitalista de produção é preso à necessidade de crescer 

continuamente, de ampliar constantemente sua produtividade, razão pela qual é 

obrigado a renovar permanentemente sua base técnica, move-se pela tendência 

de desenvolvimento universal das suas forças produtivas. É de sua natureza 

buscar superar o ponto de partida e o estado de coisas em que se encontra. 

Nessa condição, ele se diferencia dos modos de produção 

anteriores. A sociedade feudal ruiu diante da indústria urbana, do comércio, da 

agricultura moderna e de progressivas invenções, como a pólvora e a imprensa. 

Com o desenvolvimento dessas condições, desmoronaram o tipo de sociedade 

e as relações políticas e jurídicas que a congregavam. 

O capitalismo, ao contrário, pôs a produção da ciência e o 

desenvolvimento universal das forças produtivas como supostas de sua 

reprodução, enfim, foi o primeiro modo de produção que capturou o progresso 
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histórico. As forças produtivas e as relações sociais aparecem ao capital como 

meio e como condições materiais para impulsionar seu desenvolvimento 

(MARX, 2013). 

Desse modo, alterou o sentido de ciência e impulsionou o 

desenvolvimento das profissões científicas, antes escassas e baseadas no 

saber clássico de domínio individual. A pesquisa científica não apenas foi 

fortalecido, como assumiu uma nova dimensão e importância, demonstrando 

como potencializar a produção industrial pelo emprego da química, da 

eletricidade, novos produtos e técnicas mecânicas, entre outros. Assim, a 

dinâmica da ciência passou a ser impulsionada pela demanda do setor produtivo 

e seu desenvolvimento voltou-se mais atentamente às necessidades do capital. 

O capitalista renova e moderniza o seu equipamento porque a isso 

é obrigado para reduzir custos unitários dos produtos, por meio da simplificação 

do trabalho, diminuição dos salários e do valor dos meios de subsistência, 

diminuindo seus gastos com capital variável para criar novos produtos e novas 

soluções, ampliando as possibilidades de extração de mais-valia e lucros, mas 

também para poder sobreviver na concorrência, pelo aumento da produtividade, 

e controlar o processo produtivo, numa relação permanente de oposição ao 

trabalho. 

Com o aumento da produtividade do trabalho haverá um 

encurtamento do tempo de trabalho socialmente necessário e a diminuição do 

valor da força de trabalho (salário), isso é obtido por meio de modificações nas 

condições técnicas e sociais de produção. Tais modificações estão relacionadas 

ao desenvolvimento das forças produtivas, que compreendem os meios de 

trabalho, instalações etc., e ao modo como eles são mobilizados no processo 

produtivo, ou seja, os métodos de organização e realização do trabalho. 

Em síntese, o modo de produção capitalista impulsiona a ciência 

porque precisa diminuir o tempo de trabalho socialmente necessário para diminuir 

o valor das mercadorias, colocando-as no mercado a menor preço. Portanto, o 

desenvolvimento e a formação técnica é para o capital sua alavanca principal 

na concorrência intercapitalista, ou seja, é a forma pela qual consegue, ao 

menos temporariamente, obter vantagens na venda de suas mercadorias, 

ampliar seus mercados, enfim, aumentar suas possibilidades de lucro. 

Contribuindo para essa finalidade destaca-se, especialmente, a introdução de 
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inovações mecânicas. 

O caráter inovador do modo de produção capitalista está em 

materializar trabalho vivo em trabalho passado (meios de produção, maquinaria), 

potencializando a capacidade produtiva constante, com isso, ganha em 

produtividade e consegue se estabelecer num ambiente competitivo. 

Mas esses não são os únicos resultados do progresso técnico para 

o capital. Há também as modificações das condições sociais da produção, que 

Marx sintetiza explicitando a constituição do meio de trabalho em capital fixo. 

Ao ser introduzido a inovação técnica no processo de produção, o meio de 

trabalho sofreu uma modificação formal e passou a ter existência específica 

como capital fixo. Primeiramente, há que se mencionar que a análise de Marx 

sobre o capital fixo é sempre permeada pela ênfase na sua constituição 

enquanto resultado da produção social, enquanto unidade que tem sua origem 

no trabalho, entendido como atividade intelectual e manual, negando a sua 

constituição como um mecanismo elaborado apenas pela mente humana. 

Desta forma, o progresso técnico está diretamente associado à 

transformação do trabalho enquanto elemento subjetivo em elemento objetivo, em 

produto, em máquina, em síntese, na transformação do trabalho vivo em 

trabalho morto, na transformação do trabalho em capital. A partir dessa 

transformação, o meio de trabalho promove uma alteração significativa nas 

relações de produção, sendo o capital quem irá continuar controlando o 

processo de trabalho. 

O capital permanece viabilizando mecanismos com os quais 

submete o trabalho ao processo de produção. Há apenas modificação na forma, 

iniciada com a divisão do trabalho em intelectual e manual, com a apropriação 

da ciência, ou seja, formas de alterar a relação social de produção que, pela 

posse que tem dos meios de produção, permite ao capitalista decidir como e em 

que condições deve se desenvolver o processo de trabalho, além de apropriar-se 

do seu produto. São, portanto, elementos de um embate em que o capital se 

empenha para controlar a produção e o próprio trabalho. 

É com esse sentido que Marx menciona que a ciência foi separada 

do saber e da destreza dos trabalhadores pelo capital e é utilizada por ele, na 

forma de meios de trabalho, enquanto força produtiva do capital e como capital, 

para dominar o trabalho. A ciência é trabalho transformado em capital, em capital 
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fixo. Nessa condição, o capital fixo faz a oposição direta ao trabalho. Por isso, é 

adequado o seu conceito de capital fixo, que dispensa a permanência do 

capitalista, ou de um supervisor, determinando o que o trabalhador deve fazer, 

com qual rítmo, destreza, movimento etc. Na presença da máquina, o 

trabalhador executa o que ela define. 

O modo de produção capitalista, além de produzir mercadorias e 

mais-valia, produz e reproduz também um conjunto das relações sociais, sem o 

qual inviabilizaria seu próprio processo de produção e reprodução. Assim, é 

condição da sua existência a reprodução em escala, cada vez mais ampla, das 

características que, desde seu início, definem as relações entre o capital e o 

trabalho. 

Não há uma ciência paralela para trabalhadores e capitalistas, assim 

como não há um fundamento para a indústria e outro para a ciência. O 

desenvolvimento da ciência na sociedade humana tem por objetivo o domínio da 

natureza, sujeitando-a aos desígnios dos seres humanos e à transformação dos 

conhecimentos em meios de produção material. A ciência influi praticamente na 

vida humana por meio da indústria, assim a ciência é única, porém apropriada. 

O progresso técnico requer altos investimentos, o que é 

comportado somente por empresas maiores, que possuem maior 

disponibilidade ou acesso a capital para realizá-los. Tais empresas comumente 

são líderes no mercado, estando à frente no processo inovativo e da oferta de 

mercadorias a um preço menor. 

Ao capitalista que adota nova tecnologia interessam três coisas:  

que a tecnologia adotada se difunda o mais lentamente possível, para que desse 

modo ele mantenha, por mais tempo, sua vantagem relativa; diminuir a 

participação do capital variável na produção, aumentando o domínio do capital 

sob o trabalho e diminuir o capital constante, pela redução dos custos com 

meios de trabalho e matérias-primas. Por meio deste último, o capitalista busca 

sustar a tendência de queda da taxa de lucro, que resulta das mudanças na 

composição orgânica do capital. 

Diante disso, vê-se que a empresa capitalista se torna bastante 

dependente das modificações tecnológicas, o que a obriga a exercer um 

domínio, o mais amplo possível, sobre o processo de mudanças técnicas. Para 

atingir esse objetivo, ela tentará maximizar seu poder sobre o mercado (poder 
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monopolista), por meio da concentração econômica resultante das 

características próprias da inovação. Isso faz com que ela tenha que agir sobre 

os mais variados setores, como o transporte, as comunicações, gestão 

administrativa etc., integrando os diferentes aspectos que envolvem a atividade 

econômica. Esse conjunto se move constantemente, formando um círculo 

vicioso, em que uma inovação em uma área é ponto de partida para a mesma 

área e para outras, e assim sucessivamente. 

O problema para as empresas é a concorrência, por meio da qual 

ocorre a generalização do progresso obtido pela empresa líder, provocando a 

queda em sua taxa de lucro. Essa é uma lei que vigora também nos ramos de 

produção cujo produto não compõe os meios de subsistência do trabalhador. 

Difundido o novo método que produz mercadoria mais barata, o capitalista que 

opera nas condições antigas tem de baixar o preço de suas mercadorias, 

porque o tempo de trabalho necessário à sua produção está acima do tempo 

social médio. Em função disso, os meios de trabalho na empresa capitalista são 

repostos sempre na forma nova. 

A empresa capitalista depende da produção para mercados 

competitivos, onde os preços são sinais para os investidores, produtores e 

consumidores. Sua natureza competitiva e expansionista implica que a inovação 

tecnológica seja constante e difusa. Assim, as inovações da esfera econômica 

são disseminadas a outras esferas, como o Estado, pelo tipo de relação 

econômica e influência que a empresa capitalista exerce.  

A concorrência intercapitalista e a difusão dos novos métodos de 

produção para os demais setores sociais, somadas à novidade e à longevidade 

do produto, completam os elementos que integram a problemática da inovação e 

do emprego de novos meios de trabalho, no modo de produção capitalista. 

Mas isso não é tudo. A ciência converteu-se em ramo da atividade 

econômica capitalista e está associada à criação de linhas inteiras de produção 

que são produtos diretos da sua aplicação (a indústria química, farmacêutica, de 

biotecnologia, só para citar alguns), ao desenvolvimento das capacidades 

produtivas da força de trabalho, pela ação direta das ciências sociais e 

humanas, e ao desenvolvimento de áreas do conhecimento e aumento do 

número de cientistas ligados diretamente à produção. 

São inúmeras as dificuldades e as necessidades de soluções que 
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põem o desenvolvimento científico em movimento, ativando diferentes campos 

do conhecimento ao mesmo tempo. Foi assim que as necessidades geradas na 

indústria têxtil, na origem da Revolução Industrial, deram impulso a diferentes 

campos do conhecimento: à mecânica, no desenvolvimento das primeiras 

máquinas; à engenharia, com a construção de engenhos, moinhos, estradas, 

pontes, habitações, instalações das fábricas e outros; à química, para coloração e 

branqueamento dos tecidos; à mineração e metalurgia, decorrente da extração de 

carvão e da hulha, com os quais se obtinha energia para a fundição. Foi um 

conjunto de descobertas, um conjunto de novos conhecimentos produzidos e 

interligados entre si. 

Destaca-se, nesse bojo, o desenvolvimento da construção civil, 

que foi impulsionada mais por necessidades comerciais de melhoramento dos 

meios de comunicação: novas estradas, pontes, canais, ferrovias. O 

melhoramento nessa área permitiu diminuir o tempo de circulação das 

mercadorias, o qual retinha grande volume de capital. 

Paralelamente ao desenvolvimento técnico, foram criadas técnicas e 

métodos de organização do trabalho para adequar o trabalhador à atividade 

fabril e aos novos equipamentos que foram introduzidos na produção. As perdas 

resultantes da irregularidade do trabalho ou falta de unidade da força de trabalho 

eram problemas sérios que precisavam ser resolvidos. Os trabalhadores mais 

treinados nas tarefas em curso eram nomeados chefes de pessoal e capatazes, o 

que se apresentou como o primeiro passo para o deslocamento de trabalhadores 

da atividade manual para a realização do trabalho de supervisão e vigilância. 

Para estimularem a atividade, introduziram os prêmios por peça e o bônus, 

aplicavam multas por embriaguez, preguiça e jogo. Assim, deram origem a 

novos métodos de administração, decorrentes da necessidade de estabelecer 

uma nova disciplina. 

Ao longo de seu desenvolvimento, a produção capitalista buscou 

explorar economicamente cada vez mais os ramos industriais ligados ao 

progresso da ciência, de modo que existe na atualidade uma diversidade de 

campos de atuação e de novas áreas do conhecimento sendo criadas 

continuamente. 

A atividade científica foi se diversificando e à medida que ampliou 

sua base material, originando novas disciplinas e áreas de pesquisa, estendeu 
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também seu campo de aplicação. Ela vincula-se ao processo produtivo de 

maneira tão radical que se tornou fundamental para o capitalismo a 

manutenção de departamentos/laboratórios de pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) que realizam pesquisas que cobrem amplo espectro de temas e 

objetivos e se destinam ao desenvolvimento de produtos e processos, por meio 

de um processo que envolve a transformação do conhecimento acumulado em 

realidade produtiva e comercial. 

O avanço da ciência depende da prática produtiva, da relação 

sujeito e objeto e do movimento de produção do conhecimento, que parte da 

realidade, passa pela abstração, para somente após retornar à mesma 

realidade. Além disso, um conhecimento novo tem como substrato um 

conhecimento anterior. Ele não surge do nada. Portanto, é fundamental ligar o 

desenvolvimento científico às bases materiais em que ele se assenta, ou seja, 

os seres humanos e seus meios de produção. Esses aspectos justificam a 

existência dos departamentos de P&D, onde estão reunidos os elementos que 

asseguram o progresso técnico: os seres humanos (cientistas) e os meios de 

trabalho. 

Desse modo, a relação entre a atividade prática e a atividade 

intelectual é estabelecida com o ambiente criado para este fim nos 

departamentos de P&D. Estes procuram abrigar o conjunto de condições para a 

experimentação e criação, reunindo em uma única estrutura os dois pólos, prática 

e teoria, indispensáveis para a produção do conhecimento. Dessa forma, embora 

eles se apresentem como espaços eminentemente teóricos, porque estão 

afastados geograficamente da produção, o que causa a impressão de que o 

avanço científico dispensa a atividade prática, eles se constituem em espaços 

que buscam reproduzir a realidade, onde se desenvolve atividade prática e 

atividade intelectual. 

Por outro lado, ainda que a pesquisa científica esteja afastada do 

espaço produtivo, são os problemas e as necessidades deste que continuam 

definindo o conteúdo e os objetivos da investigação, elaboração de novos 

conhecimentos e de sua aplicação tecnológica. 

 Todavia, nem sempre isso é possível, quer por motivos financeiros 

ou outros inerentes à natureza do problema, e o próprio ambiente da produção 

é utilizado, de diferentes formas, como o espaço da investigação, isso faz com 
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que a permanência dos trabalhadores intelectuais no espaço da produção tenha 

que ocorrer com certa freqüência e regularidade, observando e analisando os 

diferentes elementos que envolvem o problema a ser solucionado. 

O surgimento dos departamentos de P&D é um fenômeno recente, 

sua expansão ocorreu no período pós-Segunda Guerra Mundial. É por meio 

desses departamentos que o modo de produção capitalista assume a hegemonia 

da produção científica realizada, não somente nos laboratórios e centros de 

pesquisa internos às empresas, mas também da conexão destes com os 

similares das universidades e outras entidades do poder público. 

Além disso, o capital necessita do aprimoramento constante desses 

ramos e do progresso científico, porque tendo se tornado fator de produção, a 

ciência se constituiu em condição prévia da produção capitalista. Dessa forma, 

o seu enorme desenvolvimento e diversificação fora das unidades de produção 

e a profunda e ampla divisão do trabalho interna que sofreu se justificam 

porque dela depende o progresso nos demais ramos industriais. Em função disso, 

os investimentos em ciência representam componente essencial da acumulação 

capitalista, os quais, em muitos casos, são viabilizados pelo Estado, tendo em 

vista os riscos e o elevado tempo que envolve a atividade inovativa. 

 

 

4.1 A formação técnica no contexto do capitalismo contemporâneo  

 

Durante as últimas décadas as economias capitalistas vêm sofrendo 

profundas transformações. Essas transformações estão associadas, por um lado, a 

um processo de reestruturação das formas de organização do capital a nível 

internacional, sob a influência da ordem política e econômica neoliberal, por outro 

lado, estão associadas a uma nova onda de difusão de inovasões tecnológicas ao 

longo das mais diversas cadeias produtivas, envolvendo transnacionalização das 

empresas e uma nova dinâmica na concorrência intercapitalista. 

Do ponto de vista da gestão da força de trabalho, é importante 

destacar que as inovações técnicas e organizacionais implicam na mudança de um 

modelo baseado no uso extensivo de força de trabalho semi-qualificada para outro 

baseado no uso intensivo de força de trabalho qualificada, polivalente e 

cooperativa. Com as alterações processadas no mundo do trabalho a partir das 
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novas formas de organização e gestão, as formas tradicionais de educação 

profissional, baseadas no paradigma taylorista/fordista, vão se tornando 

historicamente superadas. 

O taylorismo e o fordismo envolveram um conjunto de práticas 

político-institucionais e de controle do trabalho, bem como de formas de intervenção 

e resistência da classe trabalhadora de 1930 até 1960, quando começou a 

apresentar sinais de esgotamento (ANTUNES, 2002). 

Como resposta a crise, o capital iniciou, ao longo das décadas de 

1980 e 1990, um amplo processo de reestruturação que envolveu a introdução de 

inovações técnicas e organizacionais no processo de trabalho, visando assegurar o 

controle sobre o mesmo. Para Antunes (2002), o novo processo de organização e 

racionalização do trabalho tem imposto aos trabalhadores um intenso e cuidadoso 

monitoramento por meio das análises constantes de índices de produtividade, de 

desempenho, de satisfação, entre outras, sendo apresentada sob a celebração da 

qualificação e sua maior inserção intelectual no trabalho. 

A propagação das tecnologias de informação está relacionada com a 

capacidade que essa tecnologia possui de transformar os setores da economia, 

bem como a de levar à formação de novos setores e conduzir ao desenvolvimento 

de um novo paradigma tecnológico, de base microeletrônica ou de informação, 

aconteceu a partir do final da década de 1970, quando as economias avançadas 

iniciaram uma fase de transição para um novo paradigma tecnológico, baseado na 

flexibilidade. Essas mudanças afetam qualitativa e quantitativamente o trabalho e 

sua organização no processo produtivo, ao evidenciar a formação de um mercado 

de trabalho mais heterogêneo e qualificado, com exigência de maiores níveis de 

escolaridade e de novas habilidades. 

Convém ressaltar que uma das condições essenciais para a produção 

está relacionada ao acúmulo do saber e de habilidades. No processo de 

consolidação do capitalismo, o capital buscou expropriar do trabalhador esse saber 

por meio das inovações técnicas e organizacionais no processo de trabalho. A 

produção do conhecimento tende a se tornar tarefa de um número restrito de 

trabalhadores com qualidades especiais, isto é, a produção capitalista procura 

desqualificar a maioria dos trabalhadores e criar um pequeno número de indivíduos 

altamente qualificados. 

No modo de produção capitalista a qualificação se torna mais 
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complexa, agregando novas categorias e conteúdos ao seu conceito. Por 

conseguinte, ela está associada à noção de força de trabalho, trabalhador coletivo, 

mais-valia, composição orgânica do capital, salário e outros, que constituem em 

fundamentos da produção capitalista e da formação do trabalhador. 

Uma vez que os processos de trabalho capitalistas incorporaram 

quantidade maior de conhecimento científico, com o desenvolvimento da tecnologia 

e a aplicação a ela das ciências fundamentais, o conteúdo científico e técnico nesse 

modo de produção é maior que nos anteriores. Como esse avanço é obtido pelo 

trabalho, pela participação crescente de trabalhadores intelectuais que se dedicam 

especificamente a essa finalidade, é possível afirmar que o conteúdo científico e 

técnico da qualificação na produção capitalista é também maior que no passado. 

Entretanto, o progresso técnico é o recurso empregado pelo capital 

para se manter diante da concorrência intercapitalista, por isso, tem por objetivo 

central a simplificação do trabalho, principalmente o manual, mas também o 

intelectual em alguns níveis, com o qual diminui o tempo de qualificação da força de 

trabalho e os salários, reduzindo a participação do capital variável na composição 

orgânica do capital. Assim, o fato de a produção capitalista ampliar o conteúdo 

científico e originar uma camada de trabalhadores intelectuais com essa finalidade 

e também para dirigir a produção capitalista não elimina o fato de que a 

multiplicação desses trabalhadores é condição para diminuir o tempo de 

qualificação dos demais, além de eliminar sua possibilidade de trabalho. 

A produção capitalista aprofundou a separação entre trabalhadores 

manuais e intelectuais e constituiu força de trabalho altamente estratificada, 

hierarquizada e heterogênea. Ao acentuar a divisão do trabalho e incorporar ciência 

ao processo de trabalho, menos a maioria dos trabalhadores compreende 

integralmente o processo de trabalho e menos controle tem sobre ele. 

Essas condições chocam-se diretamente com a noção de que possa 

haver, sob o modo de produção capitalista, ampliação do conteúdo da qualificação 

e autonomia para o trabalho em geral, ou seja, romperia com os fundamentos de 

Marx que estão na base da formação e qualificação nesse modo de produção.  

É necessário destacar que a qualificação face ao desenvolvimento do 

progresso técnico no capitalismo contemporâneo é questão controversa na 

literatura marxista, movendo-se entre extremos, uns são de opinião de que a 

simplificação do trabalho é crescente no capitalismo, com prejuízos para o 
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desenvolvimento do potencial de formação e qualificação dos seres humanos, 

enquanto outros preconizam as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias 

para desenvolver esse potencial, mesmo diante dos imperativos do capital de 

aumento da produtividade e da concorrência. 

As posições divergentes se pronunciam numa mesma conjuntura, 

marcada pela crise econômica que se inicia a partir do final dos anos 60 nas 

principais economias industrializadas e o decorrente acirramento da competição 

intercapitalista. Esse debate teve início nos anos 70, e particularmente na década 

de 80, com as transformações econômicas e produtivas desencadeadas nos países 

de capitalismo avançado. No bojo dessas transformações insere-se um grande 

salto tecnológico, com automação e a robótica, invadindo o universo fabril e 

alterando as relações de produção capitalistas. 

Tais transformações forma interpretadas como indicativas de 

mudanças na forma de acumulação do capital, que até então era baseada no 

regime taylorista e fordista. Até o regime fordista, havia consenso na teoria marxista 

de que a história do progresso técnico, sob o capitalismo, decorre do 

aprofundamento na divisão do trabalho, causando, necessariamente, perda no 

conteúdo do trabalho, comprometendo a formação técnica. Nesse contexto o 

progresso técnico não se traduziu em ampliação do potencial de qualificação, mas 

manteve a simplificação ou parcialização crescente do trabalho, diminuindo os 

requisitos de qualificação técnica para a maior fatia da força de trabalho e 

correspondente redução de salários, com o que conquistou redução nos 

investimentos em capital variável, ampliando os lucros. 

O debate a respeito da técnica e suas inovações é relativamente 

recente, e atualmente está em pauta, tendo em vista a mobilização da sociedade 

para o enfrentamento de diversos problemas relacionados a fenômenos climáticos, 

a degradação do meio ambiente, a escassez de produtos essenciais para a 

sobrevivência humana, guerras, crises econômicas, problemas estes que podem 

comprometer a existência humana e do próprio planeta (CHAGAS, 2012). Marx 

enxerga de forma negativa a tecnologia inserida na sociedade capitalista, na 

medida em que está a serviço do capital e é manipulada por ele, desumanizando e 

alienando o trabalhador.  
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5. CONCLUSÃO 
 
 
 
  Procuramos nesta pesquisa demonstrar através de Marx como a 

formação humana foi desenvolvida e influenciada através da categoria trabalho ao 

longo do tempo com a utilização e implantação de inovações técnicas em todo o seu 

processo produtivo, impactando diretamente nas relações sociais.  

  O trabalho representa a base da sociedade e característica 

fundamental do homem, é através dele que a humanidade é transformada e 

construída, o modo como os seres humanos produzem sua existência irá variar 

historicamente. O trabalho em todos os modos de produção é impulsionado pela 

necessidade de se obter meios de subsistência, pressupondo trabalhos manual e 

intelectual. Verificamos que as forças produtivas e as relações de produção irão se 

diferenciar de acordo com cada modo de produção, sendo assim, a formação 

humana irá corresponder a uma maior amplitude e profundidade do conhecimento e 

uma adequação técnica manual e intelectual. 

  Com a evolução da propriedade privada e a intensificação da divisão 

social do trabalho, podemos constatar uma dissociação no processo de produção e 

reprodução social, pois o controle da sociedade deixou de ser função de todos, 

tornando-se função de uma minoria (proprietários), que se tornaram os responsáveis 

por pensar e definer a organização e a atuação da coletividade e uma maioria (não-

proprietários), responsáveis pela execução do que é projetado e planejado por essa 

classe dominante. A divisão do trabalho surge efetivamente a partir do momento em 

que se opera uma divisão entre o trabalho material e intelectual. 

  Alterações na formação para o trabalho, nas dimensões técnica e 

superestrutural, para a produção capitalista são introduzidas muito antes do 

capitalismo se consolidar como modo de produção dominante. Desta forma a divisão 

social do trabalho irá servir de ponte para que possamos analisar criticamente às 

relações sociais produtivas, que irão envolver diferenças técnicas de trabalho e as 

próprias relações sociais. Estas se realizam através da apropriação do trabalho 

alheio, da propriedade privada e do domínio dos meios de produção, essas relações 

irão expresser a exploração do capital sobre os trabalhadores. 

  De acordo com Marx a divisão social do trabalho proporciona a entrada 

cada vez maior das tecnologias em seu processo, tornado o manuseio das 
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máquinas algo mais simples e prático, sendo assim, cada trabalhador exerce a 

função que caberia a vários outros. Desta forma a concorrência irá aumentar entre 

os vendedores da força de trabalho, reduzindo os seu salários.  

  O principal objetivo da qualificação da mão de obra é ajustar e integrar 

os indivíduos à lógica da exploração burguesa, reproduzindo, a nível ideológico, 

teórico e produtivo. O sistema capitalista busca fazer com que se tornem naturais as 

desigualdades sociais e tenta justificar esse sistema de relação servil, onde o 

trabalhador é dominado pela classe burguesa. 

  Podemos observar que no sistema capitalista o trabalhador é 

equiparado a uma mercadoria, que pode ser negociada enquanto cumpre as 

finalidades a que se destina, sendo assim, toda riqueza produzida pelo trabalhador, 

ao invés de contribuir para melhorar a sua condição social e econômica, irá dificultar 

cada vez mais a sua situação. Assim, quanto mais o ser humano trabalha, mais se 

desumaniza e diminui sua possibilidade de desenvolver plenamente as suas 

capacidades. 

  Portanto, a formação de sujeitos sociais plenos, bem como os objetivos 

da educação em seu sentido social, político e pedagógico de formação para a 

cidadania tornam-se restringidos às necessidades imediatas de qualificação 

impostas pelo mercado de trabalho. 

  O desenvolvimento técnico e científico no modo de produção 

capitalista, será impulsionado através do avanço da divisão do trabalho. Com a 

ampliação da atividade científica a ciência converteu-se em um novo marco para a 

compreensão da relação dos seres humanos com a natureza. O capitalista renova e 

moderniza o seu equipamento com o intuito de reduzir custos unitários dos produtos 

e diminuir salários e o valor dos meios de subsistência. 

  O modo de produção capitalista impulsiona a ciência porque precisa 

diminuir o tempo de trabalho socialmente necessário para diminuir o valor das 

mercadorias, colocando-as no mercado a menor preço. Desta forma o 

desenvolvimento técnico é para o capital sua alavanca principal na concorrência 

intercapitalista, buscando vantagens na venda de suas mercadorias, ampliando os 

seus mercados e aumentando suas possibilidades de lucro. 
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