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RESUMO 

 

O presente trabalho busca delimitar e definir o lugar do indivíduo no processo de 
produção capitalista, tal qual aparece no Livro 1 de O capital de Karl Marx. Por meio de 
uma pesquisa bibliográfica, busca-se estabelecer a relação do indivíduo, enquanto 
singularidade, com as categorias mais gerais de O capital. Percebe-se que as categorias 
universais, com as quais Marx descreve o capitalismo, surgem de um resultado das 
ações individuais. Ou seja, indivíduos agindo em relação com outros indivíduos, dentro 
de um conjunto de regras sociais determinadas, é o que constitui os conceitos mais 
gerais do capitalismo. As próprias regras que regem as relações dos indivíduos surgem 
historicamente, dentro do todo de relações que constituem o capital. Nesse sentido, o 
objeto de O capital é o capital. Todos os predicados aplicados ao capitalismo são 
predicados do capital. Nesse modo de análise, o indivíduo é considerado somente como 
agente econômico, ou seja, como predicado do capital (burguês ou proletário). Todavia, 
a individualidade também determina o capital, na medida em que é o seu trabalho que 
reproduz a economia capitalista. Percebe-se que o indivíduo, como ser natural de 
carência, precisa estabelecer um metabolismo com a natureza para existir, constituindo 
um sistema binômico de consumo e produção, com o qual ele medeia sua relação com a 
natureza. Esse binômio (consumo e produção), embora não seja o fim último da 
economia capitalista, que tem como fim a produção de valor, precisa ser reproduzido 
em todo o tempo em que a economia capitalista é reproduzida. Nesse sentido, o 
indivíduo, que é a determinação primeira do binômio, reaparece em todos os estágios de 
revolução técnica da produção capitalista, tais como a cooperação, a manufatura e a 
industrial. Essas últimas formas de produção, propriamente capitalistas, na medida em 
que modifica profundamente a produção, também modificam o indivíduo e a relação 
dos muitos indivíduos, constituindo, assim, deformidades sociais, onde se revela a 
tragédia humana que surge com a produção de massa regida pela valorização do valor. 
Percebeu-se, nesse ínterim, que mesmo com a deformação e a aniquilação do tempo 
livre, pelo tempo de trabalho capitalista, o indivíduo que, até aqui, só foi visto no ponto 
de vista do agente econômico, também possui outras instâncias de vida, fora da 
produção. Essas outras instâncias entram em confronto e em colaboração com a 
exploração capitalista, produzindo revoltas. Desse indivíduo em todas as suas 
dimensões da vida, pode-se perceber o motivo constante da contradição entre capital e 
trabalho, que é a causa, para Marx, da deterioração do sistema capitalista de produção.  

Palavras-chave: Marx. O capital. Indivíduo. 
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ABSTRACT 

 

The present work seek to delimit and define the individual's place in the process of 
capitalist production, as it appears in Book 1 of The capital by Karl Marx. Through a 
bibliographic research, seeks to establish the relationship of the individual, as 
singularity, with the more general categories of The capital. Perceives that the universal 
categories, with which Marx describes capitalism, arise from a result of individual 
actions. That is, individuals acting in relation to other individuals, within a certain 
collection of social rules, are what constitute the more general concepts of capitalism. 
The own rules governing the relations of individuals arise historically, within the whole 
of relations that constitute the capital. In this sense, the object of The capital is the 
capital. All predicates applied to capitalism are predicates of capital. In this mode of 
analysis, the individual is considered only as an economic agent, that is, a predicate of 
capital (bourgeois or proletarian). However, the individuality also determines the 
capital, in so far as is your work reproducing the capitalist economy. It is noticed that 
the individual, as a natural being of lack, need to establish a metabolism with nature to 
exist, constituting a binomial system of consumption and production, with which 
mediates his relationship with nature. This binomial (consumption and production), 
although not the ultimate goal of the capitalist economy, which aims the production of 
value, needs to be reproduced on all the time that the capitalist economy is reproduced. 
In this sense, the individual, which is the first determination of the binomial, reappears 
in all stages of technical revolution of capitalist production, such as cooperation, 
manufacture and industrial. These latter forms of capitalist production, in so far as 
modifies the production, also modify the individual and the relationship of many 
individuals, constituting social deformities, which shows the human tragedy that arises 
with mass production governed by valuation of value. It was noticed that even with the 
distortion and the annihilation of free time, by the time of capitalist work, the individual 
that so far has only been seen at the point of view of the economic agent, also have 
other instances of life outside the production. These other instances come into conflict 
and in collaboration with capitalist exploitation, producing riots. This individual in all 
aspects of life, can to see why the constant contradiction between capital and work, 
which is the cause, for Marx, the deterioration of the capitalist system of production. 

Key-Words: Marx. The capital. Individual. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Buscamos analisar o lugar do indivíduo no Livro 1 – O processo de produção do 

capital – de O capital, editado por Marx, pela primeira vez, em 1867. Mais 

precisamente, procuramos, aqui, analisar como é possível destacar o indivíduo singular 

dentro do processo de produção capitalista, reconstruindo as determinações lógicas de O 

capital até a produção capitalista, propriamente dita, desenvolvida na Parte Quarta da 

obra estudada1. Alertamos, logo de início, que se o leitor procura é uma teoria geral do 

indivíduo, uma tematização do indivíduo deformado no capitalismo ou a definição do 

indivíduo como homem integral, em uma sociedade pós-capitalistas, não é esse o lugar 

que será possível encontrar essa abordagem. Buscamos, aqui, tão somente o indivíduo 

como lugar ocupado, ou seja, como relação com a totalidade do sistema econômico 

capitalista. Em outras palavras, buscamos o indivíduo em sua posição dentro do 

universo teórico de O capital. 

Acreditamos que essa abordagem é insuficiente para entender o indivíduo 

humano, em sua totalidade, com todas as nuanças introduzidas por Marx, em O capital, 

todavia, ela se justifica por tematizar a abertura da estrutura lógico-necessária da obra 

máxima de Marx para esse indivíduo. Dito de outra forma, o que desejamos, aqui, é 

delimitar a porta de entrada, na obra máxima de Marx, pela qual, segundo acreditamos, 

é necessário que todo aquele que deseje aprofundar a temática do indivíduo (ou 

qualquer tema específico na obra) deve passar, para tornar sua leitura consistente e não 

deformadora da obra que Marx, não por acidente, formatou da forma que a conhecemos.  

 Tal abordagem foi escolhida por ser a menos agraciada nos estudos da obra que 

estudamos; todavia, trata-se de uma questão fundamental, pois a estrutura de O capital  

                                                
1 É comum a objeção que afirma que na produção de mercadorias, abordada na Parte Primeira de O 
capital, já existe produção capitalista. Todavia, no rigor do encadeamento lógico da obra, só há capital a 
partir da Parte Segunda, quando o dinheiro transforma-se em capital. Se o que abordamos é a produção 
capitalista, e se essa produção só pode vir do desenvolvimento da Parte Segunda, ou seja, da produção 
determinada pelo capital, então a produção capitalista, no sentido pleno do termo, só aparece na Parte 
Quarta, já que é o momento da obra em que a produção reaparece determinada pelo capital. Evidente que 
o desenvolvimento histórico não obedece essa linha lógica, mas O capital é justamente essa empreitada 
de reconstrução lógica da história dos acontecimentos. É preciso, portanto, para não distorcer O capital e 
nem a história, afirmar que o capital está presente na Parte Primeira como pressuposto e na Parte Segunda 
de forma posta. Sobre isso, confira FAUSTO, Ruy. Dialética marxista, dialética hegeliana: a produção 
capitalista como circulação simples. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, p. 25-31. Em uma proposição 
dialeticamente estruturada: “a seção primeira de O capital tem e não tem como objeto o capitalismo”. 
FAUSTO, Ruy. Marx: lógica e política: investigações para uma reconstituição do sentido da dialética. 
Tomo II. São Paulo: Ed. Brasiliense. 1987, p. 291.  
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não é acidental, mas é necessária2, no sentido de que ele demonstra, em graus 

ascendentes de determinação conceitual, as muitas determinações reais do modo de 

produção capitalista. Sendo assim,  

O capital não é, pois, um amontoado de categorias que podem ser tombadas, da 

mesma forma como se demole um prédio para usar suas sobras em uma nova 

construção. A tessitura da sua arquitetura categorial é “construída” de tal forma a 

não permitir remendos; tampouco a simples substituição de categorias, “ditas 

envelhecidas”, por outras3. 

Por exemplo, se a mercadoria, como célula da riqueza capitalista, é posta 

primeiro, antes do dinheiro, não é por simples acidente ou por vontade arbitrária do 

autor, mas porque as determinações da forma mercadoria (menos complexa) são 

necessárias para a composição conceitual da forma dinheiro (mais complexo). Acreditar 

que esse encadeamento lógico-necessário de O capital pode ser desconsiderado 

significa acreditar que Marx compôs sua obra máxima por pura arbitrariedade 

intelectual, o que significaria dizer que a ideia estaria se impondo ao real, coisa que o 

autor, desde sua juventude, tem combatido com veemência. Por essa razão, uma 

abordagem do indivíduo que desconsidere ou se subtraia a uma comparação constante 

com a estrutura total da obra de Marx corre o risco de cair no infundado, na deformação 

do pensamento de Marx. Não achamos que é impossível extrapolar as linhas da obra, 

com ideias lançadas, mas não desenvolvidas pelo autor de O capital, todavia, para ser 

fiel à obra, é preciso, antes de tudo, fazer esse trabalho detalhado e pouco produtivo de 

comparar conceitos mais gerais com o conceito da singularidade humana, que, na 

realidade, é o que buscamos fazer aqui.  

Ainda nesse conjunto de alertas introdutórios, afirmamos que nem de longe esse 

modo de abordagem é o que há de fundamental em O capital, para pensar a sociedade 

contemporânea. Nessa obra é possível encontrar veredas intermitentes e pouco 

sistemáticas para pensar a liberdade, a revolução, a história, o cotidiano, enfim, mas 
                                                
2 Aceitamos a tese básica de Teixeira, que afirma que O capital é composto de um encadeamento lógico 
necessário de categorias lógico-históricas. Ou seja, a estrutura dada por Marx a O capital, não é uma 
forma arbitrária ou um encadeamento aleatório e, nem mesmo, meramente um encadeamento dos 
acontecimentos históricos. É uma estrutura lógico-necessária, que não pode ser modificada sem perder a 
essência do que vem a ser a obra. Mas, também, não é um encadeamento meramente do pensamento: 
trata-se de categorias que se constituíram na história humana e, portanto, são concreções trazidas para o 
pensamento e expostas na sua forma lógica. Cf. SOARES TEIXEIRA, Francisco J; FREDERICO, Celso. 
Marx no século XXI. 2.ed. São Paulo: Cortez Editora, 2009, p. 45. Também SOARES TEIXEIRA, 
Francisco José. Sobre a crítica dialética de O Capital uma anticrítica. Crítica Marxista. Vol. I, N. 8, 
(1999).  
3 SOARES TEIXEIRA, Francisco J; FREDERICO, Celso. Marx no século XXI. Op.cit., p. 45. 
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esse trabalho deixamos para pesquisas posteriores e mais maduras, pois trata-se de um 

tarefa hercúlea, difícil de executar, a contento, em um trabalho de mestrado, 

principalmente diante da convicção demonstrada acima, que torna todo o trabalho mais 

complexo ainda. Contentamo-nos em apresentar, como trabalho concluído de mestrado, 

esse texto, com o qual esperamos contribuir, de alguma forma, para essas pesquisas 

posteriores.  

Buscamos a plena execução desse trabalho descrito em quatro capítulos: 1) 

Definições gerais sobre o lugar do indivíduo em O capital, onde defenderemos as teses 

básicas, com as quais acreditamos ser possível executar esse trabalho; 2) Demonstração 

do lugar do indivíduo na produção de mercadorias, onde encontram-se as chaves de 

leitura para pensar o indivíduo em toda a estrutura de O capital, essencialmente naquilo 

que chamamos de binômio de produção e consumo, processo sem o qual não existe um 

sistema metabólico entre o homem e a natureza e, portanto, não existe economia, nem 

mesmo a capitalista; 3) A passagem da aparência para a essência do capitalismo, onde 

se faz a análise da mútua determinação entre circulações e produção e a sua relação com 

o indivíduo no mundo capitalista; e 4) A produção capitalista: a mudança do lugar do 

indivíduo na produção capitalista, onde desenvolvemos a relação do indivíduo com a 

produção capitalista e a correspondente mudança do indivíduo nesse produção 

revolucionária.  

Por fim, destacamos a importância de quatro grandes comentadores de Marx 

(marxistas, marxianos ou marxólogos, não importa): György Lukács, István Mészáros, 

José Arthur Giannotti e Ruy Fausto. Foi entre algumas das teses interpretativas desses 

autores que balizamos esse trabalho (os dois últimos brasileiros, principalmente). 

Destacamos que, a despeito de suas influências sobre nossa forma de entender Marx, 

não fomos fieis a eles, em todo o conjunto de suas interpretações. Isso se dá pelo fato de 

nossa dívida teórica ser com Karl Marx, nesse trabalho. No decorrer da nossa leitura de 

O capital, para melhor ou para pior, encontramos caminhos ou chegamos a conclusões 

diferentes. Não procuramos entrar nas querelas e rixas no que se refere aos estudos de 

Marx, existente entre esses autores. Na realidade, tratamos o conjunto dos seus 

trabalhos de forma utilitária: na medida em que dada ideia funciona para entender a 

problemática desse trabalho, tomamo-la de empréstimo e arquitetamos uma forma de 

interpretação específica, com a qual acreditamos ter maior fidelidade ao nosso objeto 

dentro do pensamento de Karl Marx, em O capital (e é importante delimitar que 

estamos pensando em O capital, aqui).  
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Diante das dificuldades teóricas que podem surgir por esse amalgama de 

interpretes, para delimitar a influência e facilitar ao leitor crítico as considerações sobre 

este trabalho, nomeio aquilo que foi trazido desses autores citados: a Lukács devemos 

grande parte do que acreditamos ser a noção de trabalho, em Marx, nomeadamente a 

noção de “pôr teleológico”4, todavia, procuramos nos afastar de uma linguagem 

ontológica e nos aproximamos da ideia de relação e reflexividade, em dadas gramáticas 

sociais, em Giannotti. Ou seja, não nos propomos à constituição de uma ontologia do 

ser social5, mas defendemos, aqui, que as categorias mais universais são atividades de 

indivíduos, enquanto esses indivíduos agem – essa ação retorna aos indivíduos, 

reflexivamente, e dão sentido a suas ações dentro do todo. Não nos furtamos a usar 

categorias de origem lukácsiana, já tão enraizados no estudo de Marx, mas “tomando-as 

em si mesmas, como fato social dado, cuja apresentação todavia necessita ser gerada a 

                                                
4 Sobretudo em LUKÁCS, György. Marx, ontología del ser social. Trad. Manuel Ballestero. Introdução 
Manuel Ballestero. Madrid: Akal, 2007. (passim). Também em LUKÁCS, György. Prolegômenos para uma 
ontologia do ser social: questões de princípios para uma ontologia hoje tornada possível. Trad. Lya Luft, 
Rodnei Nascimento. São Paulo: Boitempo, 2010. (passim). 
5 Acreditamos que existe, sim, com bastante clareza, uma ontologia de cunho naturalista pressuposta em 
Marx. Podemos ver isso, por exemplo, nos Grundrisse: “as condições originais da produção aparecem 
como pressupostos naturais, condições naturais de existência do produtor, exatamente como o seu corpo 
vivo aparece como o pressuposto de si mesmo, uma vez que, por mais que ele o reproduza e desenvolva, 
não é posto por ele mesmo; sua própria existência (corporal) é um pressuposto natural que ele não pôs” 
MARX, Karl. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858. Trad. Mario Duayer, Nélio Schneider. 
São Paulo: Boitempo, 2011, p. 401. Contudo, Marx não se preocupou em desenvolver essa ontologia e, 
muito menos, a passagem de uma ontologia ordinária (naturalista) para uma ontologia do ser social (como 
fez Lukács). Esse tema de profunda complexidade, desenvolvido por Hegel no nível do conceito, não foi 
retomado por Marx, a contento, no âmago da sua inversão da dialética. Traços do tema são percebidos em 
toda a sua obra, mas não são suficientemente desenvolvidos. Como sabemos, desde a juventude Marx 
debate a possibilidade dos seres da segunda natureza. Vemos, por exemplo, em sua tese de doutorado, a 
seguinte polêmica com Kant: “as provas da existência de Deus constituem tautologias ocas. 
Consideremos, por exemplo, a prova ontológica, que se poderá reduzir a: ‘o que eu me represento 
realmente é para mim uma representação real’, age sobre mim no sentido de que todos os deuses, tanto os 
pagãos como o Deus cristão, possuíram uma existencial real”. MARX, Karl. Diferença entre as filosofias 
da natureza de Demócrito e Epicuro. Trad. Conceição Jardim e Eduardo Lúcio Nogueira. São Paulo: Ed. 
Presença, 1972, p. 219. Ou seja, as representações subjetivas agem sobre o indivíduo como se fossem 
existências objetivas. Posteriormente, armado de uma teoria da sociedade capitalista mais complexa, 
como é o caso de O capital, Marx toma os produtos das relações sociais dos indivíduos como forças que 
agem sobre esses indivíduos com existência real. Nesse sentido, o capital tem existência, pois medeia 
relações individuais, de forma palpável, mas não como um mera entidade da natureza. Todavia, essa 
mediação não precisa ser tratada, aqui, por meio de uma ontologia especial. O princípio da Navalha de 
Ockham nos leva a tratar essas substâncias sociais como relações em determinadas regras sociais, 
gramáticas. Claro que não negamos a possibilidade da constituição de uma ontologia do ser social a partir 
de Marx, como fez Lukács – e com grande importância para uma filosofia social, hoje. Entretanto, não 
nos propomos a fazer isso, nesse trabalho. Ademais, a despeito da ideia de um salto ontológico, Lukács 
parte da mesma convicção que demonstramos, no que tange a relação entre os indivíduos e as categorias 
econômicas mais gerais: “as tendências econômicas gerais que assim surgem são sempre sínteses 
realizadas pelo movimento social de atos individuais, que preservam tal caráter social econômico, porque 
a maioria dos homens singulares, sem que devam ter consciência disso, reagem de maneira adaptativa às 
circunstâncias, constelações e oportunidades típicas em seus momentos”. LUKÁCS, György. Marx, 
ontología del ser social. Op.cit., p. 145.  
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partir de suas formas elementares”6, ou seja, como relações entre indivíduos produzindo 

e reproduzindo dadas regras sociais, e não como seres sociais. As categorias universas 

são concretas, mas concretas enquanto relações em andamento. Ademais, nosso 

conceito de binômio de consumo e produção (2.1.1.), devemos, em parte, ao conceito de 

mediação de primeira ordem, em Mészáros7. Por fim, todo o trabalho está estruturado a 

partir de teses centrais de Ruy Fausto, principalmente da noção de sujeito posto e 

pressuposto em O capital8; conceitos estes com os quais trabalhamos para revelar a 

necessidade de pensar o indivíduo, em todos os momentos da obra que estudamos, na 

forma que procuraremos mostrar no decorrer do trabalho.  

Para fins metodológicos, deixemos claro, agora, como compatibilizamos a forma 

de pensar de Giannotti e Fausto: quando apontamos para o capital como sujeito posto, o 

que temos são as relações dos indivíduos em determinada gramática social (Giannotti), 

onde o indivíduo é sujeito pressuposto; todavia, quando apontamos para os indivíduos 

como sujeitos postos, temos as relações, ou seja, o capitalismo enquanto sujeito, como 

pressuposto. O movimento que adotamos, aqui, é exatamente o da passagem da Lógica 

do Ser para a Lógica da Essência, em Hegel. Quando Hegel sai da lógica do ser e passa 

para a essência, ele suprassume o ser na relação, mas não o elimina. Da mesma forma 

acreditamos que quando abordamos as relações entre os indivíduos como sujeitos 

(capital posto), temos que pressupor os seres, ou seja os indivíduos, não só como 

agentes, mas também com indivíduos totais.  

 

  

                                                
6 GIANNOTTI, José Arhur. Certa herança marxista. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 126. 
7 Sobretudo em MÉSZÁROS, István. Para além do capital. Trad. Paulo Cezar Castanheira, Sérgio Lessa. 
São Paulo: Boitempo, 2002, p.205ss. 
8 Sobretudo em FAUSTO, Ruy. Marx: lógica e política. Tomo II. Op.cit., p. 149ss. 
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1. Definições gerais sobre o lugar do indivíduo em O capital. 

1.1. Indivíduo. 
 

 Há duas maneiras bem claras de identificar o lugar do indivíduo em O capital: 

Uma delas é fortemente marcada pela sua relação com as categorias econômicas que 

constituem o capitalismo; a outra é notada, tão somente, por sua falta e por breves 

anúncios feitos por Marx, em alguns trechos de sua obra máxima. Define-se, assim, que 

o indivíduo aparece, em O capital, como indivíduo agente econômico, ou seja, como 

produtor e reprodutor de capital9 em suas relações com outros indivíduos. Essa é a 

forma posta do indivíduo, nas linhas de O capital, ou seja, é a forma que a 

singularidade, dentro do encadeamento lógico da obra máxima de Marx, se relaciona 

com as categorias econômicas do capitalismo e, portanto, tendo em vista nossos 

objetivos, é a abordagem que nós aplicaremos nesse trabalho10. 

A segunda abordagem possível só é encontrada em breves momentos de O 

capital: é o entender a individualidade como homem total, indivíduo em todas as suas 

dimensões da vida. Família, amizade, pensamentos, luta, resistência, criatividade, 

enfim, são categorias que não entram na estrutura lógica de O capital, todavia, são 

fundamentais para entender a sociedade capitalista e o indivíduo humano, enquanto tal. 

Evidente que esses momentos são externos ao processo de trabalho produtivo, 

propriamente dito, mas fazem parte da vida do indivíduo que trabalha. É claro que o 

inverso também é verdadeiro, ou seja, o indivíduo que ama seus filhos, que se diverte 

com seus amigos, que compõe uma poesia, enfim, também é o indivíduo que trabalha e, 

portanto, essas dimensões do tempo livre e do tempo de trabalho se relacionam 

mutuamente e, nesse relacionar-se é que entendemos que pode ser pensado o indivíduo 

total, dentro da estrutura do capitalismo (e mesmo fora dela, em sociedades pré-

capitalistas e pós-capitalistas, claro que com ênfases diferentes em dados campos da 

vida individual).  

Ora, é patente que se fala dos mesmos indivíduos humanos, quando se refere ao 

agente econômico e ao indivíduo em todas as suas potencialidades. Vemos isso com 

clareza no trecho: “substituir o indivíduo parcial, pelo indivíduo integralmente 

                                                
9 Cf. MARX, Karl. O capital: crítica da economia política Livro 1. Vol. I 23.ed. Trad. Reginaldo 
Sant'Anna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 18.  
10 Estamos cientes que essa abordagem não abarca todas as discussões que surgem a respeito do tema, 
todavia, nos deteremos a ela pelos motivos mostrados na introdução desse trabalho. 
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desenvolvido, para o qual as diferentes funções sociais não passariam de formas 

diferentes e sucessivas de sua atividade”11, ou seja, tornar todo o processo produtivo e 

os demais campos da vida social do homem um processo não alienante seria um 

requisito para fundação histórica desse indivíduo total. Todavia, é evidente que o 

capital, como lei de geração de valor e mais valor, não propicia o desenvolvimento do 

indivíduo em todas as suas dimensões. Ou seja, na lei do capital, o indivíduo só vale 

como agente econômico: como indivíduo possessivo12 e, acima de tudo, produtivo. 

Ficará claro, no decorrer desse trabalho, que, para Marx, o capitalismo tende a ampliar 

absurdamente o tempo de trabalho, tornando impossível, para o indivíduo, desenvolver 

todas as dimensões de sua vida. Isso, evidentemente, tende a esmagar o indivíduo pelo 

prolongamento do trabalho, gerando as revoltas, a luta e a resistência. Sem dúvidas, é 

desse processo, onde o homem se vê completamente subtraído de sua vida, que surge o 

fortalecimento da resistência do trabalho, contra o capital, ou seja, dos indivíduos 

trabalhadores contra as condições em que sua individualidade é reduzida a pura unidade 

produtora de mais-valia. É essa contradição entre a vida do indivíduo e o capital que 

cria a contradição interna do capital com sua fonte de valor e, portanto, o que torna 

possível a deterioração do capitalismo, na história.  

 É dito claramente, nas linhas de O capital, que só importa, para seu autor, o 

indivíduo como agente econômico, ou seja, o indivíduo que é unidade simples de 

produção e reprodução de mercadorias, assim como indivíduo que incorpora o capital, 

como consciência que deseja expandir, ad infinitum, o seu próprio dinheiro.  Na obra 

que trata sobre o capitalismo, portanto, o indivíduo é tomado como mera singularidade 

no processo de produção e reprodução do capital. É assim que buscaremos abordar o 

indivíduo, todavia, só para demonstrar que esse indivíduo que é agente do capital é, 

também, o indivíduo em todas as suas dimensões, ou seja, é dele que vem a resistência 

contra o capital.  

 Entendendo a presença do indivíduo em O capital dessa forma, podemos pensar 

um lugar para a superação do capitalismo dentro da própria obra máxima de Marx, onde 

                                                
11 Ibidem, p.553. 
12 Bavaresco denomina essa forma moderna de individualidade, com Machpherson, de indivíduo 
possessivo, e assim descreve esse fenômeno da modernidade: “O modelo de sociedade hobbesiano é o do 
mercado possessivo integral. Sendo assim, o modelo do indivíduo possessivo resulta de relações de 
mercado entre esses indivíduos, sendo a fonte do dever político. Por isso, não são mais necessários os 
conceitos tradicionais de justiça, lei natural ou determinação divina para legitimar o dever político para 
com o Estado, mas apenas o modelo da sociedade de mercado. Disso, deduzem-se os direitos e os 
deveres.” BAVARESCO, Agemir. O Silogismo da Propriedade hegeliana e o Individualismo de C.B. 
Machpherson. Filosofia (Unisinos), Vol. XII, N. 1 (2011), pp. 10-86, p. 73. 
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só se trata do capital. Ou seja, não é o desenvolvimento, puro e simples, da lei do capital 

que gera o fim do capitalismo, mas na singularidade do indivíduo, que não aparece nos 

conceitos gerais do capital, exceto como pressuposição necessária. Dito de outra forma, 

se tomamos as leis desenvolvidas em O capital como leis acima e apartadas do 

indivíduo, temos, necessariamente, que pensar o capitalismo como uma razão própria, 

em cuja dominação os indivíduos devem se submeter, pois se trata de um processo de 

necessidade lógica. Essa passividade do indivíduo frente ao capital não influenciaria sua 

derrocada, que já estaria garantida na sua própria lei.  

Ora, um autor que desde sua mais tenra juventude intelectual já fala da 

necessidade da práxis como arma transformadora, não pode pensar assim. Evidente, 

demonstraremos no decorrer desse trabalho, que a relação dos indivíduos com a lei do 

capital é o que gera as inúmeras crises do capitalismo, até o seu fim histórico. Como 

poderia haver crise, se, por exemplo, os indivíduos não estivessem pressupostos dentro 

de O capital? Como o valor na mercadoria não se converteria em dinheiro e, 

novamente, em mercadoria, se só o que mediasse esse processo fosse só a lei do capital? 

É certo que sem a contraposição dos indivíduos, em suas vidas particulares, não seria 

possível contradição dentro do capitalismo e, portanto, não haveria crise. É o indivíduo 

se recusando a comprar ou a vender, em primeira instância, que determina a circulação 

capitalista e a sua rotatividade constante, necessária para sua existência.  

 

1.2. A estrutura de O capital e o lugar do indivíduo. 
 

Em O capital o que temos é a exposição das determinações do capital13. Nas 

palavras de Marx, “nesta obra [O capital], o que tenho de pesquisar é o modo de 

produção capitalista e as correspondentes relações de produção e de circulação”14. Ou 

seja, na obra que estudamos aqui, o que temos é a exposição do conjunto das leis que 

determinam o modo de produção capitalista: “o objetivo dessa obra é descobrir a lei 

econômica do movimento da sociedade moderna”15. Não interessa a Marx, nesta obra, 

                                                
13 Durante toda a exposição desse trabalho, fazemos muitas vezes esse jogo de palavras entre a obra de 
Marx (O capital) e o objeto da obra de Marx (o capital ou o capitalismo). Sempre que nos referimos à 
obra, usamos letra maiúscula e deixamos em itálico. Quando nos referimos ao objeto da obra, usamos 
letras minúsculas em fonte normal, revezando com o termo capitalismo, para fins estilísticos. Ou seja, não 
fazemos distinção, como Mészáros faz, por exemplo, entre o capital e o capitalismo. Fazemos distinção, 
sim, entre O capital e o capital (ou o capitalismo).   
14 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 16. 
15 Ibidem, p. 18. 
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nada que se subtraia da lei econômica do capitalismo. Seu diálogo é com a economia 

política do seu tempo, mostrando suas limitações com o seu próprio linguajar 

categorial16, demonstrando a essência dos movimentos da sociedade capitalista. Tudo 

que se aparta desse linguajar, dessa análise das leis do capitalismo, não se apresenta na 

estrutura de O capital, exceto como pressuposição necessária, que não poderia ser 

apresentada, posto que fugiria do objeto da obra, mas que não pode ser rejeitada, já que 

é fundamento do próprio conteúdo de O capital.  

Nesse sentido, todas as determinações que se desenvolvem na obra máxima de 

Karl Marx são determinações da totalidade do real, na sua dimensão econômico-

política, em um período determinado da história da humanidade, que se gestou no 

interior do modo feudal de produção e que, na indústria moderna, testemunhada por 

Marx, encontra a sua mais completa formulação (ao menos até aquele tempo). O 

processo totalizante empregado na obra é denominado, por Marx, como “histórico-

natural”. Esse entender se constitui da análise da totalidade do sistema, em suas 

determinações e desenvolvimentos próprios, que são relações que independem da 

subjetividade ou da mera vontade individual, mas que também se constituem 

historicamente, ou melhor, são produtos das ralações individuais, vindas a ser na 

história. Cito o prefácio da primeira edição de O capital:  

                                                
16 Num projeto grandioso, iniciado ainda em 1844, Marx se debruça sobre a economia política, tomando 
dela seu linguajar próprio, suas premissas etc., segundo ele mesmo afirma: “Partimos dos pressupostos da 
economia nacional. Aceitamos sua linguagem e suas leis.” MARX, Karl. Manuscritos econômico-
filosóficos. Trad. Jesus Ranieri. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 79. O projeto se torna ainda mais 
complexo, pois, como afirma Grespan, “não se trata, para ele [Marx], de proceder a uma comparação ‘a 
posteriori’ de suas ideias já prontas com outras, mas de referir-se a estas constante e necessariamente 
como a um ponto de partida, numa operação pela qual se explicitam as identidades e as diferenças que 
determinam novos significados e articulações”. GRESPAN, Jorge. Marx, crítico da teoria clássica do 
valor. Crítica Marxista. Vol. I, N. 12 (2001), pp. 59-76, p. 59. Essa empreitada se faz necessário para 
levar a cabo aquilo que torna possível a radicalização da filosofia, ou seja, o encontro do homem real, 
como na proposta dos textos de juventude (acima de tudo, a Crítica da filosofia do direito de Hegel – 
Introdução). Embora vejamos uma profunda mudança sintática e semântica do pensamento de Marx, a 
ideia original de emancipação continua a guiá-lo, até sua obra máxima. Claro que, por diversas vezes, 
Marx mudou de ideia, reformulou seu pensamento, como um intelectual responsável. Entretanto, não 
podemos dizer que exista dois Marx, sendo que apenas um deles é verdadeiramente científico (o da 
maturidade). Na realidade, as mudanças de ênfase, de vocabulário, de método, que levam Marx até O 
capital, são maturações próprias de um indivíduo humano que aprendeu com seus longos anos de estudo. 
Por isso, nas palavras de Mauro Castelo Branco, afirmamos que “o imenso projeto teórico que culmina 
em O Capital começa ser gestado, pois, ainda em Paris, nos anos de 1843/1844. Assim, a despeito de que 
o plano de trabalho tenha sofrido inúmeras e profundas reformulações ao longo de tantos anos e o 
abandono do esquema da Zur Kritik... de 1859 constitui um exemplo eloquente, há uma inequívoca 
continuidade no projeto que une, sob uma mesma inspiração, estes cadernos redigidos em 1844 e O 
Capital e que, na verdade, os alinha, ao lado de uma enorme quantidade de outros manuscritos, como 
trabalhos preparatórios da obra magna de Marx, que, aliás, nunca teve, ou terá, uma versão definitiva.” 
CASTELO BRANCO DE MOURA, Mauro. Sobre o projeto de crítica da economia política de Marx. 
Crítica Marxista Vol. I, N. 9 (1999), pp. 52-78, p. 66. 
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minha concepção do desenvolvimento da formação econômico-social como um 

processo histórico-natural exclui, mais do que qualquer outro, a responsabilidade do 

indivíduo por relações, das quais ele continua sendo, socialmente, criatura, por mais 

que, subjetivamente, se julgue acima delas17. 

Assim entendido, o sujeito posto18 da obra que estudamos é o capital. Todas as 

categorias de O capital são predicados desse sujeito: mercadoria, valor, dinheiro, 

indústria, burguês, proletário, enfim, são desdobramentos do modo de produção 

capitalista. Em outras palavras, “o discurso de O capital tem como objeto central não o 

operário e o capitalista (…) mas o próprio capital”19. Nesse ponto de vista, não há 

individualidade em O capital, se entendemos esse indivíduo como singularidade que é 

sujeito constante dos estados de coisa; espírito inovador, criativo e livre, que muda o 

mundo em sua relação de intercâmbio com a natureza, pois o sujeito da obra é o capital 

– totalidade do real, na sua dimensão econômico-política, com suas determinações 

próprias. Entretanto, se O capital só apreendesse o indivíduo como sujeitado à 

totalidade, terminaria por incorrer numa análise fetichista, que nega as fontes originárias 

do próprio movimento do sistema20, ou seja, Marx só consideraria a sociedade 

capitalista do ponto de vista da alienação necessária para a sua manutenção21. Todavia, 

Marx foi um crítico do tipo de análise da totalidade que nega a singularidade, ou seja, os 

fundamentos materiais do conceito universal. Para não implodir sua teoria, Marx precisa 

ter em vista uma “zona de sobras” no próprio universo teórico do conceito tratado; 

aquilo que já foi ou ainda vai ser demonstrado. Essa zona pressuposta se apresenta 

como momento necessário da própria determinação do conceito, ou melhor, “a 

obscuridade é capturada pelo conceito como determinação do conceito”22. Portanto, ao 

mesmo tempo em que é subsumido ao capital, como capitalista ou proletário, o 

indivíduo sujeito se apresenta como pressuposição do sistema, já que são suas ações, 

em suas vidas cotidianas, que determinam o capitalismo enquanto tal: “o conjunto das 

relações que os agentes da produção, produzindo dentro delas, mantêm entre si e com a 

                                                
17 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 16 
18 Cf. FAUSTO, Ruy. Dialética marxista, dialética hegeliana. Op.cit., pp. 25ss 
19 FAUSTO, Ruy. Marx: lógica e política. Tomo I. São Paulo: Editora Brasiliense, 1983, p. 30. 
20 Cf. FAUSTO, Ruy. Marx: Lógica e política: investigações para uma reconstituição do sentido da 
dialética. Tomo III. São Paulo: Ed. 34, 2002, p. 191. 
21 Cf. GIANNOTTI, José Arthur. Lições de Filosofia Primeira. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, 
p.347. E mais claramente: “Sem congeminar ações determinadas e gramática da ilusão, o materialismo de 
Marx se converteria numa caricatura, em que o fetichismo da mercadoria resumiria a complexidade das 
manifestações do capital numa única fórmula simplificada” GIANNOTTI, José Arthur. Certa herança 
marxista. Op.cit., p.190. 
22 FAUSTO, Ruy. Marx: lógica e política. Tomo II. Op.cit., p. 150. 



20 
 

natureza constitui justamente a sociedade, considerada em sua estrutura econômica”23. 

Portanto, o sujeito posto (o capitalismo), na realidade, se constitui de um resultado das 

ações dos sujeitos pressupostos, ou seja, os indivíduos agindo em sociedade, mantendo 

relações com a natureza e entre si. Por isso, afirma Marx, “o capital não é uma coisa, 

mas uma relação social entre pessoas, efetivada através de coisas”24. Ou seja, o capital é 

a relação entre indivíduos em um determinado conjunto de regras que norteiam as ações 

individuais e, ao mesmo tempo, essas mesmas regras sociais são reproduzidas por essas 

ações singulares. É por essa razão que temos que concordar com Ruy Fausto: “o 

discurso pressuposto e o discurso posto coexistem de forma dialética e contraditória”25, 

em O capital. Se não fosse assim, o capital deveria ser entendida como uma divindade 

ou uma razão à qual toda a história humana estaria subsumida. O capitalismo apareceu 

na história, portanto, é um produto de relações humanas historicamente determinadas. 

Nesse sentido, os sujeitos pressupostos (indivíduos humanos) devem ser pensados em 

sua relação constante com o sujeito posto (o capital), em uma relação dialética, onde o 

resultado sintético é a história. Em outros termos, os indivíduos em relação, submetidos 

a um determinado conjunto de regras de comportamento social, reproduzem essas regras 

em seu cotidiano, constituindo o próprio capitalismo, enquanto resultado concreto 

dessas relações individuais, elevado ao nível do conceito, em O capital.  

O que temos é que ações individuais, em suas vidas cotidianas, continuam a ser 

ações individuais no cotidiano. Nesse cotidiano, os indivíduos estabelecem relações 

entre si, sob determinadas regras, em uma determinada gramática26. O teórico se 

apodera da gramática dessas ações e constitui os conceitos que a expressa. É desse 

ponto de vista que as ações individuais ganham sentido no todo, e não do ponto de vista 

singular. Para ser mais exato, cito Giannotti, em seu muito criticado e pouco lido Certa 

herança marxista:  
os agentes econômicos estão desenvolvendo ações com sentido, desde que esse 

sentido seja constituído na própria trama das relações sociais em que estão inseridos, 
                                                
23 MARX, Karl. O capital: Crítica da economia política. Livro 3. Vol. VI. Trad. Reginaldo Sant'Anna. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, p.1082. 
24 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro 1. Vol. II. 20.ed. Trad. Reginaldo 
Sant'Anna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 882.  
25 FAUSTO, Ruy. Marx: Lógica e política. Tomo III. Op.cit., p. 110. 
26 Giannotti recorre à noção de gramática, em Wittgenstein, para definir esse conjunto de regras do jogo 
das relações capitalistas. É na lógica dessas relações, como na Ciência da Lógica de Hegel, que aparece a 
essência: “a essência está expressa na gramática”. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. 
Trad. José Carlos Bruni. São Paulo: Nova Cultura, 1996, p.120. Ou seja, as regras (gramática) que 
norteiam o conjunto das ações individuais, constituindo as relações desses indivíduos entre eles e com a 
natureza, é o que determina a essência do sistema capitalista. De forma alguma, essa noção de gramática 
nos parece contraditória com o pensamento de Marx. 
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tornando-se, por isso mesmo, compreensíveis para aquele que os tomam do ponto de 

vista do conhecimento. Sentidos são então categorias objetivas, “formas de modo de 

ser, determinações da existência” pelas quais os agentes se pautam, medem as forças 

produtivas que mobilizam27.  

Fica claro, assim, que na obra que estudamos, o indivíduo humano aparece como 

agente do capitalismo, como sua personificação, como seu reprodutor, e, em um 

movimento de reflexão de suas ações sobre ele mesmo, o indivíduo vem a ser burguês 

ou proletário que, estritamente falando, são categorias predicadas do capital. Ou melhor, 

não que o indivíduo seja totalmente idêntico ao burguês ou ao proletário (identidade), 

nem esse predicado se apresenta ao indivíduo na forma convenção social (predicação 

simples) – “tem-se na realidade algo que fica ‘entre’ uma predicação e uma 

identidade”28. Na verdade, a ação do indivíduo produz o capitalismo e, voltando sobre 

ele mesmo, o produz como predicado do capital, ou melhor, como burguês e proletário. 

O capital enquanto sujeito é, na verdade, produto do sujeito pressuposto: o indivíduo 

agindo em relação com outros indivíduos. Dessa forma, “tem-se um movimento de 

reflexão do sujeito no predicado, que faz do predicado um sujeito”29, ou seja, é como 

burguês ou como proletário que os indivíduos se tornam sujeito econômico dentro de O 

capital, ou melhor, como personificações, como consciências capitalistas. O capital se 

torna sujeito da obra justamente nessa relação entre indivíduos – ele é essa relação 

mesma. Em outras palavras, toda atividade do indivíduo é uma atividade que determina 

a ele mesmo, reflexivamente, e ao todo. Nas palavras de Giannotti, 
o sentido social das ações por meio das quais as categorias mais simples do sistema 

estão sendo repostas vai se perfazendo à medida que outras ações passam a repor as 

novas categorias esboçadas pelo desdobramento lógico das primeiras. Mas na esteira 

desse movimento de determinação de ações também os indivíduos se determinam. 

Se o desenvolvimento dos conceitos econômicos, vistos criticamente, consiste na 

projeção de todos esses comportamentos no movimento dos produtos-valores, os 

indivíduos agentes também se desenham, antes de tudo, como personagens, 

máscaras, portadores desses conceitos. No entanto, a ação é anterior a seu 

conceito30. 
Ou seja, a ação de cada indivíduo dentro do todo é o que determina o todo e a ele 

mesmo. É assim que se dá a relação intrínseca e inseparável entre o universal e o 

                                                
27 GIANNOTTI, José Arthur. Certa herança marxista. Op.cit., p. 128. 
28 FAUSTO, Ruy. Marx: Lógica e política. Tomo III. Op.cit., p. 191. 
29 Idem. 
30 GIANNOTTI, José Arthur. Certa herança marxista. Op.cit., p. 200. 
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singular, entre a estrutura econômica total do capitalismo e o indivíduo. É dessa forma 

que as ações individuais aparecem dentro da estrutura lógica de O capital: 
essas estruturas congeladas nada seriam se não fossem sustentadas por ações 

concretas de indivíduos que, além de carregar os andores por onde circulam as 

categorias do capital, ainda se determinam e se educam como atores capazes de 

desempenhar suas respectivas funções31.  

Por isso, para Marx, “as pessoas só interessam na medida em que representam 

categorias econômicas, em que simbolizam relações de classe e interesses de classe”32, 

ou seja, “os papeis econômicos desempenhados pelas pessoas constituem apenas 

personificações das relações econômicas que elas representam, ao se confrontarem”33. 

Isso significa que a ação desses indivíduos respeita, reconhece, a estrutura no mesmo 

instante que a reproduz. A reprodução dessas ações, do ponto de vista do indivíduo, são 

ações meramente dirigidas por sua vontade e por seu interesse. Todavia, no ponto de 

vista da totalidade, ou seja, do seu desenvolvimento lógico-conceitual, ganham sentido, 

no caso, como ações capitalistas. Assim, afirma Giannotti: “mas é o desenvolvimento 

categorial do sistema, sua própria Entwicklung34 (sic!), que ilumina a história de seu vir 

a ser, as categorias mais estruturadas servindo de ponto de referência para as categorias 

que interpretam essa evolução”35 

Deve-se notar que essa desconsideração do indivíduo não agente econômico, ou 

seja, o sujeito em todas as dimensões de suas atividades, no seu cotidiano, é necessária 

para o modo de análise histórico-natural em sua dimensão econômico-política. 

Entretanto, não significa que não haja outras dimensões da vida individual, cotidiana. 

Essas apenas não interessam na análise econômico-social, do ponto de vista da 

totalidade, embora lhe sirvam de suporte. Marx não cai, portanto, numa redução de toda 

a vida humana ao econômico puro. Na realidade, embora a reprodução da vida seja 

fundamento de todas as atividades humanas não econômicas, há vida para além das 

atividades produtivas. A dialética entre tempo de trabalho e tempo livre36 é a 

                                                
31 Ibidem, p. 203. 
32 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op. cit., p. 18.  
33 Ibidem, p. 110. 
34 Em alemão no texto original em português. A tradução do substantivo die Entwicklung pode ser 
desenvolvimento, evolução. 
35 GIANNOTTI, José Arthur. Certa herança marxista. Op.cit., p. 176. 
36 O capitalismo só pode existir pelo prolongamento da jornada de trabalho para além do necessário para a 
reprodução da vida. As tendências históricas para a produção de mais-valia absoluta, analisadas por Marx, 
revelam o exorbitante prolongamento do tempo de trabalho. Ou seja, o capital tende a reduzir a vida do 
trabalhador à produção de mercadorias, sobrando-lhe pouco tempo para outras dimensões da vida. Uma 
sociedade emancipada, para Marx, seria aquela em que o intercâmbio material do homem com a natureza 
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comprovação que não só de trabalho vive o homem, embora seja a dimensão 

econômica, claramente, a mais fundamental da vida dos indivíduos, posto que é nela 

que se realiza o intercâmbio vital entre o homem e a natureza – antes de tudo, o homem 

precisa viver. Marx deixa clara a inevitabilidade das outras esferas da vida humana, para 

além da econômica, quando se refere ao mundo feudal: “a dependência pessoal 

caracteriza tanto as relações sociais da produção material quanto as outras esferas da 

vida baseadas nesse produção”37.  

Notadamente, essas outras dimensões da vida, em determinados momentos, 

corroboram com as leis do capital, como no caso da religião protestante, que, segundo 

Marx, é a religião propriamente capitalista38; mas também se chocam com as leis do 

capital, como no caso das “fronteiras morais”39 que impediram o prolongamento ainda 

maior da jornada de trabalho, na época de Marx, dando limites à mais-valia absoluta. 

Portanto, é junto com essas outras dimensões da vida, no cotidiano dos indivíduos, que 

a reprodução do capitalismo acontece. Por isso defendemos que a individualidade, em 

todas as suas dimensões, é um pressuposto de O capital. Mas esse indivíduo que 

pensamos não é o Robinson em sua ilha. Na realidade, ele “sempre já é” social, “sempre 

já é” em determinada condição de vida e, portanto, “sempre já está” em relações com 

outros indivíduos e em um conflito eterno de interesses e, portanto, de classes.  

A conflituosa sociabilidade dos indivíduos decorre do modo de entender as 

relações individuais em classes inconscientes (em-si) ou conscientes (para-si). Quanto a 

isso, temos algumas dicas no inacabado capítulo LII do Livro 3 de O capital, onde Marx 

define as diversas classes do capitalismo pela sua fonte de renda. Por isso, diante das 

perguntas: do que se constitui uma classe? O que faz os diversos indivíduos se 

constituírem como classe? A resposta de Marx é incisiva: “a identidade das rendas e das 

fontes de renda”40 é que constitue as classes. Ou seja, cada indivíduo ganha sua vida da 

forma que lhe é possível. Entretanto, a estrutura econômica em que eles estão embutidos 

os acomoda a dadas condições sociais de obter renda. Assim, as diferentes fontes de 

renda possíveis dentro de dada estrutura econômica, permite que vários indivíduos se 

alinhem ao redor de um mesmo interesse, formando, assim, classes sociais. Cada 

indivíduo que reproduz sua vida, dentro de um determinado status social em que ele está 
                                                                                                                                          
fosse regulado racionalmente de forma tal a reduzir a jornada de trabalho necessário para cada indivíduo 
ao mínimo possível, sobrando-lhe mais tempo livre, onde pudesse desenvolver todas as suas dimensões. 
37 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op. cit., p. 99. (grifo nosso) 
38 Cf. Ibidem, p. 101. 
39 Ibidem, p. 270. 
40 MARX, Karl. O capital. Livro 3. Vol. VI. Op.cit., p.1164. 
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embutido, reproduz a si, individualmente, como membro de uma classe, e ao todo, 

como estrutura social que o condiciona a ser o que é. Em outras palavras, “a produção 

capitalista, encarada em seu conjunto, ou como processo de reprodução, produz não só 

mercadoria, não só mais-valia; produz e reproduz a relação capitalista: de um lado, o 

capitalista e do outro, o assalariado”41. Por isso, diferente do que afirma Mészáros, não 

é que “a classe necessariamente subordina a si mesma todos os seus componentes 

individuais”42, mas a questão é mais complexa: a prática cotidiana do indivíduo atua 

sobre ele reflexivamente, subordinando-o ao produto de sua atividade, enquanto ele 

reproduz essa atividade. Isso acarreta que seu interesse passa a coincidir com o de 

muitos e, portanto, a classe surge como resultado reflexivo do indivíduo sobre eles 

mesmos, primeiramente inconscientemente, depois de forma consciente. Todo esse 

processo complexo acontece na mais simples e rotineira vida cotidiana: “do ponto de 

vista individual cada ação parece orientada ao fim que se propõe”43; cada indivíduo age 

de acordo com os seus interesses e suas vontades, só do ponto de vista da totalidade 

podemos perceber os sentidos verdadeiros por trás da aparência: “do ponto de vista da 

categoria essa mesma ação fica determinada pelo processo objetivo de abstração que lhe 

dá origem”44. Pode-se objetar: o indivíduo escolhe ser um assalariado, no lugar de ser 

um cômodo burguês, agindo como tal? Na realidade, as condições objetivas com as 

quais ele se depara para poder exercer seu metabolismo com a natureza já lhe são dados 

e independem da sua vontade, todavia, é reproduzindo esse comportamento que ele vem 

a ser burguês ou proletário.  

Fica claro, portanto, que toda referência ao indivíduo, em O capital, só pode ser 

entendida como referência indireta à totalidade do sistema. Pensar a singularidade 

isolada do todo e o todo apartado das singularidades é um erro metodológico criticado 

por Marx, do qual ele está livre. Pelas razões dadas acima, precisamos pressupor os 

indivíduos completos, em todas as suas atividades cotidianas, posto que é isso que dá 

realidade à análise da economia capitalista. O indivíduo agente econômico é, ao mesmo 

tempo, um indivíduo total, em todas as suas dimensões45. Por isso, o que prende os 

conceitos de O capital ao mundo, não permitindo que eles flutuem sobre a cabeça de 

                                                
41 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. II. Op.cit., p. 673. 
42 MÉSZÁROS, István. Para além do capital. Op.cit., p.1035. 
43 GIANNOTTI, José Arhur. Certa herança marxista. Op.cit., p. 129. 
44 Idem. 
45 A discussão não deve ser, portanto, se o indivíduo total está ou não contido no modo de entender a 
totalidade do sistema, em Marx, mas se a totalidade do sistema capitalista permite o livre 
desenvolvimento da individualidade. Nesse caso, podemos afirmar, com Marx, que não.  
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Marx, é a referência pressuposta ao mundo dos indivíduos. É por essa razão que, na sua 

introdução ao Grundrisse, Marx inicia com a afirmação dos “indivíduos produzindo em 

sociedade – por isso, o ponto de partida é, naturalmente, a produção dos indivíduos 

socialmente determinada”46. Só em seguida é que Marx demonstra as determinações 

dessa produção individual, ou seja, demonstrar as categorias econômicas do 

capitalismo, sem a presença posta dos indivíduos.   

                                                
46 MARX, Karl. Grundrisse. Op.cit., p. 39. 
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2. Demonstração do lugar do indivíduo na produção simples de 

mercadorias. 

2.1. A forma mercadoria do capital: o individuo produtor-consumidor e o 

indivíduo enquanto ponto medium social. 
 

Marx inicia O capital dando uma definição provisória do que seja o capitalismo: 

“a riqueza das sociedades onde rege a produção capitalista configura-se em ‘imensa 

acumulação de mercadorias’, e a mercadoria, isoladamente considerada, é a forma 

elementar dessa riqueza”47. Dessa forma, repetindo a prévia definição dada em 1857, na 

Contribuição à crítica da economia política, Marx expõe a mercadoria singular como 

célula do capitalismo, daí ser o ponto de partida da análise. A totalidade do capitalismo 

tem sua concretude na singularidade da mercadoria, já que são “a produção e a 

circulação de mercadorias condições fundamentais do modo de produção capitalista”48. 

A universalidade do capital, decomposta em todas as suas mediações, até as últimas 

consequências, pode ser definida como hegemonia da produção de mercadorias 

singulares trocáveis entre si. O capitalismo, portanto, tem como sua primeira 

determinação, a sua forma mais abstrata, mais vazia, a mercadoria enquanto tal. Esta, 

por sua vez, se constitui de uma identidade consigo mesma e uma relação negativa com 

o universo das outras mercadorias, pois sua existência nega todas as outras mercadorias, 

individualmente consideradas. A mercadoria a, não é mercadoria b, nem c, nem d... A 

mercadoria é o ser que nega todos os outros seres-mercadorias, ao mesmo tempo em 

que as diversas outras mercadorias (b, c, d...) também negam a primeira, como 

mercadoria a. Se as mercadorias fossem iguais, não se excluíssem mutuamente, não 

haveria necessidade de troca e o modo de ser mercadoria não existiria, pois sua essência 

seria negada. O ser-mercadoria é ser igual a si mesmo e diferente, é ser multiplicidade. 

Por isso o capital não é uma mercadoria, mas uma imensa acumulação de mercadorias.  

 Veremos, agora, como se dá a estrutura dessa “imensa acumulação de 

mercadorias”, em todas as suas mediações, para ampliar a nossa compreensão da 

estrutura do capitalismo e, portanto, alcançarmos nosso objetivo que é encontrar o lugar 

do indivíduo nessa estrutura capitalista. 

 

                                                
47 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 57. 
48 Ibidem, p. 408. 
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2.1.1. Binômio consumo-produção e o indivíduo consumidor-produtor: um sistema 

a partir das necessidades. 

 Imediatamente observada, a mercadoria é coisa que se constitui como uma 

utilidade para os homens, individualmente compelidos à preservação de si49. É “um 

objeto externo, uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, 

seja qual for a natureza, a origem delas, provenientes do estômago ou da fantasia”50. 

Dentro da estrutura lógica de O capital, temos, aqui, a primeira aparição da 

individualidade humana, como indivíduo de carências, que precisa de coisas externas a 

ele para existir e que as produz, como “animal que trabalha”, criando, assim, um 

binômio consumo-produção, mutuamente determinado, que gira, inicialmente, ao redor 

da individualidade naturalmente necessitada. Chamamos de binômio consumo-

produção, pois as necessidades humanas sempre são respondidas de forma mediatizada 

pelo trabalho, por isso o sistema não é simplesmente de carências, mas tem na carência 

a sua principal mola propulsora. O sistema é, sim, produtivo, ou seja, trata-se de um 

sistema que, movido por carências, passa pela produção, para o consumo.    

É evidente que, em escalas posteriores da análise econômica, podemos falar de 

reprodução em escala social, mas o que nos interessa, nesse momento, é a singularidade, 

ou seja, a preservação de si, ou melhor, a reprodução de si do individuo produtor-

consumidor. Não se pode falar em reprodução social sem falar em reprodução dos 

indivíduos, portanto, reprodução social é a reprodução de todos os indivíduos que a 

integram, assim como de seus meios de trabalho. Por isso, temos, nesse conceito de 

binômio consumo-produção, a chave de leitura que vai nos guiar durante toda a 

exposição de O capital, na busca do lugar do indivíduo. Ele é plenamente vinculado ao 

indivíduo: na carência, marca do indivíduo humano como ser biológico, e no trabalho-

consumo, ambos, processos individuais. É nesse sistema binômico51 que se dá a 

produção e a reprodução de capital. Trata-se de um sistema historicamente 

condicionado, posto que ele precisa se realizar, necessariamente, mas por não ser um 

mero sistema de carências imediatas, o modo como ele se realiza é determinado na 

                                                
49 Deve-se discutir se em sociedades essencialmente coletivistas, a ideia da preservação de si, da 
autoconservação, tal qual se inaugura em Hobbes, pode ser pensada. Entretanto, já que tratamos, aqui, da 
forma moderna de produção, ou seja, do capitalismo, resta-nos tomar o indivíduo como ponto de 
referência para a preservação, depois a família, a sociedade, o Estado etc. 
50 Ibidem, p. 57. 
51 Chamamos esse processo de sistema binômico sem qualquer referência a distinção habermasiana entre 
sistema e mundo da vida. Evidentemente, nesse nível da reprodução individual, a relação com o trabalho 
é plenamente simbólica, cheia de significados, não se constituindo meramente em um sistema. O termo só 
é empregado, aqui, para representar a mútua determinação condicionante entre produção e consumo.  
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história, ou seja, é mediatizado pelas relações de produção em que o indivíduo está 

embutido. Inevitavelmente, portanto, o capital precisa se reproduzir, ou desaparecerá. 

Nesse sentido, o sistema binômico, como descreveremos a seguir, constitui a chave de 

leitura de todo o processo, até a produção capitalista, último ponto dessa nossa 

exposição. Mostraremos, todavia, que o capital não tem em vista a reprodução do 

binômio, posto que seu fim é apenas a produção de mais valor. Todavia, esse sistema se 

reproduz como consequência inevitável da criação de valor.  

Pois bem: as mercadorias podem ser usadas de diversas formas, mas o que 

interessa é que “a utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso”52, ou seja, não 

importa como os produtos são usados, mas, por serem usados, tornam-se coisas úteis, 

tornam-se valores de uso. Nesse sentido, o valor de uso é resultado de uma necessidade, 

ou seja, por ser precário de a, torna-se a, um valor de uso para o indivíduo. Sendo 

assim, cria-se um binômio de mutua determinação, que gira ao redor da necessidade: 

algo só é consumido por ser útil e só é produzido para uma utilidade. Dessa forma, o 

que determina, em primeira instância, o valor de uso de uma mercadoria qualquer, é a 

individualidade. Como se observa com facilidade, temos que dar razão a Fausto, quando 

afirma que o valor de uso, junto com as categorias trabalho concreto e divisão social do 

trabalho (mostradas mais a frente), são pressuposições antropológicas de O capital53. 

Assim sendo, mercadoria a é útil para o indivíduo x: isso é suficiente para determinar o 

valor de uso da mercadoria a. Dessa forma, entendemos que a forma prosaica da 

mercadoria é, precisamente, o fato de ser coisa útil para um indivíduo ou muitos; o seu 

uso é o que a torna um valor para o homem e, portanto, “o valor de uso só se realiza 

com a utilização ou o consumo”54, posto que esse é seu fim.  

O indivíduo tem necessidades que são respondidas por coisas externas, com 

propriedades químicas e físicas que as tornam úteis, ou melhor, que as tornam valores 

de uso. Nesse sentido, imediatamente considerada, a forma mercadoria (só considerada 

como valor de uso), na estrutura de O capital, é uma coisa singular para um homem 

singular que a consome, seja imediatamente ou para produzir outros produtos, ou seja, 

utilizando-a como meios de produção. Nesse sentido, em sua aparência55, a mercadoria 

                                                
52 Ibidem, p. 58. 
53 Cf. FAUSTO, Ruy. Marx: lógica e política. Tomo I. Op.cit., p. 148. 
54 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.Cit., p. 58. 
55 Claro que o que temos na primeira seção de O capital é o nível da aparência do capitalismo: “a 
circulação simples representa a aparência do sistema”. Todavia, também é correto que nessa aparência se 
dão os fundamentos de todo o movimento capitalista. Cf. FAUSTO, Ruy. Dialética marxista, dialética 
hegeliana. Op.cit., p. 28. Por isso, por exemplo, não acreditamos que trabalho abstrato é idêntico ao 
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analisada na primeira seção de O capital, em suas determinações prévias, até aqui 

demonstradas, não se diferencia dos produtos do trabalho humano que não são 

mercadoria56. Devemos perceber que, como utilidade para o homem, ela se aparenta a 

todo produto do trabalho humano com fim na supressão de necessidades humanas. É 

nesse sentido que Marx afirma que,  

seja qual for a forma social da riqueza, o seu conteúdo é sempre constituído por 

valores de uso, conteúdos estes indiferentes à forma social. (…) Ainda que objeto de 

necessidades sociais, e, portanto, ligado ao todo social, o valor de uso não exprime 

nenhuma relação social de produção57. 

Por exemplo, a utilidade de 1kg de arroz é a mesma para um faminto, seja ele 

produto do trabalho escravo ou seja uma mercadoria, produto do trabalho assalariado. A 

sociabilidade do trabalho, que demonstraremos posteriormente, não se apresenta na 

relação consumo-produção, imediatamente considerada, mas, tão-somente, a 

necessidade de um homem singular frente a um objeto qualquer, fruto do trabalho de 

um homem singular58. Aqui, burguês ou proletário, servo ou senhor, escravo ou nobre, 

enfim, são considerados apenas como indivíduos que têm necessidades a serem supridas 

pela composição material de um produto qualquer e como produtores dotados de força 

que transforma o substrato da natureza em coisas úteis. Assim, nesse momento de pura 

imediatez, não se apresenta relações sociais, luta de classe, nem mesmo a sociedade 

especifica em que esse consumo-produção se apresenta. Por isso, afirma Marx, “a 

produção de valores de uso não muda sua natureza geral por ser levada a cabo em 

                                                                                                                                          
trabalho estranhado, assalariado, contudo, o trabalho abstrato é o fundamento do trabalho estranhado, 
assalariado.  
56 Veremos, adiante, a definição de mercadoria. O que devemos saber, a priori, é que mercadoria é aquele 
produto que é trocado no mercado, para que outro indivíduo, diferente do produtor, consuma-o. Deixamos 
ênfase na troca mercantil, posto que em outras formas de sociedade, indivíduos diferentes do produtor 
consumiam o produto, mas  este ultimo não poderia ser chamado de mercadoria, pois não era trocado. 
Veja o produto do escravo que era consumido pelo seu proprietário. Não era, ele, simplesmente por ser 
consumido pelo outro do produtor, uma mercadoria. 
57 MARX, Karl. Contribuição à crítica da economia política. 3.ed. Trad. Maria Helena Barreiro Alves. 
São Paulo: Martins Fontes, 2003. (Clássicos), p. 12. 
58 Posteriormente, quando se introduzir a noção de divisão social do trabalho, ficará evidente que todo 
produto é, ao mesmo tempo, produto social e individual. Um alfaiate que produz um terno, encerra o seu 
trabalho no seu produto. Entretanto, com a divisão social do trabalho, seu trabalho singular pressuporá 
uma série de outros trabalhos: o que produz o tecido, o que cultivou o algodão, o que produziu a agulha, o 
que minou o ferro, o que fiou a linha, etc. nesse sentido, o trabalho é, com a divisão do trabalho, sempre 
social e singular, ao mesmo tempo. Pomos, aqui, ao modo das robisonatas, um indivíduo que produz e 
encerramos a análise nele para tornar a argumentação mais limpa e clara, mas deve-se ter sempre em vista 
que trabalho é sempre social. Embora seja evidente que em modos de produção primitivos, um indivíduo 
poderia ser autossuficiente, produzindo tudo que precisava para viver, entretanto, esses modos de 
produção não se sustentariam, graças à crescente expansão do binômio. 



30 
 

benefício do capitalista ou estar sob seu controle”59. Por essa razão, trataremos a 

mercadoria, por agora, para analisar o problema da relação consumo-produção, como 

qualquer outro produto do trabalho humano, em sociedades não capitalistas. Não cabe, 

porém, prolongar esse nivelamento para além dessa análise, posto que isso culminaria, 

necessariamente, em um erro gravíssimo de interpretação do pensamento marxiano.  

 

2.1.1.1. A complexificação do binômio e a respectiva complexificação do indivíduo.  

 

Sabemos que “todo trabalho no início e na origem se destina a apropriar-se da 

alimentação e a produzi-la (o animal dá ainda a pele que aquece nos climas frios; as 

cavernas servem de habitação etc.)”60. Entretanto, as utilidades dos produtos não podem 

ser reduzidas à respostas de algumas necessidades biológicas do homem: fome-

alimento, frio-vestimenta etc. Marx, já no início da sua análise, deixa claro que as 

necessidades podem vir de muitos lugares, seja do estômago, ou seja, alguma 

necessidade biológico, ou da fantasia, algo criado socialmente. A utilidade deve ser 

vista como algo amplo, ou melhor, em ampliação: deve satisfazer as necessidades vitais 

do indivíduo, claro, mas se amplia, quantitativa e qualitativamente, a cada novo ciclo de 

satisfação. Da mesma forma, as necessidades dos indivíduos se ampliam, sempre que se 

respondam carências anteriores. Ou seja, tendo satisfeito a fome, o homem precisará de 

roupas para suportar o frio; superada essa condição, busca a segurança da chuva e dos 

animais selvagens; depois, o conforto para dormir, enfim, as necessidades humanas se 

ampliam a cada nova satisfação. Esse processo, à primeira vista, demonstra-se ilimitado 

e, portanto, se inicia, constantemente, na remoção da fome e se alarga, sendo também 

satisfação de fantasias, desejos, de algum luxo, enfim, de algo que supera, em muito, a 

condição de precariedade primitiva do homem. Se não fosse assim, ainda hoje nos 

contentaríamos com a carne de algum cervo morto na floresta mais próxima, cozido em 

uma fogueira acesa no interior de uma caverna que encontramos para nos abrigar do 

período de chuva. Claro que os arranha-céus, as grandes metrópoles, as máquinas, 

eletrônicos, supermercados, enfim, demonstram que nossas necessidades já não são as 
                                                
59 Marx, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 211. Grifamos natureza geral para deixar claro que as 
diversas relações sociais em que se apresenta a produção de valores de uso são importantes. No 
capitalismo, por exemplo, quem produz as riquezas não desfruta delas e, evidentemente, Marx não 
desconsidera isso. Mas o caráter geral do que aqui chamamos binômio consumo-produção não se altera, 
já que as sociedades, sejam elas quais forem, precisam, no mínimo, reproduzir o que foi gasto na 
produção, em determinado período. Isso inclui, claro, as forças produtivas dos indivíduos trabalhadores.  
60 MARX, Karl. O capital. Livro 3. Vol. VI. Op.cit., p.843. (grifo nosso) 
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mesmas dos nossos ancestrais mais antigos e, portanto, a individualidade não é a 

mesma, no homem selvagem e no homem moderno61. Talvez um homem europeu do 

período Mesolítico aprendesse a utilidade de um isqueiro moderno, mas nós, no século 

XXI, certamente teríamos grandes dificuldades em fazer fogo com o atrito de pedras.  

A própria civilização demonstra o grau crescente das necessidades humanas, que 

leva sempre o indivíduo a sair de um estado a outro mais amplo e complexo de 

produção e de consumo. Isso se esclarece no seguinte trecho do Livro 3 de O capital:  

a natureza então fornece de imediato os meios de subsistência, que de início não 

precisam ser produzidos. Proporciona assim ao selvagem, com poucas necessidades 

para satisfazer, tempo não para empregar inexistentes meios de produção em 

produção nova, e sim para transformar outros produtos naturais em meios de 

produção – arcos, facas de sílex, canoas etc. –, sem excluir o trabalho que custa 

apropriar-se dos meios de subsistência encontrados na natureza62 

Vemos como, em um estado primitivo, a natureza fornece o necessário para o 

selvagem com poucas necessidades; ele, com pouquíssimo trabalho, poderá erguer sua 

mão e colher os frutos para suprir suas necessidades de calorias diárias. Todavia, tendo 

satisfeito a sua carência mais básica, ele buscará criar meios de produção que ainda não 

possui e, daí, temos por resultado que o indivíduo se formará como caçador, quando 

criar os meios de caçar; como pescador, ao encontrar os meios de pescar. Enfim, o 

“toolmaking animal”63 criará meios novos para produzir e, portanto, criará novos 

produtos, aprenderá novas técnicas de produzir e se habituará a novos formas de 

consumo, em um processo crescente.  

Vemos, assim, como a produção (P) implica o consumo (C) e, também, o 

consumo, implica a produção (em linguagem formal, temos a dupla implicação C↔P, 

em que se pondo C, deduz-se P e, em se pondo P, deduz-se C). Da mesma forma, se se 

amplia a produção, amplia-se, também, o consumo e vice-versa. A consequência 

imediata disso é que essa ralação binomial cria, subjetivamente, a forma de produzir e 

de consumir, ou seja, o indivíduo se faz como consumidor e como produtor daquele 

novo produto – amplia-se a produção-consumo, amplia-se o homem, as faculdades 

                                                
61 O indivíduo muda como muda as formas de produção. Por essa razão, como defenderemos no capítulo 
4 desse trabalho, a forma de produção capitalista também mudou o indivíduo, criando indivíduos 
fragmentados e parciais.  
62 Ibidem, p.1115s 
63 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 213. O homem é um animal que produz seus 
instrumentos, como afirma Marx, citando Franklin. Ainda segundo Marx, esse é um processo 
especificamente humano, por isso o define.  
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mentais e habilidades daquele indivíduo. Por isso, na Introdução dos Grundrisse, Marx 

afirma: 

não é somente o objeto do consumo que é produzido pela produção, mas também o 

modo do consumo, não apenas objetiva, mas também subjetivamente. A produção 

cria, portanto, os consumidores. A produção não apenas fornece à necessidade um 

material, mas também uma necessidade ao material. O próprio consumo, quando sai 

de sua rudeza e imediaticidade originais – e a permanência nessa fase seria ela 

própria o resultado de uma produção aprisionada na rudeza natural –, é mediado, 

enquanto impulso, pelo objeto64. 

Percebemos que a evolução do homem se deve à ampliação desse binômio de 

consumo-produção, em que se encerra a compreensão do lugar do indivíduo em 

qualquer forma de metabolismo com a natureza: como ser de carências e como animal 

que trabalha. Dessa forma, a ampliação do binômio consumo-produção gera uma 

terceira ampliação: a do homem individual, ou seja, aquele que consome e aquele que 

produz, ou melhor, aquele que consome-produz, se desenvolve e se civiliza na mesma 

medida em que ele desenvolve e civiliza o seu intercâmbio material com a natureza. Ele 

apreende essa nova necessidade e essa nova forma de produzir e transmite para as 

gerações seguintes, a partir de onde o binômio pode se expandir. Dessa forma, a 

história, observada nesse nível simples, pode ser descrita como essa sucessão de graus 

do binômio consumo-produção. Nesse sentido, rememoremos A ideologia alemã, onde 

lemos:  

o primeiro ato histórico é, pois, a produção dos meios para satisfação dessas 

necessidades [mais acima Marx enumera quais são essas necessidades: comida, 

bebida, moradia, vestimenta e algumas coisas mais], a produção da própria vida 

material [...] O segundo ponto é que a satisfação dessa primeira necessidade, a ação 

de satisfazê-la e o instrumento de satisfação já adquirido conduzem a novas 

necessidades...65 

Enfim, o que salta aos olhos, nos últimos dois trechos citados, é que, além do 

que já dissemos sobre o consumo, as necessidades se ampliam a cada novo momento de 

produção, ou seja, essa ampliação do binômio produção-consumo é, além disso, a 

ampliação das técnicas, dos instrumentos de produção, da matéria-prima, dos modos de 
                                                
64 MARX, Karl. Grundrisse. Op.cit., p. 47. 
65 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus 
representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas. Trad. 
Rubens Enderle, Nélio Schneider, Luciano Cavini Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 33. 
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produzir e de consumir etc. Os “instrumentos de satisfação já adquiridos” levam à 

ampliação crescente da produção, ao longo da história da humanidade, com maior ou 

menor intensidade.  

Ora, meios de produção também são utilidades para o homem, portanto, 

consumir e utilizar são sinônimos no binômio, sendo que o primeiro encerra-se no seu 

ato e, o segundo, na utilização para produção de novos produtos. Não produzindo os 

meios de criar novos produtos, o indivíduo jamais sairia de sua condição primitiva, e 

nunca teria expandido a si, no grau que encontramos o homem hoje. Em outros termos, 

o trabalho excedente sempre foi necessário para o desenvolvimento do homem. Se o 

homem só vivesse do trabalho necessário ou da colheita dos frutos da natureza, não se 

teria construído as grandes marcas do homem sobre a Terra. Por isso, para Marx, “o 

trabalho do trabalhador individual se divide em necessário e excedente”66. 

Todo esse processo de consumo e de produção é explicado por Marx em O 

capital: ele denomina o primeiro momento, ou seja, o momento da produção que 

satisfaz as necessidades manifestas (“consumo individual” e “meios de produção”) 

como reprodução simples ou trabalho necessário. Ou seja, toda sociedade tem que 

produzir, no mínimo, aquilo que é gasto com a produção, em determinado período de 

tempo, para permanecer existindo. Melhor dito, toda sociedade, para se manter, tem que 

produzir, no mínimo, aquilo que consome (com consumo individual e com meios de 

produção). Vejamos isso nas palavras de Marx:  

qualquer que seja a forma social do processo de produção, tem este de ser contínuo 

ou de percorrer, periódica e ininterruptamente as mesmas fases. Uma sociedade não 

pode parar de consumir nem de produzir. Por isso, todo processo social de produção, 

encarado em suas conexões constantes e no fluxo contínuo de sua renovação, é, ao 

mesmo tempo, processo de reprodução67. 

Ora, se na sua condição de selvagem ou em algum estágio do processo 

civilizatório, os homens tivessem se contentado em produzir somente o que consomem, 

a humanidade teria estagnado, pois não teriam como desenvolver novos instrumentos, 

novas matérias-primas e, consequentemente, o indivíduo teria estagnado, pois não lhe 

seria possível nenhum impulso criativo, visto que tudo que ele faria seria produzir o que 

consumiu. Temos, portanto, que os instrumentos de trabalho precisam ser repostos, a 

população precisa ser alimentada, a matéria-prima precisa ser reposta, enfim, todas as 
                                                
66 MARX, Karl. O capital. Livro 3. Vol. VI. Op.cit., p. 844. 
67 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. II. Op.cit., p.661. 



34 
 

coisas uteis que supriram necessidades, pelo consumo, precisam ser reproduzidos, pois, 

caso contrário, a humanidade teria desaparecido da face da terra e, um a um, os homens 

teriam sucumbido as suas necessidades vitais.  

O segundo passo que destacamos acima é o da ampliação das necessidades, do 

consumo e da produção. A isso, Marx denomina de reprodução ampliada. Nesse 

processo, as sociedades gastam as horas de trabalho sociais para a reprodução simples e 

amplia essas horas para ampliar a produção. Todo o progresso civilizatório da 

humanidade, que saiu da fogueira para o micro-ondas, ao longo de milhares de anos, se 

deve a essa reprodução ampliada68. Nesse sentido vemos a razão de Lukács, ao afirmar 

que  

o trabalho e todas as formas de práxis dele diretamente originadas exercem desde o 

começo efeitos retroativos complexos sobre o trabalhador, sobre o ser humano 

praticamente ativo, transformando sua atividade em outra sempre mais ampla e ao 

mesmo tempo mais diferenciada e consciente, fazendo com que a relação sujeito-

objeto se torne cada vez mais forte e, simultaneamente, de forma mais intensa, uma 

categoria dominante na vida humana. Ao mesmo tempo, fundamentando o processo 

recém-descrito, só aos poucos se constrói realmente a sociabilidade na sociedade, 

produzindo para os pores teleológicos um campo de atividade cada vez maior, 

extensa e intensamente, ao passo que vai se consolidando, concretizando e, onde for 

necessário, limitando esse crescente campo de atividades, certamente fundado em 

motivações sociais primárias. Assim, devido à práxis, o homem que continua a se 

desenvolver em uma multiplicidade cada vez mais variada se encontra defronte à 

sociedade, ao seu metabolismo com a natureza, à sua formação de órgãos para o 

desenvolvimento próprio etc., com o que não apenas cresce a corporificação objetiva 

da generidade, tornando-se cada vez mais variada em muitos aspectos, mas ao 

mesmo tempo colocando múltiplas e diferenciadas exigências ao indivíduo humana 

nela praticamente ativo69. 

Em suma, em uma sociedade em que o livre desenvolvimento do homem é 

permitido e onde os produtos do trabalho são eficazes para o livre desenvolvimento da 

individualidade, a reprodução ampliada permite o desenvolvimento da individualidade, 

a sua livre socialização e seu progresso rumo ao tempo livre e a liberdade. Entretanto, 
                                                
68 Tratamos aqui desse processo reprodução e reprodução ampliada de forma unilateral, apenas para 
esclarecer que não se pode interpretar a elaboração das utilidades das mercadorias de forma simples. Na 
realidade, essas utilidades envolvem não só as necessidades vitais, mas tantas outras, tão complexas, que 
se tornaria um grande perigo tomá-la como coisa simples. Desenvolveremos, mais a frente, quando 
tivermos as mediações necessárias para tanto, a forma capitalista de reprodução e reprodução ampliada, 
assim como suas respectivas consequências sobre o homem e sobre a natureza.  
69 LUKÁCS, György. Prolegômenos para uma ontologia do ser social. Op.cit., p. 82. 
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“o capital tem seu próprio impulso vital, o impulso e valorizar-se, de criar mais-

valia...”70 e, como o trabalho está despojado do produto do seu trabalho, a reprodução 

ampliada funciona como constante e crescente escravização do homem, diminuição do 

seu tempo livre e redução de sua espiritualidade, já que o consumo não determina a 

produção imediatamente, mas sim o valor e, por isso, o consumo só aparece como fim 

da produção como efeito colateral da reprodução do valor. Essa é a contradição 

fundamental do capitalismo que, mesmos revolucionando as práticas produtivas, com a 

cooperação simples, manufatura e, finalmente, com a grande indústria, não trouxe, com 

isso, o mesmo desenvolvimento da individualidade, mas, pelo contrário, o seu 

embrutecimento. Nesse sentido, a individualidade apartada do seu produto, não se 

desenvolve espiritualmente, mas regrida ao estágio animalesco. É por essa razão que o 

livre desenvolvimento da individualidade, em todas as suas dimensões da vida, passa, 

necessariamente, pela articulação racional do binômio, tendo por fim, não o valor, que 

torna o próprio binômio um momento supérfluo da produção, mas a produção para o 

desenvolvimento do intercâmbio entre os indivíduos em relação, com a natureza. 

Assim, nas palavras do sociólogo Ricardo Antunes,  
 

uma vida cheia de sentido em todas as esferas do ser social, dada pela 

omnilateralidade humana, somente poderá efetivar-se por meio da demolição das 

barreiras existentes entre o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho, de modo 

que, a partir de uma atividade vital cheia de sentido, autodeterminada, para além da 

divisão hierárquica que subordina o trabalhado ao capital hoje vigente e, portanto, 

sob bases inteiramente novas, possa se desenvolver uma nova sociabilidade71. 

 

Como ficou demonstrado, o sistema binômico que se apresenta com a posição do 

valor de uso, na forma mercadoria, remete ao modo de ser do indivíduo humano, como 

regulador constante do seu metabolismo com a natureza. Nesse sentido, falar do valor 

de uso da mercadoria não é, simplesmente, uma posição de uma determinação do 

capitalismo, mas remete ao sujeito pressuposto do sistema, ou melhor, aos indivíduos. O 

sistema capitalista tem como fundamento o sistema binômico descrito acima e, portanto, 

mesmo que esse fundamento seja negado pela essência do sistema, que só procura 

reproduzir o valor, ele não pode excluir esse fundamento sem desaparecer. Assim, 

afirma Fausto, “há um movimento que, do capitalismo, nos reconduz ao universo 
                                                
70 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p.271. 
71 ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. São 
Paulo: Boitempo, 2009, p. 175. 
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antropológico pressuposto”72, ou seja, ao indivíduo humano. É no binômio, que se 

reproduz constantemente, mesmo que de forma pressuposta, que podemos ver 

claramente a relação do indivíduo com as categorias de caráter social, ou seja, com os 

produtos diretos das relações sociais dos indivíduos agindo em sociedade. 

 

2.1.1.2. O trabalho concreto: indivíduo que trabalha. 

 

 Chegamos até aqui nos referindo ao binômio consumo-produção. Ficou claro 

que a carência determina a contínua reprodução desse sistema binômico. Entretanto, 

essa não é a sua única pressuposição, em Marx, posto que se assim fosse, não seria 

possível pensar a ampliação desse sistema, portanto, a saída das condições primitivas de 

consumo-produção, para o que se tem hoje. Consequentemente, não poderíamos pensar 

o indivíduo civilizado, a constituição das ciências, da produção em massa, enfim, não 

poderíamos pensar nem mesmo a história. Por isso, no conceito introduzido por 

Mészáros, “os indivíduos humanos devem sempre atender às inevitáveis exigências 

materiais e culturais de sua sobrevivência por meio das indispensáveis funções 

primárias de mediação73 entre si e com a natureza de modo geral”74. Sem ressalvas, nos 

referimos, em diversos momentos, ao trabalho, como sendo essa instância que 

possibilita a expansão contínua da humanidade e do indivíduo, entretanto, não expomos, 

adequadamente, o que vem a ser essa categoria, para Marx. Em tempo, para o autor de 

O capital,  

o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, processo em que 

o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio 

material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas próprias 

forças. Põe em movimento as forças naturais do seu corpo – braços e pernas, cabeça 

e mãos –, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil 

à vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo 

                                                
72 FAUSTO, Ruy. Marx: Lógica e política. Tomo I. Op.cit., p. 147. 
73 São mediações de primeira ordem, para Mészáros: “1) os seres humanos são parte da natureza que deve 
satisfazer sua necessidades elementares por meio de um constante intercâmbio com a natureza – e... 
2)eles são constituídos de tal maneira que não podem sobreviver como indivíduos da espécie a que 
pertencem (a única espécie ‘intervencionista’ do mundo natural) num intercâmbio não-mediado com a 
natureza – como fazem os animais – regulando pelo comportamento instintivo diretamente determinado 
pela natureza, por mais complexo que seja esse comportamento instintivo dos animais” MÉSZÁROS, 
István. Para além do capital. Op. Cit., p. 212. 
74 Idem. 
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tempo modifica sua própria natureza. Desenvolve as potencialidades nela 

adormecidas e submete ao seu domínio o jogo das forças naturais75. 

Dissemos, que o homem é marcado pela carência, por ser um ser biológico, 

todavia, essa carência é respondida pelo trabalho. Por essa razão, o trabalho concreto, 

somado ao valor de uso e a divisão social do trabalho são pressupostos do indivíduo, ou 

seja, nas palavras de Fausto, são “pressuposições antropológicas gerais”76. Temos, 

portanto, que o binômio consumo-produção se apresenta como uma fórmula necessária 

de todo processo histórico em que o homem se mantém em constante metabolismo com 

a natureza. Entretanto, esse intercâmbio com a natureza não se dá de forma imediata, 

como nos outros animais. A mediatização, pelo trabalho, das necessidades do homem, 

faz surgir, de fato, um sistema binômico de consumo-produção, do qual o indivíduo é o 

início e o fim do sistema, de onde se deduz a ampliação da individualidade e do 

binômio, como resultado um do outro. Ou seja, ao se desenvolver a produção e os 

modos de produção, temos o desenvolvimento do indivíduo.  

Ora, o indivíduo, através do trabalho, põe no mundo a sua subjetividade: o 

trabalho é o processo teleológico do qual o homem modifica, racionalmente, o seu 

intercâmbio com a natureza. Por essa razão, não é a naturalidade ou a necessidade que 

marca, fundamentalmente, a individualidade, mas a forma própria, específica, do 

indivíduo humano articular o seu metabolismo com a natureza, ou melhor, a prática 

laborativa. O trabalho é, portanto, a condição em que o indivíduo regula seu 

metabolismo necessário com a natureza, criando os meios para ampliar o seu 

intercâmbio e, por conseguinte, a si mesmo; é a forma em que ele, na sua condição de 

carência, impõe sua marca na natureza externa, sem deixar que ela seja uma força cega 

que o domina. Por isso, em O capital, a segunda forma em que a individualidade se 

apresenta, dentro do sistema, é no trabalho. Aqui temos uma mudança completa nos 

pressupostos de Marx, em O capital. Até agora temos nos referido ao homem como ser 

carente, agora, como indivíduo ativo, transformador e que, além disso, faz isso através 

de uma prévia ideação dos seus fins.  

Voltando às linhas de O capital: para Marx, o trabalho é exclusivamente 

humano77, pois, embora outros animais possam produzir grandiosas coisas, como, por 

exemplo, a abelha produz sua colmeia, a aranha produz sua teia, o castor produz o seu 

                                                
75 MARX, Karl. O capital. Livro1. Vol. I. Op.cit., p. 211. 
76 FAUSTO, Ruy. Marx: lógica e política. Tomo I. Op.cit., p. 148. 
77 Cf. MARX, Karl. O capital. Livro1. Vol. I. Op.cit., p.211. 
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dique, só com o homem, no “fim do processo do trabalho aparece um resultado que já 

existia antes idealmente na imaginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o 

material sobre o qual opera; ele imprime ao material o projeto que tinha 

conscientemente em mira”78. O trabalho é, portanto, uma atividade do indivíduo, no 

qual ele executa, no mundo exterior, a sua interioridade, a sua subjetividade: trata-se, 

nas palavras de Lukács, de um pôr teleológico, no qual o fim é a concretização do 

início. Por isso, não é possível, para Marx, avançar na sua análise sem pressupor um 

individualidade que não está meramente fundada na carência imediata, mas que precisa 

resguardar, distanciando-se da tradição, que   

o desenvolvimento real da individualidade sempre socialmente fundada, nunca 

simplesmente na natureza, que brota da singularidade meramente natural, é um 

processo muito complexo, cujo fundamento ontológico79 é formado pelos pores 

teleológicos da práxis com todas as suas circunstâncias...80. 

Temos, portanto, que o trabalho é o processo objetivo no qual o indivíduo e o 

conjunto dos indivíduos subjetivam a natureza, dando-lhe aspecto próprio, familiar. O 

trabalho é uma marca indelével do indivíduo no mundo, posto que, no fim do processo 

de trabalho, todo o talento, vontade e características da individualidade estarão 

materializados no produto, modificando a natureza externa do homem e a sua natureza 

interna. 

Sobre a constituição própria do trabalho, na sua forma geral, temos inúmeros 

trabalhos publicados, de imensa qualidade, com diferentes interpretações possíveis 

dentro do universo do marxismo. Limitamo-nos, aqui, a recordar algumas de suas 

características para demonstrar a sua entrada no sistema binômico de consumo-

produção. Entretanto, precisamos destacar que, em O capital, o que tratamos é do 

capitalismo, uma estrutura sociometabólica especifica, aparecida em um determinado 

momento da história da humanidade. Dessa forma, embora o trabalho possa ser pensado 

na sua forma geral, a-histórica81, ele só aparece historicamente, de forma historicamente 

                                                
78 Ibidem, p. 212. 
79 Lukács afirma que, no trabalho, se dá o salto ontológico para uma ontologia diferenciada, não 
meramente natural. Deixamos em aberto essa possibilidade, mediante as convicções demonstradas na 
introdução desse trabalho. Evidentemente, o trabalho é fundamento da composição das relações mais 
gerais conceituadas em O capital. Todavia, relutamos em compor uma ontologia a partir disso, como fez, 
magistralmente, Lukács, a partir de Marx. As categoria da relação reflexionante é suficiente, ao nosso 
ver, para dar conta das categorias mais gerais da obra que estudamos aqui. 
80 LUKÁCS, György. Prolegômenos para uma ontologia do ser social. Op.cit., p. 81. 
81 “Temos inicialmente de considerar o processo de trabalho à parte de qualquer estrutura social 
determinada”. MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p.211.  
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determinada. No capitalismo, no entanto, embora o trabalho continue a suprir valores de 

uso para a reprodução da sociedade, o que determina a produção, em última análise, é o 

valor82. Nesse sentido, precisamos descobrir essa forma especifica de trabalho, que 

aparece no capitalismo, para localizar o indivíduo nas linhas de O capital, muito embora 

tenhamos que ter em mente, sempre, para a compreensão deste trabalho, que “a força de 

trabalho humana não é, por natureza, capital, nem tampouco os meios de produção”83, 

eles vêm a ser capital produtivo, quando os meios de trabalho são propriedades de quem 

não trabalha e o tempo de trabalho é comprado, mediante salário, por um capitalista que 

dispõe deles para produzir o trabalho necessário para repor o dinheiro-capital usado para 

comprar os meios de produção (capital constante), para antecipar o salário (capital 

variável) e para extorquir o excedente do trabalhador (mais-valia). 

 

2.2. Valor de troca. 
 

Voltamos, agora, ao estudo da mercadoria e descobrimos que ele não é apenas 

valor de uso. Ela é uma síntese de duas determinações: valor de uso (que se resolve no 

estudo do binômio acima) e valor de troca. O valor de uso é a utilidade da mercadoria, 

ou seja, é a sua condição natural, necessária para a vida humana e, portanto, isso a 

iguala a todo e qualquer produto do trabalho humano que tenha como fim a supressão 

de necessidades humanas. Esse é o comum de todas as formas sócio-metabólicas da 

história. Por isso, nas palavras de Marx, “o valor de uso constituem o conteúdo material 

da riqueza, qualquer que seja a forma social dela”84, ou melhor, a materialidade da 

riqueza de qualquer sociedade se caracteriza pela complexidade e grandeza de seu 

consumo e de sua forma de produção, dentro do sistema binômico demonstrado acima. 

Os valores de uso, as coisas úteis para uma dada sociedade, determinam o grau de 

desenvolvimento desta em seu intercâmbio com a natureza85. Portanto, o acúmulo de 

                                                
82 Para Mészáros, o que temos, no capitalismo, é uma subordinação do trabalho ao capital. Ou seja, todas 
as mediações de primeira ordem, que pode ser comparado com o que chamamos de binômio, se 
subordinam a mediações de segunda ordem, ou seja, uma subordinação à lei de valorização do valor. 
83 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro 2. 10.ed. Trad. Reginaldo Sant'Anna. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005., p.51. 
84 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. 2. Op.cit., p.58. 
85 Nesse sentido, de longe, o capitalismo é o sistema que estabelece o maior e mais complexo intercâmbio 
sociometabólico com a natureza. Não há precedentes, na história da humanidade, para uma complexidade 
e grandeza de produção como a nossa, muito embora possamos discutir se esse hiperdesenvolvimento 
tenha servido para o desenvolvimento da individualidade. Ficou claro, para Marx, que não, o capitalismo 
revolucionou os sistemas produtivos, mas em função da produção de valor. A reprodução humana se 
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utensílios de consumo e de meios de produção, em uma dada sociedade, são a grandeza 

desta mesma sociedade.  

Porém, o valor de uso da mercadoria é apenas a sua forma prosaica, simples. Na 

realidade, “na forma de sociedade que vamos estudar [o capitalismo], os valores de uso 

são, ao mesmo tempo, os veículos materiais do valor de troca”86. Ou seja, valores de uso 

continuam a ser o conteúdo material da riqueza da sociedade, naquilo que chamamos, 

acima, binômio consumo-produção, mas, ao mesmo tempo, são corporificações de outra 

característica essencial do ser-mercadoria: valor de troca.  

Aqui aparece, com clareza, a tese de Fausto, onde, segundo afirma, na primeira 

seção de O capital se apresentam dois universos dialeticamente contrapostos: de um 

lado, o universo do indivíduo, da produção e do consumo, do outro, o universo formal 

do valor. Assim, já no início, Marx estabelece que o que guiará seu estudo será o 

universo formal do valor e, com isso, ele já coloca o universo do indivíduo, do binômio 

de consumo-produção, no quadro das pressuposições necessárias. Com isso, 

comungamos da tese de Fausto:  

o início d’O capital estabelece duas descontinuidades, a que separa as determinações 

pressupostas de ordem antropológica das determinações postas do sistema, e a que, 

dentro do sistema, separa o universo material dos valores de uso do universo formal 

do valor87. 

Pois bem: segundo Marx,  

as mercadorias vêm ao mundo sob a forma de valores de uso, de objetos materiais, 

como ferro, linho, trigo etc. É a sua forma natural, prosaica. Todavia, só são 

mercadorias por sua duplicidade, por serem ao mesmo tempo objetos úteis e 

veículos de valor. Por isso, patenteiam-se como mercadorias, assumem a feição de 

mercadorias, apenas na medida em que possuam dupla forma, aquela natural e a de 

valor88. 

Mercadorias são produtos do trabalho humano que não se destina ao consumo 

individual do seu produtor, mas à troca: “o produto, para se tornar mercadoria, tem de 

                                                                                                                                          
tornou quase um apêndice dos sistemas produtivos,  já que se torna indispensável a renovação das forças 
produtivas e a criação de meios de trabalho. Entretanto, o objetivo final é a criação de valor inicial gasto 
com o capital constante e variável, acrescido de mais-valia. 
86 Idem. 
87 FAUSTO, Ruy. Dialética marxista, dialética hegeliana. Op.cit., p. 33. 
88 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p.69. 
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ser transferido a quem vai servir como valor de uso por meio da troca”89. Ou seja, 

embora toda mercadoria que passe a existir tenha que ter determinações físicas e 

químicas que as torne coisa útil para o um indivíduo, essa utilidade não pode ser levada 

a cabo por quem a produz, pois aí não seria mercadoria: “quem, com seu produto, 

satisfaz a própria necessidade gera valor de uso, mas não mercadoria”90. Temos, assim, 

que, para ser mercadoria, um determinado produto do trabalho humano tem que se 

realizar no consumo de um indivíduo diferente daquele que produziu, cujo intermédio 

se deu pela troca de mercadorias, gerando uma teia social de relações entre os diversos 

trabalhos individuais. Nessa teia de relações entre os indivíduos, “os produtores se 

defrontam como possuidores autônomos de mercadorias e como representantes de 

ramos de trabalho particulares” e, além disso, “o produtor ou possuidor da mercadoria 

singular se apodera de sua parte alíquota da produção social, isto é, dos produtos de 

todos os outros ramos de trabalho somente pela troca”91. Trata-se de um processo 

natural pelo qual a expansão crescente do metabolismo do homem com a natureza deve 

passar para seguir se ampliando92. O binômio consumo-produção, para se desenvolver, 

passa, necessariamente, pela divisão social do trabalho93.  

 

2.2.1. Divisão social do trabalho. 

 

Supomos, portanto, certo grau de “divisão social do trabalho94, que constitui o 

fundamento geral de toda produção de mercadorias”95. Aqui, um indivíduo singular, 

                                                
89 Ibidem, p.63. 
90 Idem. 
91 MARX, Karl. Para a crítica da economia política: Manuscrito de 1861-1863 - caderno I a V. Trad. 
Leonardo de Deus. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010, p. 300. 
92 Cf. MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 406s 
93 Seguimos as recomendações de Marx no capítulo XII, seção 4 de O capital e em seus Manuscritos de 
1861-1863, onde ele difere divisão social do trabalho de divisão do trabalho. Esta primeira acontece 
quando os diversos trabalhos particulares se relacionam; o segundo acontece quando um trabalho 
particular se divide para diversos indivíduos trabalhadores, quando não há mais uma resultado específico 
do trabalho individual, mas a própria mercadoria resultante é o resultado de múltiplos trabalhos. Mora 
aqui, para Marx, um erro muito comum em Adam Smith, que não difere esses dois tipos específicos de 
divisão do trabalho. Cf. MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 405ss; e MARX, Karl. Para a 
crítica da economia política. Op.cit., p. 298ss. Veremos isso mais adiante.  
94 Na realidade, a dependência entre os diversos indivíduos é um pressuposto constante de Marx. Para ele, 
a ideia de Robinson isolado na sua ilha é inválida, por si. Para Marx, não há indivíduos independentes. 
Eles sempre estão mantendo alguma espécie de relação entre si. Cf. MARX, Karl. O capital. Livro 1 Vol. 
I. Op.cit., p. 99. Por essa razão, Ruy Fausto considera a divisão social do trabalho um dos pressupostos 
antropológicos de O capital, junto com o valor de uso e o trabalho concreto (ou seja, o Binômio). Cf. 
FAUSTO, Ruy. Marx: lógica e política. Tomo I. Op.cit., p.148. Além do mais, vale destacar que divisão 
social do trabalho e a existência da produção de mercadorias (produtos do trabalho para a troca) não são 
mutuamente determinados. A produção de mercadorias pressupõe a divisão social do trabalho, mas a 
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com seu trabalho, produz determinado tipo de produto, mas não satisfaz todas as suas 

carências somente com o produto específico do seu trabalho. Assim, ele produz para si e 

para outros indivíduos, onde, através da troca, ele suprirá todas as suas necessidades e 

auxiliará a outros indivíduos a suprirem as suas carências, com o produto que ele produz 

para a troca, ou seja, com suas mercadorias. Na realidade, com a divisão social do 

trabalho, o que temos é um alargamento do raio de possibilidades do momento do 

consumo dos indivíduos, no binômio descrito acima. Ou seja, agora, cada indivíduo 

pode se apropriar do trabalho social como um todo, mediante sua cota de participação, 

em geral, dada por aquilo que ele produziu no ciclo recente de reprodução, ou o que ele 

tenha acumulado, em produções passadas. O importante é que pela troca da mercadoria 

específica produzida, cada indivíduo pode se colocar frente ao trabalho social, em sua 

multiplicidade de mercadorias, como objeto do seu consumo individual, apropriando-se 

dele, dando em troca o produto do seu trabalho específico. Por isso, “troca e divisão do 

trabalho condicionam-se reciprocamente”96. 

Para a economia clássica, fundada por Adam Smith97, e também para Marx, a 

divisão do trabalho permite um acréscimo na produção, dando condição para o homem 

ampliar a riqueza da sociedade, já que ele realizaria a satisfação de suas necessidades, 

não só por meio do seu trabalho individual, mas por meio do trabalho social, ou melhor, 

por meio do trabalho de todos os indivíduos da sociedade, produzindo mercadorias 

                                                                                                                                          
divisão social do trabalho não pressupõe mercadorias. Isso fica claro no trecho de O capital referido nessa 
nota.  
95 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 406. 
96 MARX, Karl. Grundrisse. Op.cit., p. 106. 
97 “O maior aprimoramento das forças produtivas do trabalho, e a maior parte da habilidade, destreza e 
bom senso com os quais o trabalho é em toda parte dirigido ou executado, parecem ter sido resultados da 
divisão do trabalho.” SMITH, Adam. A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas 
causas. Vol. I. Trad. Luiz João Baraúna. Nova Cultura: São Paulo, 1996, p. 65. Sobre as causas do 
aumento da produção, Smith acrescenta: “Esse grande aumento da quantidade de trabalho que, em 
consequência da divisão do trabalho, o mesmo número de pessoas é capaz de realizar, é devido a três 
circunstâncias distintas: em primeiro lugar, devido à maior destreza existente em cada trabalhador; em 
segundo, à poupança daquele tempo que, geralmente, seria costume perder ao passar de um tipo de 
trabalho para outro; finalmente, à invenção de um grande número de máquinas que facilitam e abreviam o 
trabalho, possibilitando a uma única pessoa fazer o trabalho que, de outra forma, teria que ser feito por 
muitas.” Ibidem, p. 68. E mais: Sobre o intercâmbio que ocorre entre os diversos trabalhos, afirma Smith: 
“No caso de quase todas as outras raças de animais, cada indivíduo, ao atingir a maturidade, é totalmente 
independente e, em seu estado natural, não tem necessidade da ajuda de nenhuma outra criatura vivente. 
O homem, entretanto, tem necessidade quase constante da ajuda dos semelhantes, e é inútil esperar esta 
ajuda simplesmente da benevolência alheia. Ele terá maior probabilidade de obter o que quer, se 
conseguir interessar a seu favor a autoestima dos outros, mostrando-lhes que  é vantajoso para eles fazer-
lhe ou dar-lhe aquilo de que ele precisa.  É isto o que faz toda pessoa que propõe um negócio a outra. Dê-
me aquilo que eu quero, e você terá isto aqui, que você quer — esse é o significado de qualquer oferta 
desse tipo; e é dessa forma que obtemos uns dos outros a grande maioria dos serviços de que 
necessitamos. Não  é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso 
jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse.” Ibidem., p.74. 
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diversas no interior desta mesma sociedade. Isso permite a especialização do trabalho e, 

portanto, o desenvolvimento da produtividade, posto que um indivíduo pode produzir 

somente chapéus, mas, pela troca, ele poderá se apoderar da parte do trabalho social 

necessária para o seu sustento (alimentos, vestimentas etc.) Nesse sentido, cada 

indivíduo continuaria a produzir no seu trabalho em particular, mas não utilizaria todos 

os seus produtos, recorrendo ao mercado para trocar as sobras da sua produção por 

outros produtos que lhe supririam aquilo que ele precisa de diferente daquilo que 

produz. Esse intercâmbio de produtos do trabalho humano permitiu um aumento 

significativo do binômio consumo-produção, ao longo da história, incrementando e 

alavancando a produtividade do trabalho; ou seja, ampliando grandemente a criação de 

coisas úteis ao homem. Nas palavras de Marx: “a divisão social do trabalho tanto 

especializa seu trabalho quanto pluraliza suas necessidades”98.  

O que torna possível a participação dos indivíduos no trabalho social é, portanto, 

a troca de suas mercadorias pelas mercadorias produzidas pelo restante dos indivíduos 

da sociedade. Seu trabalho, portanto, passa a integrar o trabalho social, assim como, ele 

passa a participar do trabalho social, como consumidor, por meio do seu trabalho. 

Destaca-se, aqui, uma distinção fundamental entre trabalho individual e trabalho social, 

ou produção social:  

não se deve confundir, todavia, o processo de trabalho singular com o processo 

social de produção, pois aquele [trabalho singular] se converte em momento deste 

[processo social de produção] unicamente depois que se determinam os diversos 

meios de produção, em vista da peculiaridade da distribuição, da troca e do 

consumo99.  

Temos, assim, o momento reflexionante do sistema sobre suas células, ou seja, o 

momento em que o processo social, produto dos trabalhos individuais, retorna sobre os 

indivíduos, determinando-os. Esse processo, segundo Marx “é um organismo de 

produção que se formou e continua a evolver, natural e espontaneamente, à margem da 

consciência dos produtores de mercadoria”100. Enfim, voltemos ao valor de troca, para 

entender essa participação individual no trabalho social, exercida por meio da troca. 

                                                
98 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 133. 
99 GIANNOTTI, José Arthur. Certa herança marxista. Op.cit., p. 77. 
100 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 133. Esse processo é o fundamento da alienação 
social, ou seja, do fetichismo, que abordaremos mais adiante. Destacamos que divisão social do trabalho 
não é causa suficiente do fetichismo, pois a divisão pode ocorrer de forma clara, sem mistérios, como 
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2.2.2. O indivíduo como medium social. 

 

 Como valor de uso, ou seja, como coisa útil, a mercadoria é um objeto material, 

tangível, repleto de características que constituem a sua utilidade; esta é a sua forma 

natural. Entretanto, se retirarmos, um a um, todas as características matérias da 

mercadoria, todas as coisas que a fazem útil, sobrará apenas uma única característica: o 

seu valor101, ou melhor, aquilo que torna possível a sua equiparação com as outras 

mercadorias, viabiliza a apropriação de cada indivíduo de sua parcela do trabalho social. 

Para Marx, “o valor de troca revela-se, de início, na relação quantitativa entre 

valor de uso de espécies diferentes, na proporção em que se trocam, relação que muda 

constantemente no tempo e no espaço”102, ou seja, o valor de troca se apresenta, 

inicialmente, como equiparação de mercadorias singulares, trocadas por indivíduos 

singulares, variando, em proporção, a depender de cada particularidade histórica, 

geográfica etc. Em outras palavras, trata-se, imediatamente, de uma relação simples de 

igualdade entre mercadorias diversas, em sua forma física, que se apresentam em uma 

determinada proporção, a depender de inúmeros fatores, por exemplo: clima, cultura, 

política etc. 

Ora, sabemos que o trabalho concreto de um indivíduo determina o valor de uso 

de uma mercadoria singular. O chapeleiro produz chapéus; o alfaiate produz ternos etc. 

Mas o que determina o valor de troca de uma mercadoria singular? Marx é bem 

específico com relação isso: o que determina o valor de troca de uma mercadoria é o 

trabalho humano abstrato, espécie diferente de trabalho humano, que se mede não pela 

utilidade criada, mas pelo tempo gasto na produção de dado valor de uso103. Para o autor 

de O capital, “pondo-se de lado o desígnio da atividade produtiva e, em consequência, o 

caráter útil do trabalho, resta-lhe apenas ser um dispêndio de força humana de 

trabalho”104. Nesse sentido, toda mercadoria tem seu valor de troca determinado pela 

                                                                                                                                          
veremos mais a frente. Todavia, é preciso divisão social do trabalho, troca, e, portanto, circulação de 
mercadorias para que haja fetichismo.  
101 Cf. MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p.60. 
102 Ibidem, p. 58. 
103 E nesse ponto Marx demarca posição contra a economia política até ele, revolucionando o modo de 
pensar a relação entre valor e trabalho. Para ele, o trabalho que constitui valor de uso é um trabalho 
completamente diferente do trabalho que constitui valor de troca, ou seja, valor. O trabalho produtor de 
utilidade não cria valor. Só em uma dada época histórica, onde a produção de mercadorias se hegeminiza 
e a trocabilidade se transforma em uma constante social, é que se pode falar no trabalho criador de valor, 
ou seja, o trabalho abstrato. Cf. CHAGAS, Eduardo F. A Determinação dupla do trabalho em Marx: 
trabalho concreto e trabalho abstrato. Revista Outubro, Vol.I, N. 19, (2011). 
104 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 66. 
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quantidade média de trabalho necessário para produzir o seu valor de uso. Por exemplo: 

um chapéu, para ser produzido como coisa útil para um indivíduo qualquer se proteger 

do sol, precisa de uma quantidade de trabalho (t). Essa quantidade de trabalho contido 

na mercadoria tem o tempo como seu cálculo; ou seja, horas, dias, meses, anos, enfim, 

são as unidades de cálculo da quantidade de trabalho contida na mercadoria. No nosso 

exemplo, o chapéu precisa de t horas para ser produzido: essa é a quantidade de trabalho 

que determina seu valor de troca, ou melhor, o tempo necessário para compor o seu 

valor de uso, é aquilo que determina o seu valor de troca.  

Para tornar isso mais claro, tomemos como exemplo uma determinada sociedade 

(y) que, para se reproduzir, gasta um número determinado de trabalho humano, dividido 

entre todos os indivíduos produtivos que a compõem. Chamaremos esse tempo de 

reprodução da sociedade y de T. Ou seja, T é a soma do tempo de produção médio de 

cada mercadoria singular necessária para a reprodução da sociedade y. Temos, assim, a 

equação 푇 = 	 ∑ 푡 105, onde t é o tempo de produção de cada mercadoria singular e T é 

a soma de todos os t. Ora, se um chapeleiro qualquer produz, em um mês, 300 chapéus, 

gastando, para isso, 240h de trabalho, no final do mês ele poderá pegar suas 300 

mercadorias, equivalentes a 240h de trabalho social, e trocar por outras mercadorias 

quaisquer, que representem, também, 240h do trabalho social. Nesse exemplo, cada 

chapéu significará, portanto, a fração de 1,25h do trabalho social, ou seja, t = 1,25h.  

Vimos, portanto, como cada indivíduo pode se apropriar de sua parcela do 

trabalho social, mediante a troca de mercadorias. Mas nesse cálculo, aparentemente 

simples, pode surgir algumas distorções, como, por exemplo: se o indivíduo a – hábil 

chapeleiro – e o indivíduo b – produtor de café que nunca se propôs a fazer chapéus 

antes – se puserem a fazer o mesmo modelo de chapéu, certamente teremos tempos de 

trabalho diferentes para o chapeleiro e para o cafeicultor. Nesse exemplo, o indivíduo a, 

habilidoso em sua arte, produziria o chapéu em pouco tempo, enquanto o indivíduo b, 

que desconhece a arte de produzir chapéus, demoraria dias para concluir o mesmo 

trabalho. Então, se o tempo de trabalho necessário para produzir uma dada mercadoria é 

o que determina o seu valor de troca, seria, então, o chapéu produzido pelo cafeicultor 

mais valioso do que o do chapeleiro, já que aquele demorou mais tempo para ser 

produzido? Marx afirma que não106. Na realidade, essa magnitude do valor que se 

                                                
105 Tempo de trabalho necessário para a reprodução da sociedade (T) é igual a soma de todos os trabalhos 
singulares (t). 
106 Ibidem, p.60. 
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apresenta na mercadoria como valor de troca se dá pelo tempo de trabalho nivelado 

socialmente. Ou melhor, o valor de troca da mercadoria é calculado pela quantidade de 

trabalho socialmente necessário para a sua produção. Nas palavras de Marx: “o 

verdadeiro valor de uma mercadoria, porém, não é o valor individual, e sim o social; 

não se mede pelo tempo de trabalho que custa realmente ao produtor em cada caso, mas 

pelo tempo de trabalho socialmente exigido para sua produção”107, ou em outras 

palavras, quanto do trabalho social foi gasto para produzir dada mercadoria. E mais: 

“cada mercadoria individual é considerada aqui exemplar médio da sua espécie”108. 

Não importa, aqui, se um indivíduo produz mais ou menos rápido: importa, sim, quanto 

de trabalho social, nivelado, igualado, descaracterizado, é necessário para produzir a 

mercadoria em questão.  

Em suma, podemos dizer, então, que toda mercadoria vem ao mundo na sua 

forma singular, como expressão direta da individualidade de um trabalhador qualquer. 

Entretanto, como já vimos, para ser mercadoria, este produto do trabalho deve expressar 

outra determinação, que é a forma social de sua existência, ou seja, deve ser valor. O 

valor de troca é o resultado da média dos tempos de trabalhos necessários, em dada 

sociedade, para produzir dados valores de uso: “o que determina a grandeza do valor, 

portanto, é a quantidade de trabalho socialmente necessário ou o tempo de trabalho 

socialmente necessário para a produção de um valor de uso”109. Por exemplo, tomemos 

o dispêndio necessário de força de trabalho para a produção de chapéus, pelo número de 

chapeleiros que uma dada sociedade possui. No lugar de estarem colhendo trigo ou 

produzindo agulhas, esses indivíduos estão produzindo chapéus e, portanto, representam 

o deslocamento do trabalho social para um ramo particular de trabalho. Se em dada 

sociedade, em dado tempo específico, existem y indivíduos produzindo chapéus110, 

então o valor de troca da unidade da mercadoria-chapéu será expresso na seguinte 

fórmula111: 푣푡 = 	 ⋯	 112· Temos, portanto, que o valor de troca (vt) – o tempo 

                                                
107 Ibidem, p.368. 
108 Cf. Ibidem, p. 61. 
109 Idem. 
110 Esse número de trabalhadores é determinado socialmente, nunca é número fixo ou previamente dado. 
Trata-se de movimentos sociais complexos, que estamos simplificando, aqui, como leis gerais. Há de se 
observar muitas outras determinações como, por exemplo, concorrência, lucratividade, etc. Que não 
mediações de nossa análise, aqui, e só aparecerão no livro 2 e 3 de O capital.  
111 Essa é, para Antunes e Benoit, a primeira fonte de crise, em o capital, já que no final do processo, as 
mercadorias podem não ser vendidas e, portanto, serão perdidas, criando uma crise. Em uma sociedade 
racionalmente organizada para a produção de coisas úteis para o homem, esse cálculo viria no início da 
produção, não no fim, “dado que produção e consumo estão separados pela divisão social do trabalho, o 
caráter útil da mercadoria, se ela atenderá uma necessidade social ou não, será dado, então, apenas post 
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de trabalho necessário para produzir o valor de uso – é igual a soma dos tempos em que 

cada indivíduo gasta para produzir um chapéu (t), dividido pela quantidade de 

indivíduos engajados na produção de mercadorias-chapéus naquela sociedade especifica 

(y)113. A mercadoria singular, portanto, expressará esse valor de troca como uma média 

social dos trabalhos humanos singulares. Por isso, afirma Marx: “o trabalho que se 

objetiva em valor é trabalho de qualidade social média, exteriorização de força de 

trabalho média. Mas uma magnitude média é apenas a média de muitas magnitudes 

distintas da mesma espécie”114. Portanto,  

cada uma dessas forças individuais de trabalho se equipara às demais, na medida em 

que possua o caráter de uma força média de trabalho social e atue como essa força 

média, precisamente, portanto, apenas do tempo de trabalho em média necessário ou 

socialmente necessário para a produção de uma mercadoria. Tempo de trabalho 

socialmente necessário é o tempo de trabalho requerido para produzir-se um valor de 

uso qualquer, nas condições de produção socialmente normais existentes e com o 

grau social médio de destreza e intensidade do trabalho115. 

Nesse processo, as distorções decorrentes dos trabalhos singulares são 

subsumidas na média final que resultará nos valores de troca. Se, por exemplo, o 

indivíduo x, chapeleiro, se encontrar com problemas de saúde e reduzir sua produção 

pela metade, enquanto o restante dos produtores de chapéus permanecerem em sua 

produção normal, o tempo necessário socialmente para a produção de chapéus não 

sofrerá pela redução da produtividade do indivíduo x e, além disso, mesmo com sua 

produtividade baixa, o indivíduo x receberá o mesmo por cada unidade de chapéu que 

                                                                                                                                          
festum no mercado”. E mais: “Enquanto produtor privado e independente, o produtor de mercadorias 
organiza seu negócio sem consultar a sociedade sobre a necessidade ou não de seu trabalho” ANTUNES, 
Jadir; BENOIT, Hector. A dialética do conceito de crise em O capital de Karl  Marx. São Paulo: Edições 
Maisvalia tikhé, 2008, p. 26s. Destacamos que nesse nível de determinação do capitalismo, em O capital, 
temos que a melhor palavra para descrever o déficit entre produção e venda, não é crise, mas falência, 
pois tratamos, aqui, do capital individual, ou melhor, do capitalista individual como consciência do 
capital. 
112 Valor de troca (vt) é igual a soma de todos os trabalhos singulares detidos em dado tipo de produção 
(t), dividido por essa quantidade de indivíduos nessa determinada produção (y). 
113 Observamos que o deslocamento do trabalho social na direção da produção de chapéus, cria um setor 
particular de produção que determina a média de trabalho necessário para produzir dado valor de uso. 
Esse cálculo proposto explicita a ideia de Marx de que o que determina o valor nominal de uma 
mercadoria, ou seja, o seu valor de troca, é a quantidade de trabalho social médio contido nela. Além 
disso, precisamos salientar que o que está pressuposto, aqui, é uma divisão social do trabalho bem 
rudimentar. Se pensarmos em um estágio mais avançado de divisão do trabalho, teremos indivíduos 
engajados na produção da palha, outros engajados na produção de agulhas, outros, por sua vez, na 
confecção do chapéu propriamente dito.  
114 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 375s. 
115 Ibidem, p. 61. 
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ele conseguir produzir naquele período de tempo. Ou seja, no geral, ele terá uma 

redução drástica de ganhos e, portanto, sua cota no trabalho social será reduzida pela 

metade, no entanto, cada mercadoria singular do seu trabalho continuará equivalendo à 

mesma quantidade de trabalho social dispendido. Isso acontece, pois “o que determina a 

grandeza do valor, portanto, é a quantidade de trabalho socialmente necessário ou o 

tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de um valor de uso”116. A 

trocabilidade, portanto, se apresenta nesses termos: “mercadorias que contêm iguais 

quantidades de trabalho, ou que podem ser produzidas no mesmo tempo de trabalho, 

possuem, consequentemente, valor da mesma magnitude”117, sendo trocáveis entre si. 

Mas o tempo de trabalho que equipara as mercadorias não é medido individualmente, 

mas em uma média social. 

Diante disso, prosseguindo no nosso estudo, vimos que o trabalho é o reflexo de 

uma individualidade qualquer. Ao produzir, o indivíduo põe para fora a sua 

subjetividade, as suas forças próprias, os seus talentos, as suas habilidades, e 

corporifica, no produto do seu trabalho, aquilo que anteriormente já tinha em mente. 

Isso acontece com o trabalho concreto, posto que é uma atividade teleológica em que o 

objetivo do início está no fim do processo, corporificado. Mas o que acontece, então, 

como o trabalho abstrato, onde o resultado, no fim da atividade, não está contido no 

início? Mesmo demorando mais para produzir um chapéu, o chapeleiro tem como 

finalidade o chapéu, entendido como valor de uso, como coisa útil. Entretanto, quando 

falamos do valor de troca, ele não tem controle sobre o resultado final de seu produto; 

não tem como determinar, sozinho, qual o valor de troca de sua mercadoria. Essa é uma 

determinação social do seu trabalho. 

O que podemos concluir é que o indivíduo que produz mercadorias, além da sua 

singularidade, apresenta-se como medium social; como lugar em que uma substância 

social se singulariza e se apresenta, objetivamente, como mercadoria, na forma de valor, 

expresso na mercadoria como valor de troca. Por isso, “toda a força de trabalho da 

sociedade – que se revela nos valores do mundo das mercadorias – vale, aqui, por força 

de trabalho único, embora se constitua de inúmeras forças de trabalho individuais”118, 

ou seja, cada indivíduo continua a ser um produtor singular, mas ele também se torna 

meio de expressão média de uma substância social como uma força de trabalho 

                                                
116 Idem. 
117 Idem. 
118 Ibidem., p.61. 
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universal da sociedade. A individualidade, portanto, expressa a si e a todos, no produto 

do seu trabalho; ele se constitui como esse ponto médio entre o todo e ela mesma, entre 

o universal e o singular; ele é, no produto do seu trabalho, o ser que sai de si, vai à 

infinidade dos outros seres e volta para si, corporificando, na mercadoria, esse seu 

caráter universal. Essa forma única do indivíduo trabalhador se expressa na forma 

aparente de uma misteriosa substância social que até agora se apresentou na forma 

singular de valor de troca.  

 

2.3. A forma valor: o indivíduo que se soma à substância social. 
 

A teoria do valor de Marx constitui-se momento essencial de O capital. Na 

realidade, como Marx alerta, trata-se da parte mais complexa de sua obra, sem a qual se 

torna impossível entender o conjunto de sua Crítica da economia política. Evidente que 

muitas outras formas de entender a formação do valor podem ser destacadas na tradição 

das teorias econômicas clássicas e contemporâneas. Para ser mais exato, a teoria do 

valor-trabalho de Marx caiu em desuso há algum tempo no âmbito das teorias 

econômicas mais aceitas. Fenômenos como o mercado internacional de mercadorias, 

mercado financeiro, etc., impossibilitaram os economistas de continuar trabalhando com 

a categoria do valor-trabalho. Giannotti se refere a esse problema nos seguintes termos:  

para os economistas contemporâneos esse instrumento de análise está morto, pois 

ninguém até hoje conseguiu transformar valores em preços, de modo a obter relativo 

consenso e criando modelos capazes de capturar o funcionamento de fenômenos da 

economia contemporânea119. 

 Ora, sendo, a teoria do valor, essencial para O capital, como o seu próprio autor 

afirma, e diante da descrença em que ela cai na atualidade, então ainda é possível tratar 

O capital como uma obra válida para pensar os nossos dias? Tal pergunta possui uma 

envergadura tão grande que foge da nossa capacidade de respondê-la por completo. 

Todavia, devemos destacar que a aparente relação de determinação entre valor e preço, 

como se aquele, sozinho, determinasse esse, é um erro grave de interpretação de Marx. 

O valor é uma substância abstrata que só se expressa em relação com outras 

mercadorias, por conta da divisão social do trabalho. Ou seja, o valor é uma abstração 

                                                
119 GIANNOTTI, José Arthur. Certa herança marxista. Op.cit., p. 37. 
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da própria sociabilidade do trabalho, que por produzir coisas necessárias (dotadas de 

valor de uso) para a troca, estabelece um intercâmbio equiparativo entre os trabalhos 

individuais, por meio das mercadorias. A forma em que esse intercâmbio acontece é um 

fenômeno estritamente particular e contingente, pois a condição de disposição do 

trabalho na divisão social do trabalho só pode favorecer o equilíbrio dos preços, mas 

não determiná-los absolutamente. Se assim fosse, não haveria crises no capitalismo, 

pois todo valor determinaria o preço e não haveria decréscimo do preço frente o valor e, 

portanto, toda mais-valia seria convertida em lucro, sem crises.  

O preço é um fenômeno que, embora seja devido à substância valor, que o 

possibilita e o equilibra, não espelha somente ela, mas as condições culturais, 

geográficas, climáticas etc. Por exemplo: em uma sociedade em que a cultura proíbe o 

consumo de carne bovina, o produto do trabalho do bovinocultor não expressará valor, 

portanto, também não será possível precificar tal produto, pois não será possível exercer 

troca. Porém, não se pode dizer, com isso, que esse produto não tenha valor, pois se ele 

for levado para outra sociedade em que o consumo de carne bovina seja possível, o 

mesmo produto, aparentemente sem valor, poderá ser precificado facilmente (dentro das 

condições de raridade de dada sociedade), sendo trocável e, portanto, expressando a 

forma valor. Ou seja, se um dado produto do trabalho for produzido para a troca e tem 

um valor de uso, ele tem valor e, dessa forma, será precificado dentro das condições de 

dada sociedade. Todavia, se em uma sociedade, um dado produto não tem um valor de 

uso, ele não pode expressar valor e, da mesma forma, não poderá ser precificado. 

Recorrendo às palavras de Marx:  

para uma mercadoria vender-se ao valor de mercado, isto é, de acordo com o 

trabalho socialmente necessário nela contido, é mister que a totalidade do trabalho 

social aplicado à totalidade dessa espécie de mercadoria corresponda ao volume da 

necessidade social dela, isto é, da necessidade social capaz de pagar120.  

Isso quer dizer que é preciso que oferta e procura estejam em total equilíbrio 

para que o preço corresponda ao valor, ou seja, o “preço natural” da mercadoria. Em 

toda e qualquer variação dessa lei de oferte e procura, o preço da mercadoria equivalerá 

a mais ou menos do seu preço natural, ou seja, seu valor no conjunto da “imensa 

                                                
120 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro 3. Vol. IV. Trad. Reginaldo Sant'Anna. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, p. 250. 
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acumulação de mercadorias”. Embora escape à delimitação do nosso objeto, cabe 

destacar que também aí aparece a relação com a individualidade:  

a oferta é igual à soma dos vendedores ou produtores de determinada espécie de 

mercadoria, e a procura é igual à soma dos compradores ou consumidores 

individuais ou produtivos, da mesma espécie de mercadorias. Os dois conjuntos 

agem um sobre o outro como unidades, como agregados de forças. O indivíduo age 

aí como parte de uma força social, como átomo da massa, e é sob essa forma que a 

concorrência faz valer o caráter social da produção e do consumo121. 

O que convém, aqui, é asseverar que a famosa e insubstituível lei de oferta e 

procura está contida na relação entre valor e preço, em Marx – isso parece ser 

ignorado pelos estudos críticos da obra desse autor. Evidente que, com os mercados 

rompendo as fronteiras nacionais, a ascensão dos mercados financeiros e o surgimento 

da sociedade de consumo, enfim, a relação valor-trabalho, em Marx, parece ingênua. 

Contudo, basta que os economistas contemporâneos se detenham em uma leitura mais 

aprofundada dos vários tomos de O capital para perceber que Marx não é tão ingênuo e 

ultrapassado como pensaram. Claro que, com isso, não queremos dizer que Marx é 

imbatível e insuperável em suas teorias econômicas. Mas se é preciso superá-lo, que 

seja demonstrando as condições dessa superação, dentro de sua monumental obra – e 

não encontramos esse tipo de trabalho, até o momento. 

Tendo mostrado a importância da teoria do valor de Marx, para pensar nossa 

sociedade, cabe voltar à própria teoria do valor e analisá-la, na sua relação com o 

indivíduo.  

Pois bem: percebemos que o indivíduo se apresenta como um medium social, 

que singulariza uma substância universal que é o trabalho humano abstrato. As pistas 

dessa substância social se apresentam, primeiro, como sua expressão singular de 

existência, ou seja, como valor de troca de mercadorias diversas, ou melhor, como a 

trocabilidade dessas mercadorias: “o que se evidencia comum na relação de permuta ou 

no valor de troca é, portanto, o valor das mercadorias”122. Em outras palavras, essa 

substância social se apresenta, em mercadorias singulares, como valores de troca, ou 

melhor, como médias do tempo de trabalho socialmente necessário para produzir 

determinada mercadoria. Entretanto, estes valores de troca são apenas formas nominais, 

ou melhor, manifestações particulares de magnitude de uma substância que permeia 
                                                
121 Op.cit., p. 251. 
122 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. 1. Op.cit., p.60. 
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todas as outras mercadorias, que expressão valores de troca em medidas diferentes, mas 

que são igualáveis entre si. Encaremos essa questão mais de perto, agora. 

Como vimos, o valor de troca que se expressa em uma mercadoria é resultado da 

quantidade do trabalho social contido nela, em média. A soma de todas as quantidades 

de trabalhos distintos, individuais, objetivados em todos as mercadorias, é igual ao total 

da substância valor, em toda a sociedade. Essa substância é criada pelo trabalho de 

todos os indivíduos, destituído de suas características singulares, nivelados e igualados. 

Em termos puramente formais, podemos dizer que, se o valor de troca de uma 

mercadoria se descreveu na fórmula 푣푡 = 	 ⋯	 123, onde um determinado setor 

da economia descobre a sua média de tempo necessário para produzir dada mercadoria 

singular, na forma valor, a fórmula é diferente em dois aspectos: 1) não se trata de um 

setor específico da economia, mas de toda a economia, ou seja, o trabalho aqui perde 

todas as suas particularidades e se torna um universal que se apresenta em mercadorias 

singulares, em magnitudes diferentes; 2) não calculamos média de trabalho, mas sim a 

soma total dos trabalhos médios. A fórmula para forma valor seria 푣 = ∑푣푡 124, onde o 

trabalho de todos os indivíduos, mediados socialmente (expressos pelo valor de troca, 

vt), seria a forma expressa de uma universalidade concreta chamada valor. Não é que 

cada indivíduo entre, singularmente, na soma do valor, pois, se assim fosse, teríamos 

que considerar que o trabalho singular de um indivíduo sem habilidades corroboraria 

mais para o crescimento do valor total da riqueza produzida em dada sociedade. Mas é o 

trabalho médio, ou seja, o indivíduo que soma seu trabalho à substância valor já é um 

indivíduo medium social. É por essa razão que, na fórmula do valor, temos as somas dos 

valores de troca (vt) e não dos trabalhos singulares (t). 

Para prosseguir na análise, observemos as palavras de Marx: 

as mercadorias, recordemos, só encarnam valor na medida em que são expressões de 

uma mesma substância social, o trabalho humano; seu valor é, portanto, uma 

realidade apenas social, só podendo manifestar-se, evidentemente, na relação social 

em que uma mercadoria se troca por outra. Partimos do valor de troca ou da ralação 

de troca das mercadorias, para chegar ao valor aí escondido. Temos, agora, de voltar 

a essa forma de manifestação do valor125. 

                                                
123 Valor de troca (vt) é igual a soma de todos os trabalhos singulares detidos em dado tipo de produção 
(t), dividido por essa quantidade de indivíduos nessa determinada produção (y). 
124 Valor (v) é igual à soma nos valores de troca de dada sociedade (vt). 
125 Ibidem, p.69. 
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Ou seja, duas mercadorias, ao se trocarem, expressão valores de troca idênticos. 

Revela-se, nessa permuta, uma substância comum entre as duas. A essa substancia 

comum, Marx nomeia de valor, que se constitui de uma substância presente em cada 

mercadoria de uma sociedade produtora de mercadorias e que só se manifesta ou vem a 

ser, mediante a troca entre essas mercadorias, ou seja, só se manifesta como valor de 

troca, em uma relação entre duas mercadorias. Somente podemos estudar essa 

substância valor, portanto, por meio da sua forma de manifestação, ou seja, pelo seu 

valor de troca, quando uma mercadoria se põe perante outra.  

Sigamos as instruções de Marx: um indivíduo vai ao mercado com sua 

mercadoria que, para ele, é valor de troca, a fim de efetuar transações comerciais com 

outros indivíduos. Com esse objetivo, esses indivíduos põem em jogo seus produtos 

que, para quem compra, representa uma utilidade qualquer, mas, para quem vende, só 

exerce a função de valor de troca. Eles efetivam a troca dessas mercadorias, tornando 

possível a efetivação do valor de uso das mercadorias em questão, por meio da troca. 

Mas como se dá a troca dessas mercadorias?   

O que temos em vista, nessa relação de troca, é a fórmula simples do valor. 

“Todo o segredo da forma valor encerra-se nessa forma simples do valor”126: x da 

mercadoria a = y da mercadoria b. Essa relação de igualdade representa o segredo da 

forma valor, ou seja, a forma em que ela se mostra como tal. Uma quantidade x da 

mercadoria a aparece numa igualação com a quantidade y da mercadoria b, 

constituindo, assim, uma relação de troca. Nessa ralação de troca, a mercadoria a 

assume a forma ativa, aquilo que vai ter seu valor de troca expresso em outro produto, 

enquanto a mercadoria b assume a forma passiva, ou seja, aquilo que vai servir de 

equivalente da mercadoria a: nessa fórmula, o valor de uso da mercadoria a se espelha 

no valor de troca da mercadoria b, sendo, portanto, seu equivalente. Em outros termos, a 

mercadoria a apresenta-se como forma relativa do valor e a mercadoria b como 

equivalente127. Essa relação é necessária, pois uma mercadoria só pode expressar seu 

valor de troca em outra mercadoria, nunca nela mesma. Mercadorias isoladas não 

expressam valor, mas é na trocabilidade ativa que essa latência, marca direta dos 

diversos trabalhos dos muitos indivíduos, se expressa. Temos, portanto, a dupla 

                                                
126 Ibidem, p.70. 
127 Cf. Ibidem, p.70s. Em suma, forma equivalente do valor é a parte passiva da troca, onde, em seu 
corpo, se expressará o valor de troca da mercadoria ativa, ou seja, a forma relativa. A forma relativa é a 
parte ativa da troca, que terá o seu valor de troca expresso no corpo da mercadoria passiva, ou seja, da  
forma equivalente. 
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determinação da mercadoria se expressando numa relação externa de mercadorias 

diferentes: 

a contradição interna, oculta na mercadoria, entre valor de uso e valor, patenteia-se, 

portanto, por meio de uma oposição externa, isto é, através da relação de duas 

mercadorias, em que uma aquele cujo valor tem de ser expresso [forma relativa], 

figura apenas como valor de uso, e a outra, aquela na qual o valor é expresso [forma 

equivalente], é considerado mero valor de troca128. 

Pois bem: na relação x da mercadoria a e y da mercadoria b, fisicamente, coisas 

completamente diferentes se apresenta. Todavia, “somente como expressões de uma 

mesma substância são grandezas homogêneas, por isso, comensuráveis”129. Esse terceira 

substância, diferente das duas mercadorias distintas, mas que, ao mesmo tempo, 

possibilita a troca entre elas, está na própria mercadoria. Portanto, a substância diferente 

das mercadorias singulares e, ao mesmo tempo, igual a elas, é o que torna possível a 

equiparação das duas diferentes formas na relação de troca (equivalente e relativa): a 

diferença é, ao mesmo tempo, identidade. Em Marx, a substância valor é, portanto, um 

terceiro igual e diferente da mercadoria, onde se evidencia a dupla natureza da 

mercadoria (valor de uso e valor de troca) e do trabalho (trabalho concreto e trabalho 

abstrato).  

É preciso ter em mente, portanto, que as fórmulas matemáticas apresentadas 

acima não são analíticas, demonstrando apenas a mera soma de trabalhos, mas são 

sintéticas: o resultado dos múltiplos trabalhos cria uma substância real, concreta, mas 

impalpável, chamada valor. A sua expressão está nos valores de troca das diversas 

mercadorias em relação direta entre si. Sua existência é social, mas nem por isso menos 

real do que qualquer outra coisa do mundo físico. Se uma pedra, no mundo físico, 

separa porções da água do mar que se chocam contra ela, nesse mundo abstrato-

concreto que Marx analisa nas mediações de O capital, também temos mediações e 

efeitos de sua existência no mundo empírico. Ao trocar mercadorias, na relação entre 

forma relativa e forma equivalente, temos fenômenos empíricos desse mundo abstrato-

concreto. O valor, em si, tem sua existência em relações individuais entre homens reais. 

Mas ao mesmo tempo, a relações entre esses homens estão condicionadas por essa 

substância abstrata-concreta. Portanto, ela não é menos real, só não é imediatamente 

observada; não se dá sem reflexão sobre o mundo empírico.  
                                                
128 Ibidem, p.83. 
129 Ibidem, p.71. 
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2.4. A forma dinheiro: o valor objetivo se expressa em um símbolo 

(inter)subjetivo. 
 

 Vimos que as múltiplas mercadorias, por terem em comum o valor, podem se 

expressar umas nas outras. Vimos que a forma valor é, nada mais, que o trabalho de 

muitos indivíduos, mediados, cada um deles, socialmente e, além disso, 

descaracterizado de todas as suas qualidades específicas. Ou seja, qualquer mercadoria 

pode assumir a forma relativa e se espelhar em qualquer outra, já que todas elas fazem 

parte de um trabalho humano geral, abstrato. Por exemplo, a mercadoria a pode ser 

relativa a qualquer outra mercadoria b, ou c, ou d, ou e, ou f..., posto que todas elas 

participam de uma mesma substância social: o dispêndio de força humana de trabalho. 

Nesse sentido temos a seguinte fórmula: 

	푎 = 	푏	˅	푐	˅	푑	˅	푒	˅	푓	˅… 130 

Nessa “forma extensiva do valor relativo”131, podemos perceber que a, 

assumindo a forma relativa do valor, pode ter por seu equivalente qualquer mercadoria ( 

b, ou c, ou d, ou e, ou f...). “Dessa forma, esse valor, pela primeira vez, se revela 

efetivamente massa de trabalho humano homogêneo. O trabalho que o cria se revela 

expressamente igual a qualquer outro”132.  

Claro que, de acordo com o que estudamos sobre a relação entre a forma relativa 

e a forma equivalente do valor, qualquer uma dessas mercadorias pode, também, 

assumir o papel de equivalente de todas as outras: as mercadorias b, c, d, e, f... podem 

ser relativas à mercadoria a, sendo este equivalente de todas elas. Ora, nesse momento, 

a mercadoria a assume a forma de equivalente de todas as outras mercadorias, sendo 

expressão geral delas. Vejamos a fórmula: 

 
푏
푐
푑
푒
푓
푔…⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

= 푎133 

                                                
130 Mercadoria a é igual a mercadoria b, ou c, ou d, ou e, ou f... 
131 Ibidem, p. 84. 
132 Ibidem, p. 84s. 
133 Mercadoria a é igual a qualquer outra mercadoria, seja b, c, d, e, f, g... 
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Como vimos, na posição relativa, as mercadorias têm seu valor de uso expresso 

no valor de troca da mercadoria equivalente, portanto, todas as mercadorias se refletem 

no valor de troca da mercadoria a, em nosso exemplo. Nesse sentido, 

o trabalho objetivado no valor da mercadoria é representado não só sob o aspecto 

negativo em que se põem de lado todas as formas concretas e propriedades úteis dos 

trabalhos reais; ressalta-se, agora, sua própria natureza positiva. Ele é, agora, a 

redução de todos os trabalhos reais a sua condição comum de trabalho humano, de 

dispêndio de força humana de trabalho134. 

Nessa última fórmula, que Marx chama de “forma geral do valor”135, temos a 

melhor expressão da substância valor136, posto que uma única mercadoria espelha o 

valor de todas as outras, ou seja, uma mercadoria se transforma em equivalente de todas 

as outras mercadorias. Temos, aqui, todas as pressuposições lógicas para a forma 

dinheiro.  

Ora, uma mercadoria que assume a forma de equivalente geral, deve encontrar-

se em destaque das outras mercadorias. Na história da humanidade, tivemos inúmeras 

mercadorias que cumpriram esse papel de equivalente geral. Entretanto, “é só a partir do 

momento em que esse destaque se limita, terminantemente, a uma determinada 

mercadoria, adquire a forma unitária do valor relativo do mundo das mercadorias 

consistência objetiva e validade social universal”137. Essa mercadoria, portanto, que é 

socialmente aceita como equivalente universal, transforma-se em mercadoria-dinheiro: 

“mercadoria determinada, com cuja forma natural se identifica socialmente a forma de 

equivalente, torna-se mercadoria-dinheiro, funciona como dinheiro”138.  

O dinheiro, portanto, é a mercadoria que é identificada, no reino das 

mercadorias, como equivalente de todas as outras. Sua existência física nada mais 

carrega do que a maneira de expressar nominalmente o valor de troca das outras 

mercadorias. Nesse sentido, a fórmula que abarca a forma dinheiro é: 
푎
푏
푐
푑
푒
푓…⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

= 퐷139 

                                                
134 Ibidem, p. 89. 
135 Ibidem, p.87. 
136 Cf. Ibidem, p.91. 
137 Ibidem, p.91. 
138 Idem. 
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A forma dinheiro (D) é a forma de equivalente universal socialmente 

estabelecida para “fornecer às mercadorias o material para exprimirem o valor ou em 

representar os valores das mercadorias como grandeza que têm a mesma 

denominação”140. Trata-se de um reconhecimento intersubjetivo do dinheiro como 

símbolo do valor, como nome em que dada quantidade de valor se enquadra.  

Destaquemos, agora, duas dimensões do dinheiro para a qual temos que recorrer 

a individualidade: a objetividade do valor expresso e a subjetividade da expressão. 

Dinheiro expressa um valor. Ele não paira em mundo ideal e se coloca frente às 

outras mercadorias como seu comprador. Na realidade, o dinheiro só quantifica, de 

forma fácil, a quantidade de valor, ou melhor, de trabalho humano abstrato, contida 

objetivamente na mercadoria:  

não é através do dinheiro que as mercadorias se tornam comensuráveis. Ao 

contrário. Sendo as mercadorias, como valores, encarnações de trabalho humano e, 

por isso, entre si comensuráveis, podem elas, em comum, medir seus valores por 

intermédio da mesma mercadoria específica, transformando esta em sua medida 

universal do valor, ou seja, em dinheiro. O dinheiro, como medida do valor, é a 

forma necessária de manifestar-se a medida imanente do valor das mercadorias, o 

tempo de trabalho141. 

Ou seja, a objetividade do valor que o dinheiro expressa é a objetividade dos 

trabalhos individuais, que em sua sociabilização, se equilibram e se medeiam em uma 

substância abstrata-concreta que se chama valor. Portanto, a realidade que se esconde 

por trás do dinheiro é o mundo do trabalho, ou seja, são indivíduos trabalhando e 

produzindo coisas uteis para as suas vidas, como já analisamos acima. 

 Sabemos que “a expressão do valor de uma mercadoria em ouro (x da 

mercadoria a = y da mercadoria ouro) é sua forma dinheiro ou seu preço”142. Ou seja, o 

dinheiro expressa, simbolicamente, aquilo que está contido objetivamente na 

mercadoria: o trabalho de homens reais, destituído de qualquer característica singular. A 

objetividade que é expressa pelo dinheiro, é o valor, mas como o dinheiro se torna 

nome, ou melhor, expressão numérica do valor? Essa é uma pergunta complexa que 

teremos que analisar.  

                                                                                                                                          
139 Dinheiro (D) é igual a qualquer outra mercadoria, seja a, b, c, d, e, f... 
140 Ibidem, p. 121. 
141 Idem. 
142 Ibidem, p.122. 
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 Uma dada quantidade de valor contida na mercadoria a, para ser trocada pela 

mercadoria b, simplesmente espelha a forma relativa na forma equivalente da 

mercadoria b. Ambas fazem parte da substância valor e, portanto, não terão dificuldades 

em se permutar. Entretanto, introduzimos aqui a forma dinheiro, que se torna mediação 

das trocas de mercadorias. O dinheiro se apresenta como equivalente universal das 

mercadorias e, portanto, o meio pelo qual se expressa os seus preços. Temos, assim, que 

a mercadoria a custa y dinheiro. Se o comprador possui essa quantidade de dinheiro, ele 

poderá adquirir a mercadoria a. Ora, o dinheiro, aí, cumpriu a função de signo de um 

valor objetivo da mercadoria, mas ele mesmo, não é esse valor; ele simplesmente 

nomeia valor contido na mercadoria. Temos, aqui, uma função (inter)subjetiva do 

dinheiro. Segundo Marx, “como forma valor, o preço ou a forma dinheiro das 

mercadorias se distingue da sua forma corpórea, real e tangível. O preço é uma forma 

puramente ideal ou mental”143, mas não arbitrária. Ou seja, “o responsável pela 

mercadoria tem, por isso, de lhe emprestar a língua ou de pôr-lhe etiqueta, anunciando 

seu preço ao mundo exterior”144, mas essa nomeação não é fruto, meramente, da 

vontade subjetiva: “embora apenas o dinheiro idealizado sirva para medir o valor, 

depende o preço, inteiramente, da substância real do dinheiro”145, ou seja, o valor. É no 

valor que está contido o caráter social do trabalho, ou seja, as individualidades em 

relações, pressuposto constante de O capital. Por isso, a mercadoria precificada não tem 

no preço uma relação independente de seus fundamentos na individualidade, mas “o 

caráter social já existe nelas, aquém do preço, no valor precisamente”146.  

Vemos, assim, que aquilo que é medido e nomeado no dinheiro é a quantidade 

de trabalho contido na mercadoria precificada, ou seja, é exatamente a sociabilidade do 

trabalho individual. Para tanto, a nomeação desse valor, ou seja, as condições que se 

cria, historicamente, para facilitar a troca e a segurança da forma dinheiro são condições 

intersubjetivas, ou seja, o reconhecimento do dinheiro como valor, se dá por 

reconhecimento das subjetividades em relação, mas não depende apenas da vontade de 

cada indivíduo, mas de todas as individualidades em relação. O resultado expresso no 

preço em dinheiro é, tão somente, o resultado das relações individuais, comprando e 

produzindo para a realização do binômio. Evidente que a lei do capital exige não só a 

reprodução do binômio, mas, acima de tudo, a valorização do valor. Todavia, como já 
                                                
143 Idem. 
144 Idem. 
145 Ibidem, p. 123. 
146 FAUSTO, Ruy. Dialética marxista, dialética hegeliana. Op.cit., p. 82. 
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demonstramos acima, essa auto-expansão do valor só é possível mediante a reprodução 

constante do sistema binômico de consumo e produção, muito embora esse sistema não 

seja o alvo da produção capitalista, que desloca dinheiro somente para aumentá-lo, não 

pelo bem da humanidade.  

 

2.5. O fetichismo: o indivíduo sem seus predicados. 

 

 Percebemos, ao longo da exposição do nosso objeto, que a cada nova categoria 

introduzida, se tornou mais complexo encontrar o lugar do indivíduo em O capital. Ou 

seja, cada passo que damos em direção à plena determinação do conceito de capital, 

mais mediações se colocam entre nós e o indivíduo singular que queremos encontrar nas 

entrelinhas de O capital e como agentes do capitalismo. Da pressuposta necessidade 

natural da espécie Homo Sapiens à introdução do binômio consumo-produção (valor de 

uso, trabalho concreto), com o primeiro passo do chamado “pôr teleológico”, tínhamos 

a individualidade patente, clara e evidente: indivíduos produzem e consomem 

mercadorias. Depois chegamos ao valor de troca, onde a individualidade se torna 

medium social: indivíduos produzem mercadorias e as mercadorias são e não são o 

produto direto daquilo que ele tinha previamente ideado. Na forma valor, o trabalho 

abstrato perde todas as características do trabalho individual, criando uma substância 

social, resultado de relações entre indivíduos, que se singulariza em cada mercadoria, 

como valor de troca. Aqui, o indivíduo desvanece e só se pode observá-lo como doador 

de tempo para a substância valor. Já na análise da forma dinheiro, por fim, uma coisa 

indiferente ao trabalho expressa o valor, ou seja, não se faz referência alguma ao 

trabalho. Evidencia-se que a cada nova categoria introduzida, mais distantes ficamos do 

indivíduo e mais abstrata se torna a categoria que analisamos. Decididamente, temos 

que dar razão a Lukács, quando afirma: “as categorias decisivas da economia, cada vez 

com mais força, superam a originária e predominante ligação natural, cada vez 

adquirem mais decididamente um caráter social”147.  

A cada nova conquista que temos nas mediações de O capital, mais abstratas se 

tornam as categorias e mais distantes ficamos das singularidades, a ponto de chegar a 

                                                
147 LUKÁCS, György. Marx, ontología del ser social. Op.cit., p.105s. A intuição de Lukács parece 
absolutamente correta, todavia, discordamos que seja preciso a introdução de uma ontologia do ser social 
para decifrar essa espécie de relações, que no nível do conceito são nomeadas e unificadas como um 
fenômeno social. Ora, a ideia de relação é suficiente para dar conta dessa esfera do concreto.  
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“categorias de caráter puramente social”148. Obviamente, esse grau crescente de 

mediações interpostas significa, também, o processo de concreção do conceito de 

capital e, por isso, quanto mais próximos da totalidade concreta, mais distantes ficamos 

da singularidade. Aqui, o que precisamos ter em mente é que esse indivíduo continua no 

mesmo lugar, e toda nova mediação faz, em última instância, referência aos indivíduos, 

como sua causa constante, não de forma posta, mas pressuposta. Ou melhor, como 

afirmamos acima, o sujeito de O capital é o capital, mas temos que perceber que o que 

Marx pretende demonstrar é que o capital não é um ser independente de suas partes, 

nem uma entidade sobrenatural, mas uma concretude cuja substancialidade está na 

relação de indivíduos. Por essa razão, a revolução dessas relações significa a 

deterioração das relações capitalistas e, consequentemente, a abolição desse sistema. 

Esse, sem dúvidas, é o intento da ciência de Marx: desmistificar o capitalismo e 

demonstrar suas contradições, com o fim não de romper com o decurso natural do 

sistema capitalista, mas de “encurtar e reduzir as dores do parto”149, ou melhor, 

antecipar a convulsão mortal do sistema150. 

Diante disso, percebemos que a totalidade, em si, não é nada, sem suas muitas 

determinações, dentre as quais, as relações de indivíduos, em dado contexto histórico, é 

a mais fundamental, como podemos perceber na análise do binômio de consumo e 

produção. Ora, toda forma social, antes de tudo, precisa reproduzir a vida dos seus 

indivíduos, portanto, a relação fundante, o momento primeiro de toda forma de 

metabolismo entre os homens e a natureza, faz referência, primeiro, ao indivíduo como 

ser biológico. Fica patente, por isso, que a forma valor ou a forma dinheiro do valor, por 

exemplo, são categorias sociais, mas se buscarmos suas raízes no trabalho, como 

                                                
148 Ibidem, p.106. Caráter puramente social, para nós, quer dizer a relação dos indivíduos dentro da 
sociedade. Conferir ponto 1.2. dessa dissertação. 
149 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p.18. 
150 Marx entende que toda forma social que se baseia na luta de classes, ou seja, na exploração de uma 
classe por outra, se assenta sob a contradição que lhe eliminará. Ou seja, a própria dominação de uma 
classe por outra provoca tensões que, mais cedo ou mais tarde, levaram a substituição dessa forma social 
por outra. O capitalismo não é diferente. Ele se sustenta sobre uma enorme contradição entre as duas 
maiores e mais abrangentes classes de toda a história humana: o proletário e o burguês. Nesse sentido, 
também ela, necessariamente, sucumbirá. A sua intenção, em O capital, é demonstrar com profundidade 
científica a contradição entre capital e trabalho, a fim de esclarecer a classe trabalhadora da sua condição 
de exploração (daí a preocupação em tornar o capital “mais acessível à classe trabalhadora” MARX, Karl. 
O capital. Livro I. Vol. I. Op.cit., p. 31) e, portanto, abreviar o declínio do sistema de capital e a sua 
substituição histórica por outra forma de sociedade. Com isso, compartilhamos da mesma opinião com 
Mészáros: “Marx escreveu O capital com o propósito de contribuir para o rompimento, em condições 
favoráveis, do domínio do capital. Ou seja, quando – em seu rumo implacável de tudo subsumir, em 
escala global, a si – o ‘capital social total’ não pode mais deslocar as suas contradições e é empurrado a 
seus limites intransponíveis, evidenciando, assim, o surgimento do ‘reino da nova forma histórica’” 
MÉSZÁROS, István. Para além do capital. Op.cit., p. 1063. 
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mostramos acima, veremos que sua referência vai ao indivíduo e, irremediavelmente, 

até à natureza própria desse animal do gênero Homo, que chamamos de Homem. Ou 

seja, mesmo categorias de caráter puramente social, abstrações concretas do real, são 

baseadas na forma natural do indivíduo, que é pressuposta em O capital. Entretanto, as 

inúmeras mediações que se introduzem entre o observador e o indivíduo, na análise 

econômica, leva a falsa imagem de que as próprias categorias econômicas são 

independentes do indivíduo, o que não são. Na realidade, isso acontece, inclusive, com 

muitos marxistas que identificam na chamada “história-natural” do capitalismo, a sua 

derrocada e o vir a ser necessário do comunismo. Entretanto, essa é uma leitura tacanha 

do pensamento de Marx. O que, na realidade, significa essa “história-natural” é que a 

análise parte da totalidade abstrata para a totalidade concreta, demonstrando suas leis 

próprias e seus movimentos, ou seja, aquilo que foi necessário logicamente, do ponto de 

vista do que está historicamente posto, para que a totalidade dos fatos chegasse ao que 

é151. Entretanto, esse processo que trabalha com universais torna-se substantivo nas 

singularidades, no cotidiano dos homens que interagem entre si e mantém um 

metabolismo com a natureza. Ou seja, acreditar que a história, o capitalismo, por si só, 

conduziria o mundo ao comunismo, trata-se de uma passagem indevida da ciência ao 

misticismo, que não tem respaldo no pensamento de Marx. A relação entre os 

indivíduos e a totalidade, em Marx, é dialeticamente analisada e, se bem entendida, 

torna a análise da totalidade uma exposição de momentos sociais, onde o indivíduo se 

torna um pressuposto necessário. Cara indivíduo, em sua vida cotidiana, visando seus 

interesses, repõe, na sua relação com outros indivíduos, as regras de movimentos sociais 

que eles mesmos são produtos e e produtores. Nesse modo de análise histórico-natural, 

“a substância universal tem como seu fundamento uma estrutura social em que as 

peculiaridades dos processos de trabalho se tornam indiferentes para sua reposição 

como totalidade”152, todavia, ainda são seus fundamentos. 

Acreditamos que, nesse momento de nossa exposição, temos a chave para a 

compreensão de tudo que dissemos, até aqui, e mesmo de todo O capital, no que se 

refere ao indivíduo:  

                                                
151 “Refletir sobre as formas da vida humana e analisá-las cientificamente é seguir rota oposta à do seu 
verdadeiro desenvolvimento histórico. Começa-se depois do fato consumado, quando estão concluídos os 
resultados do processo de desenvolvimento”. MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 97. 
152 GIANNOTTI, José Arthur. Certa herança marxista. Op.cit., p. 113. 
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percebe-se a importância do fetichismo da mercadoria na economia dos conceitos 

elaborados por Marx, pois só ele permite denunciar o misticismo lógico do 

Conceito, conferir movimento contraditório àquelas categorias que se desdobram a 

partir da contradição principal entre valor de uso e valor, atribuindo especificidade 

histórica à oposição entre trabalho vivo e trabalho morto153. 

  Com o fetichismo, a mercadoria apresenta o indivíduo sem seus predicados e os 

seus predicados como sujeitos, potentados do próprio indivíduo, ou seja, “uma relação 

social definida, estabelecida entre os homens, assume a forma fantasmagórica de uma 

relação entre coisas”154. Aqui, a divisão social do trabalho e as próprias mercadorias, 

ambas produtos do trabalho humano em suas relações historicamente determinadas 

(gramática social referida acima), apresentam-se para os próprios indivíduos como 

poderes para além deles mesmos, como forças estranhas e intransponíveis. Aqui, temos 

a retirada do véu que proíbe o reconhecimento do indivíduo como causa constante de 

todo fenômenos sócio-econômico, ou seja, a naturalização das categorias de cunho 

social  como se fossem leis físicas, não como leis sociais. Vemos a chave da crítica de 

Marx à economia política, que partia da exposição natural das categorias que só podem 

ser históricas, ou seja, frutos de relações sociais de indivíduos entre si e com a natureza. 

Vemos com clareza cristalina, a partir daqui, que, para Marx, 

a natureza não produz, de um lado, possuidores de dinheiro ou de mercadorias e, do 

outro, meros possuidores das próprias forças de trabalho. Esta relação não tem sua 

origem na natureza, nem é mesmo uma relação social que fosse comum a todos os 

períodos históricos. Ela é, evidentemente, resultado de um desenvolvimento 

histórico anterior, o produto de muitas revoluções econômicas, do desaparecimento 

de toda uma série de antigas formações da produção social155. 

E mais, afirma Marx: 

também as categorias econômicas que observamos antes trazem a marca da história. 

A existência do produto como mercadoria implica determinadas condições 

históricas. Para ser mercadoria, o produto não deve ser produzido para satisfazer 

imediatamente às necessidades do produtor156.  

                                                
153 Ibidem, p. 113s. 
154 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 94. 
155 Ibidem, p. 199. 
156 Idem. 
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Portanto, percebemos que, com a exposição do fetichismo, saímos de um 

processo observado do ponto de vista naturalista para um processo analisado do ponto 

de vista histórico-natural, ou seja, um processo de análise que verifica e demonstra as 

leis próprias da sociedade, sem lhe dar a autonomia frente à história do homem. Com 

isso, veremos que, mesmo que os fenômenos que se apresentam como uma totalidade 

independente, tal como o valor ou a sua forma de expressão pura, o dinheiro, são 

resultados de ações de indivíduos, em seus cotidianos, produzindo suas vidas. Ao se 

reproduzirem, eles mesmos não percebem que o que estão produzindo é, além da sua 

singularidade, a totalidade do sistema, que se apresenta para seus próprios criadores 

como uma objetividade puramente exterior e independente, determinando os modos de 

produzirem suas vidas. Como isso se dá? Quais as implicações da introdução do 

fenômeno do fetichismo na teia de determinações de O capital? Qual o resultado disso 

na compreensão do indivíduo nas linhas da obra máxima de Karl Marx?  

A mercadoria, de imediato, se apresenta como coisa simples – simples resultado 

do sistema binômico de consumo e produção, descrito acima. Na imersão em sua 

análise, descobrimos quão complexa ela é: possuidora de mediações e determinações 

capciosas, cheia de intricamentos, aos quais Marx se propôs a decifrar em toda a 

primeira seção de O capital, posto que são fundamentais para a compreensão da obra. 

Entretanto, devemos ressaltar que “o caráter misterioso da mercadoria não provém do 

seu valor de uso, nem tampouco dos fatores determinantes do valor”157, ou seja, o tempo 

de trabalho gasto para produzir a mercadoria ou a utilidade dela para um indivíduo não 

são mistérios. Em outras palavras, não é do binômio de consumo-produção, nem da 

quantidade de trabalho gasto para produzir dados valores de uso – trabalho abstrato158 – 

que vem o mistério da mercadoria. O mistério da mercadoria vem da sua forma própria 

de ser mercadoria, ou seja, da sociabilidade natural da divisão social do trabalho, que se 

desvanece frente ao aparente dom da mercadoria de se permutar em outras mercadorias, 

no meio da infinidade da imensa acumulação de mercadorias, em que se constitui nossa 

sociedade. Quando por exemplo, um indivíduo troca um sapato pelo equivalente em 

                                                
157 Ibidem., p.93. 
158 Não nos alinhamos à interpretação que põe trabalho abstrato como idêntico a trabalho assalariado, 
trabalho estranhado etc. Essa inferência é correta do ponto de vista histórico, mas não é uma dedução 
lógica das categorias de O capital. Trabalho abstrato ainda não é trabalho estranhado, posto que as 
mediações, dinheiro, capital, capital constante, capital variável, mais-valia etc. ainda não foram postas, o 
que nos leva a conclusão que ainda não se pode falar, aqui, de exploração capitalista, embora ela esteja 
pressuposta, já que o capital, enquanto conceito abstrato, já aparece no inicio, mas sem determinações. 
Pelas mesmas razões, discordamos da interpretação que coloca fetichismo como idêntico ao 
estranhamento.  
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dinheiro, ele não troca a objetivação do trabalho do sapateiro, nem horas de trabalho 

humano, mas troca, aparentemente, a mercadoria-sapato pelo dinheiro, seu equivalente. 

Portanto, perde-se de vista, nessa imensa acumulação de mercadorias, a origem da 

mercadoria mesma, por ela ser, enquanto tal, um produto de um e de muitos, e, como 

produto de um trabalho social, é extremamente complexo encontrar a origem na 

individualidade, no trabalho vivo, concreto. Dessa forma, a mercadoria, em sua 

contrariedade própria (ser valor de uso e ser valor), perde sua ligação com a 

individualidade e se apresenta aos indivíduos como um terceiro, como um outro, como 

vontade independente deles mesmos. A imensa acumulação de mercadorias se 

apresenta, perante os indivíduos, como vontade autônoma, independente, e “esse 

fetichismo do mundo das mercadorias decorre, conforme demonstra a análise 

precedente, do caráter social próprio do trabalho que produz mercadoria”159, ou seja, da 

interveniência da troca na relação entre o trabalho social e o indivíduo. 

A necessidade que o homem natural tem que efetivar o binômio de consumo-

produção, passando a ser mediada pela troca, o submete a uma relação de mercadorias. 

Nesse sentido, relembrando os textos da juventude160, fortemente marcados pela leitura 

de Feuerbach, Marx afirma: “na religião, o ser humano é dominado por criações de seu 

próprio cérebro; analogamente, na produção capitalista, ele é subjugado pelos produtos 

de suas próprias mãos”161. Ou seja, o homem, nesse contexto, é impelido a realizar o seu 

metabolismo material com a natureza. Nesse momento histórico, a realização dessa 

necessidade se dá através da troca de mercadorias. Estas, por sua vez, disfarçam a 

divisão social do trabalho e a sociabilidade do trabalho humano sob a sombra de um 

poder próprio da mercadoria. Daí se conclui que o homem, para realizar sua necessidade 

de consumo, se submete ao sistema de relações entre mercadorias, expresso na forma 

pura do dinheiro, como seu novo potentado, e não como resultado de seus trabalhos 

individuais e sociais.  

Ora, nossos exemplos são sempre muito simples, a fim de tornar o complexo 

compreensível. Entretanto, a imensa acumulação de mercadorias é uma realidade muito 

mais difícil do que um simples indivíduo que troca seu produto por dinheiro e que, 

posteriormente, converte esse dinheiro em novos meios de produção e de subsistência 

                                                
159 Ibidem, p. 94. 
160 Sobretudo MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. Op.cit. 
161 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. II. Op.cit., p. 724. 
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para ele e sua família162. Na realidade, quando pomos esse indivíduo em intercâmbio, já 

supomos outros indivíduos, mais mercadorias, outros formas de trabalho, outras 

relações, em outros tempos e lugares. Por isso, afirma Marx,  

a parte do capital que consista em instrumentos e materiais de trabalho é, como 

"mercadoria já criada", sempre um pré-requisito em cada ramo específico da 

produção. É impossível fiar o algodão que ainda não tenha sido produzido, operar 

eixos que ainda têm de ser fabricados, ou queimar carvão que ainda não tenha sido 

trazido da mina. Estes sempre entram no processo [de produção] como formas de 

trabalho pré-existentes163.  

Tudo isso torna todo o sistema de produção de mercadorias mais complexo e 

cheio de mediações, que é o que torna o fetichismo uma realidade, um fenômeno social 

e não um mero problema epistemológico. Todavia, Marx não encara esse fetichismo 

com naturalidade ou como uma necessidade. De fato, na medida em que ele desmistifica 

esse engodo, já o denuncia: “todo o mistério do mundo das mercadorias, todo o 

sortilégio e a magia que enevoam os produtos do trabalho, ao assumirem estes a forma 

de mercadoria, desaparecem assim que examinamos outras formas de produção”164. 

Ora, quando um indivíduo qualquer produz para si ou para outro, de forma que não haja 

troca entre eles; por exemplo, quando um servo feudal produzia para o seu senhor e para 

si e sua família, não se apresentava mistério algum: o senhor dependia do servo e o 

servo dependia da suposta defesa do senhor. A interdependência se apresentava na 

realização direta e sem complexidade do binômio de consumo-produção; a divisão 

social do trabalho não tinha mistérios, era evidente. O que o servo produzia, nos dois 

momentos – no trabalho para o senhor e no trabalho para si – era utilidade, ou seja, se 

encerra na análise do binômio de produção e de consumo, necessário para a reprodução 

da vida e da sociedade165.  

Ainda no exemplo da sociedade feudal, se quisermos, podemos, abstrair um 

trabalho geral, calculado em tempo de trabalho social gasto na produção, sem que haja 

                                                
162 O curioso artigo de Quentin Lewis, através do que ele chama de arqueologia histórica, demonstra, de 
forma singular, essa complexidade do mundo das mercadorias, exemplificando-a no caminho que Marx 
trilhava, diariamente, de sua casa, em Londres, até o British Museum, onde efetuava suas pesquisas. Cf. 
LEWIS, Quentin. Shopping with Karl: Commodity Fetishism and the Materiality of Marx’s London. 
Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congress. Vol. VI, N. 1 (2010), pp. 150-166. 
163 MARX, Karl. Theories of surplus value. New York: Prometheus Books, 1999, p.278, (book III) 
164 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 98. 
165 Claro que também há toda uma estrutura social por trás disso, mas nos termos do produto, o que temos 
é produção e consumo, de forma simples. 
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mistério, nessa análise166. Entretanto, no momento em que se cria mercadorias e que, 

portanto, o trabalho social contido na mercadoria determina seu valor; e na medida em 

que essa hegemonia da produção e de troca de mercadorias abarca a sociedade como um 

todo, o mistério, a fantasmagoria da mercadoria ganha a sociedade, já que  

o caráter social da atividade, assim como a forma social do produto e a participação 

do indivíduo na produção, aparece aqui diante dos indivíduos como algo estranho, 

como coisa; não como sua conduta recíproca, mas como sua subordinação a relação 

que existem independentemente deles e que nascem do entrechoque de indivíduos 

indiferentes entre si. A troca universal de atividades e produtos, que deveio condição 

vital para todo indivíduo singular, sua conexão recíproca, aparece para eles mesmos 

como algo estranho, autônomo, como uma coisa167. 

Nesse sentido, em O capital, Marx define o fetichismo da seguinte forma: 

fetichismo é quando  

a igualdade dos trabalhos humanos fica disfarçada sob a forma da igualdade dos 

produtos do trabalho como valores; a medida, por meio da duração, do dispêndio da 

força humana de trabalho, toma a forma de quantidade de valor dos produtos do 

trabalho; finalmente, as relações entre os produtores, nas quais se afirma o caráter 

social dos seus trabalhos, assumem a forma de relação social entre os produtos do 

trabalho168. 

E mais: 

a mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características sociais do 

próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e 

propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho; por ocultar, portanto, a 

relação social entre os trabalhos individuais dos produtores e o trabalho total, ao 

refleti-la como relação social existente, à margem deles, entre os produtos do 

trabalho se tornam mercadorias, coisas sociais, com propriedades perceptíveis aos 

sentidos169.  

                                                
166 Evidente que esse cálculo seria incompleto e inconclusivo, já que a separação entre tempo de trabalho 
e tempo livre não era clara, além de possuirmos diversas formas e modos de trabalho, em uma mesma 
sociedade. A categoria de trabalho abstrato só se torna evidente e universal no capitalismo, ou seja, depois 
que os meios de produção se concentraram e o trabalho passou a ser empregado para a produção de valor 
e ampliação deste. 
167 MARX, Karl. Grundrisse. Op.cit., p. 105. 
MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p.94. 
169 Idem. 
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Pois bem: a mercadoria, ao ser produzida, sai da interioridade do indivíduo que a 

produz, para a exterioridade; de fato, ela ganha independência do homem, se aliena 

dele, no sentido de que não é mais uma existência dependente de sua subjetividade, mas 

uma existência em si, daquilo que foi pensado inicialmente; em outras palavras, 

“durante o processo de trabalho, o trabalho se transmuta de ação em ser, de movimento 

em produto concreto”170. O objeto do trabalho deixa de ser, portanto, uma realização do 

trabalho enquanto atividade viva e se converte em trabalho objetividado, realizado, 

concluído, pretérito, morto. Aqui, o primeiro, o trabalho ativo, vivo, em realização, no 

fenômeno do fetichismo, se submete às determinações do segundo, o trabalho pretérito, 

morto. Ora, a sociedade que estudamos é a sociedade capitalista, que se põe, logo no 

começo, como imensa acumulação de mercadorias. Dessa forma, mercadoria é, 

também, capital, embora essa ainda não tenha se mostrado. Dessa forma, o que se 

apresenta aqui é a subserviência dos indivíduos ao capital, como se esse fosse uma lei 

da natureza: tal qual a gravidade, é a redução do trabalho à lei do capital. Ora, os 

economistas, para Marx, cometeram o erro de tomar essa relação somente na aparência 

mais superficial, não descobrindo as contradições inerentes a ela. Por essa razão,  

para eles, o trabalho só se torna eficaz quando se torna capital e confronta-se com 

ele mesmo, o elemento passivo confrontando sua contraparte ativa. O produtor é 

controlado pelo produto, o sujeito pelo objeto, o trabalho que está sendo incorporada 

pelo trabalho incorporado em um objeto, etc. Em todas estas concepções, o trabalho 

passado aparece não meramente como um fator objetivo do trabalho vivo, 

subsumido por ela, mas vice-versa, não como um elemento da força de trabalho 

vivo, mas como um poder sobre este trabalho. Os economistas atribuem uma 

importância falsa aos fatores materiais do trabalho comparado com o próprio 

trabalho a fim de ter também uma justificação tecnológica para a forma social 

específica, i.e., a forma capitalista, na qual a relação do trabalho com as condições 

de trabalho é virada de cabeça para baixo, de modo que não é o trabalhador quem 

faz uso das condições de trabalho, mas as condições de trabalho que fazem uso do 

trabalhador171. 

Como se percebe claramente nos textos de Marx, não há nenhum mistério no 

fetichismo, além do mistério revelado da mercadoria. Muitas tentativas foram feitas 

com fim de enriquecer semanticamente o conceito de fetichismo, mas todas elas, no 

nosso ponto de vista, ultrapassam as fronteiras de O capital. O fetichismo é um conceito 

                                                
170 Ibidem, p. 223. 
171 MARX, Karl. Theories of surplus value. Op.cit., p. 275s (book III) 
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claro e acontece, posto que, “desde sua forma mais simples, a mercadoria, é atravessado 

pela contradição, cumpre não esquecer que cada passo na sua efetivação também tece 

novo véu a encobrir a oposição fundamental entre vivo e o morto”172. Ou seja, a imensa 

acumulação de mercadorias com a qual os indivíduos se deparam, constitui-se, também, 

uma imensa acumulação de mediações entre o trabalho vivo e o trabalho morto, a tal 

ponto que o trabalho morto parece ser independente do trabalho vivo; parece governar o 

trabalho vivo, a ponto do trabalho vivo ser transformado em mera força de trabalho 

subsumido a capital, como parte do capital variável. 

Para demonstrar a sua tese do fetichismo, Marx recorre à ideia de “uma 

sociedade de homens livres, que trabalham com meios de produção comuns e 

empregam suas múltiplas forças individuais de trabalho, conscientemente, como força 

de trabalho social”173. Ao contrário das robisonatas, onde todo o trabalho era executado 

por um indivíduo isolado, nessa sociedade de homens livres, o trabalho é social, ou seja, 

existe uma divisão social do trabalho consciente e racionalmente organizada. Ou seja, as 

múltiplas necessidades dos indivíduos são supridas não pelo seu trabalho, mas pelo 

trabalho social, do qual ele participa com o seu trabalho singular. A realização do 

binômio de consumo-produção se constitui, nessa sociedade, de um sistema 

racionalmente organizado para o consumo, ou melhor, todo o trabalho social se dedica à 

supressão das necessidades dos seus indivíduos e, claro, à reprodução dos meios de 

trabalho social. Nessa sociedade, pode-se, inclusive, supor o cálculo do tempo de 

trabalho como cota de cada indivíduo no trabalho social, que também, sendo o todo dos 

trabalhos individuais, pode ser calculado em tempo total. Com todas as características 

de uma sociedade de produção de mercadorias, ainda assim não existe fetichismo nessa 

sociedade imaginada, já que as relações dos indivíduos com o trabalho social se dá de 

forma clara, sem mistérios: “as relações sociais dos indivíduos no tocante a seus 

trabalhos e aos produtos de seus trabalhos continuam meridianamente claras, tanto na 

produção quanto na distribuição”174. O mistério, a fantasmagoria, o fetichismo só se 

introduz quando os indivíduos produtores “tratam seus produtos como mercadorias, isto 

é, valores, e comparam, sob a aparência material das mercadorias, seus trabalhos 

particulares, convertidos em trabalho humano homogêneo”175. Retirado o véu da 

mercadoria, descobre-se, portanto, indivíduos trabalhando e se relacionando entre si. 
                                                
172 GIANNOTTI, José Arhur. Certa herança marxista. Op.cit., p.104. 
173 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 100. 
174 Idem 
175 Ibidem, p.100s. 
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Por trás do poder das mercadorias, percebe-se que existem trabalhos humanos 

concretos, que fazem parte de um trabalho social, no qual, cada indivíduo participa, 

como produtor e como consumidor. Numa sociedade complexa como se tornaram as 

sociedades humanas de hoje, um sistema binômico de produção e consumo é impossível 

de se realizar sem que seja através do trabalho social e da divisão social do trabalho. 

Entretanto, não é necessário que esse intercâmbio social de produtos se dê por meio da 

troca de mercadorias. Portanto, o fim do fetichismo e das imagens religiosa desse 

mundo invertido só é possível, para Marx,  

quando as condições práticas das atividades cotidianas do homem representem, 

normalmente, relações racionais claras entre os homens e entre eles e a natureza. A 

estrutura do processo vital da sociedade, isto é, do processo da produção material, só 

pode desprender-se do seu véu nebuloso e místico no dia em que for obra de homens 

livremente associados, submetida a seu controle consciente e planejado176. 

  

                                                
176 Ibidem, p.101. 
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3. A passagem da aparência para a essência do capitalismo. 

3.1. A passagem da aparência para a essência: da circulação de mercadorias 

para a circulação de capital. 
 

 É preciso, agora, deixar a aparência do sistema e desvelar a essência do 

capitalismo. Descobrimos que todo sociedade, inclusive o capitalismo, se desenvolve a 

partir de um binômio de produção e consumo, no qual, a referência se faz ao individuo 

como produtor e consumidor. Sem isso, não existe sociedade, posto que, sem o mínimo 

metabolismo necessário com a natureza, o homem morre. Vimos, também, que esse 

binômio se amplia e complexifica e, mediante essa complexificação, foi necessário o 

aparecimento de uma divisão social do trabalho. Com ela, as carências individuais não 

são mais supridas somente com o trabalho individual, mas por meio do trabalho social, 

no qual, cada indivíduo participa como produtor e consumidor singular. Ficou claro que, 

historicamente, o meio em que se regulou a participação de cada indivíduo no trabalho 

social foi a troca. Ou seja, a realização do binômio, nesse processo histórico, se deu pela 

troca de produtos e, portanto, de mercadorias. Vejamos esse processo de circulação de 

mercadorias mais de perto. 

 

3.1.1. A circulação de mercadorias: o indivíduo como agente de troca e o 

individualismo das vontades. 

 

 As mercadorias são trabalho morto, realizado, passado, enfim, são coisas que só 

por vontade exterior são trocadas. Nas palavras de Marx: “não é com seus pés que as 

mercadorias vão ao mercado, nem se trocam por decisão própria. Temos, portanto, de 

procurar seus responsáveis, seus donos. As mercadorias são coisas; portanto, inermes 

diante do homem”177. As mercadorias, embora aparentem ter a característica humana da 

sociabilidade, só são o que são mediante as relações entre indivíduos livres, com 

vontades independentes178. Analisemos essa relação mais de perto. 

                                                
177 Ibidem, p.109. 
178 Para Fausto, aqui se encontra outra pressuposição de O capital: o Estado que estabelece o direito e que 
garante a relação jurídica entre os indivíduos. “No capítulo II, eles [os indivíduos] são postos como 
agentes homogêneos que trocam mercadorias no quadro de uma relação jurídica – o contrato –, relação 
jurídica pressuposta mais do que posta porque o direito como emanação do Estado está ausente”. 
Posteriormente, com a posição do capital, será perceptível que “os agentes são suportes individuais do 
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 Para que haja troca de mercadorias é preciso, antes de tudo, certo 

reconhecimento da liberdade individual. Ou seja, uma sociedade cuja troca de 

mercadorias é meio pelo qual se realiza o binômio consumo-produção, é uma sociedade 

de indivíduos livres e independentes entre si. Essas características só são encontradas na 

modernidade, ou seja, com o advento da sociedade burguesa. Numa sociedade feudal ou 

escravocrata, não se tem o desenvolvimento do comércio de mercadorias, posto que,  

para relacionar essas coisas, umas com as outras, como mercadorias, têm seus 

responsáveis de comportar-se, reciprocamente, como pessoas cuja vontade reside 

nessas coisas, de modo que um só se aposse da mercadoria do outro, alienando a 

sua, mediante o consentimento do outro, através, portanto, de um ato voluntário 

comum. É mister, por isso, que reconheçam, um no outro, a qualidade de 

proprietário privado. Essa relação de direito, que tem o contrato por forma, 

legalmente desenvolvida ou não, é uma relação de vontade, em que se reflete a 

relação econômica179. 

Aqui, o que temos são subjetividades, pessoas, enfim, indivíduos que se 

relacionam com outras pessoas por intermédio da mercadoria. A realização do seu 

intercâmbio necessário com a natureza, ou melhor, do binômio de consumo-produção, 

que perpassa pela troca e, por sua vez, a troca precisa do reconhecimento do outro 

indivíduo como portador de uma vontade, como indivíduo livre e independente. A 

vontade individual na mercadoria de outrem precisa passar pelo consentimento e da 

alteridade, proprietária da mercadoria, portanto, é preciso que haja um reconhecimento 

da outra vontade, para que a troca se realize. Ou seja, se “as mercadorias têm de 

realizar-se como valores, antes de poderem realizar-se como valores de uso”180, é 

preciso que antes da sua realização como valor de uso, haja reconhecimento da vontade 

individual, como pressuposto da realização do valor, na troca.  

A sociedade é entendida, aqui, como um conjunto de átomos (indivíduos), 

relacionando-se ou repelindo-se, mas, ainda assim, indivisíveis em si mesmos. Ou 

melhor, o que temos é uma sociedade de interesses privados e, portanto, de homens cuja 

vontade só é reconhecida porque o seu reconhecimento é meio pelo qual o indivíduo de 

                                                                                                                                          
capital, indivíduos – heterogêneos – em inércia” FAUSTO, Ruy. Dialética marxista, dialética hegeliana. 
Op.cit., p. 75. Nesse sentido, vemos que não há, no sentido estrito, uma teoria do Estado em O capital. 
Contudo, tal teoria é pressuposta e se mostra como elemento externo que interfere no capitalismo em 
diversos momentos. Ver, por exemplo, o controle da jornada de trabalho, que é um reconhecimento 
estatal de uma luta secular dos trabalhadores.  
179 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 109. 
180 Ibidem, p. 110. 
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interesses privados realiza a sua própria vontade. Essa sociedade civil, ao modo de 

Hegel, é uma sociedade de interesses econômicos, marcada pela propriedade privada: 

as pessoas, aqui, só existem, reciprocamente, na função de representantes de 

mercadorias e, portanto, de donos de mercadorias. No curso de nossa investigação, 

veremos, em geral, que os papeis econômicos desempenhados pelas pessoas 

constituem apenas personificações das relações econômicas que elas representam, ao 

se confrontarem181. 

Cada proprietário que vai ao mercado com sua mercadoria só aceita trocá-la por 

uma mercadoria cujo valor de uso o satisfaça. Nesse processo pelo qual ele precisa 

passar para realizar o seu intercâmbio com a natureza, não importa para ele se a sua 

mercadoria satisfaça a necessidade do outro; importa, sim, que a mercadoria do outro 

satisfaça a sua vontade. Nesse ponto de vista, o processo é visto, pelo possuidor da 

mercadoria, como um processo “puramente individual”182. Contudo, ele também deseja 

que sua própria mercadoria seja como equivalente universal e, nesse ponto de vista, o 

processo troca é, para ele, um “processo social”183. Entretanto, isso não é possível, pois, 

na imensa acumulação de mercadorias, a imensa acumulação de proprietários privados 

de mercadorias também deseja a mesma coisa, no processo de troca. Nas palavras de 

Marx: “não há possibilidade de o mesmo processo ser simplesmente individual e ao 

mesmo tempo simplesmente social e geral, para todos os proprietários de 

mercadorias”184 Ou seja, para efetuar o processo de troca é preciso que o valor de uso da 

mercadoria do indivíduo a, supra a necessidade do indivíduo b, e vice-versa, sendo, 

além do mais, dotadas do mesmo valor de troca, ou seja, precisa a mercadoria ser aceita 

como equivalente de todas as outras, para que, com isso, o processo de troca flua. 

Entretanto, como já dissemos, os interesses, nessa sociedade, são privados e, nesse 

sentido,  

todo possuidor de mercadorias considera cada mercadoria alheia equivalente 

particular da sua, e a sua mercadoria, portanto, equivalente geral de todas as outras 

mercadorias. Mas todos os possuidores raciocinam do mesmo modo. Assim, não há 

equivalente geral, e o valor relativo das mercadorias não possui forma geral em que 

se equiparem como valores e se comparem como magnitudes do valor. Não se 

                                                
181 Ibidem, p.109s. 
182 Ibidem, p. 110. 
183 Ibidem, p. 111. 
184 Idem. 
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estabelecem relações entre elas, como mercadorias, confrontando-se apenas como 

produtos ou valores de uso185. 

 Ora, como um processo natural, através de práticas históricas, os indivíduos, 

como o fim de estabelecerem uma fácil relação entre as mercadorias e, portanto, 

facilitar o seu intercâmbio material com a natureza, estabeleceram um equivalente geral, 

que só o uso faz com que ele seja aceito enquanto tal. Ou seja, uma mercadoria 

particular torna-se, pragmaticamente, uma forma corpórea do valor, para que todas as 

outras mercadorias espelhem seu valor particular nela, que se torna, assim, o 

equivalente geral, ou seja, o dinheiro186.  

O dinheiro, como já vimos, só faz sentido enquanto meio de circulação de 

mercadorias. Ele “é um cristal gerado necessariamente pelo processo de troca, e que 

serve, de fato, para equiparar os diferentes produtos do trabalho e, portanto, para 

convertê-los em mercadorias”187. Não é razoável imaginar uma sociedade que possua 

dinheiro sem que ele seja um facilitador da circulação de mercadorias. O dinheiro é, 

portanto, o valor inerente à mercadoria, como produto do trabalho humano, que se 

expressa externamente a ela, como forma equivalente da mesma. Ou melhor, o valor 

relativo à mercadoria se expressa no dinheiro como equivalente universal, que expressa 

a pura forma do valor, ou melhor, do trabalho humano abstrato. Como vimos acima, o 

dinheiro se constitui de uma mercadoria que tem por valor de uso a sua capacidade de 

expressar o valor de todas as outras mercadorias.  

 Com a introdução do dinheiro, o processo de troca ganha mais um ator 

intermediário entre a produção e o consumo das mercadorias. Agora, o individuo vai ao 

mercado, com sua mercadoria, não com o objetivo de trocá-la por outra mercadoria do 

seu interesse, mas com o objetivo de trocá-la por dinheiro, que o deixará livre, dentro da 

imensa acumulação de mercadorias, para realizar suas vontades de compra, ou seja, sua 

necessidade de consumo. A relação de troca de mercadorias nos aparecia, 

imediatamente, como M¹-M² (Mercadoria 1 – Mercadoria 2), onde a mercadoria 1 era 

trocada pela mercadoria 2. Ora, como vimos acima, esse processo passa por uma série 

de problemas que o dificultam. Nesse sentido, introduziu-se, naturalmente, como 

resolução da lei geral das sociedade produtoras de mercadoria, o dinheiro como meio de 

troca. Agora, nossa fórmula se apresenta para o produtor que vai ao mercado como M-D 

                                                
185 Idem.  
186 Cf. Ibidem, p.111. 
187 Idem 
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(Mercadoria – Dinheiro), ou seja, como conversão de sua mercadoria, que é para ele um 

valor de troca, apenas, em dinheiro, que é o equivalente de todas as outras mercadorias. 

 Realizando esse primeiro passo para a completa circulação de mercadorias, 

temos a plena realização da contradição inicial, pertencente à mercadoria. No início ela 

era valor de uso e valor. Entretanto, “na primeira metade da circulação, troca a 

mercadoria de lugar com o dinheiro [M-D]. Com isso, sua figura de uso sai da 

circulação e entra na esfera do consumo. Ocupa seu lugar a figura do valor dela, o 

dinheiro, a larva da mercadoria”188. No desenvolvimento da sociedade produtora de 

mercadorias, na circulação, valor de uso e valor de troca se separam do corpo da 

mercadoria. O valor segue na sua forma dinheiro, enquanto a mercadoria segue para o 

seu consumo, realizando seu valor de uso: “o desenvolvimento histórico da troca 

desdobra a oposição, latente na natureza das mercadorias, entre valor de uso e valor”189  

 Agora, despojado da indesejável forma mercadoria, que o prendia a sua 

limitação de precisar ser um valor de uso para outrem, o possuidor do dinheiro está livre 

para caminhar no mercado e adquirir qualquer coisa que o seu estômago ou fantasia 

desejem, bastando, apenas, converter o seu dinheiro em mercadorias que são, para ele, 

utilidades, valores de uso. Quando isso se realiza, a fórmula da circulação simples de 

mercadorias se completa: M-D-M190. Com isso, também se efetiva o binômio de 

consumo-produção, na sua forma específica de uma sociedade de produção de 

mercadorias.  

 Todo esse processo descreve, na forma simples da circulação de mercadorias, 

como o trabalho social é distribuído para as diversas pontas de consumo, ou seja, para 

os indivíduos. Cada individualidade, participando do trabalho social, transforma seu 

trabalho particular em dinheiro, expressão do valor que, além disso, também será a sua 

cota de consumo no trabalho social. Entretanto, uma vez tendo convertido o produto do 

seu trabalho em dinheiro, o indivíduo monetarizado terá muito cuidado ao reconverter 

seu dinheiro em mercadorias, posto que a mercadoria que não se realiza como valor de 

uso para o comprador, se não for vendida, pode acarretar a frustração do indivíduo, a 

perda do valor na mercadoria, a sua falência. O dinheiro só será convertido em 

mercadoria se, de fato, significarem uma utilidade latente para o indivíduo que possui o 

dinheiro. A conversão de dinheiro em mercadoria se configura, para Marx, como um 

                                                
188 Ibidem, p. 142. 
189 Ibidem, p. 111. 
190 Ibidem, p.133. Leia-se Mercadoria – Dinheiro – Mercadoria. 
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“salto-mortal da mercadoria”191, para o seu possuidor. Para ser mais claro, quando o 

possuidor está com o seu dinheiro investido na mercadoria, corre o risco de perder o 

valor. Seu interesse e sua vontade, então, se voltam para o dinheiro, onde o seu valor 

assume forma de equivalente universal, “e este se encontra no bolso alheio. Para tirá-lo 

de lá, a mercadoria tem de ser, antes de tudo, valor de uso para o dono do dinheiro”192. 

 

3.1.1.1. O indivíduo entesourador.  

 

 Nesse processo de circulação de mercadorias, aparece o entesourador. Quando 

mercadoria é convertida em dinheiro (M-D) e este é guardado, sem se converter em 

compra, temos, por definição, aquilo que Marx chama de entesouramento193. Nas linhas 

de O capital: 

a rotação contínua das duas metamorfoses opostas das mercadorias ou o incessante 

revezamento da venda e da compra transparecem no curso ininterrupto do dinheiro, 

no seu movimento contínuo na circulação. Interrompida a série de metamorfoses, 

não se completando as vendas com as compras, imobiliza-se o dinheiro ou 

transforma-se, como diz Boisguillebert, de móvel em imóvel, de moeda corrente em 

dinheiro de modo geral194. 

Ou seja, no entesouramento, a circulação de mercadorias estaciona no dinheiro 

e, com isso, aquele que é, na sua forma pura, o meio de circulação por excelência, se 

paralisa e se converte em tesouro particular de um indivíduo, por sua vontade. Esse 

processo se torna possível com uma autoimposição do indivíduo entesourador a um 

processo de retenção da expansão do consumo, ao mesmo tempo de uma ampliação das 

horas de trabalho para além do necessário para a reprodução dos meios de trabalho e do 

consumo individual e da sua família. Ou seja, no lugar de trabalhar apenas as horas 

necessárias para a reposição dos meios de trabalho, o indivíduo excede suas horas 

necessárias, num esforço de ampliação dos seus ganhos. Concluindo a produção e 

levando seus produtos para o mercado, o indivíduo entesourador os converte em 

                                                
191 Ibidem, p.133. 
192 Idem. 
193 Não confundir entesouramento com acumulação capitalista, como mostraremos mais adiante, na 
fórmula do dinheiro que aumenta a si mesmo (D-M-D’). São conceitos completamente diferentes. O 
primeiro acumula dinheiro na segurança de seu cofre-forte; o segundo, arrisca constantemente seu 
dinheiro, convertendo-o em capital, para reconvertê-lo em dinheiro ampliado e, portanto, em mais capital. 
194 Ibidem, p. 157. 
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dinheiro e o retém. Dessa forma, de meio de simplificação da circulação, o dinheiro se 

converte em fim último de acumulação, enquanto tal. Aqui, “impede-se a imagem 

transformada da mercadoria de funcionar como forma absolutamente alienável, de 

caráter fugaz. O dinheiro petrifica-se em tesouro; o vendedor de mercadorias, em 

entesourador”195.  

O entesourador é insaciável: 

sacrifica à idolatria do ouro os prazeres da carne. Esposa o evangelho da abstenção. 

Mas só pode tirar em dinheiro da circulação o que lhe dá em mercadorias. Quanto 

mais produz, mais pode vender. Diligência, poupança e avareza são suas virtudes 

cardeais; vender muito, comprar pouco, a suma de sua economia política196.  

 

3.1.2. A circulação de capital e o indivíduo capitalista. 

 

 Estão dadas, aqui, todas as pressuposições do modo de produção capitalista. 

Temos, como vimos, a realização necessária do binômio, intermediado pela troca de 

mercadorias, estas, por sua vez, constituindo-se, por serem mercadorias, em valores de 

uso e valores. Temos, portanto, uma sociedade cujo intercâmbio material do homem 

com a natureza é marcada, hegemonicamente, pela produção e pelo consumo de 

mercadorias, que, como vimos, ganham independência dos seus produtores, tornando-

se, aparentemente, portadoras de sua própria permutabilidade, a revelia da vontade dos 

indivíduos que a produzem. A divisão social do trabalho, por isso mesmo, aparece como 

um potentado a parte dos indivíduos participantes. Estas são as características 

fundamentais da circulação de mercadorias. Ora, “a circulação das mercadorias é o 

ponto de partida do capital”197. Tudo isso está posto, e agora chegamos à passagem da 

aparência do sistema para a essência, onde se revela o movimento próprio do capital – 

ou seja, se mostra a relação entre indivíduos, em seus intercâmbios com a natureza, sob 

a gramática das relações capitalistas. 

 A forma capitalista de circulação nada mais é que uma variação da forma de 

circulação de mercadorias, ou melhor,  

                                                
195 Idem. 
196 Ibidem, p.160. 
197 Ibidem, p.177. 
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se pusermos de lado o conteúdo material da circulação de mercadorias, a troca dos 

diferentes valores de uso, para considerar apenas as formas econômicas engendradas 

por esse processo de circulação, encontraremos o dinheiro como produto final. Esse 

produto final da circulação das mercadorias é a primeira forma em que aparece o 

capital198. 

  Se observada de perto, a fórmula da circulação de mercadorias, expressa como 

M-D-M (Mercadoria – Dinheiro – Mercadoria), temos a simples expressão de uma 

sociedade em que o sistema binômico se realiza por intermédio da troca, ou seja, o 

trabalho social é adquirido, pelo indivíduo, por meio da troca, e este, por sua vez, 

apresenta ao mercado os seus produtos, para adquirir o dinheiro necessário para a 

aquisição das mercadorias que ele precisa para se reproduzir; ou seja, adquirir as 

mercadorias que servirão de consumo individual e as mercadorias que servirão de meios 

de trabalho para a produção de novas mercadorias. Entretanto, observando essa fórmula 

de perto, percebemos que o indivíduo vai ao mercado com seus produtos para a 

aquisição de dinheiro e, retirado o consumo individual, imposto pela natureza, os outros 

produtos que ele adquire do trabalho social tem por objetivo produzir mercadorias para 

conseguir mais dinheiro. Por definição, um dinheiro que é convertido em mercadoria 

para a produção de outras mercadorias e a reconversão destas em dinheiro, é capital. 

Portanto, percebe-se que a fórmula de circulação de mercadorias (M-D-M) não dá 

conta, completamente, da distribuição de produtos da sociedade moderna. Portanto, 

temos que introduzir uma segunda fórmula que é a fórmula da circulação de capital: D-

M-D (Dinheiro – Mercadoria – Dinheiro) – “o dinheiro que se movimenta de acordo 

com esta última circulação transforma-se em capital, vira capital e, por sua destinação, é 

capital”199.  

 Ora, “é evidente que a circulação D-M-D seria absurda e sem sentido, se o 

objetivo dela fosse o de permutar duas quantias iguais”200 de dinheiro. Troca de 

quantias iguais faz sentido quando se trata da circulação de mercadorias, onde os 

valores de uso diversos justificam a permuta de valores idênticos. Entretanto, quando o 

fim é o dinheiro, que tem por única utilidade ser veículo de valor, só faz sentido pôr o 

dinheiro inicial em risco se, a reconversão da mercadoria adquirida gerar algum valor 

extra. Se só se desejasse, no início do processo (D-M), reconverter a mercadoria 

comprada na mesma quantidade de dinheiro, não seria preciso tanto esforço: para isso 
                                                
198 Ibidem, p. 177. 
199 Ibidem, p. 178. 
200 Idem. 
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“bem mais simples e mais seguro seria o método do entesourador, que guarda suas 100 

libras, em vez de expô-las aos riscos da circulação”201.  

 Em suma, a diferença entre as formas de circulação M-D-M e D-M-D é que “no 

primeiro caso, é a mercadoria e, no segundo, o dinheiro, o ponto de partida e a meta 

final do movimento. Na primeira forma de movimento, serve o dinheiro de 

intermediário e, na segunda, a mercadoria”202. Além disso, na primeira fórmula, “seu 

objetivo final, portanto, é o consumo, satisfação de necessidades; em uma palavra, valor 

de uso”203. Na segunda fórmula, por outro lado, “tem por ponto de partida o dinheiro e 

retorna ao mesmo ponto. Por isso, é o próprio valor de troca o motivo que o impulsiona, 

o objetivo que o determina”204. Ora, mas não só se objetiva o dinheiro inicial, mas mais 

dinheiro que o inicial. Por isso, “o processo D-M-D, portanto, não deve seu conteúdo a 

nenhuma diferença qualitativa [valor de uso] entre seus extremos, pois ambos são 

dinheiro, mas à diferença quantitativa entre esses extremos”205. Por isso, a fórmula mais 

adequada para o capital é D-M-D’, onde 퐷′ = 퐷 + 	∆퐷206. 

 Ora, esse processo perde de vista a realização das mercadorias e se fundamenta 

somente na ampliação do capital. Na circulação simples de mercadorias, o processo se 

realizava no consumo, ou seja, no valor de uso.  Todo o processo de circulação se 

baseava, portanto, na supressão de necessidades ou, como demonstramos, na realização 

do binômio de consumo-produção: “A circulação simples da mercadoria – vender para 

comprar – serve de meio a um fim situado fora da circulação, a apropriação de valores 

de uso, a satisfação de necessidades”207. Entretanto, na circulação de capitais, o 

elemento de realização do binômio só se apresenta como acidente no meio do processo, 

já que essa circulação “tem sua finalidade em si mesma, pois a expansão do valor só 

existe nesse movimento continuamente renovado. Por isso, o movimento do capital não 

tem limites”208.  

 A realização dos valores de uso ainda se tornam necessárias, pois, em todo caso, 

os indivíduos ainda precisam se alimentar, se vestir, ter instrumentos de trabalho, etc. 

Embora a individualidade seja persona non grata da circulação capitalista, ainda é 

                                                
201 Idem. 
202 Ibidem, p. 179. 
203 Ibidem, p. 180. 
204 Idem. 
205 Ibidem, p. 181. 
206 Dinheiro ampliado (D’) é igual ao dinheiro inicial (D) somado à variação do valor do dinheiro inicial 
(∆D). 
207 Ibidem, p.182s. 
208 Ibidem, p. 183. 
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necessário que ela continue a produzir e a se reproduzir. Entretanto, essa realização do 

sistema binômico só se constitui como um apêndice ao qual o capitalista quer se livrar, 

que só atravanca a reconversão de dinheiro em mais dinheiro. Todavia, o binômio de 

consumo-produção, no capitalismo, se submete a uma gramática (regras sociais) de 

exploração, onde se estabelece uma hierarquia que submete o indivíduo ao capital. Esse 

processo, no vocabulário de Mészáros, é a subordinação das mediações de primeira 

ordem (o que chamamos de sistema binômico) pelas mediações de segunda ordem (sem 

nos aprofundar, chamaremos de sistema de exploração), onde o binômio de consumo e 

produção se submete a uma “hierarquia estrutural de dominação e subordinação como o 

quadro indispensável da reprodução sociometabólica”209. Assim,  

graças às mediações de segunda ordem do capital cada uma das formas primárias é 

alterada de modo a se tornar quase irreconhecível, para adequar-se às necessidades 

expansionistas de um sistema fetichista e alienante de controle sociometabólico, que 

subordina absolutamente tudo ao imperativo da acumulação de capital210. 

 Ora, os indivíduos que apareciam como produtores de mercadorias, na definição 

provisória e aparente de uma sociedade que é a “imensa acumulação de mercadorias”, 

agora se apresenta, simplesmente, como capitalista.  Aqui, cada indivíduo capitalista 

assume seu papel, representa sua função, como capitalista. O indivíduo que converte seu 

dinheiro em capital, por meio da circulação descrita acima, se converte em um agente 

econômico, um capitalista e, portanto, produz a sociedade capitalista. É a sua vontade, 

no seu interesse, no seu dia-a-dia, que o converte em capitalista. Uma vez tendo 

assumido essa posição social, sua consciência, sua vontade, enfim, todas as suas ações 

serão colaborações, ou melhor, reproduções de uma cadeia social capitalista. O 

indivíduo, aqui, quer pôr seu dinheiro em movimento capitalista. É a vontade, o 

interesse, dos indivíduos, que assumiram seu papel como capitalistas, que faz girar todo 

o processo de circulação do capital:  

como representante consciente desse movimento, o possuidor do dinheiro torna-se 

capitalista. Sua pessoa, ou melhor, seu bolso, é donde sai e para onde volta o 

dinheiro. O conteúdo objetivo da circulação em causa – a expansão do valor – é sua 

finalidade subjetiva. Enquanto a apropriação crescente da riqueza abstrata for o 

                                                
209 MÉSZÁROS, István. Para além do capital. Op.cit., p. 213. 
210 Idem. 
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único motivo que determina suas operações, funcionará ele como capitalista, ou 

como capital personificado, dotado de vontade e consciência211. 

 Assim, percebemos que as individualidades, aqui, começam a se destacar em 

classes sociais. Aqui percebemos que o capitalista, um indivíduo humano como 

qualquer outro, sem qualquer qualidade diferente dos outros indivíduos humanos, 

exceto uma quantidade de dinheiro disponível, se transforma em um capitalista. Ele, 

com sua ação individual, com sua vontade própria, seu interesse, enfim, se coloca 

dentro de um sentido geral de classe, ou seja, como burguês que deseja ampliar, cada 

vez mais, o seu valor212. Nessa ação singular, vemos surgir a substancialidade concreta 

do sentido geral, dado pelo conceito, como mostra Giannotti, de acordo com o que 

descrevemos no primeiro capítulo desse trabalho.   

Esse é a lei geral do capital: a busca enlouquecida pela valorização do valor, ou 

seja, o aumento cada vez maior do dinheiro. Ora, recordando o fetichismo da 

mercadoria, podemos ver como a sociedade capitalista se converte em uma sociedade 

completamente apartada dos seus indivíduos. Marx aponta que “a forma autônoma, a 

forma dinheiro, que o valor das mercadorias assume na circulação simples, serve apenas 

para possibilitar a troca de mercadorias, e desaparece com o resultado final do 

movimento”213, ou seja, o fetichismo, na circulação de mercadoria, se apresenta como 

um processo definido, que se esgota logo que as mercadorias encontram o seu destino, 

no consumo. O valor se desfaz com a realização da utilidade e, a sociabilidade própria 

do trabalho, embora disfarçada sob a sociabilidade das mercadorias, realiza seu curso, 

com a consumação do binômio. Entretanto,  

na circulação D-M-D, ao contrário, funcionam dinheiro e mercadoria, apenas como 

modos de existência diversos do próprio valor, sendo o dinheiro seu modo de 

existência geral, e a mercadoria, seu modo particular ou dissimulado. O valor passa 

continuamente de uma forma para outra, sem perder-se nesse movimento, 

transformando-se numa entidade que opera automaticamente214.  

 Ou seja, o processo, aparentemente, se alheia dos indivíduos, tornando-se 

autorreflexivo. Assim, em uma sociedade regida pela valorização, ad infinitum, do 

valor, este nunca se consuma e permanece em eterna circulação, se ampliando cada vez 

                                                
211 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 183. 
212 Cf. Ibidem, p.184. 
213 Idem. 
214 Idem. 
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mais. Toda a sociabilidade do trabalho humano, como vimos acima, se disfarça sob o 

véu do valor que gera valor e, portanto, do dinheiro que, no fim do processo de 

circulação, volta magicamente ampliado. O trabalho morto, nesse sentido, assume o 

poder total e completo das relações de produção e, portanto, do intercâmbio material 

dos homens com a natureza. Não resta nada mais ao trabalho vivo, ou seja, aos 

indivíduos produtores, senão se submeterem às leis do capital fetichista.  

 Portanto, adotamos, aqui, a tese de Castelo Branco de Moura que designa a 

tríade Mercadoria, Dinheiro e Capital como “tríade fetichoide”215. Fazemos uma 

ressalva, no entanto, pois consideramos que, para Marx, “capital é dinheiro, capital é 

mercadoria”216 e capital é o todo desse processo que sempre passa da mercadoria para o 

dinheiro e do dinheiro para a mercadoria, sem parar. Se o fetiche aparece, exatamente, 

com a realização do valor, ou seja, na troca, então temos que o fetichismo está nessa 

passagem entre dinheiro, mercadoria, dinheiro, mercadoria... Ou melhor, o fetiche é 

fetiche da relação mesma, que precisa ser alienada de seus fundamentos para que possa 

se mover. Portanto, a “tríade fetichoide” é, para nós, o processo que perpassa 

mercadoria, dinheiro, para a realização do capital. Em outras palavras, a tríade, ao fim e 

a cabo, é um único momento autodiferenciado em três.  

 

3.1.2.1. O indivíduo como única fonte possível da mais-valia. 

 

 Voltamos, agora, à análise da fórmula da circulação capitalista: D-M-D’. 

descobrimos que 퐷′ = 퐷 + 	∆퐷. Marx denomina esse ∆퐷 de mais-valia: “a esse 

acréscimo ou o excedente sobre o valor primitivo chamo mais-valia”217. Ora, mas 

relembrando o que dissemos, até agora, todo valor é produto do trabalho de indivíduos, 

abstraído de suas características singulares. Como pode o dinheiro inicial, uma 

determinada quantidade de valor, ter saltado para uma quantidade maior de valor, sem 

que o trabalho tivesse aparecido nessa fórmula? 

 A primeira vista, pareceu que, simplesmente, um indivíduo qualquer, com 

dinheiro no bolso, foi ao mercado, comprou uma mercadoria e vendeu-a por mais 

dinheiro que ele comprou. Visto isso do ponto de vista de um indivíduo, parece ser 

                                                
215 CASTELO BRANCO DE MOURA, Mauro. Os mercadores, o templo e a filosofia: Marx e a 
religiosidade. Porto Alegre: EdPUCRS, 2004, p. 123. 
216 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 184. 
217 Ibidem, p. 181. 
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possível que isso aconteça, mas temos que lembrar o caráter social do trabalho e, 

portanto, o caráter social do produto do trabalho. Observemos que as mercadorias 

sempre estão em uma cadeira de imensa acumulação de mercadorias que, em todos os 

lados, circulam pelas mãos de vendedores e compradores. Nesse sentido, um indivíduo 

qualquer não pode chegar no mercado e, simplesmente, decidir que sua mercadoria, 

naquele dia, é mais cara que a proporção de valores que existe entre as mercadorias. 

Portanto, deve-se deixar claro que as mercadorias estão sempre em relação de paridade 

umas com as outras, ou seja, se há um aumento nominal de uma mercadoria em +10%, 

o próprio movimento do mercado faz com que os valores nominais se equilibrem, já que 

todo comprador, em alguma hora, será vendedor e vice-versa, fazendo, portanto, que no 

final, tudo seja resumido no fato de que “todos os vendedores vendem reciprocamente 

uns aos outros suas mercadorias com o valor aumentado de 10%, o que representa o 

mesmo que terem vendido suas mercadorias pelos seus valores”218. Isso leva Marx a 

afirmar que “a formação da mais-valia e, portanto, a transformação do dinheiro em 

capital não pode, por conseguinte, ser explicada por vender o vendedor as mercadorias 

acima do valor nem por compra-las o comprador abaixo do valor”219. 

 Em suma, não se pode explicar esse aumento do dinheiro na circulação, 

simplesmente. Nela, todos são compradores e vendedores, se um indivíduo vende mais 

caro ou mais barato, ele também será, alguma hora, comprador e comprará com os 

preços forçados para baixo. Da mesma forma, se um indivíduo vende mais caro, 

enfrentará o mercado como comprador, e verá que os preços foram forçados para 

cima220. Por fim, chegamos à conclusão de que o aumento do valor inicial, na circulação 

capitalista, não pode vir da circulação mesma: “mostrou-se que o valor excedente (mais-

valia) não pode originar-se na circulação e que, ao formar-se, algo tem de ocorrer fora 

dela e nela imperceptível”, mas também não pode ser externa à circulação, posto que, 

“fora dela, o possuidor de mercadorias só mantém relações com sua própria 

mercadoria”221. Ou seja, se dizemos que a causa do aumento de D’ está na circulação, 

incorremos no problema analisado acima, mas também não podemos dizer que é fora da 

circulação, posto que nela não há troca de mercadorias, só uma relação solitária de cada 

indivíduo com seu próprio trabalho.  

                                                
218 Ibidem, p.191. 
219 Idem 
220 Ibidem, p. 192. 
221 Ibidem, p. 195. 
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 A resposta, para Marx, para essa antinomia, está em uma afirmação tipicamente 

dialética: “capital, portanto, nem pode originar-se na circulação nem fora da circulação. 

Deve, ao mesmo tempo, ter e não ter nela sua origem”222. E mais: 

a transformação de dinheiro em capital tem de ser explicada à base das leis 

imanentes da troca de mercadorias, e, desse modo, a troca de equivalentes serve de 

ponto de partida. Nosso possuidor de dinheiro, que, no momento, prefigura o 

capitalista, tem de comprar a mercadoria pelo seu valor, vende-la pelo seu valor e, 

apesar disso, colher, no fim do processo, mais valor do que nele lançou. Sua 

metamorfose em capitalista deve ocorrer dentro da esfera da circulação e, ao mesmo 

tempo, fora dela223.  

A resposta para esse problema não está no dinheiro, claro, pois este apenas 

nomeia e translada, de um lugar para o outro, o valor que está nas mercadorias; também 

não está no ato de vender mais caro, como vimos. Portanto, a resposta deve estar no 

meio do caminho, entre D e D’, ou seja, na mercadoria. Ora, alguma coisa deve ser feita 

com essa mercadoria para que a sua venda se converta em um valor maior do que o 

dinheiro que ela foi comprada. Ela deve mudar de alguma forma para valer mais do que 

antes: “a mudança só pode, portanto, originar-se de seu valor de uso como tal, de seu 

consumo”224. Ora, mas como vimos, o consumo elimina por completo o valor. Como, 

realizando o consumo, pode-se não só manter o valor, mas também ampliá-lo? 

Qual mercadoria conserva seu valor ao ser consumida? Não seria aquela que 

serve de meio de produção para o trabalho? A palha, ao ser consumida como matéria-

prima para o chapéu, transfere seu valor para o chapéu. Da mesma forma, os 

instrumentos de trabalho, desgastados no uso, transferem seu valor para o produto, que 

sempre é vendido pela soma total do trabalho social gasto nele. Ora, mas a soma do 

trabalho gasto para a produção da palha é menor do que o valor do chapéu. Por quê? A 

resposta é simples: porque no chapéu, além da do tempo de trabalho social gasto para 

produzir a palha, ainda se soma a ele o trabalho do chapeleiro. Está dada, portanto, a 

resposta para o enigma da circulação capitalista: o que leva D a D’, tendo pelo 

intermédio M, é o trabalho. Ou seja, somente consumindo trabalho, o capitalista 

conseguirá realizar a sua sede implacável de valorização do valor. Diz Marx:   

                                                
222 Ibidem, p. 196. 
223 Ibidem, p. 196s. 
224 Ibidem, p. 197. 
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Para extrair valor do consumo de uma mercadoria, nosso possuidor de dinheiro deve 

ter a felicidade de descobrir, dentro da esfera da circulação, no mercado, uma 

mercadoria cujo valor de uso possua a propriedade peculiar de ser fonte de valor, de 

modo que consumi-la seja realmente encarnar trabalho criar valor225. 

 O capitalista, portanto, deve comprar, no mercado, essa mercadoria especial, 

única capaz de produzir valores: a força de trabalho. Ela é a única mercadoria que, 

consumida, produz valores maiores do que o das mercadorias gastas na sua execução. 

Só pela compra de força de trabalho, pode o capitalista converter seu dinheiro inicial em 

dinheiro acrescido de mais-valia.  

 Aqui, mais uma vez, devemos voltar à individualidade. É o individuo humano o 

único animal dotado da capacidade de trabalho, ou seja, o único que pode vender, ao 

capitalista, força de trabalho, ou seja, horas para compor valor. Força de trabalho, 

portanto, é “o conjunto das faculdades físicas e mentais existentes no corpo e na 

personalidade viva de um ser humano, as quais ele põe em ação toda vez que produz 

valores de uso de qualquer espécie”226. Em outras palavras, força de trabalho é, 

justamente, o trabalho concreto dos indivíduos, exercido em toda a sociedade em que o 

homem mantém um intercâmbio matéria com a natureza, ou seja, em toda sociedade 

que tenha existido. Essa é a única maneira em que o capitalista pode prosseguir seu 

objetivo: produzindo valores de uso. Não porque ele deseje ardentemente o valor de uso 

e, portanto, abastecer a humanidade de utensílios. No exemplo de Marx,  

embora calçados sejam úteis à marcha da sociedade e nosso capitalista seja um 

decidido progressista, não fabrica sapatos por paixão aos sapatos. Na produção de 

mercadorias, nosso capitalista não é movido por puro amor aos valores de uso. 

Produz valores de uso apenas por serem e enquanto forem substrato material, 

detentores de valor de troca227. 

Como já vimos, o capitalista só tem por finalidade o dinheiro e no ínterim da 

transformação de D em D’, é preciso a execução de trabalho humano concreto, para que 

o objeto desse trabalho, vindo a ser como mercadorias, dentro da divisão social do 

trabalho, possa ser trocado e, portanto, realizado enquanto valor, no dinheiro acrescido 

de mais-valia.  

 

                                                
225 Idem. 
226 Ibidem, p. 197. 
227 Ibidem, p. 220. 
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3.1.2.1.1. As origens da exploração do indivíduo e do capital: um interlúdio histórico. 

 

Como vimos, a fórmula geral do capital é descrita como D-M-D’. Se observada 

bem, essa fórmula geral possui uma falha fundamental: se, da acumulação capitalista 

atual, formos regredindo na história, ou seja, se invertermos a fórmula geral do capital, 

analiticamente (D’-M-D-D’-M-D... ), teríamos um regressus ad infinitum, chegando ao 

absurdo de supor que o capital sempre existiu, que o trabalhador sempre esteve separado 

das condições de trabalho, enfim, que o modo de produção burguês é eterno. Em outras 

palavras, a fórmula do capital sempre pressupõe uma dada quantidade de dinheiro 

acumulado nas mãos de um capitalista, assim como a separação dos indivíduos 

trabalhadores dos meios de produção. Só é possível romper esse círculo vicioso, caso 

admitamos, como afirma Marx, “uma acumulação primitiva, anterior à acumulação 

capitalista, uma acumulação que não decorre do modo capitalista de produção, mas é 

seu ponto de partida”228. 

Marx não admite que a previous acumulation, como chamou Adam Smith, tenha 

sido um processo em que trabalhadores austeros e devotados tenham se destacado dos 

trabalhadores preguiçosos e farristas, gerando uma acumulação natural que deu origem 

ao capitalismo. Na realidade,  

se nós tirarmos a afirmação de Smith do seu fraseado ingênuo, isso não significa 

nada mais do que: a produção capitalista começa a partir do momento em que as 

condições de trabalho pertencem a uma classe, e outra classe tem à sua disposição 

apenas da força de trabalho. Esta separação do trabalho das condições de trabalho é 

a pré-condição da produção capitalista229. 

Não é com cores suaves e singelas que Marx pinta a acumulação primitiva. Para 

ele, os acontecimentos históricos que deram origem a essa acumulação foram cobertos 

de sangue, “os métodos de acumulação primitiva nada têm de idílicos”230.  

Num processo longo e pedregoso, cheio de guerras e sangue, temos a passagem 

do sistema feudal para o capitalista de produção. Não cabe, aqui, entrar em detalhes 

sobre essa passagem, mas vale ressaltar que o fato histórico do ressurgimento do 

comércio e do dinheiro na Europa, a partir do século XIII, fez com que a troca se 

tornasse um meio de entesouramento, posto que, “qualquer colheita superior às 

                                                
228 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. II. Op.cit., p. 827. 
229 MARX, Karl. Theories of surplus value. Op.cit. p.78. (book I) 
230 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. II. Op.cit., p. 828. 
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necessidades do camponês e do senhor poderia ser vendida. Em troca, o camponês 

recebia dinheiro”231. Esse novo mundo dava esperanças ao camponês de poder ser mais 

do que era; mais do que servo. Ele podia, agora, caso trabalhasse bastante, ter sobras de 

sua produção e, com a presença do dinheiro, poderia, até mesmo, guardar suas sobras e 

entesourar-se. Dessa forma, alguns camponeses puseram-se alargar as suas horas de 

trabalho e a levar seus excedentes ao mercado da cidade mais próxima, com o objetivo 

de lucrar. O aumento constante da produção levou ao limite as técnicas existentes até 

ali. Para ampliar a sua acumulação, seria necessário ampliar as terras e, dessa forma, a 

compra, o roubo, a fraude, enfim, todo tipo de artimanha foi usada para ampliar os 

latifúndios e, com isso, a produção do campo. Nesse processo, primeiramente de forma 

criminosa e, posteriormente ganhando legalidade, as pequenas propriedades foram 

devastadas, as casas dos camponeses demolidas para dar lugar às grandes propriedades.  

A avassaladora maioria da população passou a ser afetada pela perda das suas 

condições de existência, de suas propriedades rurais. O acúmulo constante de terras em 

poucas mãos lançou grandes massas populacionais na miséria. Esses miseráveis nada 

mais tinham do que sua própria força de trabalho: era isso que tinham para vender, caso 

contrário, veriam a si e a suas famílias definharem até à morte. Alguns deles foram 

assimilados como assalariados no campo, mas a grande maioria foi forçada a migrar 

para as cidades, em busca de ter como viver. Aqui já são dadas as pressuposições 

históricas do modo capitalista de produção: “o sistema capitalista exigia a subordinação 

servil da massa popular, sua transformação em mercenários e a conversão de seu 

instrumento de trabalho em capital”232. 

Marx resume os séculos do processo de privatização da propriedade do campo, 

sua transformação em grandes latifúndios, e a transformação dos indivíduos em 

proletariados da seguinte forma: 

o roubo dos bens da Igreja, a alienação fraudulenta dos dominós do Estado, a 

ladroeira das terras comuns e a transformação da propriedade feudal e do clã em 

propriedade privada moderna, levada a cabo com terrorismo implacável, figuram 

entre os métodos idílicos da acumulação primitiva. Conquistaram o campo para a 

                                                
231 HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 21.ed. Trad. Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 1986, p. 45. 
232 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. II. Op.cit., p. 834. 
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agricultura capitalista, incorporaram as terras ao capital e proporcionaram à indústria 

das cidades a oferta necessária de proletários sem direitos233. 

O Estado moderno cumpriu funções importantes para resguardar o interesse da 

classe ascendente: além de forçar, por meio de leis sangrentas, os indivíduos ao trabalho 

assalariado e desmontar o monopólio das corporações, ele também estabeleceu o 

protecionismo governamental, “um meio artificial de fabricar fabricantes, […] de 

encurtar a transição do velho modo de produção para o moderno”234; o modo 

monopolista do colonialismo moderno, que fez prosperar o comércio e que foram 

“poderosas alavancas de concentração de capital”235; além do endividamento público, 

que cria uma classe de capitalistas que vivem de um dinheiro caído do céu, da usura, do 

especulação, enfim, cria “o jogo de bolsa e a moderna bancocracia”236. Enfim, esse 

interlúdio histórico serve para demonstrar que, segundo Marx, “o capital, ao surgir, 

escorrem-lhe sangue e sujeira por todos os poros, da cabeça aos pés”237. 

 

3.1.2.1.2. A exploração capitalista dos indivíduos, enquanto força de trabalho. 

 

 Esse pequeno excurso histórico foi necessário, pois, aqui, pressupomos a 

existência de capital, como já demonstramos, e, claro, de trabalho assalariado, ou seja, 

força de trabalho descolada dos meios de trabalho:  

para transformar dinheiro em capital, tem o possuidor do dinheiro de encontrar o 

trabalhador livre no mercado de mercadorias, livre nos dois sentidos, o de dispor, 

como pessoa livre, de sua força de trabalho como sua mercadoria, e o de estar livre, 

inteiramente despojado de todas as coisas necessárias à materialização de sua força 

de trabalho, não tendo, além desta, outra mercadoria para vender238. 

O que o capitalista precisa, portanto, é de uma grande massa de indivíduos 

livres, ou seja, não servos, mas estatutariamente donos de seus próprios corpos e 

decisões, e, além disso, separados dos meios pelos quais eles podem materializar o seu 

                                                
233 Ibidem, p. 847. 
234 Ibidem, p. 870. 
235 Ibidem, p. 867. A exclusividade comercial imposta às colônias abriu mercado internacional para fazer 
desenvolver as manufaturas: “no período manufatureiro (...) é a supremacia comercial que proporciona o 
predomínio industrial. Então, o sistema colonial desempenha o papel preponderante”, já que ampliará, de 
forma impossível ao restrito mercado nacional, o mercado dos produtos industriais. 
236 Ibidem, p. 868.  
237 Ibidem, p. 874. 
238 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 199. 
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trabalho. Nesse momento se colocam, completamente, as duas classes antagônicas no 

capitalismo: burgueses, que vivem da mais-valia, e o proletariado, assalariado que 

produz a mais-valia239. Ou seja, temos, aqui, a existência de um mercado de indivíduos 

que não têm nada mais para vender, exceto a sua força de trabalho e, do outro lado, uma 

série de indivíduos capitalistas, sedentos por ampliar o seu valor, mas que precisam 

comprar a força de trabalho dos outros indivíduos para realizar a sua sede. As duas 

classes, aqui, se determinam mutuamente, embora seus interesses sejam, 

essencialmente, antagônicos. Ou melhor, o capitalista, para realizar sua vontade, precisa 

explorar o proletário. Este, por sua vez, para se realizar enquanto indivíduos, precisam 

se libertar da exploração do capital. Vejamos isso com mais clareza. 

 Um indivíduo que assumiu o papel de capitalista, na intricada teia de relações 

socioeconômicas capitalistas, dispõe de uma quantidade de dinheiro que, por sua 

vontade e por seu interesse, quer transformar em capital. Sabendo do segredo da 

transformação do valor em mais-valor, ele vai ao mercado com o objetivo de comprar 

duas espécies de mercadorias: 1) meios de produção suficientes para as horas de 

trabalho em que o valor da força de trabalho se reproduz, mais as horas de trabalho 

extra; e 2) força de trabalho. Ou seja, o mínimo que o capitalista precisará para 

transformar seu dinheiro em capital são esses dois requisitos, nas proporções adequadas. 

Por isso, afirma Marx, 

não é qualquer quantidade arbitrária de dinheiro ou valor que se pode transformar 

em capital. Para essa transformação, pressupõe-se, necessariamente, certo mínimo 

de dinheiro ou valor de troca nas mãos do possuidor individual de dinheiro ou 

mercadorias. A quantidade mínima de capital variável é o preço de custo de uma 

força individual de trabalho...240  

Após realizada, minimamente, essa transição de D-M, o capitalista agora tem em 

suas mãos, como capital produtivo241, que, por suas ordens, se movimentara para a 

                                                
239 Por essa razão, concordamos com Fausto: “em O capital, o conceito de classe, inicialmente 
pressuposto, e pressuposto em mais de um sentido, vai sendo progressivamente enriquecido e posto” 
FAUSTO, Ruy. Marx: lógica e política. Tomo II. Op.cit., p. 208. Ou seja, ne medida que o capital vai se 
determinando, também se determinam as posições postas dos indivíduos em sociedade. Só seria possível, 
portanto, ter burguês e proletário, na mesma medida em que o capital estivesse determinado. Por isso, até 
a circulação de mercadorias, ainda não é possível falar em classes, em trabalho assalariado e estranhado, 
enfim, não temos, ainda, capitalismo posto, só pressuposto.  
240 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 354. 
241 Essa noção aparece somente no segundo livro de O capital, quando o capital produtivo se apresenta 
como capital paralisado na produção, pelo tempo necessário para a composição das novas mercadorias. 
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produção de novas mercadorias, diversas das que ele adquiriu no mercado 

anteriormente, e acrescidas de mais-valia. 

 Já vimos do que se constituem os dois elementos comprados no mercado: os 

meios de produção são os instrumentos de trabalho, as matérias-primas e os materiais 

assessórios; a força de trabalho é a força de indivíduos humanos. Ou seja, para o 

capitalista, o mercado de força de trabalho não se diferencia do mercado das outras 

mercadorias que não produzem valor. Ou seja, aqui,  

o valor da força de trabalho é determinado, como o de qualquer outra mercadoria, 

pelo tempo necessário à sua produção e, por consequência, à sua reprodução. 

Enquanto valor, a força de trabalho representa apenas determinada quantidade de 

trabalho social médio nela corporificado. Não é mais que a aptidão de indivíduo 

vivo242.  

Portanto, aqui nos aparece que o valor da força de trabalho adquirida pelo 

capitalista no mercado de trabalho, nada mais é do que o valor da manutenção da vida 

do indivíduo contratado, e da sua família. Ou seja, o indivíduo precisa, necessariamente, 

realizar o binômio consumo-produção; além disso, ele possui, sob seu sustento, uma 

família, que aparece para a lei do capital como a reposição da força de trabalho 

necessária para a manutenção do sistema. Dessa forma, além de manter seu próprio 

corpo individual, “o vendedor da força de trabalho tem de perpetuar-se, ‘como todo ser 

vivo se perpetua, através da procriação’”243. Sendo, o indivíduo, uma simples 

mercadoria para o capital, a reposição dessa mercadoria deve ser, portanto, uma 

preocupação para o capitalista, já que “as forças de trabalho retiradas do mercado por 

desgaste ou por morte têm de ser incessantemente substituídas pelo menos por um 

número igual de novas forças de trabalho”244. 

 Em suma, o valor da força de trabalho, para o capitalista, significa, portanto, o 

necessário para o sustento do indivíduo trabalhador e de sua família, incluindo gastos 

com treino, educação etc. Esse valor da força de trabalho varia espaço-temporalmente e 

é pontuada com um limite mínimo: 

o limite último ou mínimo do valor da força de trabalho é determinado pelo valor da 

quantidade diária de mercadorias indispensáveis para que o portador da força de 

trabalho, o ser humano, possa continuar vivendo, ou seja, pelos meios de 

                                                
242 Ibidem, p. 200s. 
243 Ibidem, p. 201. 
244 Ibidem, p. 201s. 
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subsistência fisicamente imprescindíveis. Se o preço da força de trabalho baixar a 

esse mínimo, baixa também seu valor, e ela só pode vegetar e atrofiar-se245. 

 Pois bem: temos, então, que o capitalista adquire os meios de produção e a força 

de trabalho para que estes, em execução, gerem uma nova mercadoria, com valor igual à 

soma dos valores das mercadorias gastas no processo de trabalho, acrescido das novas 

horas de trabalho, compradas pelo capitalista. Portanto, a mercadoria do resultante do 

processo produtivo terá a seguinte fórmula: M² = M¹ + t (Mercadoria 2 é igual a 

Mercadoria 1 somada ao tempo de trabalho necessário para a produção da Mercadoira 

2), ou seja, o valor da mercadoria resultante será igual à soma das mercadorias 

utilizadas como meios de trabalho, mais as horas de trabalho compradas pelo capitalista. 

Terminado esse processo, o capitalista volta ao mercado para reconverter a suas novas 

mercadorias em dinheiro aumentado (D’). Mas se ele comprou as mercadorias e essas só 

transferem seu valor para a nova mercadoria produzida e ele pagou as horas de força de 

trabalho ao trabalhador, de onde surge, então, a mais-valia? Como ele pode ampliar seu 

dinheiro se, na transformação de D em M, ele já pagou tudo, inclusive as horas de 

trabalho dos indivíduos que foram contratados por ele? 

O capitalista, ao dispor de seu dinheiro, faz isso tendo dois objetivos:  

primeiro, quer produzir um valor de uso que tenha um valor de troca, um artigo 

destinado à venda, uma mercadoria. E segundo, quer produzir uma mercadoria de 

valor mais elevado que o valor conjunto das mercadorias necessárias para produzi-

la, isto é, a soma dos valores dos meios de produção e força de trabalho, pelos quais 

antecipou seu bom dinheiro no mercado246. 

Como ele pode ter por objetivo vender mercadorias mais valorizadas que a soma 

de todo o dinheiro pago na produção? Sabemos que só o trabalho amplia o valor. Ou 

seja, “o valor de qualquer mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho 

materializado em seu valor de uso”247. Por isso, a resposta para esse enigma do dinheiro 

do capitalista que se amplia no final da circulação, só pode vir de alguma discrepância 

no valor pago aos indivíduos, que venderam sua força de trabalho, e as horas de 

trabalho exercidas por esse indivíduo. Nesse sentido, “o valor da força de trabalho e o 

valor que ela cria no processo de trabalho são, portanto, duas magnitudes distintas”248. 

                                                
245 Ibidem, p. 203. 
246 Ibidem, p. 220. 
247 Idem. 
248 Ibidem, p. 227. 
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O capitalista sabe que não pode pagar menos do que o necessário para a 

reprodução do trabalhador, por isso resta-lhe fazer o trabalhador trabalhar mais horas 

que o necessário para a reprodução de sua vida. Ou seja, a fonte enigmática da 

ampliação do dinheiro do capitalista está nas horas de trabalho não pagas pelo 

capitalista, mas exercidas pelo trabalhador. Se, por exemplo, são necessárias, para a 

reprodução do trabalhador, 6 horas de trabalho por dia, o capitalista o fará trabalhar 8 

horas, com o objetivo de que essas horas de trabalho não pagas sejam a fonte escondida 

da mais-valia, ou seja, do dinheiro aumentado, do valor valorizado. Está dado o segredo 

da produção capitalista; “consumou-se finalmente o truque: o dinheiro se transformou 

em capital”249. O abracadabra capitalista é, portanto, a exploração do trabalho dos 

indivíduos, que, sendo despojado de seus meios de trabalho, se lança no mercado para 

vender sua força de trabalho, como mercadorias. O capital, com seu impulso vital de 

valorizar a si mesmo, paga ao trabalhador somente o valor equivalente à manutenção da 

sua vida, mas faz com que o trabalhador trabalhe algumas horas a mais do que lhe foi 

pago, com o objetivo de produzir mais-valia. Fica evidente, assim, que “a mais-valia se 

origina de um excedente quantitativo de trabalho, da duração prolongada do mesmo 

processo de trabalho”250, portanto, da exploração do trabalho dos indivíduos, que, com 

seu suor, sustentam a ampliação constante do capital. O trabalho necessário para o 

sustento do indivíduo é só uma parte do dia de trabalho, pois, “no modo de produção 

capitalista, o trabalho necessário só pode constituir uma parte da jornada de trabalho, e a 

jornada de trabalho, portanto, nunca pode reduzir-se a esse mínimo”251 

Para prosseguir em nossa análise, precisamos ressalvar que o processo produtivo 

capitalista, como descrito acima, parece eliminar por completo a instância do binômio 

de consumo e produção, ou melhor, parece eliminar o indivíduo da instância produtiva, 

tomando-o apenas como mera força de trabalho singular. Isso é verdade, todavia, essa 

instância ligada a individualidade também é o fundamento ineliminável do capitalismo. 

Por essa razão, o sistema binômico aparece constantemente como suporte material do 

valor, ou seja, não como um início temporal para a riqueza capitalista, mas como causa 

constante da materialidade da riqueza capitalista. Por isso, como já ficou claro, é 

impossível eliminar o indivíduo da produção e, nesse sentido, observa-se a coerência de 

Fausto:  

                                                
249 Idem 
250 Ibidem, p. 231. 
251 Ibidem, p. 270.  
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como o valor de uso, o trabalho concreto e a divisão social do trabalho são por um 

lado pressuposições antropológicas gerais. Mas por outro lado, como o valor de uso, 

o trabalho concreto e a divisão social do trabalho são postos no interior de cada 

modo de produção252. 

Tendo isso em mente, veremos, agora, os elementos que produzem a mais-valia 

de forma mais detalhada. 

 

3.1.2.2. Capital constante. 

 

 Viemos falando, até aqui, sem maiores explicações, que os diversos materiais 

que se desgastam na produção de mercadoria têm seus valores transferidos para ela. Ou 

seja, tudo o que é gasto ou desgastado na produção de uma mercadoria, tem seu valor 

conservado no valor final da mesma. Portanto, “o valor dos meios de produção se 

conserva através de sua transferência ao produto”253 resultante.  O trabalho tem a 

característica própria de, ao ser executado, conservar, no produto resultante do trabalho, 

os valores contidos em todos os produtos utilizados na produção. Não são dois 

trabalhos, mas, ao exercer o trabalho de composição de uma nova mercadoria, já se 

conserva nela os valores das outras mercadorias. Em outras palavras, o trabalhador, 

“apenas por adicionar valor novo, conserva o valor antigo”254. Em suma: 

quando o trabalho produtivo transforma os meios de produção em elementos 

constitutivos de um novo produto, ocorre uma transmigração com o valor deles. 

Esse valor se transfere do corpo consumido para o corpo que novamente se forma. 

Essa transmigração, entretanto, se opera, por assim dizer, sem que o verdadeiro 

trabalho tem o conhecimento dela. O trabalhador não pode adicionar novo trabalho, 

criar valor novo, sem preservar os valores primitivos255. 

 O que podemos concluir é que, quando leva suas mercadorias para o mercado, o 

capitalista carrega mercadorias dotadas de um determinado valor. Parte desse valor é, 

como vimos, o valor das mercadorias gastas no processo de trabalho. Elas não se 

modificam, ao longo da circulação de dinheiro até dinheiro acrescido de mais-valia. A 

                                                
252 FAUSTO, Ruy. Marx: lógica e política. Tomo I. Op.cit., p. 148. 
253 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 235.  
254 Idem. 
255 Ibidem, p. 242. 
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essa parte do capital que não se modifica, que permanece constante em todo o processo, 

Marx denomina de capital constante. 

 Capital constante é qualquer mercadoria, do universo das mercadorias, que sirva 

como instrumento de trabalho, matéria-prima e demais materiais acessórios. Seus 

valores são conservados, pela característica própria do trabalho, no produto final do 

processo vivo de trabalho, ou seja, no trabalho morto, de forma diversa: “matéria-prima 

e materiais acessórios perdem a figura que entraram no processo de trabalho”256, ou 

seja, sua forma útil se desfaz ou passa a constituir o material da mercadoria que vem a 

ser no processo. Por exemplo, a palha que entra no processo de produção do chapéu, 

desfaz-se como palha e vira chapéu. Seu valor permanece constante, mas seu valor de 

uso, se desfaz.  

 Por outro lado, uma parte do capital constante não se descaracteriza no processo 

de trabalho, pelo contrário, eles só entram no processo enquanto sua utilidade 

permanece a mesma: “uma ferramenta, uma máquina, um edifício de fábrica, um 

recipiente, só são úteis ao processo de trabalho enquanto conservam seu feitio 

original”257. Essa parte do capital que permanece constante, só entra no valor final das 

mercadorias, na proporção do seu desgaste. Ou seja, uma agulha usada para costurar um 

terno, mantem seu valor no terno, mas só na pequena proporção do seu desgaste. No 

tempo em que esses instrumentos de trabalho demoram para ser consumidos, todo seu 

valor é transferido para as diversas mercadorias produzida no seu período de utilidade, 

em outras palavras, “os meios de produção só transferem valor à nova figura do produto 

na medida em que perdem valor na figura de seus valores de uso originais durante o 

processo de trabalho”258. 

 Em suma, dizemos que o capital constante é a parte objetiva do capital. Ou 

melhor,  

a parte do capital, portanto, que se converte em meios de produção, isto é, em 

matéria-prima, materiais acessórios e meios de trabalho não muda a magnitude do 

seu valor no processo de produção. Chamo-a, por isso, parte constante do capital, ou 

simplesmente capital constante259. 

 

                                                
256 Ibidem, p. 238. 
257 Ibidem, p. 239. 
258 Ibidem, p. 241. 
259 Ibidem, p. 244. 
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3.1.2.3. Capital variável: a subsunção do indivíduo ao capital, enquanto capital. 

 

 A outra parte do capital, convertida em força de trabalho; parte em atividade, 

que cria valor, que transfere, em sua execução, o valor do capital constante para as 

outras mercadorias e que, além de produzir o valor gasto originalmente consigo, ainda 

produz um valor excedente, este é o que Marx chama de capital variável260. Aqui, o que 

temos são os indivíduos submetidos à lei do capital, agindo de acordo com ela e, 

portanto, produzindo valor e mais-valor, enquanto produzem valores de uso. Nas 

palavras de Marx,  

as mesmas partes do capital, que, do ponto de vista do processo de trabalho, se 

distinguem em elementos objetivos e subjetivos, em meios de produção e força de 

trabalho, do ponto de vista do processo de produzir mais-valia, se distinguem em 

capital constante e capital variável261. 

 O capital variável é, pois, o elemento subjetivo do capital, a força de trabalho 

dos indivíduos que, submetidas às leis de ampliação do valor, são as responsáveis pelo 

aumento do dinheiro do capitalista. Essa é a parte variável, pois a parte do dinheiro 

empregada na aquisição de força de trabalho, no final do processo, quando as 

mercadorias são vendidas no mercado, retorna um valor maior do que o original. Esta é 

a parte do capital que compra força de trabalho dos indivíduos e, portanto, é a parte do 

capital que, em decorrência da exploração descrita acima, retorna mais-valia para o 

capitalista. 

 Reconstruindo o que foi dito da circulação capitalista do ponto de vista desses 

novos conceitos, temos que D-M-D’ (Dinheiro inicial – Mercadoria – Dinheiro 

ampliado) é a fórmula do capital. Portanto, dinheiro, nesse processo, é capital. O 

primeiro D é composto, portanto, de capital constante e capital variável (D = cc + cv, ou 

seja, Dinheiro inicial é igual ao capital constante somado ao capital variável). O 

Segundo dinheiro que aparece na formula é composto de capital constante, capital 

variável acrescido de mais-valia (D’ = [cc + cv] + mv, ou seja, dinheiro ampliado é 

igual ao capital constante somado ao capital variável, acrescido de mais-valia). 

  

                                                
260 Cf. Ibidem, p. 244. 
261 Ibidem, p. 244s. 
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4. A produção capitalista: a mudança do lugar do indivíduo na 

produção capitalista. 
 

 Como vimos, o capital está e não está na circulação. Está, pois, as fontes da 

transformação de dinheiro em capital estão no mercado, dentro do processo de 

circulação. Mas também não estão, pois é preciso paralisar por algum tempo a 

circulação, no uso da força de trabalho, para que a reconversão das mercadorias criadas 

em dinheiro dê ao capitalista a sua mais-valia, ou seja, seu dinheiro adicional. Portanto, 

voltamos, agora, à produção capitalista, que é, de fato, o nosso objeto de estudo, posto 

que é o tema do Livro 1 de O capital.  

 

4.1. Mais-valia absoluta: o esmagamento do indivíduo pelo tempo. 
 

 Vimos que a produção capitalista se baseia na exploração dos indivíduos. O 

prolongamento da jornada de trabalho para além do necessário à reprodução da vida do 

trabalhador, portanto, é a fonte da mais-valia. Quanto maior a jornada de trabalho, 

maior será a mais-valia do capitalista262. Se em 6 horas, um trabalhador produziu o 

suficiente para pagar o valor do seu tempo de trabalho, todas as horas restantes serão 

trabalho excedente que vai para o bolso do capitalista.   

 O que temos, portanto, é que em um dia de 24h, o capitalista, para ampliar a sua 

produção de mais-valia, deve expandir ao máximo o tempo de trabalho do trabalhador, 

que, em proporção inversa, tem menos tempo livre para desenvolver-se como homem. 

O indivíduo, portanto, fica comprimido entre as 24h em que um dia se prolonga na 

Terra e as horas de trabalho, nas quais ele vende sua força de trabalho para o capitalista. 

Sua vida para além da produção, seu cotidiano, sua família, enfim, ficam todos nesse 

espaço de tempo entre 24 horas e o tempo do capitalista. Ora, o que se caracteriza aqui é 

o que Mészáros chamou de tirania do imperativo do tempo do capital:  

o modo historicamente único de reprodução sociometabólica do capital degrada o 

tempo porque a determinação objetiva mais fundamental de sua forma própria de 

intercâmbio humano é a condução irreprimível à contínua auto-expansão, definida 

pelas características intrínsecas a esse modo de intercâmbio societário como a 

necessária expansão do capital, alcançada na sociedade de troca apenas por meio da 

                                                
262 Isso se modificará com a introdução da mais-valia relativa, como veremos mais adiante. 
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exploração do tempo de trabalho. O capital, portanto, deve tornar-se cego com 

relação a todas as dimensões do tempo diversas da dimensão relativa ao trabalho 

excedente explorado ao máximo e o correspondente tempo de trabalho263. 

   A esse processo de expansão de tempo para o aumento da mais-valia, Marx 

chamou de mais-valia absoluta: “a produção da mais-valia absoluta se realiza com o 

prolongamento da jornada de trabalho além do ponto em que o trabalhador produz 

apenas um equivalente ao valor de sua força de trabalho e com a apropriação pelo 

capital desse trabalho excedente”264. 

 Entretanto, o capitalista, no seu anseio pelo aumento do seu valor, encontra 

restrições, limites. A jornada de trabalho, como vimos, tem um limite mínimo, que é o 

necessário para a vida do trabalhador. Mas para que exista capital, sempre é necessário 

que exista trabalho além do necessário, ou seja, trabalho excedente. Existe, também, um 

limite máximo, considerando que um trabalhador, em um dia de 24 horas, deve dormir, 

se alimentar, realizar, de alguma forma, a sua individualidade naquilo que chamamos 

acima de “outras dimensões da vida”. Enfim, além da sua manutenção como ser vivo, 

“o trabalhador precisa de tempo para satisfazer necessidades espirituais e sociais cujo 

número e extensão são determinados pelo nível geral da civilização”265. Por isso, a 

jornada de trabalho “não pode se prolongar além de certo ponto”266. O tempo máximo 

da jornada de trabalho encontra quatro limites externos à lei do capital, que, portanto, 

provém de outras dimensões da vida humana, para além da econômica (embora com 

relações intransponíveis com essa dimensão) e, por isso, pertencentes ao cotidiano e a 

atividade dos indivíduos: 1) “há, primeiro, o limite físico da força de trabalho. Durante 

um dia natural de 24 horas, só pode um homem despender determinada quantidade de 

força de trabalho”267, caso contrário ele definha e morre. 2) a outra barreira é a moral268, 

vinda do comportamento extraeconômico dos indivíduos, ou seja, o próprio sentimento 

moral dos indivíduos, marcados por uma formação filosófico-religiosa, que impede de 

prolongar a jornada de trabalho para além de certo nível. 3) A imposição de lei que, em 

um Estado burguês, não significa muito, posto que é controlado pelos interesses da 

                                                
263 MÉSZÁROS, István. O desafio e o fardo do tempo histórico: o socialismo no século XXI. Trad. Ana 
Cotrim, Vera Cotrim. São Paulo: Boitempo, 2007, p.33. 
264 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. II. Op.cit., p.578. 
265 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p.271. 
266 Ibidem, p.270. 
267 Idem. 
268 Cf. Idem.  
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classe capitalista269. 4) Por último, temos a barreira da consciência da exploração. 

Percebe-se que essas barreiras, com exceção da estatatal, surgem da forma de ser do 

indivíduo humano, em todas as suas dimensões: sua constituição física, seu sentido 

moral e sua consciência de ser explorado e, portanto, sua luta e resistência contra a 

exploração da sua vida fora do estado de necessidade absoluta, subtraída pelo capital 

que só deseja se expandir. Ou seja, nesse ponto, segundo pensamos, temos a 

confirmação da necessidade de pressupor um indivíduo total em O capital, como vimos 

no primeiro capítulo desse trabalho, posto que, do contrário, seria impossível pensar 

essas interferências externas e a constante deterioração das relações capitalistas. O 

próprio capital não se destrói, se não houver sua força antagônica (trabalho) o minando 

por dentro, a partir de fora, na vida cotidiana e total dos indivíduos.  

Como vimos, a posição da mais-valia e do trabalho assalariado revelam as duas 

classes antagônicas no capitalismo. O interesse da classe dos capitalistas é o oposto ao 

interesse dos assalariados. Nesse conflito de interesses, “o capital transforma-se […] 

numa relação coercitiva, que força a classe trabalhadora a trabalhar mais do que exige o 

círculo limitado das próprias necessidades”270. Se o capital pudesse falar com sua 

própria boca, diria, segundo Marx: 

o dia de trabalho compreende todas as 24 horas, descontadas as poucas horas de 

pausa sem as quais a força de trabalho fica absolutamente impossibilitada de realizar 

novamente sua tarefa. Fica desde logo claro que o trabalhador, durante toda a sua 

existência, nada mais é que força de trabalho, a ser empregado no próprio aumento 

do capital. Não tem qualquer sentido o tempo para a educação, para o 

desenvolvimento intelectual, para preencher funções sociais, para o convívio social, 

para o livre exercício das forças físicas e espirituais, para o descanso dominical, 

mesmo no país dos santificadores do domingo271. 

Essa é a lei do capital, posto que seu impulso é apenas valorizar valor. Como 

mostramos, os indivíduos são entraves para o capital, exceto como suas forças de 

trabalho. Sendo assim,  

a produção capitalista, que essencialmente é produção de mais-valia, absorção de 

trabalho excedente, ao prolongar o dia de trabalho, não causa apenas a atrofia da 

                                                
269 Cf. Ibidem, p. 277. Como vimos brevemente acima, existe uma teoria do Estado pressuposta em O 
capital. Não nos cabe desenvolver isso, aqui.  
270 Ibidem, p. 356. 
271 Ibidem, p. 306. 
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força humana de trabalho, à qual rouba suas condições normais, morais e físicas de 

atividade e de desenvolvimento272. 

 Diante dessa opressão generalizada, os indivíduos que se compõem como classe 

trabalhadora, ou proletariado, vislumbraram seus interesses, opostos a esse interesse do 

capital. A revolta dos indivíduos não tardou a acontecer, pois suas vidas estavam, aos 

poucos, sendo tiradas pela lei do capital. É da revolta individual e, posteriormente, o 

reconhecimento dos outros trabalhadores como iguais em interesses de classe, que surge  

“o movimento dos trabalhadores que cresce ameaçador todos os dias”273. Através de um 

processo longo, com muitas revoltas, que o trabalhador reconhece-se como classe e, 

portanto, os indivíduos percebem seus interesses como interesses de uma massa inteira 

de indivíduos. Se “o estabelecimento de uma jornada normal de trabalho é o resultado 

de uma luta multissecular entre o capitalista e o trabalhador”274, isso se dá, pois o 

reconhecimento da presença do trabalho nos alicerces do sistema é um processo 

demorado. “Logo que a classe trabalhadora, atordoada pelo tumulto da produção, 

recobra seus sentidos, tem início sua resistência”275. Assim como o reconhecimento, 

pelo Estado, do capital como forma de produção foi um processo longo de luta de 

classes276, também é longo o caminho do trabalhador para ter seus direitos garantidos 

pelo Estado burguês: “a rebeldia crescente da classe trabalhadora forçou o estado a 

diminuir coercitivamente o tempo de trabalho”277. Só quando cada indivíduo perceber 

que sua revolta isolada é, facilmente, ingerida pelo capital, e, portanto, reconhecer nos 

outros proletários, pode a luta de classe resultar em vitórias para o trabalhador, enquanto 

classe e, portanto, um a um, individualmente. A regulamentação da jornada de trabalho 

é exemplo disso, em O capital: 

a história da regulamentação da jornada de trabalho em alguns ramos de produção e 

a luta que ainda prossegue em outros para se obter essa regulamentação demonstram 

palpavelmente que o trabalhador isolado, o trabalhador como vendedor “livre” de 

sua força de trabalho, sucumbe sem qualquer resistência a certo nível de 

desenvolvimento da produção capitalista. A instituição de uma jornada normal de 

                                                
272 Ibidem, p. 307. 
273 Ibidem, p. 277. 
274 Ibidem, p. 313. 
275 Ibidem, p. 321.  
276 Cf. Ibidem, p. 325. 
277 Ibidem, p. 467. 
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trabalho é, por isso, o resultado de uma guerra civil de longa duração, mais ou 

menos oculta, entre a classe capitalista e a classe trabalhadora278. 

 Aos poucos, revela-se em O capital, uma ferrenha luta de classes. A liberdade 

que, como vimos, era exigida ao trabalhador, para vender sua força de trabalho, revela-

se, com a posição dos interesses dos indivíduos, com engodo, pois o trabalhador não 

tinha opções. A autonomia não é fato se as condições de possibilidade dela não são 

dadas. Quando o jovem Marx criticava o formalismo dos Direitos Humanos, não fez 

isso com simples entusiasmo de juventude, mas fez isso porque viu, claramente, que por 

baixo da bandeira da liberdade, igualdade e propriedade se escondia o direito exclusivo 

de uma parte dos indivíduos serem livres, tomados como iguais e terem propriedade 

privada. Em O capital, Marx afirma, tal como na juventude:  

concluído o negócio, descobre-se que ele [o trabalhador que vendeu sua força de 

trabalho] não é nenhum agente livre, que o tempo em que está livre para vender sua 

força de trabalho é o tempo em que é forçado a vende-la e que seu vampiro não o 

solta “enquanto houver um músculo, um nervo, uma gota de sangue a explorar”. 

Para proteger-se contra “a serpe de seus tormentos”, têm os trabalhadores de se unir 

e, como classe, compelir a que se promulgue uma lei que seja uma barreira social 

intransponível, capaz de impedi-los definitivamente de venderem a si mesmos e à 

sai descendência ao capital, mediante livre acordo que os condena à morte e à 

escravidão. O pomposo catálogo dos direitos inalienáveis do homem será, assim, 

substituído pela modesta Magna Carta que limita legalmente a jornada de trabalho e 

estabelece claramente, por fim, “quando termina o tempo que o trabalhador vende e 

quando começa o tempo que lhe pertence”279. 

Aqui aparece, com clareza cristalina, a luta de classes, e se mostra a 

contraposição dos indivíduos ao capital. Na relação econômica, tomamos os indivíduos 

como agentes e, dessa forma, esses indivíduos estão em uma relação complementar um 

com o outro. Aparentemente, não há conflitos, pois o burguês preciso do trabalhador 

para produzir e o trabalhador precisa do burguês para lhe pagar o salário e lhe ceder os 

meios de produção. Quando se determina o capital, de forma posta, mostra-se que os 

interesses são antagônicos e que o burguês, na verdade, tem sua fonte de riqueza na 

exploração do trabalhador e, assim, mina-se a aparente tranquilidade da relação de 

classes e os indivíduos passam a resistir ao capital. Nesse sentido, a tranquila relação 

                                                
278 Ibidem, p. 342s. 
279 Ibidem, p. 346. 
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jurídica entre contratante e contratado dá lugar a conflituosa luta de classes, onde o 

indivíduo total, revoltado com sua exploração, luta contra sua miséria. Por isso, é 

absolutamente correta a tese de Fausto, quando afirma que, nesse ponto, “o social é 

posto, o econômico pressuposto”280. Com isso, revela-se que, “para além d’O capital, 

tem-se classes em luta, o que significa transgressão do contrato”281, ou seja, para além 

da vida do indivíduo que, em O capital só interessa, no sentido posto, como agente 

econômico, também a uma vida total pressuposta, onde se trava lutas e se resiste, fora 

da lei do capitalismo, de forma tal a se vislumbrar a própria superação histórica do 

capital. 

Por fim, para evitar mal-entendidos, entramos na discussão introduzida por Axel 

Honneth, destacado filósofo da chamada terceira geração da Escola de Frankfurt. Diante 

do que foi mostrado, prova-se que a leitura de Honneth, de O capital, foi unilateral, 

levando em conta somente a forma posta do indivíduo (agente econômico) na obra 

máxima de Marx. Honneth observou bem que, de um lado, Marx toma a luta de classes 

em um modelo utilitário (obras econômicas), do outro, na forma da luta pelo 

reconhecimento (obras históricas)282. Todavia, Honneth permaneceu cego para a relação 

dialética entre esses dois elementos de luta de classes (quando um está posto, o outro 

está pressuposto). Por essa razão, afirma que “Marx não pôde criar, em lugar algum, um 

vínculo sistemático”283 entre essas duas esferas da luta de classes. Ora, Honneth não 

percebe, com isso, que esse vínculo sistemático, requisitado de Marx, já está presente no 

próprio O capital que, estruturado sistematicamente como obra dialética, necessita de 

zonas não demonstradas do conceito para poder manter o conceito aberto ao negativo. 

Estranha-nos que um autor, herdeiro direto de um dos mais importantes e radicais 

dialéticos da história da filosofia (Theodor Adorno), não tenha percebido que  

uma das características da concepção dialética das significações – e, se poderia 

dizer, em geral, da dialética – é a ideia de um espaço de significações em que estão 

presentes zonas de sombra. […] Longe de representar o limite, em sentido negativo, 

das significações, as zonas de sombra lhes são essenciais. Sem elas, o discurso não 

                                                
280 FAUSTO, Ruy. Dialética marxista, dialética hegeliana. Op.cit., p. 76. 
281 Idem. 
282 Cf. HONNETH, Axel. Luta por representação: a gramática moral dos conflitos sociais. 2.ed. Trad. 
Luiz Repa. São Paulo: Ed. 34, 2003, p. 234ss. 
283 Ibidem, p. 239. 



101 
 

significa mais o que significa. Se não se introduz essa ideia de um halo de sombra, 

toda tentativa de apresentação rigorosa da dialética fracassa necessariamente284. 

  Nesse sentido, na dialética “a distinção entre o halo de significações obscuras e o 

núcleo de significações claras corresponde em linguagem propriamente dialética à 

diferença entre pressuposição e posição”285. Assim, embora o que seja posto, em O 

capital, seja um conflito de classes meramente utilitário, já que a exploração do valor 

produzindo por uma classe corresponde à grandeza da riqueza de outra classe, temos 

que pressupor, constantemente, uma luta por reconhecimento, por direitos sociais, por 

participação, sem a qual o capital seria intocável em seu processo de valorização. Isso 

posto, afirmamos que a luta pelo reconhecimento e a luta utilitária, na dimensão 

econômica, se complementam, na obra que estudamos. Lukács tem profunda clareza 

nisso, ao afirmar:  

a abstração do experimento ideal está constantemente em contato com a totalidade 

do ser social, incluídas suas relações extraeconômicas, tendências, etc. Este peculiar 

e parabólico, raramente entendido, método dialético, reside na já mencionada visão 

penetrante de Marx, que o econômico e o extraeconômico, no ser social, se 

transformam initerruptamente um no outro, que estão em interação inevitável, de 

onde, como se indicou, não se segue nem um desenvolvimento histórico “único” 

sem leis, nem uma dominação mecânico-abstrata do econômico puro286. 

 

4.1.1. A taxa de exploração do indivíduo. 

 

Os limites físicos, morais, legais ou de consciência, enfim, impõe ao capital uma 

restrição quanto a exploração dos indivíduos. Numa sociedade qualquer, por exemplo, 

só são permitidas 10 horas de trabalho. Ora, se, por uma acaso, o tempo de trabalho 

necessário para sustentar um indivíduo, nessa mesma sociedade for de 10 horas, o 

capitalista não terá como se sustentar. Ou seja, a força de trabalho que ele comprou não 

lhe rendeu nada, só repôs, na mesma quantidade, cada hora de trabalho comprada, como 

a seguinte fórmula: 	
	 á

. Se o resultado for igual a 0, o capitalista recebeu 

de volta somente as horas que comprou e, portanto, não adquiriu mais-valia. Só 

interessa para ele, nessa nossa fórmula, aquilo que supere o número 0. Portanto, nesse 

                                                
284 FAUSTO, Ruy. Marx: lógica e política. Tomo II. Op.cit., p. 149s. 
285 Ibidem., p. 150. 
286 LUKÁCS, György. Marx, ontología del ser social. Op.cit., p. 95. 
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exemplo, não se apresenta possibilidade de realização de dinheiro em capital, posto que 

o dinheiro final será igual ao dinheiro inicial. Se, em outro caso, numa sociedade que só 

permite jornadas de 10 horas, o trabalho necessário for de 5 horas, teremos, para o 

capitalista, uma taxa de crescimento do seu capital variável de 100%, ou seja, a cada 

hora de trabalho comprada, será recebida 1 hora não paga, além da que foi paga.   

 O que se busca, com essa fórmula, é o grau de exploração dos indivíduos, 

demonstrado através de números. No nosso exemplo acima, quanto maior que zero for o 

resultado, maior será o grau de exploração dos indivíduos. Do ponto de vista do 

capitalista, essa fórmula expressa a taxa de crescimento do seu capital. A fórmula 

apresentada por Marx para apresentar a taxa de mais-valia287 dá-nos um resultado bem 

parecido: 푀 = 	 , ou seja, a taxa de mais-valia (M), será sempre igual a mais-valia 

(mv) dividido pelo capital variável (cv). Para Marx, portanto,  

o método de calcular a taxa da mais-valia é o seguinte: tomamos o valor global do 

produto e dele deduzimos o valor do capital constante, valor que nele apenas 

reaparece. O valor remanescente é o único valor realmente gerado no processo de 

produção da mercadoria. Dada a mais-valia, extraímo-la desse valor gerado, para 

achar o capital variável. Precedemos ao contrário se é dado este último e 

procurarmos saber a mais-valia. Sendo ambos dados, temos apenas de realizar a 

operação final, calcular a relação entre a mais-valia e o capital variável, 
푚

푣
288. 

4.1.2. As massas exploradas e o limite da mais-valia absoluta. 

 

 Já sabemos que, conhecendo a taxa da mais-valia, conhecemos, também, quanto 

de mais-valia o capitalista tira do trabalho individual. Entretanto, o capitalista, com seu 

desejo de expandir o seu valor, não emprega a força de trabalho de um indivíduo 

apenas. Quando ele vai ao mercado de trabalho, ele compra a força de trabalho de vários 

indivíduos, para que a massa, o montante da conversão de seu dinheiro em capital seja 

do tamanho da presteza que a lei do capital exige para se valorizar. Portanto, aqui, 

consideramos que  

o capital variável é a expressão monetária de valor global de todas as forças de 

trabalho simultaneamente empregadas pelo capitalista. Seu valor é, portanto, igual 

                                                
287 Cf. MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 255. 
288 Idem. 
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ao valor médio de uma força de trabalho multiplicado pelo número das forças de 

trabalho empregadas289. 

Aqui, portanto, a mais-valia não é calculada mais individualmente, mas em 

massa. Simplificando, "a massa de mais-valia produzida é, portanto, igual à mais-valia 

fornecida pelo dia de trabalho do trabalhador individual multiplicada pelo número dos 

trabalhadores empregados”290. Ora, sabendo que a taxa de mais-valia é o grau de 

exploração do trabalho de um indivíduo, para descobrir o grau de exploração dessa 

massa de indivíduos, basta seguir a mesma regra do cálculo individual e massificá-la 

pelo número de indivíduos sob a tutela de um mesmo capital:  

a massa da mais-valia produzida é igual à magnitude do capital variável antecipado 

multiplicado pela taxa da mais-valia, ou é igual ao valor de uma força de trabalho 

multiplicado pelo grau de sua exploração e pelo número das forças de trabalho 

simultaneamente exploradas291. 

Ou seja, como vimos, aqui o trabalhador é descaracterizado de seus talentos e 

igualado em uma média social, como trabalhador que produz valor, ou seja, como mera 

unidade de trabalho abstrato. Se a taxa de mais-valia produzida por um trabalhador 

individual é dada, para descobrir o grau de exploração da massa dos trabalhadores, basta 

substituir as magnitudes do capital variável, ou seja, no lugar do pagamento de um 

indivíduo, basta substituir pelo pagamento de todos os indivíduos empregados. Portanto, 

se o grau de exploração de um indivíduo é mv (equivalente à taxa de mais-valia), para 

descobrir a massa da mais-valia, podemos apenas tomar o capital variável gasto na 

massa dos trabalhadores empregados (cv) e, facilmente, descobriremos a massa de mais-

valia (M) total retirada dos trabalhadores: 푀 = 푚푣	× 푐푣.  

É importante saber dessa massificação, pois, como sabemos, o capital toma os 

indivíduos apenas como força de trabalho. Dessa forma, não se emprega indivíduos para 

dar-lhe sustento, mas para produzir mais-valia. Por essa razão, “a oferta de trabalho que 

o capital pode obter é, portanto, independente da oferta de trabalhadores”292. O emprego 

de indivíduos, pelo capital, variará bastante, em cada tempo. No geral, para manter a 

magnitude da mais-valia, se disporá de mais ou menos trabalhadores. Se, por exemplo, a 

taxa de exploração dos indivíduos, em decorrência da redução da jornada de trabalho, 

                                                
289 Ibidem, p. 349. 
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291 Ibidem, p. 350. 
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cair, o capitalista compensará a sua perde total, empregando mais trabalhadores e, 

portanto, caindo o grau de exploração de um indivíduo, ele compensará com a 

exploração de mais indivíduos. Como diz Marx, “um decréscimo na taxa da mais-valia 

não altera a quantidade da mais-valia produzida quando há um acréscimo 

compensatório na magnitude do capital variável ou no número dos trabalhadores 

ocupados”293. 

Para tornar isso claro, tomaremos um exemplo fictício. Um capitalista emprega 

100 trabalhadores, que trabalham 10 horas por dia. Em meio dia de trabalho, cada 

indivíduo já trabalhou o suficiente para pagar o seu próprio salário e, portanto, em 5 

horas o capitalista já recuperou o capital variável antecipado. Em unidades valores 

fictícias, podemos dizer que o valor pago para cada indivíduo, por um dia de trabalho, é 

igual a 1 valor e, para cada 1 valor que o capitalista paga, ele recebe 2 valores de 

retorno. A taxa de mais-valia, portanto, é de 100%. Massificando esse exemplo, vimos 

que o capitalista emprega 100 indivíduos. Portanto, o capital variável empregado será 

igual ao valor paga para um indivíduo, multiplicado pelo número de indivíduos. Com 

isso, chegamos à conclusão que o capital variável do capitalista é igual á 100 valores. 

Sua massa de mais-valia será igual a 100 valores, também, já que a taxa de mais-valia é 

igual a 100%. 

Ora, ainda em nosso exemplo, supomos que a jornada de trabalho foi reduzida 

para 8 horas de trabalho. Manteve-se estável o tempo de trabalho necessário, portanto, o 

valor pago aos indivíduos. Com isso, os ganhos do capitalista caíram de 100 valores 

para 60 valores. O resultado na taxa de mais-valia é expressivo: no lugar de 100%, a 

taxa de mais valia caiu para 60%. Como o capitalista poderá compensar essa sua perda? 

Empregando mais trabalhadores. Ele vai ao mercado de trabalho e compra mais força de 

trabalho para compensar a sua perda. Digamos que no lugar de contratar 100 

trabalhadores, ele contrate, agora, 170. O seu capital variável sairá de 100 valores para 

170 valores. A taxa de mais-valia, já sabemos: é 60%. Quanto arrecadará de mais-valia, 

o capitalista, no final do processo? O total do seu ganho será de 102 valores. Ou seja, o 

capitalista recuperou a magnitude do seu ganho anterior à redução da jornada de 

trabalho, e com sobras.  

Enfim, usamos apenas um exemplo de como pode variar a taxa de mais-valia e 

como essa variação pode ser compensada. Em outros exemplos, poderíamos supor que o 
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trabalho necessário para a reprodução do trabalhador subiu de 5 horas para 7 horas. Ou 

mesmo se o tempo de trabalho necessário cair, o capitalista poderá reduzir o número de 

força de trabalho individual empregado. Podemos supor, também, que no caso de não 

regulamentação da jornada de trabalho, o capitalista aumente o tempo de trabalho 

excedente. Enfim, em todos os casos, o capitalista teria, mais uma vez, que equilibrar a 

balança dos seus ganhos.  

Vemos, assim, como a massificação da exploração equilibra o ganho total do 

capitalista. “Contudo, tem limites intransponíveis a compensação da queda do número 

de trabalhadores ou da magnitude do capital variável pela elevação da taxa da mais-

valia ou pelo aumento do dia de trabalho”294. Sempre usamos, aqui, exemplos com taxas 

de mais-valia extremamente altas. Mas se supormos uma taxa de apenas 3%? O 

capitalista seria forçado a empregar milhares de indivíduos, ou prolongar a jornada de 

trabalho diária para 24 horas, ou mesmo reduzir o salário de cada trabalhador para 

menos do que é necessário para viver. Ou seja, a mais-valia absoluta e, portanto, a 

exploração das massas dos indivíduos têm seus limites. 

 

4.2. Mais-valia relativa e a mudança do indivíduo e da divisão do trabalho. 
  

Segundo Marx,  

de início, o capital submete o trabalho ao seu domínio nas condições técnicas em 

que o encontra historicamente. Não modifica imediatamente o modo de produção. A 

produção da mais-valia, na forma estudada até agora, por meio de simples 

prolongamento do dia de trabalho, ocorre, por isso, independente de qualquer 

modificação no processo de produção295. 

Ou seja, o capital simplesmente põe o modo de produção ao seu dispor e, com 

isso, seu único artifício de existência é o prolongamento do dia de trabalho, ou melhor, 

a manutenção de uma diferença quantitativa entre o dia de trabalho necessário e o 

excedente. Porém, como vimos acima, isso tem limites. Se, estando fixo o ponto em que 

o trabalho é necessário e, não podendo ampliar mais o ponto em que o trabalho é 

excedente, cabe ao capitalista, diminuir o número de horas em que o trabalho é 

necessário. Por definição, isso é a mais-valia relativa, ou seja, quando a mais-valia 
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“decorre da contração do tempo de trabalho necessário e da correspondente alteração na 

relação quantitativa entre ambas as partes componentes da jornada de trabalho”296.  

 Aqui se inicia uma revolução do modo de produção, que culmina na chamada 

Revolução Industrial. Esse é o processo em que o trabalho tem sua produtividade 

ampliada a limites inimagináveis em outras épocas históricas. Para o historiador Eric 

Hobsbawm,  

a certa altura da década de 1780, e pela primeira vez na história da humanidade, 

foram retirados os grilhões do poder produtivo das sociedades humanas, que daí em 

diante se tornaram capazes da multiplicação rápida, constante, e até o presente 

ilimitada, de homens, mercadorias e serviços297. 

A revolução dos modos de produção significam três mudanças: 1) a evidente 

mudança nos meios de produção; 2) a mudança do indivíduo, que agora tem o seu 

trabalho concreto, fruto de sua prévia-ideação e de sua vontade, dividido em parcelas 

cada vez menores, a ponde de não encontrar, no produto final de sua linha de produção, 

qualquer característica do seu trabalho singular; e 3) uma mudança entre as relações 

entre os indivíduos, ou seja, uma mudança da divisão do trabalho. 

Essas revoluções sucessivas no modo de produção são decorrentes não do 

enriquecimento e ampliação do binômio de consumo-produção, mas, sendo submissas à 

lei do capital, se destinam não ao desenvolvimento dos indivíduos, mas à valorização do 

valor. Por isso, a despeito do enorme desenvolvimento da produtividade, “o trabalhador 

[…] estava a uma distância mínima do miserável”298. Por essa razão, o cenário no qual 

Marx escreve O capital é marcado por uma enorme contradição entre a riqueza material 

da sociedade (binômio) e a miséria generalizada do trabalhador, produtor dessa riqueza. 

A mais-valia relativa, portanto, é o processo em que se revoluciona as condições 

de produção para o elevação da produtividade299. Com elevação da produtividade, diz-

se “uma modificação no processo de trabalho por meio da qual se encurta o tempo de 

trabalho socialmente necessário para a produção de uma mercadoria, conseguindo-se 

produzir, com a mesma quantidade de trabalho, quantidade maior de valor de uso”300. 

                                                
296 Ibidem, p. 366. 
297 HOBSBAWM, Eric J.. A era das revoluções: Europa 1789-1848. 20.ed. Trad. Maria Tereza Lopes 
Teixeira, Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006, p. 50 
298 HOBSBAWM, Eric. A era do capital: 1848-1875. 15. ed. Trad. Luciano Costa Neto. São Paulo: Paz e 
Terra, 2010, p. 336. 
299 Cf. MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 365.  
300 Idem. 
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Entretanto, isso ainda não explica como o capitalista recuperará seus ganhos. Se 

o que determina o valor da mercadoria é a quantidade de trabalho contido nela, as 

revoluções de produtividade só diminuem a quantidade de trabalho necessário para a 

produção de uma mercadoria. Sendo assim, o capitalista só aumentara o número de 

valores de uso produzido, mas não aumentará seus ganhos. Na realidade, como já 

dissemos, o capitalista deseja baratear a força de trabalho, ou seja, tornar o tempo de 

trabalho necessário para a reproduzir a força de trabalho, de acordo com o estudo do 

binômio de consumo-produção, menor. Isso só é possível no lado do consumo, não no 

lado da produção. Na produção, o trabalhador precisa ficar todas as horas possíveis 

para, assim, gerar o mais valor do capitalista. O barateamento do trabalho necessário se 

dá no consumo, tornando os valores de uso, pela revolução da produção, mais baratos. É 

nesse sentido que afirma Marx: “para diminuir o valor da força de trabalho, tem o 

aumento da produtividade de atingir ramos industriais cujos produtos determinam o 

valor da força de trabalho”301. 

Tratamos, aqui, de valores. O valor da força de trabalho é a quantidade de 

valores necessários para a sua reprodução. Se, com o incremento da produtividade, mais 

valores de uso são produzidos com menos trabalho, ou seja, se “o valor das mercadorias 

varia na razão inversa da produtividade do trabalho”302 , então os valores necessários 

para a reprodução do trabalhador serão menores, logo, o valor da sua força de trabalho 

será menor, para o capitalista. Por isso, “é impulso imanente e tendência constante do 

capital elevar a força produtiva do trabalho para baratear a mercadoria e, como 

consequência, o próprio trabalhador”303. Ou seja,  

o desenvolvimento da produtividade do trabalho na produção capitalista tem por 

objetivo reduzir a parte do dia de trabalho durante a qual o trabalhador tem de 

trabalhar para si mesmo, justamente para ampliar a outra parte durante a qual pode 

trabalhar gratuitamente para o capitalista304. 

A revolução da produção, por essa razão, não serviu para a emancipação dos 

indivíduos, através da ampliação do binômio de consumo-produção, mas a sua situação 

continuou a mesma, servindo apenas para o capitalista gastar menos do seu capital com 

o trabalhador individual, ou seja, reduzindo o capital variável. Para o capital, 
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108 
 

uma vez que a mais-valia relativa cresce na razão direta do desenvolvimento da 

produtividade do trabalho e que o valor das mercadorias varia na razão inversa desse 

desenvolvimento, e uma vez que o mesmíssimo processo barateia as mercadorias e 

eleva a mais-valia nelas contida, fica solucionado o mistério de o capitalista, 

preocupado apenas em produzir valor de troca, esforçar-se continuamente para 

baixar o valor de troca das mercadorias305 

Vejamos, agora, as três revoluções na produção, que modificaram a relação do 

indivíduo consigo e com os outros indivíduos.  

 

4.2.1. As corporações e os indivíduos. 

 

 A primeira forma de revolução de produção capitalista que Marx analisa é, 

basicamente, a fórmula que tentamos demonstramos quando falamos sobre o valor de 

troca (2.2.). Lá, um determinado ramo da divisão social do trabalho nivela o seu 

trabalho socialmente, constituindo-se na fórmula 푣푡 = 	 ⋯	 306. Ora, aqui já 

não temos trabalhadores isolados, que só pela sociabilidade do trabalho se determinam 

como medium social. Na cooperação simples, um determinado grupo de indivíduos está 

sob o controle de um mesmo capitalista e o papel que eles exerciam para si, na análise 

da aparência da mercadoria, agora, mostradamente, fazem para um capitalista, dono dos 

meios de produção. Para Marx, portanto,  

a atuação simultânea de grande número de trabalhadores, no mesmo local, ou, se se 

quiser, no mesmo campo de atividade, para produzir a mesma espécie de 

mercadorias sob o comando do mesmo capitalista constitui, histórica e logicamente, 

o ponto de partida da produção capitalista307. 

 Na cooperação simples, sob o comando de um único capital, se reflete o que 

acontece na sociedade como um todo, ou seja,  

em cada ramo de atividade, o trabalhador individual, Pedro ou Paulo, difere mais ou 

menos do trabalhador médio. Essas diferenças individuais, chamadas em matemática 
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306 Conferir explicações no segundo capítulo, seção 2, desse trabalho. 
307 Ibidem, p. 375. 
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de erros, compensam-se e desaparecem quando se toma certo número de 

trabalhadores308. 

O capitalista, assim, empregando uma série de trabalhadores, garantirá a 

produtividade do trabalho médio social, sem grandes riscos de perda de produtividade. 

Um trabalhador individual, como vimos, tem seu trabalho nivelado socialmente. Mas se 

acontece algum sinistro e ele precisa reduzir sua jornada de trabalho, seu produto 

permanece com o mesmo valor anterior e ele, na soma geral dos seus ganhos, perde na 

proporção em que reduziu sua jornada de trabalho. O mesmo não acontece com a 

produção cooperativa. Caso um indivíduo tenha sua produtividade diferenciada da 

média social, seu trabalho será, mesmo assim, nivelado pela média:  

para a sociedade, as diferenças se compensariam, mas não para cada um deles 

isoladamente. A lei da produção do valor só se realiza plenamente para o produtor 

individual quando produz como capitalista, empregando, ao mesmo tempo, muitos 

trabalhadores, pondo em movimento, desde o começo, trabalho social médio309. 

Aqui, cada fábrica, empregando centenas de indivíduos, deve ser considerado 

como um indivíduo coletivo, ou melhor, como um “trabalhador coletivo”310. Na forma 

que analisamos na seção 2.2., o trabalho é social, mas, ao mesmo tempo, individual, 

portanto, perdas podem acontecer. Aqui, tomando a cooperação simples como um 

produtor ou um indivíduo coletivo, o trabalho realizado por ele, desde o início já é 

produto social, ou seja, os muitos indivíduos de dentro da fábrica, sob o comando do 

capitalista, garantirão que todo produto saído de lá, mesmo com acidentes individuais, 

será sempre uma média do tempo social necessário para produzi-lo. Por isso, “o 

emprego simultâneo de grande número de trabalhadores opera uma revolução nas 

condições materiais do processo de trabalho”311. Foi essa revolução que desvelou que “a 

soma das forças mecânicas dos trabalhadores isolados diferente da força social que se 

desenvolve quando muitas mãos agem simultaneamente na mesma operação 

indivisa”312. 

 Na cooperação, como se percebe, cria-se uma força poderosa de produção, que 

não é da mera “elevação da força produtiva individual através da cooperação, mas da 
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criação de uma força produtiva nova, a saber, a força coletiva”313. Os muitos indivíduos, 

cooperando, não só somam suas forças, mas se colaboram, se entusiasmam, se ajudam 

e, por isso, a força resultante da cooperação não é mera soma analítica, mas um nova 

força sintética, um resultado poderosa no incremento da produção capitalista.  

 Em suma, por definição, “quando os trabalhadores se completam mutuamente, 

fazendo a mesma tarefa ou tarefas da mesma espécie, temos a cooperação simples”314. 

Ela é a expressão forte da sociabilidade do trabalho. Em um mesmo lugar, sob as 

mesmas ordens, uma multidão de trabalhadores se auxilia, construindo um poder de 

trabalho superior aos deles mesmos. Ora, se no fetichismo a sociabilidade do trabalho se 

disfarça, na cooperação capitalista ela reaparece e mostra tudo que é capaz, entretanto, 

para ampliação da produtividade do capital, ou seja, “a força produtiva social 

desenvolvida pela cooperação aparece como força produtiva do capital”315. Da mesma 

forma que no fetichismo, os indivíduos se relacionam com mercadorias, aqui, o 

indivíduo se relaciona com o capital, e o poder da sociabilidade do trabalho se apaga, 

frente ao poder produtivo do capital. Marx revele esse problema nas seguintes palavras: 

sendo pessoas independentes, os trabalhadores são indivíduos isolados que entram 

em relação com o capital, mas não entre si. Sua cooperação só começa no processo 

de trabalho, mas, depois de entrar neste, deixam de pertencer a si mesmos. 

Incorporam-se então ao capital. Quando cooperam, ao serem membros de um 

organismo que trabalha, representam apenas uma forma especial de existência do 

capital. Por isso, a força produtiva que o trabalhador desenvolve como trabalhador 

social é a produtividade do capital316. 

 

4.2.2. A manufatura e os indivíduos. 

 

 Enquanto a cooperação simples espelha, sob o comando do capitalista, o que 

acontece na sociedade, em um único setor produtivo, a manufatura espelha a própria 

divisão social do trabalho, dentro das paredes da fábrica, sob o comando do capital. Ou 

seja, na cooperação, os diversos indivíduos do mesmo ofício se colocavam em mútua 

ajuda, formando um trabalhador coletivo daquela espécie de trabalho. Na manufatura, 
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diversos indivíduos de ofícios diferentes se colocam sob o controle social, reproduzindo 

a divisão do trabalho social na própria fábrica. Assim, a manufatura “nasce quando são 

concentrados numa oficina, sob o comando do mesmo capitalista, trabalhadores de 

ofícios diversos e independentes, por cujas mãos têm de passar um produto até seu 

acabamento final”317. 

 A outra forma em que se constitui a manufatura é através da divisão de trabalhos 

simples, dentro de uma mesma espécie de trabalho. Ou seja, cada trabalhador faz, 

parcialmente, o trabalho completo. Nos dois casos, o produto final da linha de produção 

é um aglomerado de trabalhos individuais descaracterizados de qualquer marca da 

individualidade. 

Dessa dupla origem, segue a explicação de Marx: 

a manufatura, portanto, se origina e se forma, a partir do artesanato, de duas 

maneiras. De um lado, surge da combinação de ofícios independentes diversos que 

perdem sua independência e se tornam tão especializados que passam a constituir 

apenas operações parciais do processo de produção de uma única mercadoria. Do 

outro, tem sua origem na cooperação de artífices de determinado ofício, 

decompondo o ofício em suas diferentes operações particulares, isolando-as e 

individualizando-as para tornar cada uma delas funções exclusivas de um 

trabalhador especial. A manufatura, portanto, ora introduz a divisão do trabalho num 

processo de produção ou a aperfeiçoa, ora combina ofícios anteriormente distintos. 

Qualquer que seja, entretanto, seu ponto de partida, seu resultado final é o mesmo: 

um mecanismo de produção cujos órgãos são seres humanos318. 

Ou seja, o que temos, aqui, são indivíduos que têm o seus trabalhos decompostos 

e especializados, a ponto de não ser visto, no produto final, nada que lembre o seu 

trabalho original. Ainda temos a marca do indivíduo nesse processo. O seu trabalho 

concreto ainda está presente, em atividade, posto que, “complexa ou simples, a operação 

continua manual, artesanal, dependendo, portanto, da força, habilidade, rapidez e 

segurança do trabalhador individual, ao manejar seu instrumento”319, entretanto, o 

trabalho aqui não produz um valor de uso direto, só por intermédio do trabalho coletivo. 

O trabalho individual, portanto, só é parte de um processo; “é absorvido por uma função 

parcial e sua força de trabalho se transforma para sempre em órgão dessa função”320. 

                                                
317 Ibidem, p. 391. 
318 Ibidem, p. 393. 
319 Idem. 
320 Idem. 



112 
 

A manufatura se antepõe, portanto, entre o trabalho concreto e o valor de uso. O 

desgaste de tempo de trabalho continua sendo fundamento do valor, decomposto nos 

diversos trabalhos presentes dentro da manufatura. Entretanto, entre o trabalho e o 

objeto, se coloca o mecanismo autônomo que é a manufatura. O indivíduo, portanto, se 

modifica como “órgão automático especializado dessa operação”321 que executa na 

manufatura. Esta, por sua vez, “o trabalhador coletivo que constitui o mecanismo vivo 

da manufatura consiste apenas nesses trabalhadores parciais, limitados”322.  

A especialização amplia enormemente a produtividade do trabalho, a custa do 

próprio trabalhador. Ou seja, a especialização extrema faz do indivíduo um ser 

incompleto, parcial; “a continuidade de um trabalho uniforme destrói o impulso e a 

expansão das forças anímicas, que se recuperam e se estimulam com a mudança de 

atividade”323. Em outras palavras, o trabalho parcial cria uma massa de indivíduos que, 

embora enriquecendo grandemente o capitalista, se reduziram a indivíduos idiotizados, 

doutores no uso de suas ferramentas, tal qual a imagem criada por Charles Chaplin, em 

seu filme Tempos Modernos, de 1936. A inteligência dos indivíduos fica obliterada, já 

que,  

no período manufatureiro, essas faculdades passam a ser exigidas apenas pela 

oficina em seu conjunto. As forças intelectuais da produção só se desenvolvem num 

sentido, por ficarem inibidas em relação a tudo o que não se enquadre em sua 

unilateralidade.  O que perde os trabalhadores parciais, concentra-se no capital que 

se confronta com eles. A divisão manufatureira do trabalho opõe-lhes as forças 

intelectuais do processo material de produção como propriedade de outrem e como 

poder que os domina. Esse processo de dissociação começa com a cooperação 

simples, em que o capitalista representa, diante do trabalhador isolado, a unidade e a 

vontade do trabalhador coletivo. Esse processo desenvolve-se na manufatura, que 

mutila o trabalhador, reduzindo-o a uma fração de si mesmo, e completa-se na 

indústria moderna, que faz da ciência uma força produtiva independente de trabalho, 

recrutando-a para servir ao capital324. 

 É a custa da individualidade, modificada física e mentalmente, que a manufatura 

e, por fim, a grande indústria alcançará seus objetivos. Na divisão social do trabalho, 

uma certa especialização acontece, fazendo com que um indivíduo determinado conheça 

bem sua área, mas desconsidera todas as outras. Seus músculos e seu corpo serão 
                                                
321 Ibidem, p. 394. 
322 Idem. 
323 Ibidem, p. 396. 
324 Ibidem, p. 416. 
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desenvolvidos de acordo com seu trabalho. Ou seja, “certa deformação física e espiritual 

é inseparável da divisão do trabalho na sociedade”325. Entretanto, a manufatura leva isso 

ao extremo, tonando a função orgânica do indivíduo tão limitada, que seu corpo e sua 

mente já nem podem ser bem comparadas com o humano; a manufatura vai mais longe 

e “ataca o indivíduo em suas raízes vitais, é ele que primeiro fornece o material e o 

impulso para a patologia industrial”326. 

 

4.2.3. A grande indústria e os indivíduos. 

 

 Chegamos à grande indústria: a máxima representante da produção capitalista e, 

portanto, o ponto de culminância desse nosso trabalho de rastrear o indivíduo nas 

mediações de O capital – O processo de produção do capital. Na indústria moderna, a 

revolução dos modos de produção chega ao máximo grau de desenvolvimento, sendo, 

portanto, o seu surgimento considerado uma revolução em todos os sentidos: a 

Revolução Industrial. Tal revolução não se circunscreve a um determinado período de 

tempo, na história, mas caracteriza a própria produção capitalista, que precisa se 

revolucionar, constantemente, para continuar a existir. Na história, percebe Hobsbawm, 

“a revolução industrial não foi um episódio com um princípio e um fim. Não tem 

sentido perguntar quando se ‘completou’, pois sua essência foi a de que a mudança 

revolucionária se tornou norma desde então. Ela ainda prossegue...”327. Tal essência 

revolucionária foi tão impactante na história humana, modificando tão profundamente 

os indivíduos e suas relações, que é possível dizer que “sob qualquer aspecto, este foi 

provavelmente o mais importante acontecimento na história do mundo, pelo menos 

desde a invenção da agricultura e das cidades”328. 

De fato, a grande indústria revoluciona os modos de produção, sendo 

completamente diferente de todas as formas de produção na história. Como vimos,  

uma vez que a habilidade manual constituía o fundamento da manufatura e que o 

mecanismo coletivo que nela operava não possuía nenhuma estrutura material 

                                                
325 Ibidem, p. 418. 
326 Idem. 
327 HOBSBAWM, Eric. A era das revoluções. Op.cit., p. 51. 
328 Ibidem, p. 52. 
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independente dos trabalhadores, lutava o capital constantemente contra a 

insubordinação do trabalhador329. 

 Para o capital, portanto, o grande produto que a oficina das manufaturas criaram, 

ainda com a participação do trabalhador individual e de suas habilidades especializadas, 

foi a máquina: “a divisão manufatureira do trabalho, produziu, por sua vez, 

máquinas”330 e, agora, “estas eliminam o ofício manual como princípio regulador da 

produção social”331. Com isso, “caíram as barreiras que aquele princípio [o ofício 

manual] opunha ao domínio do capital”332. 

 Com a grande indústria introduz-se a máquina, propiciada pelas descobertas da 

ciência e da técnica modernas, como instrumento de trabalho autônomo. Ou seja, 

enquanto nas formas de produção anterior, o autônomo era o indivíduo que movia as 

ferramentas, na grande indústria é o instrumento de trabalho que se movimenta para 

produzir; a máquina é a causa motriz das mercadorias: “o movimento e a atividade do 

instrumento de trabalho se torna, com a maquinaria, independente do trabalhador”333. 

Com isso,  

a máquina da qual parte a revolução industrial substitui o trabalhador que maneja 

uma única ferramenta por um mecanismo que, ao mesmo tempo, opera com certo 

número de ferramentas idênticas ou semelhantes àquelas, e é acionado por uma 

única força motriz, qualquer que seja sua forma334. 

A ciência, posta a serviço do capital, propiciou a revolução das máquinas, que 

colocam o indivíduo como mero assistente da verdadeira força motriz: a máquina. Ela, 

feita de aço, não tem os limites do homem, que só pode trabalhar determinadas horas 

por dia – a máquina funciona todas as 24 horas do dia, todos os dias da semana. Ela é a 

autonomia que a lei do capital desejava, tornando possível a valorização do valor, em 

todos os instantes do tempo. Ora, “como capital, esse autômato [a máquina] possui, na 

pessoa do capitalista, consciência e vontade, e está dominado pela paixão de reduzir ao 

mínimo a resistência que lhe opõe essa barreira natural, elástica: o homem”335. Ou sela, 

a máquina, como coisa, está sob o comando do capitalista. Este, como vimos, assumiu o 

                                                
329 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 423. 
330 Ibidem, p. 424. 
331 Idem. 
332 Idem. 
333 Ibidem, p.460. 
334 Ibidem, p. 432. 
335 Ibidem, p.461. 
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capital como sua consciência e, sendo assim, a máquina está a serviço do capital, ou 

seja, do capitalista. Se a essência do capital é o aumento constante do valor, a máquina 

funcionará, por isso, todas as horas do dia com esse objetivo. 

Para tanto, ele precisa funcionar de forma a produzir mercadorias e, nesse 

intuito, a máquina funciona como uma manufatura, entretanto, ao contrario desta, 

naquela, todos os trabalhos são executados por uma única máquina, cujos indivíduos só 

precisam observar, abastecer e esperar. Toda a divisão do trabalho, antes baseada nas 

individualidades, agora só depende da máquina ou de várias máquinas para acontecer. 

Não é o trabalho que deve se ajustar ao trabalhador, mas o trabalhador se ajustar ao 

ritmo da máquina, posto que ele é o seu auxiliar, ou melhor, a grande indústria cria uma 

divisão do trabalho ainda mais devastadora, para o indivíduo, que a criada pela 

manufatura, “transformando o trabalhador no acessório consciente de uma máquina”336. 

Por isso, “na produção mecanizada, desaparece esse principio subjetivo da divisão do 

trabalho”337. Todo o processo de produção se unifica, sendo rompida, portanto, as 

barreiras da divisão do trabalho. Aqui, “o instrumento de trabalho, ao converter-se em 

maquinaria, exige a substituição da força humana por forças naturais, e da rotina 

empírica, pela ampliação consciente da ciência”338. Ou seja, a prévia ideação entra no 

processo de produção como a ideia técnico-cientifica de uma máquina para fazer dada 

tarefa. O trabalho humano direto, portanto, entra somente como trabalho morto, 

realizado na manufatura que produziu a máquina e, a partir disso, o instrumento de 

trabalho determina seu ritmo, sendo, por isso, que “tem a indústria moderna o 

organismo de produção inteiramente objetivo que o trabalhador encontra pronto e 

acabado como condição material da produção”339.   

Pois bem: diante dessa automação do instrumento, podemos desconsiderar a 

separação que fizemos entre capital constante e capital variável? Ao que parece, com a 

introdução da máquina, que é um instrumento de trabalho, o capital constante é que 

produz mais valor, e não a capital variável. Ou seja, nesse estágio do processo 

capitalista, o indivíduo se tornou supérfluo no processo produtivo.  

Na realidade, todo o tom crítico de Marx com relação a grande indústria levou a 

muitos pensarem que, com o advento da máquina, o trabalho não seria mais necessário. 

Na realidade, isso se constitui em um erro grave de interpretação. O trabalho, para 
                                                
336 Ibidem, p. 549. 
337 Ibidem, p. 436. 
338 Ibidem, p. 442. 
339 Ibidem, p. 442. 
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Marx, em nenhum momento pode ser retirado do processo produtivo, por mais relegado 

ao segundo plano que ele seja. Sendo assim, o capital constante continua sem criar valor 

e, somente o trabalho, o capital variável, altamente produtivo com a introdução da 

máquina, é que amplia o valor e, portanto, cria mais-valia. O que ocorre, na realidade, é 

um imenso incremento da produtividade do trabalho, ou seja, um aumento sem 

precedentes da produção de valores de uso por tempo de trabalho gasto: 

o desenvolvimento da produtividade e a correspondente composição superior do 

capital mobiliza quantidade cada vez maior de meios de produção com quantidade 

cada vez menor de trabalho, então, cada mercadoria isolada ou cada porção 

determinada de massa total produzida absorve menos trabalho vivo e, além disso, 

contém menos trabalho materializado, oriundo do desgaste do capital fixo aplicado 

ou das matérias-primas e auxiliares consumidas340.   

Temos, portanto, que “as máquinas não criam valor, mas transferem seu próprio 

valor ao produto para cuja feitura contribuem”341, ou seja, quanto mais valor tiver a 

máquina, mais valor ela vai transferir para os produtos, na proporção do seu desgaste. 

Sendo, o instrumento de trabalho da indústria, grandes e monumentais obras do trabalho 

humano, deve, o seu valor, se transferir em proporção exata do seu custo, ou seja, “em 

vez de barateá-lo, encarece-o na proporção de seu próprio valor”342. Entretanto, o 

desgaste da máquina acontece ao longo dos anos e a sua produtividade é enorme, 

portanto, “o valor transferido pelo instrumento de trabalho ao produto, na indústria 

mecanizada, cresce relativamente e decresce absolutamente”343. Ou seja, na indústria 

moderna, o capital constante tem maior participação na formação do valor do produto, 

em relação ao que era nas outras formas de produção. Todavia, sendo a transferência do 

valor da máquina para o produto muito lenta e gradua, absolutamente, o valor dos 

produtos se torna menor. Em resumo,  

a produtividade da maquinaria […] está na razão inversa do valor que ela transfere 

ao produto. Quanto maior o período em que funciona, tanto maior a quantidade de 

produtos em que se reparte o valor transferido pela máquina, e tanto menor a porção 

de valor que acrescente a cada mercadoria em particular344. 

                                                
340 MARX, Karl. O capital. Livro 3. Vol. IV. Op.cit., p. 298. 
341 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p.443. 
342 Idem. 
343 Ibidem, p. 446. 
344 Ibidem, p. 461. 



117 
 

 Até aqui, portanto, temos só reposição de valor, mas o capitalista deseja realizar 

o seu capital, ou seja, deseja mais-valia. Como vimos, temos que voltar a introduzir o 

indivíduo e sua força de trabalho no processo produtivo, para que tenhamos capital. 

Com a introdução da máquina, os indivíduos foram relegados a assistentes, entretanto, a 

máquina não pode dispor do trabalho vivo para funcionar e, mesmo se pudesse, trabalho 

morto não gera valor, só transfere.  

Se a sociedade fosse baseada na produção de valores de uso, a máquina seria um 

importante instrumento de concessão de horas livres para o desenvolvimento da 

individualidade, já que, com ela “aprende o homem a fazer o produto de seu trabalho 

passado, o trabalho já materializado, operar em grande escala, gratuitamente, como se 

fosse uma força natural”345. Não é que o homem tenha se livrado do trabalho, pois 

mesmo que a máquina ocupe um lugar tão significativo no processo produtivo, que seja 

impossível identificar algum trabalho individual no produto, uma coisa deve-se ter em 

mente: a máquina não nos foi dada pela natureza. O trabalho pretérito, fortemente 

marcado pela ciência e a racionalidade, seria um redutor drástico do tempo de trabalho 

necessário, tornando o tempo livre do homem, uma meio para o desenvolvimento de sua 

individualidade. Entretanto, falamos aqui da indústria capitalista, onde se deseja 

produzir valor, e este só se produz com trabalho vivo e com o prolongamento excessivo 

das horas de trabalho. Para que a máquina propicie o desenvolvimento da humanidade 

na indústria, precisamos pensar, primeiramente, o fim do sistema baseado na reprodução 

de valor346. 

No sentido inverso do que foi dito, o trabalho, com a introdução da máquina, se 

tornou cada vez mais exaustivo, para os indivíduos. Com a limitação legal da jornada de 

trabalho, “assume decisiva importância um fenômeno que já examinamos: a 

intensificação do trabalho”347, ou seja, o aumento de produtividade. O trabalhador, 

agora tendo seu tempo de trabalho marcado pelo ritmo da máquina, intensificando a 

                                                
345 Ibidem, p. 444. 
346 Com a complexificação do capital, nos Livros 2 e 3 de O capital, onde os diversos momentos da 
produção e da circulação, que no Livro 1 aparece nas mãos de um só capitalista individual, são repostos 
separadamente, nas mãos de muitos capitalistas, cada um com seu interesse particular, aparentemente 
surgem outras formas de valorização do valor, como, por exemplo, os juros, e o lucro do capital 
mercantil, etc. Todavia, Marx reafirma, em todas esses casos, que a fonte do valor só surge no capital 
produtivo, com a mais-valia. Esta, com divisão dos capitais, passa a se dividir como fonte de lucro dos 
diversos capitalistas: “O capital industrial [produtivo] é o único modo de existência do capital em que este 
tem por função não só apropriar-se da mais-valia ou do produto excedente, mas também criá-lo”. MARX, 
Karl. O capital: crítica da economia política. Livro 2. 10.ed. Trad. Reginaldo Sant'Anna. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2005, p. 65. 
347 MARX, Karl. O capital. Livro 1. Vol. I. Op.cit., p. 467. 
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produção de um modo “que destrói a saúde do trabalhador e, portanto, a própria força 

de trabalho”348. Nesse sentido, com a mesma quantidade de trabalho gasto, gera-se uma 

quantidade enorme de valores de uso. Esta é a tendência do capital, com a indústria 

moderna e a limitação da mais-valia absoluta: “a elevação sistemática do grau de 

intensidade do trabalho e de converter todo aperfeiçoamento da maquinaria em meio 

para absorver maior quantidade de força de trabalho”349, ou seja, mais-valia. 

Essa tendência de tornar os produtos abundantes e baratos no mercado, reduz, 

também, drasticamente o valor da força de trabalho, reduzindo, dessa forma, o capital 

variável. Ao mesmo tempo, a introdução de máquinas cada vez mais caras, ou seja, que 

dependeram muitas horas de trabalho para serem feitas, transforma o capital constante 

em maior parte do valor final do produto resultante do processo de trabalho. Nesse 

sentido, só com grandes produções pode, o capitalista, retirar o seu valor excedente. 

Isso posto, olhamos com os conceitos de Marx para a nossa realidade. O que 

desse referencial teórico sobre a revolução capitalista da produção e, consequentemente, 

do consumo350, serve para pensar nossa sociedade? Hoje, muitas teorias surgiram para 

demonstrar a falência (muitas vezes anunciada) da teoria marxista. Habermas, por 

exemplo, afirma que “a ciência e a técnica transformam-se na primeira força produtiva e 

caem assim as condições de aplicação da teoria marxista do valor-trabalho”351. Ora, tal 

afirmação soa bastante estranha, principalmente quando, no Brasil, se observa tão 

claramente, em diversos setores da economia, a exploração crescente do trabalho. 

Parece-nos que Habermas, filósofo de extrema importância no século XX (talvez o mais 

importante filósofo vivo), apesar de sua genialidade filosófica, não ousou romper os 

limites fronteiriços da Europa da década de 1960, quando escreveu esse diagnóstico de 

seu tempo. Contra essa tese, é possível retomar Marx, em O capital,  que no século XIX 

afirma que o incremento técnico e científico dos modos de produção é apenas a 

modificação da relação de exploração do trabalho, na divisão do trabalho. 

                                                
348 Ibidem, p. 476. 
349 Idem.  
350 Lembremos que, como vimos no Capítulo 2 dessa dissertação, a produção e o consumo se determinam 
mutuamente, assim como a individualidade, a qual o binômio faz referência constantemente, se determina 
nessa mudança da estrutura do sistema binômico, que é a forma própria do homem lidar com a natureza. 
Ou seja, as sucessivas e crescentes revoluções na produção acarretaram mudanças no consumo e, por isso, 
no indivíduo e em sua relação com outros indivíduos. As 3 instancias de uma antropologia pressuposta, a 
qual Fausto faz referencia (valor de uso, trabalho concreto e divisão social do trabalho), como mostramos 
acima, são revolucionadas e, mesmo estando presentes, como momentos inelimináveis de qualquer 
sistema econômico, estão posto de forma diferenciada, como buscamos mostrar ao longo desse capítulo 4.  
351 HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência como "ideologia". Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 
1994, p. 72.  
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Demonstramos como o crescimento exponencial da produtividade do trabalho, por meio 

da técnica, modifica a individualidade e a divisão do trabalho na sociedade, deformando 

essas relações e o próprio indivíduo, chegando ao limite máximo do humano, em um 

limiar onde não é mais tão claro o ponto onde o indivíduo ainda é homem, ou já se 

tornou outra coisa. No caso demonstrado da grande indústria, determinados ramos 

estratégicos da produção precisam ser massificados, e isso reduz, em muito, a função do 

trabalho vivo, sendo ele apenas um auxiliar da máquina. Todavia, isso não significa, em 

absoluto, que o trabalho tenha se tornado supérfluo ou tenha desaparecido. De onde 

viria a máquina, se não do trabalho? De onde viria a programação do autômato 

(máquina da grande indústria), se não de uma inteligência humana trabalhando para um 

capitalista? 

Distribuir a exploração para outros setores da economia ou para outros países, 

não faz, nada mais, que confirmar a teoria de Marx. Enquanto a Europa massificava o 

bem-estar, favorecendo a visão, ao nosso ver, unilateral de Habermas, o Brasil, por 

exemplo, mantinha o trabalho em níveis subumanos. É claro que essas formas de 

exploração não são as mesmas do tempo de Marx, porém, essa modificação, quando 

para melhor, não se deu pelo ímpeto de valorização do valor do capitalismo, mas pela 

luta constante, dos trabalhadores, pelos seus direitos, ao longo do último século, 

forçando os Estados a reconhecerem algumas lutas e reivindicações da classe 

trabalhadora. Ou seja, foi por meio da resistência das individualidades atuantes que se 

promoveram importantes mudanças no modo de exploração capitalista. Todavia, ao 

mesmo tempo em que se promove bem-estar em um país em desenvolvimento, como o 

Brasil, se mantém enormes massas de trabalhadores na miséria, em outros países não 

desenvolvidos e mesmo em setores específicos e pouco divulgados da nossa própria 

economia nacional. Negar o trabalho como objeto de exploração contradiz, inclusive, os 

eventos atuais com relação à crise econômica. Quem está sofrendo mais com a crise, 

perdendo seus empregos, seus direitos e todo auxílio dos Estados (deficitários)? Se a 

fonte explorada da riqueza não é o trabalhador, por que ele é o primeiro a sofrer os 

impactos da crise do sistema? 

Diante disso, acreditamos que afirmar que a dominação se tornou tão-somente 

ideológica, no capitalismo tardio, se constitui em uma crença, por si só, ideológica. 

Evidente que o princípio da racionalidade é o centro da sociedade moderna, todavia, 

essa racionalidade continua a promover a dominação extensiva, corporal, e não só 

ideológica. Nesse sentido, também se torna unilateral a postura de Marcuse, a qual 
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Habermas se alinha, quando afirma que a exploração perdeu lugar na sociedade atual, 

sendo substituída por uma dominação mais sutil, caracterizada pela racionalização 

enquanto dominação. Tal assertiva marcusiana nos parece correta, mas precisa se somar 

à ressalva de que a exploração direta, extensiva, também é uma constante em nossa 

sociedade. Sem essa ressalva, a afirmação contra-ideológica se torna ideológica, 

dissimulando a exploração da própria sociedade que critica. 
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Considerações finais 
 

 Vimos que o capital é o sujeito de O capital. Ou seja, a obra que estudamos aqui 

é a expressão conceitual do sistema capitalista de produção. Destacamos, também, que o 

indivíduo, enquanto agente econômico, se relaciona com todas as categorias da 

produção capitalista, desde sua forma aparente, até a produção capitalista propriamente 

dita, pelo que chamamos de binômio de consumo e produção. Observamos o modo 

reflexivo de atuação das categorias sobre os indivíduos e deles sobre aquela, 

constituindo relações regradas, ou seja, dentro de determinadas gramáticas. Mostramos 

que esse indivíduo, tomado como agente econômico, é também um indivíduo total, em 

todas as suas dimensões. Ora, se o agente econômico é, também, um indivíduo extra-

econômico, temos que a ação desse indivíduo total tem sempre relação com as 

estruturas econômicas do capitalismo, e vice-versa. Ou seja, O capital pressupõe, como 

parte constituinte da determinação do seu conceito, ações cotidianas não presentes na 

zona clara, posta, dos conceitos. Algum grau de ações individuais, não econômicas, é 

necessário para pensar a objetividade do capital e, consequentemente, as condições de 

possibilidade da superação do capitalismo, na história.  

 As revoltas contra as máquinas, contra a jornada de trabalho, enfim, são 

momentos que não pertencem à lei do capital, no sentido estrito. Esses movimentos 

históricos, embora tenham ampla relação com a lei do capital, que explora os 

indivíduos, tem a sua mola propulsora, não no capital, mas no trabalho, ou melhor, no 

indivíduo que se revolta, luta e resiste. Dessa forma, a clássica contradição entre capital 

e trabalho se patenteia, não como um trabalho passivo, aguardando a emancipação 

social do homem, mas como atividade cotidiana, em relações totais, não só econômicas.  

 Claro que Marx não constituiu, em O capital, de forma posta, uma teoria tão 

abrangente. Mas como procuramos mostrar, isso é um pressuposto da obra; uma zona de 

determinação não posta, não mostrada, mas ainda a demonstrar. Entendido assim, O 

capital não é somente uma teórica econômica, mas uma filosofia social complexa, que 

precisa ser estudada no âmbito das teorias críticas atuais. Nesse sentido, a ideia de 

racionalização352, tal qual introduzida pela Escola de Frankfurt, seria o conceito mais 

                                                
352 O processo de racionalização é aquele pelo qual as sociedades modernas se constituíram como tal, 
onde cada vez mais e mais profundamente, os diversos âmbitos da vida são subsumidos ao critério da 
razão. Sobre isso, confira o texto de Habermas, em discussão com Marcuse, de 1968, onde se encontra o 
germe da teoria habermasiana da relação entre razão instrumental e razão comunicativa: HABERMAS, 
Jürgen. Técnica e ciência como "ideologia". Op.cit., pp. 45-92. Todavia, devemos destacar que a razão é 
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abrangente, no qual a constelação conceitual de O capital estaria contida, como um 

momento constituinte. Ou seja, entendemos a produção capitalista como parte de um 

processo maior de racionalização, que com seu progresso, pretende abraçar todos os 

campos da vida, eliminando a espontaneidade do indivíduo. Se no ambiente de trabalho 

o indivíduo se encontra despojado de sua espontaneidade e submetido ao capital, o 

processo de racionalização é exatamente o princípio dominador que controla o processo 

produtivo (com fins na maior produção de valor possível), e se alastra para o tempo 

livre, ou seja, é o processo de controle do indivíduo não só no trabalho, mas em todas as 

dimensões da sua vida.  

 Ora, se o diagnóstico de Marx já era grave, com a introdução dessa ideia de 

racionalização dominadora, percebemos problemas mais perigosos emergirem do 

próprio pretexto de racionalidade da sociedade capitalista. O capitalismo pós-Segunda 

Guerra tendeu a disfarçar, pela via estatal, os conflitos sociais. Todavia, “uma sociedade 

que parece cada dia mais capaz de satisfazer as necessidade dos indivíduos por meio da 

forma em que está organizada, priva a independência do pensamento, a autonomia e o 

direito de oposição política da sua função crítica básica”353. Se a individualidade, em 

todas as suas dimensões, era a fonte da contradição entre o capital e o trabalho, que 

geraria a luta e a resistência e, portanto, a emancipação, com a racionalização completa 

de todos os campos da vida, de onde pode vir a resistência? Ou seja, se o indivíduo, em 

todas as esferas de sua vida, encontra-se permeado pela ideologia da razão instrumental, 

como ele pode ser a fonte de luta e resistência contra as formas de dominação?  

Fica claro que a ideia de uma superação do capitalismo não é mais causa 

suficiente para a emancipação do indivíduo. O grande passo dado por Marx, em O 

capital, no sentido de demonstrar a fonte de contradição do sistema, precisa ser alargado 

para fora das fronteiras das fábricas. Hoje é preciso pensar outras zonas em que a 

individualidade possa exercer a luta contra as formas de opressão. É inegável, segundo 

acreditamos, que uma zona privilegiada da vida, onde se pode buscar a resistência ao 

                                                                                                                                          
entendida, aqui, como não autônoma, livre, mas dirigida a fins, ou melhor, é uma razão que se 
transformou em instrumento de controle, em técnica. “Tendo cedido em sua autonomia, a razão tornou-se 
um instrumento. No aspecto formalista da razão subjetiva, sublinhado pelo positivismo, enfatiza-se a sua 
não-referência a um conteúdo objetivo; em seu aspecto instrumental, sublinhado pelo pragmatismo, 
enfatiza-se a sua submissão a conteúdos heterônomos. A razão tornou-se algo inteiramente aproveitado 
no processo social. Seu valor operacional, seu papel no domínio dos homens e da natureza tornou-se o 
único critério para avalia-la”. HORKHEIMER, Max. Eclipse da Razão. Trad. Sebastião Uchoa Leite. São 
Paulo: Centauro, 2002, p. 29.   
353 MARCUSE, Herbert. El hombre unidimensional: ensayo sobre la ideologia de la sociedad industrial 
avanzada. 2.ed Trad. Antonio Elorza. Barcelona: Ariel, 2008, p.31s 
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mundo completamente administrado, é na dimensão estética354. Por essa razão, afirma 

Adorno: “a arte é a antítese social da sociedade”355. E mais: diante da restrição da 

espontaneidade e a impressão de que nenhuma outra realidade é possível, “a 

possibilidade das obras de arte dá testemunho da possibilidade do possível”356, ou seja, 

a existência crítica da obra de arte testemunha que um outro mundo é possível, para 

além da dominação, na produção e fora dela. 

Por fim, cientes da dificuldade que é estudar Marx, diante da infinidade 

interpretações, mais ou menos comprometidas politicamente, reafirmamos a extrema 

importância de retomar seu pensamento, e buscar nele subsídios teóricos para pensar a 

sociedade atual. Mesmo discordando, em parte, das ideias e caminhos seguidos por 

Giannotti, não podemos negar a sua sensatez intelectual, com relação ao pensamento de 

Marx, em seu último livro, onde ele retoma, sem preconceitos, a Metafísica: 

atualmente os textos de Marx estão cobertos por camadas e camadas geológicas de 

reflexão sadias e tolices inomináveis. Cabe voltar à leitura cuidadosa dos textos 

originais, antes de armar um novo discurso sobre a “emancipação”, a “democracia 

radical” e outras palavras de ordem357. 

 Ou seja, é preciso voltar a pensar Marx, não como um artesão de estratégias 

políticas, mas como um teórico que buscou pensar o seu tempo, de modo ímpar até ele; 

e o fez de tal forma que, mesmo depois de tantos anos de sua morte (e dos seus 

sucessivos atestados de óbito intelectual) continua a permear as discussões, em diversos 

âmbitos do saber, até hoje. Em outras palavras, a filosofia, para ser fiel ao seu modo de 

ser, preciso guardar os manuais de guerrilha e voltar, mais uma vez e sem medo, ao seu 

ambiente próprio: o pensamento. Se impõe, como vemos, a razão de Adorno: “o 

pensamento também precisa, para ser verdadeiro, hoje em todo caso, pensar sobre si 

mesmo” 358, se criticar. Ou seja, o pensamento deve ser uma atividade constante e nunca 

deve cessar em nome do primado da prática, da atividade política, posto se assim o 

fizer, corre o risco de se perder de seus princípios e descambar para a justificação da 

barbárie. Se o pensamento não se abre ao que ele não é, ou seja, à autocrítica a partir do 

seu outro, ou melhor, “se ele não se mede pelo que há de mais exterior e que escapa ao 
                                                
354 Cf. TEIXEIRA FILHO, F. L. A razão unidimensional e as razões para a transformação da história: a 
arte entre Hegel e Marcuse. Revista Intuitio, Vol. IV, N. 2, (2011), pp. 183-196. 
355 ADORNO, Theodor. Teoria estética. Trad. Artur Morão. Lisboa: Ed. 70, 2008, p. 21. 
356 Op.cit., p.204. 
357 GIANNOTTO, José Arthur. Lições de filosofia primeira. Op.cit., p.15. 
358 ADORNO, Theodor W. Dialética negativa. Trad. Marco Antonio Casanova. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed., 2009, p. 302. 
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conceito, então ele é de antemão marcado pela música de acompanhamento com a qual 

os SS adoravam encobrir os gritos de suas vítimas”359.  

  

                                                
359 Idem. 



125 
 

Referências bibliográficas 
 

ADORNO, Theodor. Teoria estética. Trad. Artur Morão. Lisboa: Ed. 70, 2008. 

ADORNO, Theodor W. Dialética negativa. Trad. Marco Antonio Casanova. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009. 

ANTUNES, Jadir; BENOIT, Hector. A dialética do conceito de crise em O capital de 
Karl  Marx. São Paulo: Edições Maisvalia tikhé, 2008. 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do 
trabalho. São Paulo: Boitempo, 2009. 

BAVARESCO, Agemir. O Silogismo da Propriedade hegeliana e o Individualismo de 
C.B. Machpherson. Filosofia (Unisinos), Vol. XII, N. 1 (2011). pp. 10-86. 

CASTELO BRANCO DE MOURA, Mauro. Sobre o projeto de crítica da economia 
política de Marx. Crítica Marxista. Vol. I, N. 9, (1999), pp. 52-78. 

_____. Os mercadores, o templo e a filosofia: Marx e a religiosidade. Porto Alegre: 
EdPUCRS, 2004. 

CHAGAS, Eduardo F. A determinação dupla do trabalho em Marx: trabalho concreto e 
trabalho abstrato. Revista Outubro, Vol.I, N. 19, (2011). 

FAUSTO, Ruy. Marx: lógica e política. Tomo I. São Paulo: Editora Brasiliense, 1983. 

_____. Marx: lógica e política: investigações para uma reconstituição do sentido da 
dialética. Tomo II. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987.  

_____. Dialética marxista, dialética hegeliana: A produção capitalista como circulação 
simples. Rio de Janeiro/São Pualo: Paz e Terra/Ed. Brasiliense, 1997. 

_____. Marx: lógica e política: investigações para uma reconstituição do sentido da 
dialética. Tomo III. São Paulo: Ed. 34, 2002. 

GIANNOTTO, José Arthur. Certa herança marxista. São Paulo: Companhia das Letras, 
2000. 

_____. Lições de filosofia primeira. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

GRESPAN, Jorge. Marx, crítico da teoria clássica do valor. Crítica Marxista. Vol. I, N. 
12 (2001). 

HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência como "ideologia". Trad. Artur Morão. Lisboa: 
Edições 70, 1994. 

HOBSBAWM, Eric. A era das revoluções: Europa 1789-1848. 20.ed. Trad. Maria 
Tereza Lopes Teixeira, Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006. 



126 
 

HOBSBAWM, Eric. A era do capital: 1848-1875. 15.ed. Trad. Luciano Costa Neto. 
São Paulo: Paz e Terra, 2010. 

HONNETH, Axel. Luta por representação: a gramática moral dos conflitos sociais. 
2.ed. Trad. Luiz Repa. São Paulo: Ed. 34, 2003. 

HORKHEIMER, Max. Eclipse da Razão. Trad. Sebastião Uchoa Leite. São Paulo: 
Centauro, 2002. 

HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 21.ed. Trad. Waltensir Dutra. Rio 
de Janeiro: Guanabara, 1986. 

LEWIS, Quentin. Shopping with Karl: Commodity Fetishism and the Materiality of 
Marx’s London. Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congress. Vol. 
VI, N. 1 (2010), 

LUKÁCS, György. Ontologia do Ser social: a falsa e a verdadeira Ontologia de Hegel. 
Trad. Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Ciências Humanas, 1979. 

_____. Marx, ontología del ser social. Trad. Manuel Ballestero. Introdução Manuel 
Ballestero. Madrid: Akal, 2007. 

_____. Prolegômenos para uma ontologia do ser social: questões de princípios para 
uma ontologia hoje tornada possível. Trad. Lya Luft, Rodnei Nascimento. São Paulo: 
Boitempo, 2010. 

MARCUSE, Herbert. El hombre unidimensional: ensayo sobre la ideologia de la 
sociedad industrial avanzada. 2.ed Trad. Antonio Elorza. Barcelona: Ariel, 2008. 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia 
alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em 
seus diferentes profetas. Trad. Rubens Enderle, Nélio Schneider, Luciano Cavini 
Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007. 

MARX, Karl. Diferença entre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro. Trad. 
Conceição Jardim e Eduardo Lúcio Nogueira. São Paulo: Ed. Presença, 1972. 

_____. Theories of surplus value. New York: Prometheus Books, 1999. 

_____. Contribuição à crítica da economia política. 3.ed. Trad. Maria Helena Barreiro 
Alves. São Paulo: Martins Fontes, 2003. (Clássicos) 

_____. Manuscritos econômico-filosóficos. Trad. Jesus Ranieri. São Paulo: Boitempo, 
2004. 

_____. O capital: crítica da economia política. Livro 1. Vol. II. 20.ed. Trad. Reginaldo 
Sant'Anna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 

_____. O capital: crítica da economia política. Livro 2. 10.ed. Trad. Reginaldo 
Sant'Anna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 



127 
 

_____. O capital: crítica da economia política. Livro 1. Vol. I. 23.ed. Trad. Reginaldo 
Sant'Anna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 

_____. O capital: crítica da economia política. Livro 3. Vol. IV. Trad. Reginaldo 
Sant'Anna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 

_____. O capital: crítica da economia política. Livro 3. Vol. V. Trad. Reginaldo 
Sant'Anna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 

_____. O capital: crítica da economia política. Livro 3. Vol. VI. Trad. Reginaldo 
Sant'Anna. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 

_____. Para a crítica da economia política: Manuscrito de 1861-1863 - caderno I a V. 
Trad. Leonardo de Deus. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010. 

_____. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857-1858. Trad. Mario Duayer, Nélio 
Schneider. São Paulo: Boitempo, 2011. 

MÉSZÁROS, István. Para além do capital. Trad. Paulo Cezar Castanheira, Sérgio 
Lessa. São Paulo: Boitempo, 2002. 

_____. O desafio e o fardo do tempo histórico: o socialismo no século XXI. Trad. Ana 
Cotrim, Vera Cotrim. São Paulo: Boitempo, 2007. 

SMITH, Adam. A riqueza das nações: investigação sobre sua natureza e suas causas. 
Vol. I. Trad. Luiz João Baraúna. Nova Cultura: São Paulo, 1996. 

SOARES TEIXEIRA, Francisco José. Sobre a crítica dialética de O Capital uma 
anticrítica. Crítica Marxista. Vol. I, N. 8, (1999). 

SOARES TEIXEIRA, Francisco J; FREDERICO, Celso. Marx no século XXI. 2.ed. São 
Paulo: Cortez Editora, 2009. 

TEIXEIRA FILHO, F. L. A razão unidimensional e as razões para a transformação da 
história: a arte entre Hegel e Marcuse. Revista Intuitio, Vol. IV, N. 2, (2011), pp. 183-
196. 

WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. Trad. José Carlos Bruni. São 
Paulo: Nova Cultura, 1996. 


