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INTRODUÇÃO
1
  

   

O idioma alemão conservou a essência (Wesen) no tempo passado (gewesen) do verbo ser (sein); de fato, a essência 

é o ser do passado, mas o passado intemporal.  

Hegel, Ciência da Lógica  

Esses dois momentos [queda da taxa de lucro e crescimento do capital], compreendidos no processo de 

acumulação, não devem ser, porém, examinados na calma justaposição em que Ricardo os considera; eles implicam 

uma contradição que se anuncia em tendências e fenômenos contraditórios. Os agentes antagônicos atuam 

simultaneamente uns contra os outros.  

Marx, O Capital  

A relação entre Marx e a crítica à sociedade moderna certamente pressupõe o 

real enquanto forma do moderno, em sua atualidade enquanto capital. Estaríamos sob 

o preceito de que o reconhecimento do capital enquanto real, em sua contradição com 

o irreal, como o externo e o exotérico ao capital, seria inexoravelmente forma 

moderna, tanto social, como de consciência. Na negação desta exterioridade, Marx, em 

sua crítica ao capital, estabelecera a relação entre o real e a religião como forma de 

consciência necessária, onde o dinheiro apareceria como o deus universal social..., o 

equivalente geral.  

                                                 

1
 Isto que se faz como  “Introdução” aqui, fez-se como texto apresentado no seminário Crise do Trabalho e 

Fetiche do Capital. Determinações da Reprodução Contemporânea..., na mesa redonda “Negatividade 

categorial, fetichismo e a crítica à modernização crítica”, coordenada pela Profa. Amélia Luisa Damiani, além do 

Prof. José Arthur Giannotti e Prof. Carlos de Almeida Toledo, no dia 27 de agosto de 2015, no Departamento de 

Geografia da Universidade de São Paulo. O título original do referido texto é o que segue: “Crítica materialista e 

metafísica social sob as determinações do capital”. O mesmo foi uma síntese do que até então havíamos já 

escrito, que inclui este excerto, ainda inconcluso no momento do debate.  Além deste, tínhamos o excerto, já 

então concluído, a respeito de Lukács, sob o título: “A metafísica social e as três naturezas da crítica à reificação. 

Uma abordagem sobre Georg Lukács”. É neste contexto que esta in339ys6rutrodução se faz enquanto tal 

aqui...Ressalto que os grupos de estudos, no Labur, além da docência e pesquisa, no referido Departamento, 

tornam possíveis as reflexões e suas divergências aqui apresentadas. 
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A efetividade do real, assim, somente seria realmente efetiva, na medida em que 

uma forma de consciência própria e necessária se fizesse como determinação do 

objeto, isto é, do capital enquanto forma social. Nesta medida, em se falando de “real” 

e de “realidade”, isto seria expressão de determinações sociais da modernização e não 

um atributo ou objeto dado independente da consciência que se tem do mesmo.  

A atualidade da crítica marxiana é, deste ponto de vista, objetiva e independe de 

uma decisão partidária de método, a menos que desconsideremos a própria noção de 

real.  

A crítica de Marx, portanto, se faria no invólucro da formação do trabalho, como 

crítica à ela, mas, ao mesmo tempo, ela seria resultado e forma do próprio trabalho. A 

negatividade da crítica de Marx teria de envolver uma negação da própria crítica, já 

que o fundamento desta é o real que se critica. Assim, a crítica em sua autocrítica, teria 

de reconhecer a superação do real sem que isso fosse manutenção da crítica. A 

autocrítica (negativa), assim, seria superação do método da crítica, porque conservar a 

crítica seria o mesmo que a conservação do real criticado. A finitude da dialética de 

Marx, entretanto, não é estritamente histórica, mas lógica, no sentido de sua superação 

e de seus limites.  

A não conciliação entre teoria e prática seria expressão significativa da 

necessidade de se superar a própria crítica, na medida em que estar nela inclui o 

fetichismo não desvelado que fundamenta a necessidade da crítica.  

A contradição entre teoria e prática, no que diz respeito ao percurso tanto em 

vida quanto em obra de Marx, também de Lenin
2
  e outros, foram desencontros entre a 

teoria marxista, o seu preceito de história e a práxis a que isto expressaria 

sobremaneira o sentido de uma história socialista, ou do socialismo real. O caso, 

então, seria o de não se ter superado o universo da crítica, como condição de sua 

própria história futura, como superação do mundo ocidental. A unidade pelo terror 

tanto do socialismo, quanto do capitalismo (cujas personificações são Hitler e Stalin) 

                                                 
2
 Lenin seria uma expressão sintética desta contradição da práxis, ressaltado tanto por Lukacs, em Lenin, quanto 

por Lefebvre, O Pensamento de Lenin. 
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talvez se dê, pela vertente não marxista, com o fetichismo naturalizante do capitalismo 

monopolista germânico, mais para o naturalismo de Oswald Spengler.  

Contudo, personificado este processo no judeu e no kulac, respectivamente, do 

ponto de vista de formas sociais, a igualdade entre ambos sistemas sociais seria a 

naturalização social do capital seja no judeu, ou no kulac, porque este é o que 

consegue assalariar alguns em épocas de maior necessidade de mão de obra. Não seria 

o caso de se fazer aqui esta revisão, mas de localizar a crítica como o limite de si 

mesma e, assim, como categoria inserida no âmbito da reprodução social. Os sentidos 

de superação e de revolucionário trariam, entretanto, a necessidade de se distinguir as 

contradições entre determinações materiais, históricas e lógicas do capital.  

   

NEGATIVIDADE MATERIALISTA, SUA CRISE E CRÍTICA  

Se a identidade do histórico na crítica de O Capital, de Marx, é a sua contradição 

lógica (mais adiante), a fundamentação materialista da crítica repõe os termos sociais 

que o histórico já detém, mas numa contradição entre matéria e metafísica.  

Isto é, o social, o material, é necessariamente forma negativa de toda natureza. 

Aquilo que Marx, portanto, expressa em O Capital, como forma “puramente social” 

(MARX, L.I, v. 1, 60) só faria sentido se essa pureza fosse uma relação necessária, ou 

seja, o social é necessariamente uma negação do natural e da natureza. Seja da 

natureza natural, seja da natureza newtoniana de um tempo histórico inexorável, do 

qual o socialismo não teria superado, como rapidamente apontamos.  

A natureza, enfim, nos termos da dialética aqui ortodoxa à Hegel de Ciência da 

Lógica, ou mesmo da Fenomenologia do Espírito, se constituiria não como o 

inexistente. Longe disso, tratar-se-ia de forma de consciência necessária de ser 

superada, pois que ela é a identidade do positivo insubsistente, em relação à lógica 

dialética que o nega.  

O contraponto positivo exponencial a esta crítica seria A Ontologia do Ser 

Social, de Lukacs, onde se parte da natureza como existente em si, ontológica. O que 

teríamos, como aproximação da constelação lógica da crítica dialética, neste breve 



 

8 

 

resgate aqui, é a relação negativa e inevitável entre a crítica ontológica e/ou a crítica à 

ontologia, como formas insuperáveis da crítica materialista.  

As formas modernas auto denominadas de crítica (Kant, Hegel e Marx), estão 

sob o prisma de se considerarem como tais, desde que se detenha a necessidade de se 

resgatar a metafísica da lata de lixo da filosofia. Para Marx, assim, o problema ficou 

como o da relação de uma crítica materialista (social) que só na contradição com o 

metafísico poderia ser uma crítica materialista.  

Assim, a metafísica, identidade do social, na contradição ao natural e à natureza, 

leva aos termos de uma crítica interna, no sentido de que nada que se constitua os seus 

termos detém uma exterioridade a si mesma, isto é, trata-se de uma determinação 

“puramente social”. Os termos da composição interna e substancial do valor não 

devêm, a não ser negativamente, de nenhuma determinação natural para a sua 

efetividade lógica.  

A matemática do capital, assim, não se faria como um princípio matemático da 

natureza (ainda que se tratem de números naturais), mas de forma “puramente social”. 

Para tal aproximação, caberia lembrar que a forma mercadoria, em seu lado material 

de valor de uso, é forma de consciência fetichista do valor.  

A forma equivalente é expressão física de algo que depende de processos 

estritamente sociais, isto é, do tempo de trabalho como metafísica, redundantemente, 

social. Logicamente: trata-se da gênese do dinheiro.  

A história, enquanto trabalho, estaria no invólucro do “puramente social”. 

Assim, a impressão sensível se colocaria como momento fetichista da consciência 

necessária à efetividade metafísica social capital.  

A forma equivalente, entretanto, é o preceito da gênese lógica do dinheiro, mas 

como fetichismo de valor, naturalização do valor. O dinheiro, seria a forma universal e 

simultânea para Marx. No sentido da simultaneidade das equações de troca que 

poderiam ser expressas numa única unidade monetária, proporcionalmente falando. O 

dinheiro como idealização da matéria só é a universalização da troca, na medida em 

que o material, e não somente o ideal, é uma idealidade. Contudo, o dinheiro como 
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forma do valor em sua forma preço, se faz como a consciência natural fetichista 

universal do valor, como valorização.  

O dinheiro guarda em si a operacionalidade social do valor, como se fosse de sua 

natureza ter valor. A consciência monetária e religiosa de que o valor está na natureza 

do equivalente geral (o dinheiro) é a universalização do fetichismo como a forma de 

consciência constitutiva ideal de materialidade, de objeto, de mercadoria e tantas 

outras formas, portanto, fisiocráticas de consciência científica - já que a verdade seria 

o problema de todo embate científico – ou práticas - já que o sentido revolucionário de 

tempo, inexoravelmente dado é, assim, uma ontologia da história revolucionária, e se 

associou à fisicalidade econômica do tempo material, histórico e revolucionário...  

A natureza aqui se expõe como a negatividade necessária do social que, assim, é 

contradição entre sociedade e natureza, isto é, forma relativa (tempo de trabalho) e 

forma equivalente (expressão natural do valor). Esta, aliás, posta como objeto, 

produto, resultado do processo produtivo, é forma de consciência necessária da 

mercadoria. Tomar um pelo outro, isto é, a mercadoria pelo objeto, é sua forma 

enquanto totalidade, já que a mercadoria o é, se e somente se for a produção de 

fetichismo.  

O objeto, como valor de uso dado pela natureza de sua matéria, é forma de 

consciência necessária do valor. Nesta forma de negação do natural, do físico, o 

metafísico seria identidade interna que moveria o seu próprio sentido de história. Todo 

o tempo teria de ser tempo de trabalho, esta a sua contradição interna.  

O tempo de trabalho, como forma social, está, como valor, independente de sua 

materialidade, seja física, seja matemática numérica. Ainda que uma mercadoria 

estocada tenha de tempo de trabalho 1000 horas..., com uma mudança no 

desenvolvimento das forças produtivas da sociedade em dobro, isto é, produzindo as 

mesmas mercadorias com metade do tempo de trabalho..., as mesmas mil horas terão o 

valor somente de quinhentas. Ainda que materialmente não tenham saído do lugar 

como estoque de 1000 horas de trabalho.  

Isto porque o tempo de trabalho, o valor, é uma determinação social e não está 

na natureza, na materialidade das coisas. Esta última, enfim, seria o plano natural e 
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físico como forma de consciência social determinada, portanto, pela metafísica tempo 

de trabalho em que o dinheiro seria a sua forma mais universal como natureza de 

valor. Seria a fisiocracia como forma de consciência natural do capital.  

A negatividade desta natureza matemática incorpora – dentro do materialismo 

histórico e dialético - o conceito de capital como acumulação positiva de mercadorias, 

puramente identificado com acumulação de valor. Contudo, isso implicaria numa 

somatória cuja resultante seria o seu sinal de menos (-), uma subtração. O crescimento 

da acumulação é simultaneamente a redução de sua produção de valor e, assim, a crise 

se põe como forma identitária da própria acumulação em sua simultaneidade auto 

revolucionária.  

O sentido de matéria, como momento da crítica dialética, seria este sentido 

negativo de si mesmo, enquanto metafísica social, como tempo social médio de 

trabalho, em que o estritamente necessário seria a “ilusão necessária” como forma da 

efetividade social.  

Neste universo lógico, as determinações da acumulação e sua crise identitária 

são estritamente sociais, internas ao valor. Capital constante, variável, lucro, mais 

valia, etc. determinam entre si as formas do conceito, e enquanto conceito, a 

acumulação. A diferença nesta crítica de Marx, aos termos de uma crítica materialista 

de seus manuscritos (aqui refiro-me mais diretamente aos Manuscritos Econômicos e 

Filosóficos de 1844) seria a negação das determinações sensíveis da materialidade de 

Feuerbach, como a forma de consciência a ser superada.  

A materialidade, entretanto, da crítica materialista de O Capital, deteria esta 

contradição identitária entre matéria/físico e metafísica, mas que, tal como 

desenvolvimento das forças produtivas, dada a forma cega da medida, levaria à 

passagem do fetichismo da mercadoria para o fetichismo do capital.  

Do ponto de vista da sua determinação dialética, na trindade com lógica e 

história, a negatividade metafísica, isto é, “puramente social”, se faria na contradição 

entre desenvolvimento das forças produtivas e relações de produção. Num elo mais 

sintético, entre trabalho necessário e mais trabalho e o auto revolucionamento do 

próprio capital.  
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O processo de acumulação de capital, entretanto, visto em sua forma ontológica 

de pura acumulação se constituiria na forma positiva a ser negada pela crise, forma 

simultânea da acumulação. Neste sentido, uma crítica social, sem a sua aproximação 

para com a crise, seria uma contradição nos termos.  

O desenvolvimento das forças produtivas teria de constituir esta passagem do 

fetichismo do conceito de capital ao fetichismo como a forma conceitual da ontologia 

do ser social ou, na contradição com Hegel, já observada por Giannotti 

(Certa Herança Marxista), do capital como forma negativa de uma fenomenologia do 

espírito social, cuja mediação e resultado é o fetiche de acumulação.  

Nesta contradição, a expansão do capital é logicamente determinada por sua 

crise, na medida em que o desenvolvimento das forças produtivas produz mais com 

menos trabalho. A expansão material do trabalho, como meros resultados do processo 

produtivo, só seria possível com uma redução inversamente proporcional da produção 

de valor. Assim, a expansão dos investimentos do capital cada vez mais seria em 

infraestruturas, do que na exploração propriamente para a produção de mais-valia. Ao 

contrário, já se tratam de capitais ociosos, cuja ociosidade investe na expectativa de 

trabalho futuro (uma ilusão temporal), enquanto infraestrutura.  

Mas isso enquanto presentemente trata-se de uma expansão na forma de mundos 

e “cidades cogumelos” (fifas, jogos olímpicos, por exemplo) que, na medida do capital 

produtivo, na crise do café, já eram assim consideradas por Pierre Monbeig. As 

“sementeiras de cidades” eram a forma do mercado imobiliário que fundavam cidades 

nascendo do dia para a noite como mercado de terra agrícola, no universo da 

industrialização mundial e problematizada como nacional ou não.  

De qualquer modo, o desenvolvimento das forças produtivas estão na 

contradição entre trabalho produtivo e tempo disponível, no sentido do “disposable 

time”, de Marx, nos Grundrisse, isto é, capital que não tem trabalho a explorar e, 

assim, é ocioso.  

Diante do capitalismo concorrencial, a inexorabilidade de sua forma como 

“grande indústria” só o seria desde que “a produção da mais valia” estivesse 

desconsiderada como condição e resultado do processo de produção.  
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A “grande indústria”, assim considerada historicamente, se faria como a 

consciência de uma industrialização nacional, do ponto de vista da periferia do 

capitalismo que, por isso mesmo, é a simultaneidade histórica da crise como forma da 

acumulação e, assim, como não-industrialização.  

Nos termos, se quiséssemos, entre centro e periferia, esta última, a periferia, é 

crise como simultaneidade histórica e lógica da acumulação mundial, fetichizada em 

capital ou revolução nacional. A industrialização, vista aqui por Pierre Monbeig, é 

uma forma, digamos, a mais, da crise periférica, como crise do café. Daí os sentidos 

negativos da industrialização nacional como forma de uma industrialização que é 

mundial, determinada tanto pelos termos de uma indústria europeia como pela negação 

disso enquanto periferia agrícola. Ambas se universalizam na renda da terra, que é 

mundial e, assim, na formação de um preço médio mundial dado pela sua forma de 

“renda absoluta” (MARX, L. III. v. 5). Esta, assim, une, por um tempo médio social 

que só é se for a produção industrial e agrícola como ramos de uma unidade universal, 

o capital. Assim, a ausência de uma industrialização na periferia se faz como forma da 

industrialização mundial, unida por esta medida social do valor. A crítica periférica 

não poderia se circunscrever a uma crítica à periferia. Seria o caso de se constituir uma 

crítica da periferia como forma da crítica do capital enquanto forma social, mundial. 

Não como um capitalismo errôneo, ou ornitorrinco
3
.  

Mesmo historicamente falando, a acumulação é uma contraditória 

simultaneidade com sua crise. Em última instância, a ociosidade do capital enquanto 

“grande indústria” se colocava como desenvolvimento infra estrutural de forças 

produtivas em que o capital, como não trabalho, é a sua ilusão futura, seja nacional, 

seja mundial. Nesta simultaneidade, o nacional periférico teria de aparecer como 

capital futuro, ilusão de acumulação. Mas isto só se colocando negativamente à 

                                                 
3
 As teses a respeito de uma modernização particular, divergências à parte, a respeito das relações de produção, 

na agricultura e na cidade, buscam dialogar com essa formação, enquanto forma particular da modernização. A 

esse respeito, também divergências entre eles mesmos à parte, poderíamos citar José de Souza Martins,......Caio 

Prado, Florestan Fernandes, Maria Sylvia de Carvalho Franco... Isso do ponto de vista da periferia.  
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acumulação... isto é, como crise, é que se poderia ter o capital nacional como o 

fetichismo nacional.  

Do ponto de vista da grande indústria (a que o parágrafo acima está inserido 

enquanto simultaneidade histórica) o que Marx tensiona é o “periclitar” do tempo de 

trabalho individual enquanto capital social. A ociosidade do capital, como 

desvalorização do capital, são os projetos infraestruturais – ferrovias e rodovias – que 

se fazem já como promessa de capital, pois o seu volume monetário acumulado nega 

proporcionalmente e, também absolutamente, a produção de valor. Só nessa relação 

pode acumular, e não absolutamente.  

Os investimentos em ferrovias (Marx, 1988, L. III, v. 5, p. 88) com retornos em 

décadas, nada mais são do que comprometimento de trabalho futuro, pois só compensa 

ser explorado num nível de produtividade ainda não atingido que, quando sim, não 

remuneraria os investimentos para sua exploração, dada a dispensabilidade de capital 

variável diante do crescimento do constante que estes investimentos já significam.  

Nesta medida, o capital em seu conceito, como considera Marx (Grundrisse), 

seria mero desenvolvimento das forças produtivas, como condição e resultado de seu 

próprio processo. Assim, estar em seu conceito, como “grande indústria” seria a 

dispensa de trabalho como toda forma de sua expansão crítica. Permitam-me, esta 

pequena citação de Marx, dos Grundrisse, L. II:  

“(...) O mais trabalho deixou de ser condição para o desenvolvimento da riqueza social, assim como 

o não- trabalho de uns poucos deixou de o ser para o desenvolvimento dos poderes gerais do intelecto 

humano.” (228 – 229)  

Dentro da relação automática entre capital circulante e capital fixo, se detém a 

diferença específica entre produção de valor e realização/circulação do valor, ceteris 

paribus a discrepância entre valor e preço. Assim, a duração do capital constante tem 

de ser o número quanto maior de repetições de seus ciclos com um único salário..., a 

partir do que tanto mais sobra capital monetário em relação a trabalho explorado. Do 

ponto de vista da consciência do capital (personificada em capitalista) isto é poupança 

de custos de produção.  

A redução do trabalho aqui, não aparece como desvalorização. O caso é que, 

relativamente, a única forma de ampliar a mais valia é dispensar, relativamente a outro 
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capital concorrente, trabalho. Do ponto de vista do capital social, isso implicaria, na 

crítica da “grande indústria”, na redução do trabalho a ponto de a mais valia não mais 

ser a determinação do capital, mas poupar tempo de trabalho necessário, reduzir o 

tempo de rotação do capital como determinação crítica do capital.  

Na composição entre o tempo de circulação e o de produção, a circulação do 

capital, quanto mais rápida, mais trabalho dispensa relativamente ao que move, por 

exemplo, de capital constante (máquinas e matérias primas). Nesta contradição entre 

capital e trabalho, a redução do trabalho necessário não mais compensaria os níveis de 

investimentos necessários para a sua própria exploração e o tempo excedente – como 

mais valia – seria residual, devido à diminuta dimensão do trabalho necessário.  

A duplicação das forças produtivas seria já uma dívida. O tempo feito nesta, 

entretanto, contradição interna do trabalho seria, uma dimensão estritamente interna 

(social) ao valor. Ao mesmo tempo, a sua expansão em investimentos constituir-se-ia 

determinada, como infraestrura, isto é, investimentos em forças produtivas, 

“dispoasable time”, mas na forma de uma não valorização do valor.  

Assim, na expressão de Marx dos rascunhos d’O Capital teríamos um “periclitar 

do trabalho individual perante o trabalho social” (Marx, 1997, L. II, p. 233). Do ponto 

de vista da crítica, isto teria de incorrer numa negatividade da dialética para consigo 

mesma, dada a negação da materialidade ontológica que a crítica metafísica deteria, 

como sua determinação. Para tal, a negatividade histórica é momento da negação 

material.  

NEGATIVIDADE HISTÓRICA, SUA CRISE E CRÍTICA  

O sentido de história, pela ontologia do tempo, forma inexorável da dialética, 

porque remeteria à abertura do sistema da crítica, em se fazendo como momento 

conceitual da crítica, só em sua negatividade corresponderia aos termos de sua 

autocrítica necessária.  

Se a história se faz como consciência inexorável do antes ou do depois ao 

moderno, esta é uma consciência estritamente presente, isto é, do tempo presente que, 

enquanto tal, põe-se numa contradição nos próprios termos.  
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A história, mesmo passada ou futura ao moderno, inevitavelmente, só poderia 

ser forma presente de consciência e, assim, só caberia seu sentido de superação se 

negada enquanto esta continuidade do antes e do depois. Estar sob o preceito do 

inexorável histórico como superação do capital, colocaria o problema da positividade 

de toda forma de crítica, seja prática, seja teórica.  

A contradição entre o histórico e o lógico, portanto, é que a ontologia do 

histórico (aliás como toda ontologia, positiva) não subsiste à negatividade lógica. Ser 

histórico é não transcender o moderno, mas cuja transcendência é a sua determinação 

identitária enquanto história. O histórico assim afirmado só faz sentido se, então, 

negado enquanto tal.  

Em cada momento, enfim, uma crítica negativa implicaria no reconhecimento da 

insuficiência de seus próprios termos enquanto um sistema filosófico da crítica, mas 

que poria as suas determinações sociais como fundamento de sua crítica material. 

Aqui, fiquemos nos termos da crítica materialista e sua forma negativa. Por isso 

mesmo, a forma dialética da crítica, enquanto um sistema, teria de ser moderna.  

A inexorabilidade de uma consciência revolucionária estaria dentro dos termos 

estritamente modernos, já que de revolução se trata mesmo de forma social e não da 

comunal. É no interior da forma social que, para ser como tal, tem de deter a diferença 

para consigo mesmo e não para com o outro, que a revolução se torna consciência.  

Na forma comunal, a oposição seria expressa pelas guerras comunais – sempre 

como consciência moderna, assim ditas comunais. A identidade comunal é a não 

transformação para ser comunal e seria a positividade identificada na oposição para 

com outra comuna. O negativo, assim, seria não ser o outro.  

Na forma social, ao contrário, trata-se de colocar a sua diferença para consigo 

mesma (história), de modo que a oposição (comunal) superada internaliza o negativo, 

tornando possível, portanto, uma sociedade em que se detenha a sua autodiferenciação 

como identidade, a permitir a dialética como crítica, dadas as determinações dialéticas, 

por ora, sociais.  

Haveria de considerarmos portanto, a partir das Formações econômica pré-

capitalistas de Marx e mesmo de sua Acumulação Primitiva, uma história cuja 



 

16 

 

determinação é a ruptura como tempo que significa a prescindibilidade do passado 

para que capital seja o auto revolucionamento de si mesmo.  

Assim, só nesta forma auto revolucionária e, portanto, social, seria possível a 

consciência de história e de revolução. A dialética se faria, entretanto, como forma de 

crítica em seu próprio tempo, ainda que sua questão seja a transcendência ou, melhor, 

a superação deste mesmo tempo. Estar aquém ou além do capital é necessariamente 

prescindível para que capital seja capital. Nesta medida, a história ou é estritamente 

moderna e assim se nega, ou é o tempo como ilusão necessária da simultaneidade da 

contradição capital.  

O histórico como momento deste materialismo dialético só teria sentido em sua 

superação se negado enquanto tal. Não que a isso se saiba o que será, mas que se 

deteria o limite da própria crítica enquanto forma de sua própria superação.  

No interior da temporalidade dialética, o tempo como forma social inexorável, 

não subsiste em seus argumentos diante da lógica negativa dialética da qual ele mesmo 

parte, ainda que esteja para afirmar a estrita positividade do ser, do objeto, etc... como 

a forma física ou fisiocrática necessária da consciência.  

Assim, a efetividade social se faz por determinações de objeto e sujeito, desde 

que este se ponha objetivamente, na sua relação com o objeto. Quanto ao objeto, desde 

que, enquanto tal, seja a forma de consciência do sujeito, contudo, fetichista, da 

materialidade física objetiva da mercadoria.  

A contradição entre o social e o natural remete, então, à formação de uma 

consciência como momento do universo do trabalho. Isto porque, diante do que 

apontamos como uma história logicamente crítica, teríamos uma história estritamente 

do trabalho, ou não se trataria de história. Superar o trabalho seria uma superação da 

própria história.  

As questões sobre o passado ou o futuro do capital seriam questões modernas e 

isto forma modernamente o objeto, seja passado ou futuro. Assim, o histórico é uma 

ruptura para consigo mesmo, dada a insubsistência lógica de sua manutenção apesar 

da superação proposta. Temos aqui um reducionismo da identidade estrita entre 

história e dialética, estruturalismo e fim da história. Justamente por isso, poderíamos 
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encontrá-la problematizada tanto no então considerado estruturalismo e ou na então 

considerada dialética. Contudo, o problema está no que se constituiria como o espaço 

lógico da própria crítica dialética.  

A crítica considerada dialética estaria assentada na defesa, contudo, afirmativa 

da história em cuja externalidade a ontologia seria o insuperável de uma história cujo 

pressuposto é a superação.  

Do ponto de vista da contradição da crítica, a ontologia pressupõe um princípio 

positivo incriticável de que parte para ser crítica. Nesta medida, se criticado, já não 

mais seria o positivo ontológico. A insubsistência desta ontologia do tempo (da 

matéria, física e metafísica) também é uma contradição nos próprios termos da crítica 

puramente ontológica.  

Ao mesmo tempo, à esta crítica faltaria o reconhecimento de que seus termos 

(materialismo, histórico e dialético) seriam próprios de seu tempo, de sua forma social. 

A materialidade, a física: a consciência necessária de uma determinação metafísica. 

Newton, no século XVI, já criticado por Hegel; e Einstein, no século XX, teriam de 

ser as formas de personificação deste fetichismo no plano de a ciência como verdade 

positiva do mundo. Como em tantas outras ciências, numa crítica doméstica, vale 

lembrar a crítica de Milton Santos fundada nesta assertiva positiva de espaço, como 

herdeira dessa fisiocracia.  

Neste condizer do pressuposto social da crítica dialética de Marx, entretanto, a 

forma da crítica dialética seria uma consciência de seu tempo, cujo sentido seria 

problematizar o fetiche ou os fetichismos, sejam da mercadoria, do capital (fetiche de 

acumulação), ainda que a determinação fosse a sua superação. Resulta que o espaço 

lógico da crítica dialética está circunscrito, no seu universo mais externo, à forma 

ontológica da crítica, ou à forma da crítica à ontologia. Objetivamente, dizemos, esse é 

o limite a que a crítica dialética acessaria.  

A relação da crítica como autocrítica é a diferença entre ontologia e sua negação, 

isto é, a crítica à ontologia é uma diferença dialética, que compõe uma relação de 

necessidade com o ontológico. Em termos das dimensões temporais, pensar na 
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história, pretérita ou futura, é uma inexorabilidade do presente como moderno não 

superado! Possível na forma auto revolucionária do social.  

Nos termos aqui colocados, a crítica dialética, já que na forma da crítica, não 

estaria superada de toda e qualquer forma positiva de pensamento, porque esta estaria 

afirmativa ou negativamente posta como o pressuposto da crítica.  

O problema seria considerar a dialética como ausência superada da forma 

positiva de consciência e, assim, contraditoriamente, teríamos uma dialética iluminada 

da história, da materialidade e de si mesma. Uma razão puramente positiva. Uma 

contradição nos termos.  

Mais uma vez, 20 milhões de camponeses degolados, por sua identidade 

capitalista, tal qual o judeu alemão, se fizeram como tais em nome de uma história 

iluminada da superação. As determinações ontológicas dessa via prática – digamos – 

ainda precisariam ser avaliadas.   

Nos tempos atuais... poderíamos nos remeter à ontologia bélica do trânsito nas 

cidades e no mundo, tão ou mais fatal, em nome da mobilidade humana como 

consciência da indústria.  

Do ponto de vista histórico, o fascismo ocidental e oriental do capitalismo 

seriam forma desta contradição da crítica. Nesta medida, as contradições entre o lógico 

e o histórico teriam de ser uma contradição entre materialismo e histórico que levasse 

à negação materialista, como forma de superação da crítica. A metafísica, na 

interioridade do tempo, teria de ser tempo de trabalho, cuja história seria o 

desenvolvimento das forças produtivas como negatividade da dialética.  

NEGATIVIDADE DIALÉTICA, SUA CRISE E CRÍTICA.  

As contradições da medida que se realizam a posteriori dos trabalhos 

individualmente realizados, como média, seria o universo obscuro de toda forma de 

consciência capital e que levaria à inevitabilidade do desenvolvimento das forças 

produtivas como sentido e identidade interna do capital.  

Se a média se faz a posteriori dos processos efetivados e retroage na 

determinação do que se repõe ou não como capital, a inconsciência do que é a medida 

do ser e do não ser capital é inerente e necessária à própria acumulação.  
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A impossibilidade da igualdade entre preço e valor como a regra, em que a falta 

de medida (regra) é a medida do capital, põe, tal forma de equivalência, não como um 

defeito da forma preço, mas “torna-a, ao contrário, a forma adequada a um modo de 

produção em que a regra somente pode impor-se como lei cega da média à falta de 

qualquer regra” (MARX, 1988, L I, v. 1, 91).  

A acumulação como fetichismo, já que na produção de mais valia não se tem a 

medida do quanto se produz para ser capital, levaria ao fetichismo do capital. Neste, a 

acumulação estaria pressuposta e inexorável como ontologia social. Assim, estaríamos 

diante da passagem do conceito como fetichista, para o fetiche enquanto a 

universalidade conceitual. Aqui certamente o dinheiro não só iludiria o valor, mas a 

própria acumulação do valor, ilusão de capital. Estar abaixo da média é a consciência 

necessária do cálculo “às costas dos produtores” (52), como expressou Marx em sua 

negação ao “curso do mundo” de Hegel, na Fenomenologia, ao qual, para este último, 

o espírito nunca dá as costas. Nos termos de Hegel:    

O curso do mundo é a consciência desperta, certa de si mesma, que não se deixa atacar pelas 

costas, senão que dá frente a todos os lados, pois é de tal modo que tudo é para ele, que tudo está diante 

dele. ( HEGEL, 1991, 227-228)  

Contudo, seria muito necessário dizer, mesmo meramente apontando, que esta 

contraposição de Hegel a Marx teria de nos levar ao plano de uma negatividade em 

que mesmo Hegel leva, ao nível do próprio sistema, não se fazendo sua dialética numa 

panlógica, como bem defende Bourgeois Hegel dessa crítica, em Os Atos do Espírito.   

A crítica de Hegel, na “doutrina da subjetividade”, é uma negação da 

consciência subjetiva que leva à uma negação da própria relação sujeito objeto, pondo-

se o sistema como um todo numa autonegação. Mas isto não é nosso enigma hoje. 

Destaco aqui que a mera identidade de Hegel com idealismo e Marx com materialismo 

é muito reduzida para chegarmos no que podemos a respeito dessa contradição 

titânica.  

Em seu livro III, na divisão do lucro e juros do capital, Marx apresenta a 

situação em que títulos ingleses e escoceses são valorizados, de acordo com a sua 

desvalorização e/ou necessidade em cada país, a partir de mera viagem de caixa de 

ouro que, como promessa de pagamento – o dinheiro universal – imediatamente 
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precifica os títulos e não se o requisita para trocar papéis por ouro. O mesmo ocorre 

quando da queda dos títulos ingleses. A mesma caixa de ouro vai e volta, sem ter sido 

sequer aberta. (Marx, 1988. L. III, v.5, p. 76)  

Ao que pesem as diferenças entre o capital concorrencial e o capital fictício, 

trata-se da imanência do excendente monetário em relação ao produtivo, constituindo 

o excedente monetário a forma capital imanente da reprodução social como crise.  

Assim, a história do trabalho estaria posta, logicamente, do ponto de vista do 

desenvolvimento das forças produtivas, como trabalho enquanto força produtiva e, 

assim, o seu auto revolucionamento.  

A objetividade de uma consciência revolucionária se faria numa aproximação a 

esta forma social de auto negatividade do capital. Contudo, do ponto de vista das 

categorias do capital e do valor, caberia considerar os sentidos do excedente monetário 

como forma de socialização, mas que sob o “capital por excelência“ (Grundrisse) é 

desenvolvimento da circulação do dinheiro como força produtiva (O Capital, L. III). 

Esta negativa da produção de valor na crítica do valor de O Capital, incorreria na 

simultaneidade da “queda tendencial da taxa de lucro” e crescimento de capital, em 

que Marx se contrapõe à forma sucessiva de Ricardo pensar a expansão do capital.  

Do ponto de vista da sociedade atual, a creditização generalizada como 

mediação social...  

O crescimento da massa de lucro, entretanto, seria uma determinação da queda 

da taxa de lucro, em que a massa acrescida estaria, relativamente ao valor que move, 

reduzida, de modo que sua condição absoluta seria o fetichismo da acumulação que a 

economia política teria aceito como categoria explicativa.  

Não que isto tenha se constituído exclusivamente numa economia do tempo de 

Marx, digamos. Mas que se repõem formas de economias políticas como forma de 

consciência social, cientificamente expressas. O marximo, certamente não está isento 

desta atualidade criticável, isto é, não ser a crítica à economia política, mas a economia 

política, objeto da crítica.  

Do ponto de vista do “enigma do capital” de Marx, caberíamos localizar Harvey 

neste universo, em que não só o imperialismo se renova, com formas de atualização da 
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acumulação por expropriação, como a crise se constitui em a solução da crise, pela 

mera forma de redistribuição dos capitais acumulados internacionalmente, no caso, a 

China.  

A crítica à economia política, portanto, devém em não considerar esta tendência 

como imanente e identitária do capital enquanto contradição lógica e histórica. Nesta 

medida, o enigma estaria não desvendado pela economia política no tempo de Marx, 

“...desde Adam Smith...” (L. III, v. 4, p 154) em que as diferentes escolas são formas 

distintas de tentar desvendar o “enigma do capital” (L. III, v. 4). Este consiste na 

imanência da redução de sua taxa de lucro com sua expansão e que a isso não se trata 

de solução, isto é, de uma adequação entre lucro e mais valia relativa, mas de 

superação de seus termos.  

Assim, reconhecer essa lei seria desvendar o “enigma do capital” em que a 

distribuição na forma de renda, salários e lucros, não constituiria uma igualdade 

simples entre distribuição e produção de valor. A máxima distribuição de valor (só 

distribui, mas não produz) coincide com a concentração do capital determinado pelo 

aumento dos custos que redefinem um nível médio mundial mínimo para se fazer 

como capital.  

Nesta medida, o crescimento, tanto do ponto de vista do que se constitui 

enquanto capital mínimo, como a expansão mundial do capital, devém desta 

imanência do processo crítico que se realiza como excedente de capital. Nos termos de 

um capital produtivo, tratar-se-ia de compreender a expansão do capital variável, 

mesmo como redução relativa ao capital constante investido para explorá-lo, 

reduzindo a taxa de lucro, ainda que aumentando a exploração do trabalho.  

O enigmático se desfaz, contudo, não como um desventamento histórico 

iluminado. Ao contrário, a crítica se faz na admissão de um enigma como condição 

necessária de uma consciência histórica do capital, em que a finitude da forma social 

teria de levar à negação de seu instrumental de crítica e consciência, mostrando assim, 

os termos, hegelianamente, de uma finitude lógica da própria dialética... desde sua 

existência... como identidade dela.  
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O enigma, estaria assim, na relatividade de seus termos, na expansão da taxa de 

mais valia com a redução de sua massa relativa, ou mesmo absoluta - revolução 

microeletrônica (Kurz, Mandel) -. Entretanto, a necessidade exponencial de sua 

expansão para compensar a redução da produção de valor se põe como mera 

identidade entre crescimento e acumulação, desconsiderando a identidade dialética 

entre crise e acumulação. A “lei enquanto tal”, entretanto, determina suas “formas 

contrariantes” na forma concorrencial de manter-se numa margem de sobrelucro 

relativa. Contudo, o sentido histórico enquanto capital se faz por uma redução cada 

vez maior da máxima do lucro, dada a redução do tempo de trabalho necessário. Essa 

margem de lucro reduzida, chega do universo do excedente monetário como capital 

estritamente monetário. Sua expressão externa mais fetichizada seria a substitução da 

taxa de lucro pela taxa de juros. Assim, as leis contrariantes se fazem como afirmação 

de uma negatividade que são, enquanto tais, o desenvolvimento das forças produtivas.  

O barateamento do capital constante, os mercados excedentes, as trocas 

internacionais e barreiras alfandegárias, jamais se colocam, do ponto de vista da 

crítica, como formas que impedem a redução crítica da produção de mais valia, mas se 

colocam no universo dessa redução na forma da concorrência e reiteram a contradição 

capital trabalho. Em última instância, a “lei enquanto tal”, sem as suas contrariantes, 

formaria tanto lógica e historicamente o capital. O contrário não seria verdadeiro...  

Se aqui o conceito se faz como sujeito, sua sujeição a si mesmo é esta 

contradição que põe a necessidade lógica de sua negação enquanto forma social, ao 

mesmo tempo em que negação de uma lógica aproximativa da verdade do mundo. Sua 

verdade enquanto sistema da crítica é negar-se, entretanto, como verdade. Nesta 

simultaneidade tem-se crise e acumulação relacionadas à crítica social. Desconsiderar 

ou resolver a crise, se colocaria, do ponto de vista da crítica de Marx ao capital e n’ O 

Capital, como forma da economia política, objeto da crítica.  

A passagem da manufatura para a maquinaria e desta para a grande indústria é o 

de um crescimento contraditório entre crescimento ascendente e queda tendencial da 

taxa de lucro. A exportação de capital como forma do imperialismo, na tese de Lenin, 

é a de que o capital da grande indústria se expandiria como excedente de capital e não 

de mercadorias, como pressupõe Rosa Luxemburgo, do ponto de vista de uma crise 
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pela realização da mais valia. O fim da expansão de mercados consumidores e do não-

capitalista, pela expansão da mercadoria, coincidiria com o fim do capital, dada a 

determinação da realização da mais valia.  

Nesta contradição, para Lenin, o capital social como a desigualdade de 

acumulação entre os dois departamentos da economia, em vantagem para o 

departamento I, produtor de máquinas, significaria excedente de capital e não de 

mercadorias, mas como forma de desvalorização do capital. Nesta medida, de acordo 

com Lenin, o problema estaria na exportação de capital como forma crítica.  

A expansão é determinada pela desvalorização que o próprio acumular é.  

Claro que diferentemente da passagem para a forma do capital fictício, em 

Lenin, o imperialismo se põe sob a produção de um valor nos países importadores de 

capital, isto é, os endividados, como produção de valor que permitiria o rentismo do 

capitalismo inglês, contraditoriamente industrial, cuja expansão interna são as dos 

campos de caça, nas antigas terras comunais roubadas como acumulação primitiva 

(Marx, Liv. I, vol. 1, p. 251-292).  

O próprio primitivo da acumulação é simultaneidade enquanto moderna 

colonização, em que 300 anos de colonização americana são simultâneos aos mesmos 

300 anos da expropriação das terras comunais como formação do trabalho, enquanto 

revolução industrial que, portanto, não é inglesa, exatamente
4
.  

                                                 
4
 Um estudo significativo com respeito à particularidade da acumulação primitiva, realiza Henri Lefebvre, em 

sua tese de doutorado: El Vale de Campan. Etude de Sociologie Rural, traduzido no Brasil pela Edusp. O Vale 

de Campan. Estudo de Sociologia Rural, de 2011. Há uma importante introdução ao pensamento de Henri 

Lefebvre, localizando-se essa obra no interior da problemática do materialismo histórico sob o fundamento do 

método regressivo progressivo. Esse texto se faz como o prefácio, ainda não publicado, de tradutora da obra 

inédita no português, Ana Cristina Mota Silva, sob o título de A contribuição do método regressivo-progressivo 

na análise de Henri Lefebvre. O Vale de Campan. Estudo de Sociologia Rural. Uma versão resumida está em 

vias de publicação na Geousp, Revista de pós-Graduação em Geografia do Departamento de Geografia da 

Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 

 Aqui há uma relação importante com Formações Econômicas Pré-Capitalistas. Carece ver até onde desenvolvi 

no excerto que se segue. 

 Em O Colapso da Modernização, Robert Kurz faz uma tipologia de diferentes acumulações primitivas: no 

terceiro mundo (onde não teria terminado sua obra), no segundo mundo, no socialismo, (onde seria estatista e 
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A realização da acumulação primitiva industrial na Inglaterra está na forma da 

expropriação do que foi a colônia, seu exclusivo metropolitano e suas formas 

escravistas. Estas assim, tão modernas quanto o que a indústria poderia deter de um 

argumento moderno estritamente positivo. Talvez ao que tenhamos chegado seria na 

necessidade de que uma crítica à periferia devesse se constituir como uma crítica ao 

capital e não estritamente ao capitalismo periférico.  

Assim, do ponto de vista da periferia, a crise posta como o negativo da 

acumulação seria uma crítica à acumulação, seja central, seja periférica. A periferia 

genericamente identificada como uma crise periférica, teria de ser a sua contínua crise, 

como a simultaneidade da crise, enquanto forma de acumulação do capital mundial 

que, então, aparece como acumulação só no centro...  

                                                                                                                                                         
recuperadora) e, no primeiro, onde teve o tempo necessário (300 anos de antecedência) para sair à frente no 

desenvolvimento das forças produtivas. Daqui, Kurz, apesar de toda pertinente crítica em relação às formas 

críticas da reprodução do capital mundial sob essas diferentes formas de acumulação, permite pensá-las em 

separado, em termos de tempo histórico e estabelecer a medida de um tempo desigual em que o critério é ter ou 

não ter alcançado o primeiro mundo enquanto forma da crise. O que discordamos, porque disto deriva o seu 

conceito de não simultaneidade, considerando os três mundos acima tipificados sob o pressuposto de atrasos no 

desenvolvimento das forças produtivas de cada país. Consideramos, ao contrário, que toda a modernização é 

simultânea e, assim, não há diferentes acumulações primitivas, mas uma só, em que participam todos como 

produtores de valor em suas diferentes formas, comparadas sempre com a assalariada (porque esta é a que 

acumula positivamente) e outros, apesar de produzir valor, transferem o valor na circulação mundial do trabalho 

(na composição média mundial que se forma com a mundialização dessa mercadoria e, assim, desse valor. Nesta 

medida, do ponto de vista do que se considerou, por exemplo, como a forma nacional, a periferia é a sua forma 

periférica e, assim, negativa, isto é, a que não acumulou. A dívida, portanto, enquanto forma da acumulação 

mundial e não simplesmente um outro tipo de acumulação. Como dissemos, essa não é uma crítica localizada de 

Kurz, mas se refere à toda obra em questão, ou seja, as relações mundiais são pensadas entre atrasos (“não 

simultaneidade”) fundados pelas formas distintas de acumulação primitiva. Ainda, vale salientar que, como 

acumulação primitiva do capital o período colonial constitui, inclusive historicamente, com a acumulação 

primitiva europeia. São os mesmos trezentos anos. O que, para nós, coaduna com a tese de uma só acumulação 

primitiva e de que o capital, desde o princípio, é uma simultaneidade. Assim, não se tratam de atrasos, mas da 

periferia como forma imanente da crise do capital mundial, já que a acumulação mundial é posta pela 

contradição entre centro e periferia. 
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A busca de superar as contradições de um capitalismo periférico, em que o 

primeiro mundo, sob as determinações do tempo industrial médio de produção seria o 

ideal a atingir – ainda que escravizasse o mundo agrícola com e como essa mediação 

de centro que acumula -, fundou os sentidos de uma economia política periférica que, 

em última instância, esteve unida na expectativa de contradições temporais e 

históricas. O subdesenvolvimento, o atraso, o garrote revolucionário, eticétera, são 

formas de expressar, enquanto ciência, a economia política como consciência social 

desenvolvimentista.  

As expressões de uma ecomomia política clássica periférica, guardadas as suas 

distinções neste momento, podem ser postas sob o amparo do desenvolvimentismo da 

Cepal, por Raúl Prebisch e, no Brasil, por Celso Furtado, onde a teoria do 

subdesenvolvimento estaria centrada numa incapacidade de uma acumulação 

endógena, dada pela incapacidade de o setor agrícola não poder se constituir como 

demanda de uma indústria, então nacional... Hoje nos perguntamos pela crise da agro-

indústria das mais desenvolvidas, como a sucro-alcooleira, por exemplo.  

Não seria o caso aqui de situar a unidade deste marxismo desde Caio Prado até 

as teses cepalinas. Ao que pese a importância dessas distintas contribuições, ainda não 

plenamente reconhecidas, a unidade estaria na possibilidade de uma superação das 

contradições enquanto formação de um capital nacional. A contradição estaria numa 

economia política que, contudo, se auto fundaria na “crítica à economia política”  de 

Marx, em que o nacional e o nacionalismo são objetos da crítica e não suas categorias.  

Assim, a formação de um pensamento cepalino e, poder-se-ia dizer, 

desenvolvimentista, não estaria plenamente superada, no marxismo digamos da crítica 

científica acadêmica, dado o universo nacional não superado por esta crítica, ao 

contrário, meramente afirmado. Isso nos coloca na necessidade de pensarmos os 

limites de nossa critica nacionalista.  

Do ponto de vista, da “grande indústria”, entretanto, certamente não nos 

localizaríamos numa crítica sob a produção de mais valia imperialista, nos países 

então colonizados, nos termos de Lenin. Ainda que para este a crítica se faça na 

identidade entre expansão e crise, o desenvolvimento das forças produtivas no século 

XX se coloca como o século da passagem do capital produtivo para o da grande 
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indústria, aquele em que todo o processo produtivo é um excedente monetário, dada a 

dispensa de trabalho que o mesmo precisa ser para circular como dinheiro.  

A simultaneidade da crise na forma deste capital monetário se faz como capital 

fictício na medida em que toda a produção se efetiva meramente como trabalho futuro, 

ilusão da simultaneidade crítica.  

Do ponto de vista do cálculo da acumulação, a socialização concorrencial se dá 

pela generalização do endividamento. Não que a dívida somente participe agora da 

forma social capital, mas que não se trata mais de disputar os ou concorrer por cantões 

de mão de obra, e sim de sermos personificação, como forma jurídica, de acesso a 

montantes de dívida.  

A concorrência se daria pelo direito ao endividamento como forma genérica da 

sociabilidade. A dívida, assim, é o capital da empresa, aquilo com o que renderá a sua 

própria renegociação como ganhos monetários, no que a Grécia é o exemplo 

contraditoriamente clássico da modernização, enquanto Estado nacional: uma Cuba na 

Europa.  

Mas dito em sua generalidade: tem-se a dívida pública, a dívida da empresa e 

mesmo a dívida pessoal como forma do trabalho em sua crise constituída pela grande 

indústria. Kurz considerou isto de terceira revolução industrial pela micro eletrônica, 

cuja forma social capital seria a do “colapso da modernização”.  

Nesta determinação contemporânea do trabalho como não-trabalho, do ponto de 

vista da urbanização social, vivenciaríamos o que Amélia Damiani considerou de 

“urbanização crítica”, em que a expropriação, ainda que determinante, não resulta em 

exploração do trabalho. Os projetos urbanos mediados pela considerada expulsão e em 

nome de uma cidade mais próxima à natureza estão centrados nesta fisiocracia 

ficcional como atuação de Estados e empresas.  

A negatividade identitária da reprodução, entretanto, que estaria sob 

desenvolvimento das forças produtivas e relações de produção, problematizar-se-ia 

com os sentidos da própria crítica do valor. A reprodução social do valor, como 

simultaneidade da crise, colapso, como teóricos da redução da mais valia ressaltam 

(Grossman, Robert Kurz, Ernest Mandel, Rosa de Luxemburgo, Lenin, diferenças à 
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parte) põe, ao menos para a crítica do valor, senão para a sociedade como um todo, os 

sentidos negativos de uma reprodução fundada no valor e sua desvalorização, mas 

cujo produto e resultado social é a desvalorização como simultaneidade. A paridade 

entre centro e periferia, enfim, se romperia numa negatividade que atingiria uma 

negação do próprio sistema ou forma da crítica, enquanto dialética.  

Sob a contradição identitária do moderno, segundo Marx, isto é, entre agricultura 

e indústria, a divisão campo cidade seria a simultaneidade da dispensa de trabalho. Se 

se tece aqui uma brevíssima especulação da crise, é necessário estar de acordo com 

Henri Lefebvre (2009) em que viveríamos um “estado crítico”, não estritamente 

econômico, mas geral, que incluiria uma “crise da crítica”.  

Assim, a tese de um novo imperialismo ou de um desvendamento do “enigma do 

capital”, que põe a crise como mera forma de distribuição do processo de acumulação 

mundial, é a forma de uma economia política marxista apologética a que Harvey 

expressa como a crítica marxista internacionalmente aceita, que agrega tanto os 

investidores como os intelectuais críticos de plantão.  

A posição conservadora de Harvey, por exemplo, está em encontrar na produção 

do espaço urbano, na guerra em volta do poderio do petróleo, formas de acumulação 

não só que superam temporalmente as crises, aceitando afirmativamente os sentidos do 

que o próprio autor considerou ser o "ajuste espacial", mas tratou-se de considerar a 

crise como mero rearranjo de novos pólos de acumulação dando à crise um sentido 

positivo da crítica.  

Nesta medida, aquilo que busca resgatar de Marx, e que dá o título da última 

obra de Harvey, isto é, o Enigma do Capital, ao invés de ser a forma negativa do 

capital, isto é, sua queda tendencial da taxa de lucro, concomitante com suas formas 

expansivas, passa a ser a solução para que o capital continue a ser produtivo... Assim 

situa-se a crise em sua crítica.  

Para David Harvey, o enigma da expansão material com a sua fundante redução 

metafísica, isto é, da valorização do valor, medeia a reposição de uma consciência 

enigmática, ainda que para Marx, de quem parte, o enigma de seu crescimento estaria 

fundado em sua negatividade reprodutora. Nesta medida, o enigma do capital, em 
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Harvey, se coloca como objeto da crítica à economia política já realizada por Marx, 

ainda que se pretenda como um passo adiante deste, como um pensamento de um 

tempo em que Marx não teria vivido.  

Ao que tudo indica, Harvey, como expoente internacional da crítica marxiana, 

expressa a forma de uma crítica aceitável, senão digestiva - no sentido de um reader 

digest -, ou mesmo panfletária em prol do capital, em que a justificativa empírica da 

acumulação passa pela exposição de riquezas absolutas e pessoais e só assim capital 

financeiro – juros - pode se confundir com crescimento da taxa de lucro.  

O enigma desvendado por Harvey é que a crise não faz o menor sentido, embora 

seja dela a que se propõe a falar.  

A crise de um dos ramos agrícolas mais significativos da troca mundial, a 

realidade agrária brasileira, finaliza (dentre tantas outras cerejas revolucionárias, 

como abertura dialética de sua crítica) resumidas assim – como cerejas - as 

contradições dos movimentos sociais de luta pela terra e outros.  

Caberia ainda pensarmos a respeito das teses relativas ao colapso que nos 

demandam sob as determinações do capital fictício e os termos de sua própria crise. 

Não bastaria deter no capital fictício a crise do capital produtivo, mas a crise em sua 

própria ficcionalidade.  

A ficcionalização categorial, assim, seria a universalização do fetichismo do 

dinheiro em sua forma de capital, não mais representando, refletindo valor, mas 

simulando a produção de valor.  

Os fetichismos de segundo grau, entretanto, do capital, nos colocariam diante 

das determinações de uma ficcionalização real, em que o real é ficcional de uma 

verdade negativa da crítica, isto é, não chegar a uma verdade seria a identidade de 

verdade mesmo.  

QUESTIONAMENTOS  

A contradição entre preço e valor, no capitalismo concorrencial, seria certo 

desajuste entre universal e particular, que se faz como identidade da forma valor, 

como sua medida negativa (a desmedida é a medida). Nesta medida, a forma social 

produz e realiza o valor.  
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A questão que fica da teoria do valor, portanto, (não sei se isso é querer muito) é 

como podemos pensar a crise do capital financeiro, seus termos? Não se trataria mais 

de nos perguntarmos pelo capital produtivo.  

Nos termos da “grande indústria”, fica-nos: o que seriam os limites da regulação 

pela forma preço, numa contradição capital trabalho em que não se deteria mais valor 

para representar? A crise do capital fictício, da ficcionalização real, talvez se ampare 

na negatividade sistêmica em que a dialética materialista, herdeira da hegeliana, tem 

de se ver.  

   

São Paulo, agosto de 2015.  
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 CAPÍTULO I. NEGATIVIDADE, MATERIALIDADE METAFÍSICA E A 

NATUREZA COMO ILUSÃO NECESSÁRIA 

   

3.1.1  Materialidade e metafísica na crítica social de Marx 

A contradição entre essência e aparência moveria o universo da crítica 

materialista de Marx em O Capital. A sua forma de ser, enquanto tal contradição, 

envolveria, desde o começo, o princípio de contradição entre o universal, o particular e 

o singular, categorias da razão dialética hegeliana (começo, fim, contradição, universal 

particular, individual...). Todo o problema estaria na unidade contraditória da 

mercadoria que, assim, não solucionaria a crítica, mas se tornaria objeto da crítica. O 

problema do conhecimento, da consciência científicos ou não estaria no plano de seu 

objeto crítico que o capital enquanto forma de sociabilidade tudo seria enquanto real.  

Esta universalidade do todo, contudo, se daria no plano individual de cada 

mercadoria, esta uma forma social, não mero objeto, mas relação sujeito objeto. Na 

forma individual, simples da mercadoria, a universalidade da sociedade capitalista se 

expressaria numa contradição insolúvel e identitária de seu ser. Isto é, se solucionável 

não seria de capital que falaríamos. Mas por que o plano das soluções? Porque esta 

talvez tenha sido uma crítica necessária, na medida em que identificava a economia 

política. Não se poderia, entretanto, do ponto de vista da crítica do valor de Marx, ser 

crítico sem que esta crítica não fosse explicitamente à economia política. A condição 

sine qua non para uma teoria crítica social reconheceria a necessidade da metafísica se 

e somente se a economia política não reconhecesse a metafísica como forma da 

contradição capital trabalho. Para a economia política, entretanto, tratar-se-ia da 

adequação entre valor e preço, circulação e consumo que seria, do ponto de vista da 

teoria crítica de Marx, objeto da crítica. O equilíbrio da circulação em última instância 

seria a ilusão necessária como forma de consciência e ciências sociais da contradição 

valor.  

Assim, o problema da crítica se delimitaria por uma adequação enquanto ilusão a 

ser criticada. Esta, na economia política, seriam categorias da economia. A economia 

política, assim, deteria a ilusão como forma de expressar, enquanto ciência, uma 
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consciência social. Aqui, ainda que resumindo o sentido de ilusão, certamente o 

critério de verdade unia o problema científico que em Marx formaria uma crítica 

científica à ciência, mais do que uma ciência da crítica.
5
 

Mas o que se poderia dizer, categorialmente, da diferença de uma economia 

política em relação a sua crítica? Não deter a aparência como o critério da verdade do 

ser capital, contudo, enquanto economia política, expressaria o critério de verdade 

social válido, mas fetichista, sem o que não se é capital. Esta contradição vinculada à 

aparência enquanto a verdade do ser só poderia ser a crítica almejada se a 

universalidade do individual da mercadoria fosse o ilusório enquanto forma da 

consciência, mas também, forma da consciência da própria crítica. A crítica ao 

fetichismo consideraria a negatividade se e somente se o próprio método, a própria 

crítica, fossem internos a este ilusório e não fora dele.  

A negatividade do fetichismo resgataria a questão da metafísica, enquanto 

sujeito da razão – com quem Hegel (Ciência da Lógica) já se defrontara, no plano da 

relação contraditória entre subjetividade e conceito –, já posta no objeto material. A 

crítica, entretanto, se reconheceria interna ao seu objeto dada sua forma de crítica 

social. Assim, a metafísica negaria a sociedade enquanto mero objeto de análise. Não 

se desconsidera um fetichismo da própria forma científica da relação sujeito objeto. O 

próprio objeto seria relação sujeito objeto e sua existência mediada pelas formas de 

consciência. Entretanto, a noção de matéria conteria a contradição entre físico e 

metafísico, própria da forma mercadoria.  

A forma mercadoria seria forma social, que incluiria o universo de toda 

reprodução capitalista (o valor e sua forma). O fetichismo, entretanto, teria de se 

                                                 
5
 Reconhecemos os limites de nossa exposição em não trazer a economia política, com suas próprias palavras, no 

confronto com Marx. Mas isto ampliaria por demais o plano dos estudos aqui considerados, que são o resgate 

das três formas de crítica. Aceitamos este ceteris paribus de nossa própria exposição na medida em que nesta 

forma do limite estaríamos realizando o estudo crítico do ponto de vista da crítica considerada, isto é, do próprio 

Marx. Ainda que isto não se coloque como o mais correto. Mas seria um ceteris paribus reconhecendo a 

amplitude deste próprio Marx como o limite em relação ao que seria o objeto, isto é, a crítica metafísica (social) 

de Marx. Certamente e, dentro do possível, colocaremos a economia política, porém, a crítica a essa muito mais 

através de Marx, já dito, como nossos limites. 
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colocar interno à própria crítica e, assim, exigir a negação da própria crítica. Aqui um 

sentido da verdade da crítica. Não se trataria de afirmar uma ou outra forma da crítica, 

ou de verdade – no tempo revolucionário -, mas de que a verdade seria uma 

contradição identitária para com a inverdade, ambas mediadas pelo conhecimento. O 

fetichismo seria esta negatividade de verdade, universal, dada a inerência da ilusão 

(valor de uso e valor de troca) para que uma sociedade pudesse ser a “monstruosa 

[ungeheure] coleção de mercadorias.”, como diz Marx, logo no primeiro parágrafo de 

O Capital. O não reconhecimento desta universalidade seria condição para o critério 

positivo da crítica que não diferenciaria, entretanto, o aparecer e o ser como momentos 

inextricáveis da forma social, o capital.  

Assim, a diferença entre “valor” e “forma valor” seria a contradição identitária 

da crítica à economia política, como observou Giannotti, em Certa Herança Marxista. 

Sem a mesma não seria possível constituir uma crítica, contudo, esta não escapa a uma 

crítica a si mesma. Nos termos de Marx: “(...) O prosseguimento da investigação nos 

trará de volta ao valor de troca, como maneira necessária de expressão, ou forma de 

manifestação do valor...” (47). Uma consciência objetiva posta pela diferença 

contraditória entre o ser do capital e sua manifestação, sob esta contradição, seria a 

realidade ou o real em sua totalidade. A relação se dá entre valor e sua forma, ou 

mesmo entre valor e preço, no qual, neste último, pôr-se-ia a materialidade monetária, 

de dinheiro, enquanto “signo de valor”. O conceito (dinheiro) que revela é “ofuscante” 

(L. I, v. 1, 85). Para Marx, isto se colocaria como determinação do capital na forma 

sujeito objeto que seria consciência individual sob a universalidade social. O sentido, 

do ponto de vista da crítica, seria colocar-se, como individualidade – da crítica ou não 

–, como categoria da própria diferença entre essência (valor) e aparência (forma valor, 

preço, dinheiro), assim, não superada.  

A crítica, em última instância, seria a forma da superação não superada, ou seja, 

enquanto houvesse a necessidade da crítica o tempo desta materialidade histórica, 

social, seria não superado. A crítica seria expressão de contradições não superadas, 

seria forma desta não superação. Assim, a não adequação entre verdade e o real são 

identitárias deste, sendo a isto o que a crítica chegaria. Quanto à ontologia social, não 

teríamos um erro, mas a forma do ser, universalizado pela mercadoria. A crítica, 
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entretanto, ao estar numa relação universal – pois é ao mundo da mercadoria que se 

refere – seria forma do ser social. Ela não escaparia do invólucro do fetichismo de 

verdade. Aí o critério de verdade e de crítica se colocariam numa contradição.  

A verdade se veria como a negatividade do ser social. Ela (a verdade) iria até 

onde não se poderia chegar, desde que isto não fosse sua incompletude. Ao contrário, 

reconhecer os limites da verdade absoluta (sem relação com a não verdade) seria a 

verdade científica social de Marx, porque perguntar-se cientificamente sobre ela se 

determinaria modernamente. Esta seria a contradição da crítica, ser determinada pelo 

seu próprio tempo, ou ainda, pelo seu próprio universo categorial, já que a crítica é 

categorial e está em seu universo categorial referido. Considere-se, assim, que história 

e lógica não se adequariam como forma do ser social. Posto o tempo na forma 

categorial do processo de produção e, assim, das relações sociais de produção, a 

negatividade da crítica também colocaria numa negatividade ao próprio tempo, como a 

qualquer categoria da crítica ou do real social. A mera resolução da razão no tempo já 

se faria como a inverdade a ser criticada. Assim, a crítica também é própria de seu 

tempo. Como fazer disso uma crítica não conservadora? A negatividade categorial a 

que isto conduz será a diferença desta crítica negativa, contudo, não a solução crítica.  

O fetichismo do individual da mercadoria mediaria como universalidade o ser: o 

não iluminado! O lado obscuro da crítica social que para transcender tem de ter 

superado tal plano fetichista, mas se o faz não se poderia mais de fetichismo falar! 

Assim, justamente aquele que deveria deter a razão, o sujeito, é o lado obscuro de uma 

crítica da razão iluminadora e, por isso mesmo, naturalizado. A razão deviria das 

determinações irracionais (não conhecimento), sem as quais não se teria o próprio 

sujeito da razão. “...O enigma do fetiche do dinheiro é, portanto, apenas o enigma do 

fetiche da mercadoria, tornado visível e ofuscante.” (L. I, v. 1, 85). 

A naturalização, como objeto do sujeito (o não racional), seria própria do plano 

universal – que uma individualidade mercantil deteria - na medida em que a matéria e 

a physis da mercadoria (o seu plano físico) seria o “veículo do valor de troca”, o valor. 

Isto conduziria a uma contradição identitária da crítica social que seria a relação entre 

física, natureza; e sociedade. A metafísica se tornaria social porque posta na condição 

de um tempo, “tempo social de trabalho”, como fetichismo naturalizado na forma de 
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trabalho humano, contradição estritamente social. O processo de troca social se faria, 

assim, numa contradição identitária para com a natureza. Isto relacionaria crítica e 

metafísica para a crítica social.  

A tese e a crítica da ciência social só seria possível, no materialismo, se se 

negasse a natureza, sendo esta última forma da naturalização. Tanto o tempo em sua 

negatividade quanto natureza seriam, enquanto categorias do ser social, relacionáveis, 

isto quer dizer, mediadas, se estivessem nessa lógica universal que o fetichismo é, pois 

a metafísica social seria o fundamento da consciência fetichista ou natural. Enquanto 

sociedade, enfim, natureza apareceria como a consciência fetichista de si na forma do 

processo social.  

A crítica do valor, entretanto, problematizaria o universo da crítica como 

economia política e a crítica à ela. Este seria seu universo categorial, em que a 

natureza passaria como critério de verdade da primeira e uma crítica à natureza, 

condição para o critério de verdade da crítica social, a segunda, que, contudo, teria de 

ser crítica a si mesma, dada a inerência do fetichismo como forma de consciência da 

própria crítica ao fetichismo.  

Nem de longe temos a intenção de passar sobre a enorme documentação 

bibliográfica, inclusive de escolas de Estado, por exemplo soviético, como objeto de 

nossa reflexão a respeito da crítica de Marx aqui. Ao contrário, ao que pese a relação 

de que com isso tudo tem, o principal problema seria o sentido qualitativamente crítico 

que se tem ao assumir que a crítica e a verdade da crítica, ainda que negativa, teria se 

auto considerado uma crítica social, tendo como essência a metafísica trabalho. Assim, 

a relação seria de necessidade negativa, isto é, a metafísica só se faz na medida em que 

é negação da forma natural\física de se pensar o real. O resgate da metafísica em 

Marx, entretanto, reporia os termos entre metafísica, crítica, natureza e sociedade. A 

matéria seria a contradição entre físico (fetichismo/natureza) e metafísica (tempo 

social de trabalho). 

A sociedade, assim, seria a metafísica, cuja determinação identitária, a natureza. 

A ruptura com as formas naturais de pensar o universo adviria pelas determinações 

sociais, certamente, mas reconhecendo a natureza como a ilusão necessária do ser 
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social, e não como algo externo a ele. Aliás, tal externalidade seria forma interna, 

ilusória de consciência social e que figuraria a sociedade naturalmente.  

Do ponto de vista do fetichismo, temos as analogias da física com a metafísica já 

no primeiro volume, no início, através da forma mercadoria, isto é, da lógica social: a 

comparação entre os lingotes de ferro e o peso do pão de açúcar, por exemplo. Mas 

sob a advertência de que, enquanto se trata de crítica da forma social, “não tem que ver 

absolutamente nada com sua natureza física e com as relações materiais que daí se 

originam.” (71) A materialidade social dialética de Marx negaria as determinações 

naturais sociais e se identificaria na contradição física/natureza X 

metafísica/sociedade.  

Ao que pese este ser o mais conhecido momento a respeito do fetichismo de 

Marx, teremos de nos reportar, no devido momento, à renda da terra, ao final do 

terceiro volume, que retoma toda a crítica ao fetichismo enquanto naturalização da 

metafísica trabalho universalizando-se na formação das três classes do capitalismo 

clássico, analisado por Marx. Mas isto como expressão da universalidade do 

fetichismo em toda exposição de Marx, não somente em suas primeiras páginas. 

Assim, toda a crítica à economia política se reconheceria nesta dialética entre 

aparência e essência que dá a forma de existência do ser social, o capital, em sua 

materialidade contraditória entre o físico e o metafísco. 

Na crítica social, a natureza seria a questão ontológica incluída nesta existência, 

dado o plano da essencialidade da contradição para com sua própria aparência 

enquanto forma do ser, não seu equívoco a ser corrigido pela adequação entre valor e 

preço. A ontologia do ser social, entretanto, remeteria à forma de essencialidade do 

ser, na medida em que a ela (ontologia) se vinculam os fundamentos (naturais) do 

valor de uso. A ontologia, enquanto o que não é social e, assim, está no universo 

categorial da crítica porque se faria como o pressuposto natural da medida do capital. 

Se na crítica à ontologia, a medida do ser é social; pela crítica ontológica, esta medida 

social é natural. A problematização para com as determinações naturais do fetichismo, 

implicariam no reconhecimento de que a forma valor incluiria a ontologia como sua 

consciência, e a externação da medida, do ponto de vista da crítica, estaria naturalizada 

enquanto humano que, assim, já seria abstrato. “Trabalho humano abstrato”, em última 
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instância, se faria como explicação, em Marx de O Capital, e não como diferenciação 

do trabalho concreto. No sentido de que a qualificação de “humano” já seria uma 

abstração e, assim, humano não seria alteridade de abstrato.  

As diferenças trabalhadas só se mediariam socialmente se consideradas na 

generalidade de humano, reduzidas à mesma identidade o “tempo social médio de 

trabalho”. A ontologia, entretanto, deteria a universalidade do ser social, isto é, faria 

parte dos parâmetros de uma crítica social, na medida em que é momento da 

contradição entre essência e aparência, isto é, sociedade e natureza. Na forma valor, o 

“valor de uso” da mercadoria.  

A ontologia, enquanto crítica social, seria generalização natural da medida do ser 

social. Enquanto natureza se formaria como consciência crítica no universo da 

contradição, em sua externação, entre sociedade e natureza. Ou seja, a ontologia, 

vinculada às determinações naturais da consciência seria a expressão natural que se 

identifica na contradição da singularidade da forma simples, isto é, valor de uso, como 

fenomenização de sua substância interna, o valor, a metafísica identitária de sociedade.  

 Assim, o humano não estaria  fora da forma de abstração que o trabalho é, ainda 

que fosse a justificativa para uma crítica ao trabalho abstrato. O fio condutor de nossa 

crítica, entretanto, é a observação de que a contradição entre o interno e o externo, isto 

é, entre a substância essencial do capital e sua forma de expressão, se faz, como 

externação fenomênica, na forma de natureza, cuja verdade almejada não se atingiu, já 

que natureza seria o objeto ou o não racional a ser superado pela razão humana. A 

ontologia e a crítica  à ontologia seriam, assim, o universo inescapável de uma crítica 

materialista e identificam-se enquanto natureza, a primeira, e sociedade a segunda, 

nesta última, portanto, a natureza seria “...física metafísica ou social ” (71), o social 

sintetizaria, na forma da contradição, os dois primeiros termos e a isto se referiria a 

matéria na crítica de O Capital  de Marx. 

Já que se trata de crítica social, o problema de naturalização da forma da troca se 

revelaria na crítica ontológica enquanto forma da crítica, porque crítica social. A 

aparência, ou forma natural (sob muitos aspectos identificada como a forma física), 

assim, colocar-se-ia como a inverdade essencial do capital. No Marx dos Manuscritos 

de 1844, seria a forma afirmativa do natural, na crítica do jovem Marx. Os 
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pressupostos da crítica ontológica, entretanto, terão categorias diferenciadas daquelas 

das de O Capital.  

Em O Capital, o problema será muito mais o de expressar, em todas as formas 

do capital (dinheiro, trabalho, mercadoria, capital constante, capital variável, mais 

valia, lucro, renda da terra, etc.), a desmedida do capital enquanto a ilusão de medida. 

Esta ilusão sendo a medida do que identificaria o capital enquanto forma social. A 

ilusão metafísica, de uma adequação da produção de valor e a reprodução social 

capitalista, se fariam na externação natural da medida social, próprio da lógica 

ontológica. Do ponto de vista estrito do valor, a sociedade “aparece, como uma 

enorme [ungeheure] coleção de mercadorias.”  

Assim, Marx questionaria a respeito dos sentidos afirmativos ou negativos do 

capital. Em todo caso, o problema da física e sua metafísica deviria de uma 

determinação sensitiva, dos sentidos humanos, talvez superada se vista pela 

negatividade de O Capital. Tratar-se-ia de forma de consciência da materialidade 

criticada por Kant, de algo externo e que, assim, meramente passa pelos nossos 

sentidos. Como se estes cinco últimos (sentidos) fossem todo o critério de um sentido 

ou determinação social.  

A questão identitária da crítica ao fetichismo, entretanto, seria passar à forma 

superada do objeto fora de mim (natureza), já em Kant bem estabelecida como a 

crítica à “coisa em si”. O que significou também uma superação do sentido de 

materialidade advindo, em seus manuscritos de 1844, de Feuerbach e que 

transcenderia para todo e qualquer sentido de humanidade, enfim, Marx negaria as 

determinações da sensibilidade como um atributo da matéria, meramente passada a 

posteriori à razão. A crítica do valor e, portanto, do fetichismo, teria de incorporar este 

sentido da ontologia, da natureza, da pura materialidade, da física, contudo, como o 

que teria sido negado para uma crítica propriamente social. Esta última, na crítica de O 

Capital, se expressaria como o “puramente social”.  

A mera observação da materialidade dada fora de mim, entretanto, seria objeto 

da crítica, sem a qual não seria possível a identidade de uma crítica social. Em última 

instância, ter-se-ia o fetichismo da externalidade material como forma de consciência 

social dada e produzida enquanto sociedade. A crítica a Feuerbach seria, 
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intencionalmente ou não, o reconhecimento das determinações da metafísica de Kant. 

Enfim, o objeto só se faria, ao sujeito pensante, na medida em que a consciência 

detivesse seus próprios limites para realizar a identidade afirmativa do capital, isto é, 

todo objeto tem como fundamento de sua objetividade a inconsciência fetichista, sem 

a qual não se é possível a própria efetividade objetiva da ontologia do ser social 

identificada por uma fenomenologia própria do espírito social.  

Não caberia, portanto, o pressuposto de uma sensibilidade da “razão sensível” 

como forma externa do ser. Isto, aliás, encontramos, afirmativamente, nos 

Manuscritos Econômicos e Filosóficos de Marx. Esta externalidade, criticada, far-se-ia 

como embasamento da forma afirmativa de verdade. A sensibilidade do humano se 

fazendo como o sentido natural de uma crítica social, mas tal externalidade seria a 

contradição identitária de social. Este, contudo, se o faria na medida da negação da 

mera natureza como existente em si. Aqui naturalização do dinheiro e humanização da 

crítica teriam uma única e mesma forma lógica e por uma não se negaria a outra.  

Natureza e naturalização se colocariam como a forma fundante do sentido 

revolucionário por uma crítica que se identificaria pelos pressupostos ontológicos do 

ser social. Só de passagem aqui, localizamos Georg Lukács e sua Ontologia do Ser 

Social como expoente desta crítica marxista a partir da natureza afirmativamente 

elencada como princípio, ainda que se trate de uma crítica auto reconhecida como 

dialética. A questão a ser considerada é a da relação entre uma crítica fundada no 

argumento afirmativo do ser social, de uma ontologia afirmativa do ser social e, 

portanto, resgatando afirmativamente o problema da natureza humana. Teríamos, 

assim, de relacionarmos o problema de uma crítica negativa à natureza, que 

necessariamente considera as determinações da metafísica social. Ao mesmo tempo, 

uma crítica social afirmativa da natureza em que as determinações metafísicas são 

sobrepesadas por uma operacionalidade natural e humana da crítica, isto é, ontológica.  

A distinção entre trabalho concreto e trabalho abstrato reconheceria as 

contradições dessa crítica. As determinações desta contradição estão, entretanto, numa 

mediação do fetichismo entre o que seria a forma interna e externa de seu ser. A crítica 

afirmativa do trabalho concreto, aquele da libertação, da desalienação humana pelo 

valor de uso, se colocaria no plano do tempo inevitável da desalienação. O capitalismo 
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como forma social seria o tempo histórico da própria alienação da natureza humana. O 

trabalho que desaliena o homem de si mesmo exigiria que Marx caracterizasse o 

sentido positivo desta condição humana, digamos. Os sentidos, sentimentos, 

espontaneidade, tentam se colocar como a forma externa ao capital, mas não evitando 

esta externalidade em relação ao capital, ainda que evitar isto seja o princípio desta 

crítica social ontológica. O problema da crítica foi demonstrar que se tratava de forma 

independente, sem relação alguma com o capital. Assim, n’Os Manuscritos 

Econômicos e Filosóficos de 1844, expressa Marx:  

(...) O trabalho exteriorizado, trabalho em que o homem se aliena a si mesmo, é um 

trabalho de sacrifício próprio, de mortificação. Por fim, o caráter exteriorizado do trabalho 

para o trabalhador é demonstrado por não ser o trabalho dele mesmo mas trabalho para 

outrem, por no trabalho ele não se pertencer a si mesmo mas sim a outra pessoa. (1962, p. 98)  

Nessa condição afirmativa da determinação superadora, a resolução de toda 

crítica está dada num tempo histórico, definido pelas contradições presentes. Mas 

quais são os seus termos? A mediação, da crítica à alienação, entretanto, está 

assentada, fundada na relação entre trabalho e propriedade privada. A mediação é 

forma de propriedade, como tempo da revolução. Toda a trama categorial capitalista, 

mediada pela propriedade, definiria a propriedade privada do trabalho, isto quer dizer, 

o trabalho do trabalhador como propriedade do capitalista, e isto fundamentaria toda a 

alienação social.  

A tese de uma nova forma de propriedade já se explora no primeiro volume da 

Ideologia Alemã, quando a “indivíduo realmente existente” se lhe atribui a forma de 

propriedade de seu tempo. A distinção entre propriedade comunal e propriedade 

capitalista fundaria suas reflexões. De qualquer modo, o sentido histórico prevaleceria 

nesta forma ontológica da crítica. Assim, não se teria mera continuidade de Marx, 

considerado o jovem Marx, em relação ao Marx de O Capital, então denominado de 

velho Marx, no qual teríamos a passagem da crítica da alienação para a crítica do valor 

e do fetichismo, mas uma ruptura, ou melhor, uma negação, que envolveria o sentido 

dialético de matéria em Marx.  

Esta diferença entre o velho e o jovem Marx apareceria em Lukács, por 

exemplo, como o “Marx maduro”. Em Henri Lefebvre o Marx dos Manuscritos como 
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aquele que resguardaria a necessidade de um “retorno à fonte” da crítica, o jovem 

Marx. O retorno, entretanto, seria à fonte da juventude ontológica da crítica de Marx, 

para Lefebvre, por exemplo, em Problèmes Actuels du Marxisme, livro de 1963.  

O rejuvenescimento do velho Marx se dá assumidamente, para Lefebvre, através 

da recuperação da estética feuerbachiana, em um dos seus subitens. Este seria o 

retorno à fonte da crítica, aos sentidos propriamente humanos, numa possibilidade 

física sensível, sem nenhuma relação com a metafísica. Tem-se, enfim, o resgate de 

uma natureza em si, desconsiderando, no velho Marx, justamente, a crítica a esta 

identidade entre natureza e coisa em si, tornando, a primeira, forma de consciência 

social identitária do fetichismo inerente ao capital. Tudo isto sob o pressuposto de se 

ter a physis humana sem relação com a metafísica, para superar, historicamente, o 

metafísico. Assim, a crítica ontológica como defesa do humano para superar a 

abstração metafísica teria de relacionar-se com a abstração capital para dizer do em si 

do argumento ontológico. 

Contudo, é em Althusser que encontramos o extremo dessa diferenciação, a uma 

classificação do jovem para o velho Marx, a partir dos manuscritos até O Capital, em 

Pour Marx de 1979. De forma sintética, tem-se aqui o reconhecimento de que o velho 

Marx seria a negação de uma crítica fundada na sensibilidade de Feuerbach. Nisto, a 

mera identificação ou equanimidade entre a crítica dos manuscritos e a crítica de O 

Capital, ou seja, entre a alienação e o fetichismo, seria um aplastar da diferença entre 

uma crítica pela natureza e uma crítica propriamente social, isto é, à natureza. 

Teríamos aqui, entretanto, o universo da crítica materialista histórica e dialética 

através de seu sentido de materialidade. A diferença dialética estaria na relação entre 

ambas as formas da crítica, afirmativa (crítica ontológica) ou negativa (crítica à 

ontologia), nesta relação teríamos a unidade contraditória da matéria.  

A noção de materialidade n’O Capital, então, implicaria numa contradição entre 

sujeito e objeto já que seu ser se conduziria à forma de consciência própria, seja a de 

mera identificação entre matéria e natureza, seja a da crítica negativa a tal 

identificação, que levaria da matéria a uma crítica à natureza e não a sua aceitação 

como princípio incriticável, como quis a crítica ontológica fundada nos manuscritos de 

Marx. Nessa medida, a dialética que daí devém não pode se fundar numa 
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externalidade material do objeto e/ou do próprio sujeito. A dialética social, aliás, teria 

de reconhecer a forma de consciência como que constituinte do próprio objeto, ou 

seja, o objeto se efetivaria na medida em que deteria em si o momento de 

inconsciência
6
 e só assim, nesta inconsciência, existiria natureza, externa, entretanto, à 

consciência e à razão contraditória.  

Os termos da materialidade fundada em Feuerbach não poderiam ser o 

fundamento do sentido de matéria social ao mesmo tempo teriam de ser a forma 

criticada de materialidade em que a metafísica, em sua contradição com a física, seria 

a diferença dialética. O problema estaria na forma da mercadoria, em sua contradição 

identitária valor de troca e valor de uso, de modo que o segundo se faria como a 

consciência material e natural da mercadoria, forma social universal. Assim, a 

materialidade dialética teria a sua negatividade necessária na medida em que fosse 

forma de negação do próprio natural. Seria esta a forma de participação da natureza na 

crítica social do velho Marx e só assim possivelmente se teria a materialidade social. 

Por isso mesmo, a matéria seria uma diferença negativa para com a abstração.  

Inclusive aí ganha em sentido a nossa aproximação da Crítica de Marx à Crítica 

de Kant, mais do que à de Marx a Feuerbach. Este tem importância ao permitir 

reconhecer os termos da crítica ontológica, com a definição de seu pressuposto 

antropológico de sensibilidade. Para esta análise, aliás, seria importante reconhecer o 

problema observado em As Origens da Dialética do Trabalho, de José Arthur 

Giannotti. A materialidade social, sintetizada na unidade simples e universal da 

mercadoria, se fundaria na contradição entre física e metafísica, nos próprios termos 

de Marx, o que levaria à unidade do subjetivo como forma do objeto, além da 

dimensão social de metafísica ou tempo social de trabalho e que fundaria (o social) a 

existência do sujeito, contraditoriamente falando. Nesta medida, sujeito não estaria 

dado por natureza.  

Isto talvez dê sentido à contraposição entre Althusser e Henri Lefebvre quando 

de nossa discussão sobre os marxismos, no século XX. Para efeito de aproximação 

resumida aqui e agora, a diferença entre ambos Marx(s) estaria mediada pela forma de 

                                                 
6
 Aqui considere-se a crítica de Robert Kurz, a respeito da ilusão de sujeito em Dominação sem sujeito, 

discordâncias à parte. 
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se pensar o ontológico n’O Capital e nos Manuscritos. A Ideologia Alemã seria o 

“corte” [coupe], aliás, para Althusser, justamente por conta de suas teses, que levariam 

à ruptura para a forma da materialidade de Feuerbach. A crítica à mera externação do 

material como sensibilidade seria uma ruptura com Feuerbach e não mera aceitação 

como forma da crítica, defendida pelas teses juvenis de Marx. Em O Capital, este 

fundamento ontológico tenderia a ser negado na medida em que forma da aparência – 

natural – do ser social e momento ilusório da metafísica trabalho. Assim, a própria 

analogia entre trabalho concreto e trabalho abstrato 
7
 seria falsa, já que a consciência 

se daria na relação entre abstração e matéria, sendo esta a passagem entre natureza e 

sociedade, ou fysikí e metafysikí. Deste modo, a matéria, pelo seu aspecto puramente 

físico não evitaria ser forma abstrata, ou melhor, abstracionista de consciência, ainda 

que sua afirmação material seja a tentativa de se evitar toda abstração. Tal tentativa 

buscaria a sua diferenciação em relação ao idealismo hegeliano e que, ao que tudo 

indica, Marx teria se dado conta, em sua crítica social em O Capital, a respeito da 

unidade entre matéria e abstração.  

A crítica, a esta posição afirmativa da natureza humana, levaria à diferenciação 

do sentido histórico na sua relação com a lógica. Quanto ao histórico, para uma 

brevíssima primeira aproximação, teríamos o auto reconhecimento da crítica enquanto 

histórica, na medida em que materialista histórica. A lógica, aliás, exigiria sua 

presença e discussão justamente por se tratar de uma crítica auto reconhecida como 

“dialética”, sendo a contradição a sua forma essencial quando auto referida sob os 

termos de sua negatividade, o negativo como negação de si mesmo. Nesta medida, o 

que significa colocar o lógico como objeto de si mesmo¿ Já como princípio, a natureza 

não está dada e, portanto, ela não seria natureza ontológica. A sensibilidade estética de 

Feuerbach seria externação negativa, isto é, determinada por uma essência, o valor, 

mas que não leva a ele. Justamente por isso, esse momento externo do valor se faz 

como um momento da crítica social. A crítica histórica, assim, como sua lógica, 

portanto, se dariam no interior de sua totalidade moderna. Ser histórico seria moderno 

e esta tensão estaria na necessidade de se não naturalizar nem a sociedade, nem sua 

forma da crítica, nem história, nem matéria, nem dialética.    

                                                 
7
 Aqui consideramos o argumento de Ruy Fausto (1997). 
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A matéria e a materialidade do materialismo deteriam esta dupla determinação 

como forma de sua existência, no sentido dialético da palavra. Ser natureza constituir-

se-ia identidade negativa do ser social. A questão, entretanto, seria o de se ver com o 

lado interno da contradição que, em O Capital, levaria a um movimento puramente 

social em que a própria natureza, enquanto externação da forma social seria nada mais 

que determinação social. A materialidade social, entretanto, teria esta duplicidade. Do 

lado interno, as contradições puramente sociais levariam ao sentido da história que não 

estaria dada por natureza, mas como algo tão somente explicitado em sua forma social. 

Se a natureza não desaparece desta contradição seria pela sua forma negativa. Isto é, 

estaríamos no plano da identidade contraditória entre metafísica e sociedade X 

metafísica e natureza, não positivamente entre sociedade e natureza. A materialidade 

social, fundamento do materialismo histórico e dialético na crítica do valor, fundada 

na crítica do fetichismo, ou dos fetichismos, no velho Marx, teria de trazer o 

movimento da materialidade histórica a partir desta duplicidade entre sociedade e 

metafísica, em que a natureza ou a física apareceria como determinação da ausência, 

do negado, para se realizar um processo puramente social, isto é, negado da natureza.  

As determinações sociais estariam para além da física e esta se faria como a 

forma negada da contradição e, porque natureza, estaria meramente identificada com a 

forma fetichista da consciência. A determinação entre natureza e sociedade, entretanto, 

apareceria como forma fetichista da contradição social. A física como forma a ser 

superada para se constituir a crítica social. O trabalho, enquanto essa metafísica, posto 

em sua forma específica de medida social tempo de trabalho, seria reconhecido em sua 

condição metafísica, isto quer dizer, estritamente social. As leis sociais, entretanto, 

colocar-se-iam como momento da crítica se estivessem na relação necessária de 

identidade ao “sobrenatural” [übernaturilich], como momento, polo, da relação 

sociedade (sobre) e natureza (natural). A forma social pelo trabalho abstrato 

reconhecer-se-ia na crítica com todas outras formas de naturalização (seja matemática, 

jurídico, etc...), em que a economia política expressaria a primeira e o direito positivo 

a segunda. Paschukanis, ao defender a impossibilidade do sistema jurídico que não 

fosse o capitalista, identificaria forma mercadoria com igualdade jurídica, esta ilusão 

necessária para a consciência de equivalência. Para Paschukanis, um sistema jurídico 

não capitalista, entretanto, seria impossível e, em sendo a igualdade jurídica, a forma 
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social seria a do capital. Em Teoria Geral do Direito e Marxismo, perderia o seu 

pescoço perante o marxismo oficial de Estado, na Revolução Estalinista dos anos 30, 

devido a esta sua tese. O direito era forma de ser da relação entre sujeito e objeto, 

intrínseca à mercadoria e, assim, só poderia ser a forma jurídica como momento da 

mercadoria. Para Paschukanis, a individualização, como forma de consciência do 

sujeito, fundada nos direitos iguais, seria condição da consciência para a troca de 

equivalentes. A forma jurídica formaria a consciência de indivíduo, portanto, 

equalizado enquanto sujeito/indivíduo de direitos iguais. A individualização da 

igualdade jurídica seria a equivalência desvelada em forma de consciência, 

naturalizada na forma indivíduo, sem o que não se estabeleceria a troca pela 

equivalência. Esta, aliás, só se equivaleria pelo indivíduo da igualdade jurídica. O 

direito, portanto, como o fetichismo de igualdade jurídica seria objeto da crítica, dada 

a naturalização de indivíduo e igualdade que carrega.  

Neste plano interno da forma valor, o problema, assim, seria a expressão que 

tempo de trabalho social detém na identidade de trabalho e metafísica como forma 

social. O tempo seria compreendido de forma negativa enquanto “tempo médio 

social”. Esta metafísica, social, porque tal tempo de trabalho não está nas coisas, muda 

de forma relativamente independente do tempo de trabalho para se produzir esta ou 

aquela mercadoria individual. Uma única unidade de tempo de trabalho seria a 

identidade da forma capital. No plano da crítica ao valor, isto é, da compreensão de 

sua própria forma crítica, de crise, a questão estaria vinculada a negatividade temporal 

que estabeleceria a forma da medida, isto é, de sua identidade na originalidade de se 

fazer enquanto forma social. A universalidade do ontológico estaria assim na 

externação, como forma de consciência da essência do capital, o valor. A ontologia, 

pela natureza do ser, qualquer que seja, mas aqui propriamente o social, seria 

considerada forma necessária, mas não afirmada, e sim negada, já que forma moderna 

de consciência e, assim, inevitável. O que seria a crítica a partir deste ponto de vista, 

em que a própria externação ontológica não seria a forma da superação, mas modo da 

naturalização fetichista?  

As contradições internas do valor e de sua valorização, como forma identitária, 

levariam a uma relação de necessidade inversamente proporcional da ontologia para a 
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sua crítica, como a unidade do universo categorial do capital. A forma natural do valor 

de uso, como já apontamos, universalizaria a natureza como forma de consciência 

mercantil.  

A redução da metafísica trabalho, isto é, do tempo de trabalho, será 

necessariamente um aumento das mercadorias como “coisa” sensível no processo 

social e enquanto processo social. Assim, a física natural da mercadoria, já tomada 

como “coisa” pela crítica de Marx, aumentar-se-ia de modo inversamente proporcional 

ao desenvolvimento das forças produtivas gerais do capital e a consciência coisificada, 

física, tornaria igualdade a ampliação de mercadorias com a produção de valor. A 

crítica materialista, entretanto, teria de se reconhecer no interior de seu próprio 

fetichismo, sem transcendência, como forma contraditória de sua crítica. A 

materialidade metafísica, como redução do tempo social de trabalho, levaria à 

consciência natural, humana, física e ontológica, como consciência crítica e identitária 

da forma social. À determinação metafísica de lucro, valorização se contraporiam as 

necessidades básicas, sociais, mínimas... 

O capital, na identidade do desenvolvimento de suas forças produtivas, seria 

uma contradição interna, mas identitária do próprio valor. Quanto mais capaz de 

explorar trabalho, através da diferença entre “trabalho necessário” e “mais trabalho”, 

menos valor produz. A diferença entre trabalho concreto e trabalho abstrato passaria, 

assim, ao plano da distinção, ou seja, de um fetichismo de diferença. A contradição 

identitária interna é externalizada na forma do físico e do metafísico, mas o processo 

considerado histórico não mais dependeria, na crítica de Marx, de qualquer termo 

externo que não fossem suas próprias categorias sociais. O trabalho concreto e o 

abstrato deteriam esta diferença redutora da contradição entre físico e metafísico. 

Nesta última forma, o problema do fetichismo, na primeira, o fetichismo como solução 

da crítica.  

Do ponto de vista interno, haveria a contradição identitária da representação do 

valor mesmo sem sua produção, dada a redução crítica de valor no que a alta 

exploração da força de trabalho resultaria. O tempo, como tempo social, também teria 

seu fim, dada a forma de sua contradição. Posto sob o princípio da contradição 

(começo e fim), o próprio tempo deixa-se colocar como objeto da crítica. A extensão 
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temporal da produção de “coisas”, como trabalho futuro, não se poderia realizar na 

dimensão temporal se pressuposta como condição da crítica, já que o tempo seria 

tempo social médio em sua redução e Marx discutiria a finitude temporal histórica 

deste mesmo tempo como força produtiva, mais valia e lucro, etc... Acrescente-se, 

somente, que é sob esta redução simultânea do tempo na média que se teria a forma de 

consciência histórica como passado presente e futuro em relação ao capital. Entre a 

simultaneidade e a história teríamos a contradição do tempo como tempo de trabalho. 

O tempo, seja histórico ou do trabalho, isto é, interno ou externo ao puramente social, 

determinar-se-ia pela forma social capital, já que toda transcendência histórica é para 

além ou para aquém do capital. A forma revolucionária, como discutiremos no item 

sobre o histórico do materialismo dialético, é exclusiva do social. O comunal é 

essencialmente não histórico, reprodução do mesmo, a história seria sua ruptura, do 

ponto de vista do materialismo histórico e dialético da crítica de Marx. 

A mediação do fetichismo na contradição universal da mercadoria, forma 

relativa e forma equivalente, daria a forma da subjetividade para a efetividade 

mercantil. Esta também seria a contradição entre sujeito e sua condição em si, fundada 

na forma positiva de natureza e assim personificada, naturalizada pela condição 

biológica de ser um organismo dotado das decisões, da razão, etc. Se sujeito e objeto 

estariam numa relação necessária, como pressupôs a dialética de Hegel e Marx, então, 

a naturalização de ambos seria forma de existência a ser superada pela crítica através, 

assim, da metafísica, em Marx, social. Na forma de “coisa”, a contradição entre valor e 

valor de uso apareceria como mera utilidade ontológica da mercadoria em sua relação 

com as necessidades. Só seria possível, entretanto, no mundo moderno em que a 

materialidade externa da mercadoria, como coisa em si, mero produto, seria a forma 

necessária de naturalização do valor, uma substância “puramente social”.  

Do ponto de vista da crítica, o sentido externo da materialidade sensível, não 

seria possível em sua forma afirmativa, o que Feuerbach contribuiria. Na crítica em O 

Capital, fundada esta na contradição entre aparência e essência, identifica-se a crítica 

do fetichismo, da forma valor. Esta diferenciação não seria somente temática, mas dos 

termos e da forma da contradição. A contradição entre física e metafísica, é o ponto de 

vista que trará a identidade a uma teoria (que inclui a práxis) crítica social que não 
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poderia ter um princípio natural, como seu ponto de partida. Ao contrário, a crítica 

social teria de ser uma crítica a todo princípio de natureza, esta seria necessariamente 

negada como forma da crítica social. A materialidade social, portanto, seria a negação 

da natureza, ou seja, de todo dado a priori e meramente externo, dado que natureza se 

faria como forma lógica da exterioridade pura. A metafísica seria o fundamento 

negativo e identitário da crítica social e a natureza, enfim, a forma de consciência 

universal da forma social capital, pois que natureza seria naturalização do valor.  

O valor social deverá se contrapor ao natural. Os exemplos de Marx, a respeito 

de nenhum químico encontrar uma molécula de valor no diamante, demonstrariam a 

necessidade de se definir o plano desta crítica estritamente social, isto é, de negação de 

toda natureza. A externalidade do ser, entretanto, só seria possível na contradição 

sujeito objeto. A materialidade contemplativa de Feuerbach só poderia ser o objeto do 

questionamento, quando da crítica fundada no fetichismo da mercadoria, do capital, 

dentre outros. Só aqui, porque crítica à natureza (pela metafísica), é que tornaria 

possível uma dialética propriamente social. O problema não seria ter ou não ter a 

natureza numa crítica social, mas negá-la, ou seja, tê-la negada enquanto forma da 

crítica. Assim, os termos não poderiam ser entre dinheiro e humanidade, como quer a 

crítica materialista dos Manuscritos, mas entre físico e metafísica, abstração e matéria. 

A relação sociedade natureza, entretanto, ganharia o sentido da diferença dialética, de 

uma alteridade ao natural, ao contrário da identidade entre naturalização do homem e 

humanização da natureza em que ambos os lados são natureza, dada a pura identidade 

entre os termos. N’O Capital esta pura identidade se faria como contradição nos 

próprios termos.  

A condição metafísica do ser social comporia negativamente a materialidade 

natural externa. Nos Manuscritos de 1844, ao contrário, ter-se-ia uma composição 

afirmativa entre sociedade, o dinheiro, a natureza e a humanidade (naturalização do 

homem; humanização da natureza). Assim, nesta haveria equivalência entre social e 

natural. Ao contrário, na crítica do valor, o social nega o natural de modo a ser a sua 

alteridade e só enquanto tal poderia ser crítica, prática ou práxis social. A equivalência 

entre natural e social seria ilusão da forma mercadoria na crítica do valor de Marx. A 

diferença entre a crítica do fetichismo, entretanto, seria a diferença no sentido da 
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contradição de Marx para ele mesmo, de uma auto negação em seu percurso 

propriamente intelectual. Ao mesmo tempo, é de se dar conta de que este é o universo 

lógico da própria crítica, como já comentamos, entre o ontológico e a crítica ao 

ontológico. Estar sob a tese positiva (afirmativa), ou negativa da materialidade seria o 

universo categorial que, em última instância, toda teoria, reflexão social incorreria e 

que Marx trilhou completamente, pelo positivo e sua crítica, pela crítica do valor. No 

extremo externo da contradição, o problema do universo categorial da crítica 

apareceria na dicotomia entre a crítica ontológica e a crítica à ontologia. Do ponto de 

vista do marxismo, a tese de uma dialética positiva, que uniria afirmativamente a 

ontologia com a crítica social, e a dialética negativa que veria a ontologia como o que 

deveria ser negado. Na primeira o expoente seria Georg Lukács, como comentaremos 

no excerto a seguir. Na segunda, a crítica negativa da dialética de Adorno talvez teria 

atingindo o sentido mais fundo desta posição, ceteris paribus Marx.  

A crítica materialista de Marx de O Capital, traria certa consciência de que este 

seria o universo lógico inescapável de toda crítica social que se queria materialista. A 

proposição afirmativa ou a proposição negativa de natureza para uma crítica social, 

incluiria o universo possível da crítica materialista social. Estar em um dos lados do 

problema ou compreendê-lo sob a relação entre ambos é o limite da crítica almejada. 

Identificar de forma pura a substância social, seria a forma da identidade necessária – 

essa contraposição ao natural, ao mesmo tempo – para os fundamentos de uma lógica, 

ainda e porque contraditória, que se reconhecesse como social. A mera contraposição a 

Hegel como o princípio material contra o idealismo não seria, entretanto, suficiente 

para reconhecer as contradições do materialismo de O Capital, especialmente porque 

na sua materialidade dialética e social tem-se, tal qual na filosofia dialética moderna 

(Kant e Hegel), o resgate dessa metafísica como condição sine qua non da 

materialidade social, almejada enquanto forma da crítica. De qualquer modo, o 

universo lógico da crítica materialista, concreta, estaria na afirmação ou negação do 

natural, este material tão consensual.  
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3.1.2. A contradição interna ou “puramente social”. A medida ou 

internalizando o argumento 

Na mudança de termos  da alienação para o fetichismo, entretanto, não poderia 

deixar de ser uma contradição nos próprios termos ter o humano como um dado 

natural que fundasse a crítica social. A crítica social não teria de ser mera junção 

positiva entre um (natureza) e outro (sociedade), mas teria de ser negação do natural, 

como condição de seu argumento social. Aqui, entretanto, a medida não poderia ser o 

das necessidade humanas, mas sociais, que implicariam na colocação deste natural 

como a forma fetiche da consciência universal sob o capital. A natureza negada, como 

identidade necessária da crítica social, seria forma da crítica de O Capital, para se auto 

reconhecer como teoria crítica social. A afirmação positiva da natureza, numa 

sensibilidade feuerbachiana, seria o possível oposto da crítica pelo fetichismo, nos 

termos apresentados mais acima, porque não se transcenderia essa oposição ou nem se 

colocariam os termos em questão.  

Sob muitos aspectos o natural e o social se constituiriam nas dimensões internas 

e externas do universo da crítica materialista. Enquanto o positivo afirmaria a 

natureza, como independente do social, a crítica negativa à natureza reconheceria uma 

relação necessária, mas negativa, ou seja, reconheceria o seu universo categorial estar 

no afirmar ou no negar a natureza. Ser este o universo da crítica materialista, enfim, 

teria de ser o reconhecimento dos limites de sua própria crítica, porque a 

transcendência do universo categorial não se constituiria enquanto forma almejada da 

própria crítica. Isto, aliás, incluiria todo o problema da práxis que só teoricamente 

pode ser tocada enquanto processo histórico propriamente.  

Esta mudança na forma de ser dos termos e dos próprios termos (homem 

sociedade/humanização e naturalização; natureza e sociedade, por exemplo) traria o 

problema da forma da medida. O homem ou a crise do valor e o tempo social médio de 

trabalho como a medida social? Não como mera escolha entre um e outro, mas da 

diferença entre o externo e o interno como universo da crítica social que levaria ao 

problema da diferença dialética. O sentido, entretanto de matéria, no materialismo 

histórico e dialético, conduziria à forma toda qualitativamente diferente do que se 

propõe ser uma crítica social. O resgate da metafísica, assim, traria esta diferença que 
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dialetizaria o universo lógico do próprio materialismo histórico e dialético. A 

externalidade a este universo seria a forma da consciência interna que em sua forma 

social (como tempo de trabalho) expressar-se-ia, fenomenicamente, como natureza. 

Esta última, forma de consciência da metafísica social. Nesta crítica, teríamos a 

aquisição de uma ilusória alteridade entre sociedade e natureza, porque esta última 

seria consciência puramente social.  

O valor de uso, fundamentalmente, na “forma equivalente”, seria a natureza 

efetivada, consciência fetichista constitutiva da forma universal (a produção de 

mercadoria é a produção de fetichismo) que daria efetividade da concretude natural 

social. A determinação do natural? Naturalizar o valor. A medida social teria este 

desnivelamento em explicitar as determinações estritamente sociais da crítica social e 

expressar-se naturalmente, contradição entre valor e forma valor, identitária da forma 

social mercantil. Para isso, a metafísica seria esse universal interno da contradição 

entre interno e externo; concreto, abstrato; sociedade, natureza e que ela daria o 

sentido determinante e dialético de materialidade.  

Neste momento, em que Marx se refere a capitais individuais, ou mesmo à 

circulação simples da mercadoria, a contradição se dá pela forma preço, universal 

externo que detém a determinação de refletir, representar ou expressar o valor, ou seja, 

o social tido sob a consciência afirmativa do valor natural do dinheiro, fetiche 

constitutivo da totalidade do valor e sua respectiva forma. O dinheiro como forma da 

mercadoria é a mercadoria universal, aceita por todas as outras mercadorias. O 

contrário não é verdadeiro. Nem todas são trocadas por dinheiro, somente este 

naturaliza o valor independente de qualquer relação social. Assim, deter o 

representante do valor ilude-se como a propriedade do próprio valor, porque a 

metafísica social (tempo de trabalho) apareceria como da natureza do dinheiro.  

A medida social, entretanto, expressaria as contradições de sua própria 

metafísica, o tempo de trabalho. Isto colocado sob suas determinações, a localização 

da natureza no universo da crítica teria de ganhar um novo estatuto, talvez um novo 

sentido. A medida social expressa pelo preço, entretanto, seria uma ilusão de medida, 

porque esta se daria “... às costas dos produtores...”, na expressão de Marx. Do ponto 

de vista da produção mesmo do valor, a queda tendencial da taxa de lucro, no livro III, 
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demonstraria os aspectos contraditórios da medida que não deteria nada do real que 

não fosse estritamente social. O natural, entretanto, se determinaria como forma social 

negada neste movimento interno da lei do valor. A lei da queda tendencial, entretanto, 

demonstraria a desmedida, do ponto de vista estrito do valor, em que a natureza seria 

partícipe da totalidade metafísica, mas como efetividade fetichista do real.  

No fetichismo da mercadoria, o preço expressaria como mensurável tão somente 

como fetichismo a “monstruosa [ungeheure]coleção de mercadorias.” Não obstante, a 

medida interna do valor como preço (ceteris paribus a natureza) seria ilusória, dada a 

média, e dada sua formação a posteriori dos tempos de trabalhos individuais que 

realizaram tal média. Esta, como mediação social, determina, de todos os capitais que 

a formaram com seus tempos individuais, quais poderão ou não se reproduzir como 

capital. A média, assim, detém esta forma original enquanto medida do ser social.  

As contradições entre os dois departamentos da economia, ainda por exemplo, se 

fazem pelo fetichismo da medida na circulação de capitais constantes e a crítica a essa 

matemática fisicalista de consumo material é a tese sobre a desproporcionalidade entre 

os dois departamentos da economia capitalista em Marx. Dada a forma da produção e 

de distribuição de valor, identificada pela acumulação, a passagem da produção de um 

ramo produtivo para outro é definida pela concorrência da maior taxa de lucro, a 

despeito dessa medida ser uma média social. Nessa medida, a conta entre os dois 

departamentos não poderia ser zero a zero. Caso contrário, a acumulação não se faria. 

Contudo, a acumulação seria sempre forma de sua crise, na medida em que se 

desenvolvem as forças produtivas em que prepondera a acumulação no departamento 

I, em detrimento do departamento II da economia. O capital utiliza o capital, para 

resumirmos o argumento, cada vez mais, para desenvolver as forças produtivas, dada a 

desproporcionalidade de acumulação no departamento I em relação ao produtor de 

bens de consumo. Desproporcionalidade que devém da própria forma do capital social, 

em dois departamentos, produtor de máquinas e outro de bens de consumo. No 

primeiro o desenvolvimento das forças produtivas antecede e isto lhe daria o a mais da 

acumulação em relação ao departamento II trazendo aí crise de superacumulação. Isto 

ainda o torna mais produtivo e, assim, cada vez mais desproporcional, como sua 

identidade. O crescimento físico do capital fetichizaria sua crise de valor, seria a forma 
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da contradição entre universo externo e interno da realidade materialista. Tal 

crescimento, entretanto, se poria como alvo da crítica e não como solução social, como 

quis a economia política.  

Assumir uma metafísica social como método e objeto da crítica permite-se 

reconhecer como seus termos mais externos: física e metafísica. Num tensionamento 

desta contradição, do ponto de vista da crítica social: natureza e sociedade. Num 

movimento mais essencial, a contradição entre física e metafísica se desdobraria em 

valor e desvalorização, cuja forma fenomênica seria o dinheiro, seu excedente e a 

externalidade que naturalizaria o valor. A contradição entre valor e preço estaria nesta 

forma de essencialidade, em que a naturalização é o seu antípoda identitário de social e 

interno à mercadoria. Esta também é forma de consciência, relação sujeito objeto. De 

qualquer modo, na forma valor (que inclui o preço), a naturalização já não é mais de 

uma natureza externa (natural), é de natureza interna (social) e ambas, isto é, natureza 

e sociedade, estariam sob contradição estritamente social, dentro da forma valor, 

portanto. Aqui teríamos a forma qualitativamente diferente da crítica que resgata a 

metafísica como substância social de um materialismo anunciado. A forma preço, 

entretanto, seria a natureza posta socialmente como naturalização. A própria natureza 

física seria forma da metafísica social. Natureza e naturalização já não se colocariam 

como formas distintas, mas que toda natureza seria naturalização do social e o social, 

na sua essencialidade de valor, de tempo de trabalho, só teria efetividade se posto sob 

uma consciência naturalizante, o dinheiro. Aliás, a distinção entre sociedade e natureza 

só se faria dada a forma de consciência, condição, aliás, para que o capital possa 

existir, no sentido hegeliano, ou seja, vir à existência. Na crítica do valor, esta 

existência é fetichista, forma de consciência que efetiva o ser social enquanto capital. 

Esta a forma conceitual da ontologia social. A relação entre valor e preço fundaria a 

contradição sociedade e natureza. Tanto o tempo de trabalho, quanto sua 

naturalização, seriam determinações sociais e, assim, a forma social capital estaria no 

invólucro dela mesma e só nesse sentido a natureza faria parte. A materialidade estrita 

como objeto, também uma determinação da consciência.  

Assim, o fetichismo como mediação essencial de uma ontologia social teria de 

ser a crítica à externalidade da natureza, mesmo que isso coincidisse a uma crítica à 



 

53 

 

natureza humana, já que qualquer forma de natureza seria naturalização e, portanto, 

fetichismo. A ontologia do natural, que na crítica social marxista fundou-se na 

categoria de “alienação”, não poderia satisfazer o sentido desta dialética, em que 

natureza teria de ser o alvo da crítica, já que toda forma positiva de verdade e/ou 

princípio seria a natureza. Nesta medida, enquanto princípio, só pode estar no 

movimento da crítica social dialética se for crítica, isto quer dizer, negada.  

Mas porque esta e não outra contradição? A crítica de Marx devém da relação 

social cuja consciência se faz pela materialidade como externalidade na forma física 

da ciência e da consciência. A crítica a Newton na crítica dialética, já esteve presente 

em Hegel explicitamente. Já observamos, outras vezes, a identidade negativa da 

natureza ser expressa na Filsosofia da Natureza (em compêndio, 1936) através da 

“porosidade da matéria”, no sentido de defender sim que dois corpos (“a matéria”) 

ocupam o mesmo espaço e ao/o mesmo tempo. O negativo entre forma e matéria seria 

o de que a multiplicidade das formas (dia e noite, por exemplo) seria o ser de cada 

uma só se for ao mesmo tempo o seu oposto. Nesta passagem da oposição para a 

contradição (quando de uma relação de necessidade), forma-se a matéria. A “matéria” 

só seria possível se fosse o substrato material, esta passagem pelos seus opostos. A 

contradição dialética entretanto se colocaria como crítica à natureza matemática 

newtoniana.  

Numa crítica dialética a Newton, Hegel explicita seu ponto de vista em que a 

física/matemática seria a “preguiça da consciência” ( Lisboa, 1936). Pois dever-se ia 

fazer o caminho de volta, isto é, o da contradição. Mas isto seria o fim da física o que 

ela mesma não atingiria, já que o pressuposto seria o de afirmar a física como a 

verdade inquestionável do mundo, no caso da física de Newton. Em outros termos, a 

física seria a forma positiva do pensamento que, no nível do entendimento, não 

chegaria aos termos da razão dialética, identidade do ser social. A contradição 

dialética seria já uma crítica ao sensível, ao físico, ao natural, ao aferível. Ser contra 

esta physis, isto quer dizer, negar isto, seria identidade da própria dialética, 

metaphysis.  

 Em Marx, a crítica à sensibilidade também se faria num questionamento a 

respeito da condição sensível da consciência que, social, não se limita às formas da 
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sensibilidade a sua lógica, ou   a sua crítica, etc. Assim, na crítica ao capital, teríamos 

um diálogo para com a sensibilidade estética kantiana que põe a externalidade aos 

princípios da “a percepção ”, da “intuição”, como forma sujeito objeto, pondo no em si 

material uma forma de “entendimento”. Pôr a razão como questão para si mesma  seria 

a negatividade que a metafísica expõe enquanto sua própria (razão) crítica, já que o 

objeto – o natural – seria a forma lógica do em si. O em si externo, assim, se 

faria   como a natureza contraposta a uma razão humana, como o limite fenomênico a 

que chega a razão humana, ainda que esta mesmo formule o sentido de essencialidade. 

Nesta contraposição a razão também seria natureza. Mas o externo como natureza, em 

si, seria forma do entendimento que a dialética, enquanto razão, superaria. O diálogo 

crítico de Hegel a Kant, ao mesmo tempo em que seria a apropriação da crítica deste 

por Hegel é explícita, por exemplo, na Ciência da Lógica. A dialética só seria se fosse 

uma crítica ao entendimento kantiano que determinaria o em si como a externalidade. 

Bem, diferentemente de Feuerbach, porque em Kant isto seria a que se chega a razão, 

em Feuerbach este externo captado pelos sentidos seria a verdade positiva da matéria.  

Do ponto de vista de uma crítica social, a contradição se fez entre natureza e 

sociedade. A universalidade da mercadoria em Marx se faria também na realização de 

um universo numérico. Para ser capital, tudo, mesmo o que não é produzido pelo 

trabalho, se põe na forma valor, isto é, numa condição de trocabilidade. A própria 

opinião adquirir uma condição de mercadoria seria o exemplo de Marx:  

(...) Coisas que, em si e para si, não são mercadorias, como, por exemplo, consciência, 

honra, etc. podem ser postas à venda pelos seus possuidores e assim receber, por meio de seu 

preço, a forma mercadoria. Por isso, uma coisa pode, formalmente, ter um preço, sem ter um 

valor. (91)  

A determinação social, de qualquer maneira, seria esta universalidade estar 

fundada no trabalho enquanto tempo de trabalho. A “forma natural” do “valor de uso” 

é a de sua naturalidade, como “ferro”, “linho”, “etc.”, em seu item A forma de valor ou 

o valor de troca (53). A forma natural está relacionada ao que estamos “habituados”. 

Mas isto só é possível enquanto mercadoria, “devido à sua duplicidade, objetos de uso 

e simultaneamente portadores de valor. Elas aparecem, por isso, como mercadoria ou 
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possuem a forma de mercadoria apenas na medida em que possuem forma dupla, 

forma natural e forma valor”.  

Nesta medida, a natureza, como forma de consciência universal, identificaria o 

ser social no sentido de sua materialidade. Ela seria condição do processo social 

enquanto naturalização, dada a posição de natureza que valor tem em sua forma de 

equivalente, ou ainda, de equivalente geral. O sentido da crítica de Marx estaria em 

não desvincular natureza da forma metafísica de consciência, sendo esta contradição 

(físico/metafísico), a materialidade social. O “equivalente geral” seria naturalização do 

trabalho, a princípio, como “valor”. O trabalho como tempo de trabalho teria de ser 

expresso na forma enigmática, um “hieróglifo” social. “A linguagem das 

mercadorias”, por exemplo, enquanto esse “hieróglifo”, seria reconhecer em natureza a 

forma da metafísica social, fetichizada enquanto mera materialidade, existente 

independente do social, como se tal independência já não fosse uma relação social. Na 

natureza das coisas, não haveria nada de valor, porque este seria uma determinação 

“puramente social”, isto é, purificada do natural, numa relação negativa ao natural. O 

natural se torna o veículo contraditório de uma naturalização social sendo a síntese 

dada na forma mercadoria do dinheiro como equivalente geral.  

A gênese do valor, Marx também já anunciara, se faz como gênese lógica, ou 

seja, princípio contraditório do dinheiro. Este, portanto, como naturalização geral da 

consciência social e mediação universal, por onde tudo passa, dado que seu universo 

categorial está na forma mercadoria. O valor de uso sintetizaria a consciência de 

natureza no processo social. A utilização de algo, enfim, para as necessidades, já seria 

o valor como forma de consciência social e inevitavelmente relacionado ao valor de 

uso da mercadoria.  

A contradição essencial aqui, seria a sua forma interna, isto é, tanto natureza e 

sociedade se poriam como formas sociais e que preço e valor deteriam esta forma, 

qualitativamente distinta da contradição entre sociedade e natureza, esta última mais 

externa. Assim, a naturalização da forma valor é universalidade do fetichismo. A 

natureza já como forma social de consciência, se se quiser, de subjetividade, ou 

personificação social. A concretude da matéria social, a materialidade do ser social é 
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estar sob o pêndulo desta forma de consciência que é sua unidade: a naturalização do 

processo social enquanto tal, ou a sua crítica. Ou uma ou outra, necessariamente.  

Do ponto de vista da universalidade do singular, a forma enigmática assim se 

colocaria: “O segredo de toda a forma de valor encerra-se nessa forma simples de 

valor. Na sua análise, reside a verdadeira dificuldade.” (L. I, v. 1, 54) A contradição 

entre o universal e o particular será, entretanto, possível pela mediação do fetichismo a 

que chega a sua forma. A forma simples seria, assim, a universalidade do complexo, 

isto é, no único a forma abstrata da metafísica e sua consciência natural como 

momento lógico da mesma, o que aliás, permite Marx se reconhecer no invólucro da 

complexidade social. De um ponto de vista categorial, a identidade categorial teria de 

ser dupla e contraditória e não meramente afirmativa: preço é preço, por exemplo. Ao 

contrário, para a crítica de Marx preço seria valor e a mera necessidade de valor se 

tornar preço já adviria do fetichismo de valor (o preço) para a efetividade social, isto é, 

de valor.  

Entretanto, a forma equivalente como gênese lógica do dinheiro, naturaliza o 

valor. Em última instância, natureza é esta naturalização e, assim, o objeto da crítica. 

A forma relativa e a forma equivalente formam a contradição entre natural e social, ou 

seja, como observa Marx: “A forma natural da mercadoria torna-se forma de valor. 

Porém, notabene, esse quiproquó ocorre para uma mercadoria B (casaco ou trigo ou 

ferro, etc.) apenas internamente à relação de valor, na qual outra mercadoria qualquer 

A (linho, etc.), junta-se a ela, apenas no interior dessa relação. (...)” (L I, v. 1, 60) Ou 

seja, a naturalização se faz internamente à forma valor, acrescentamos, ela é 

“puramente social”, também do ponto de vista de sua contradição interna.  

A universalidade, enfim, do indivíduo é a natureza como naturalização. Toda 

natureza, enfim, seria, enquanto externalidade do sujeito, naturalização e, assim, 

socialmente efetiva. Do ponto de vista de sua forma de expressão mais externa, seria a 

linguagem do preço em relação ao valor. Ainda que esta externalidade devesse ser 

considerada como forma de consciência social fundante da própria crítica. A “forma 

simples”, “acidental”, ou “enigmática” da forma equivalente, isto é, do dinheiro 

enquanto naturalização do valor, que também está na contraposição entre natureza e 

sociedade, é simples porque universal, a individualidade da mercadoria é a contradição 
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negativa com sua universalidade, só negando esta se torna unidade, indivíduo. O valor 

de uso, como incumbido à natureza e o valor à sociedade. O que Marx permite 

destacar, entretanto, é que mesmo esta ou nesta externalidade, como forma de 

consciência, a natureza é a contraposição à sociedade e, assim, põe-se no problema da 

dialética que é sujeito objeto e reconhecendo, por isso mesmo, a naturalidade se 

constituir como consciência no interior dessa forma. Não se tratou de ver a natureza 

como algo externo ao objeto e, assim, romantizada, ao contrário, natureza se faria 

como forma social, assentada – tal natureza- no argumento ontológico do ser social e 

ou natural em si, fundamento do fetichismo d’O Capital. Se a economia política se faz 

como o objeto necessário da crítica há uma relação afirmativa entre natureza e 

sociedade para se predispor como ciência, economia política, cuja crítica de Marx é 

toda crítica à naturalização, inerente esta a qualquer economia política:  

Podemos virar e revirar uma mercadoria, como coisa de valor ela permanece imperceptível. 

Recordemo-nos, entretanto, que as mercadorias apenas possuem objetividade de valor na medida em 

que elas sejam expressões da mesma unidade social de trabalho humano, pois sua objetividade de valor 

é puramente social, e então é evidente que ela pode aparecer apenas numa relação social de mercadoria 

para mercadoria. (...). (54)  

O sentido da crítica, talvez, seria o de realizar uma crítica em que a gênese do 

dinheiro, enquanto tempo de trabalho, medida do valor que o dinheiro expressa, é 

fetichista, naturalizante. O dinheiro afinal é o qual empresta a sua forma natural, 

enquanto forma de consciência do valor, a substância social “puramente social”. A sua 

condição natural, em última instância, da cédula monetária, se faz para expressar a 

metafísica social “tempo de trabalho”. A forma da expressão desta metafísica social 

detém as condições físicas como forma de consciência necessária. A própria 

fisicalidade, entretanto, seria forma de consciência natural e não algo dado por si 

mesmo. A lógica física, entretanto, seria o da gênese e do princípio do em si como 

inquestionável. O questionamento da física pelas dialéticas de Hegel e Marx 

mostraram a insubsistência deste positivo. A crítica de O Capital, seria a forma de 

clareza da crítica reconhecer que o seu próprio objeto de desvelamento é ofuscante, e 

que se atinge aí a própria crítica. Contudo, nessa verdade é a que se chega a crítica:  

Aqui cabe, no entanto, o que não foi jamais tentado pela economia burguesa, isto é, comprovar a 

gênese dessa forma dinheiro, ou seja, acompanhar o desenvolvimento da expressão do valor contida na 
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relação de valor das mercadorias, de sua forma mais simples e sem brilho até a ofuscante forma de 

dinheiro. Com isso desaparece o enigma do dinheiro. (54)  

Entretanto, de que gênese se trata? A gênese de uma forma de consciência, “o 

enigma do dinheiro”, enquanto expressão fetichista de sua essencialidade, o valor. O 

que está para estabelecer uma relação entre fenômeno e essência, isto é, a 

materialidade e as determinações sociais se põem na forma de linguagem que 

naturaliza o social. Contudo, isto como forma de ser de sua universalidade, e não 

como um erro do universal no particular, como destacou Giannotti (1999). Daqui se 

deteria a forma própria da fenomenologia do espírito capital, em que a chegada da 

razão ao ser social é o reconhecimento de sua forma fetichista de consciência. A 

própria materialidade, como o sentido de uma inversão hegeliana, seria a descoberta 

da metafísica social como o inatingível pela consciência, condição da própria forma 

social capital. A crítica, enquanto tal, entretanto, estaria nesse invólucro, ou teria que 

superar-se enquanto crítica, seja do ponto de vista prático ou teórico.  

A relação entre universalidade e fetichismo cobra uma negatividade para com o 

tempo como exterioridade ao sujeito. Pois em se tratando do que consideramos o 

espaço lógico da crítica materialista, o próprio histórico através de um tempo que seja 

meramente a passagem de uma para outra condição teria de ser visto no invólucro 

categorial deste espaço lógico que capital é. Assim, toda a discussão sobre o “tempo 

de rotação do capital”, o tempo médio, e a redução do tempo social médio que o 

desenvolvimento das forças produtivas é, levam a interação da noção de tempo como 

somente possível se integrado no plano deste espaço lógico que o capital, enquanto um 

ser social é. Na universalidade do fetichismo que natureza e naturalidade detiverem, o 

tempo como consciência puramente externa é forma social (este sempre em 

contraposição ao comunal, do ponto de vista da história). Toda a determinação que 

tempo, como “tempo social médio de trabalho”, “tempo de rotação” detém no sentido 

de sua redução, enquanto forma de ser de seu tempo, nos levaria às contradições entre 

lógica e história em Marx de O Capital, o que, aliás nos será objeto de reflexão 

quando de nossa abordagem a respeito do sentido de tempo nos excertos destacados de 

sua obra da maturidade. Isto conduziria necessariamente ao problema da relação entre 

o tempo social e aquele que é pensado, socialmente, como estando fora da sociedade, 

isto é, o tempo histórico naturalizado. Em Marx poderíamos nos referir a dois textos 
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que nos são mais próximos. Formações Econômicas Pré Capitalistas, final do 

segundo volume dos Grundrisse e, n’O Capital mesmo, seria o caso de lembrarmos 

tanto a pesquisa realizada por Marx nos relatórios dos inspetores de fábrica da 

Inglaterra no segundo livro, quanto dos dois últimos capítulos finais do primeiro livro 

de O Capital, a respeito d’ A Assim chamada Acumulação Primitiva. Aqui, por 

enquanto, bastaria lembrar que há todo um problema da simultaneidade das formas de 

consciência para com aquilo a que se refere o tempo histórico, não tomando este 

último como dado e factual. Discutiremos como que já no título, por exemplo, de A 

assim chamada acumulação primitiva, penúltimo capítulo do primeiro volume, o 

primitivo de “acumulação” já está na universalidade desta. Ele só é primitivo em 

relação ao moderno e isto já o faz como determinado pela forma de consciência 

moderna. Assim, a própria noção de primitivo é modernamente identificada, não é um 

fato fora do moderno enquanto história. Entretanto, o primitivo terá de ser visto como 

fenômeno histórico sim, mas estritamente moderno, isto quer dizer social. A 

contradição seria não deter aqui uma primitividade que não fosse moderna. Do ponto 

de vista da crítica, não seria um tempo reconhecido como que da “natureza humana”, 

tal e qual nos Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844, mas uma negação a isto, 

afinal, a crítica ontológica dos Manuscritos, e a crítica do fetichismo e do valor, n’O 

Capital, localizam todo o espaço lógico da crítica materialista e social, no sentido de 

um ser o negativo do outro, como forma externa da contradição valor. O problema 

para com as “robsonadas” estaria relacionado com a questão entre lógica e história e se 

faria, talvez, como o exemplo satírico de Marx à economia política também destacadas 

por Lukács em História e Consciência de Classe. Aqui, por enquanto, queremos 

observar que, logicamente o tempo pode ser um pressuposto da universalidade capital 

tanto quanto abstrato concreto, sociedade natureza, físico e metafísico. O “trabalho” 

como “tempo de trabalho socialmente necessário” põe a relação de necessidade entre 

história e sociedade, isto quer dizer, o próprio tempo é identificado como que 

socialmente determinado. Isso, do ponto de vista da crítica ao fetichismo e ao valor, 

seria uma crítica à naturalização pelo tempo físico que, então, se faria como 

metafísico, isto é, social. O tempo criticado, isto é, negado como mera externalidade 

de objeto, está só como o fetichismo a que se chega de tempo enquanto 

inexoravelmente dado. A crítica, uma vez mais, como o problema relativo à condição 
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física do tempo. O que exigiria, deste ponto de vista, um tempo social, não natural. 

Quanto à história pré ou pós moderna, estaríamos no invólucro desse tempo natural e 

nesta medida, seria – a história – estritamente moderna enquanto tempo de trabalho ao 

mesmo tempo em que história do trabalho, uma contradição nos termos.  

O tempo de trabalho se poria como o social contraposto ao natural, da física. O 

trabalho enquanto tempo social porque metafísico, isto é, ele teria de ser a 

transcendência ou a negatividade estritamente em relação à metafísica, esta sua relação 

lógica de necessidade. A relação para com uma noção física de Newton não estaria 

descartada nesta crítica à natureza, mesmo porque a dialética de Hegel explicita a esse 

respeito “ a preguiça da física” (Hegel prefácio da Ciências da Natureza). O aporte da 

dialética hegeliana em Marx terá a sua forma da contradição colocada entre o físico 

(positivo, natureza) e o metafísico (negativo, social). A forma da aparência e sua 

relação com a essência, enquanto fenômeno, existência social, se faz sob o critério de 

uma crítica materialista na medida em que esta também é a contradição entre físico e 

metafísico, mas só se for uma crítica social. A exterioridade da existência na sua 

condição de fenômeno, entretanto, se dá, no plano de uma crítica social, como 

sociedade e natureza. Assim, a dialética social não poderia ter o fundamento de uma 

teoria crítica pela metafísica e pelo tempo de trabalho, se não fosse um ponto de vista 

crítico à forma positiva de natureza que, enquanto natureza é essa positividade mesmo 

e na crítica social ganha a forma da ontologia.  

A crítica social, entretanto, terá de ser crítica à natureza que o dinheiro enquanto 

forma de consciência social é, mas isso como uma contradição de sua forma interna, 

isto é, a metafísica trabalho. O resgate da metafísica, para uma teoria crítica social, em 

Marx, entretanto, seria o reconhecimento de se criticar a metafísica, isto é, o trabalho 

enquanto o fio condutor de uma crítica social. Sociedade e natureza seriam a 

externação de uma contradição interna, o valor. Definida essa pela contradição 

identitária e universal da forma simples da mercadoria, isto é, a “forma relativa” e a 

“forma equivalente”, expressas em “valor” e “valor de uso”. A teoria crítica social, 

entretanto, teria de reconhecer a metafísica, mas não como o correto em relação ao 

equívoco do trabalho concreto, e sim reconhecer este último como objeto da crítica, 

porque a concretude e a abstração são um e só mesmo ser. O sentido de materialidade, 
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portanto, traria esta dupla determinação (material/concreto x abstrato) como forma do 

ser social. O plano da materialidade ou das relações sociais de produção se pondo sob 

tal duplicidade em que o estritamente material é “puramente social”, isto é, está na 

relação sujeito objeto em que o primeiro se faz como forma de consciência própria e 

necessária à reprodução social capital. O sujeito, enfim, se colocando como a 

naturalização de uma razão histórica do real.  

Assim, natureza seria o que faz se constituir na forma da aparência ou 

naturalização, seria a materialidade estrita e fetichista. Mas esta última (natureza) se e 

somente se for naturalização do social, isto é, do valor. Não faria sentido falar em 

natureza se ela não fosse o contraponto identitário do social. É nesta passagem da 

física e metafísica de Hegel para Marx que se daria – no resgate da determinação 

metafísica - a contradição sociedade e natureza na forma de crítica social. A 

naturalização social, entretanto, se faz como forma de consciência tanto de natureza, 

quanto de sociedade. Como não se render na forma partidária do argumento entre uma 

e outra, para Marx? Ao que se nos indica a resposta a isto já estaria dada, ou seja, não 

poderíamos defender uma em detrimento da outra, mas observar o sentido da 

contradição identitária entre ambas que, aliás, funda o fetichismo como a consciência 

natural social.  

Essa externação do processo metafísico que o trabalho é enquanto tempo de 

trabalho, seria expresso numa linguagem material como “monstruosa [ungeheure cf.] 

coleção de mercadorias.” A linguagem contudo, como expressão fenomênica e de 

existência do ser metafísico capital é a do dinheiro, que fetichiza o valor. Aqui 

incorreríamos nas determinações da medida que fazem a passagem do ser à essência, 

por exemplo. A substância valor detém a sua medida como “tempo de trabalho”. Este 

é o lado interno da externação fenomênica que preço é de valor. A medida, entretanto, 

seria a metafísica de um tempo social médio. Isto implica dizer sobre as contradições 

dessa verdade, isto é, qual é a medida do capital? Esta questão diz respeito à 

quantidade de produção necessária para capital realizar a sua verdade que é a 

acumulação e, assim, poder ser capital.  

A medida estaria dada sob o pressuposto de que a acumulação seria mediada 

pela concorrência para se realizar enquanto tal. Assim, todo tempo individual – de 
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capitais individuais - seria aferido pelo tempo de trabalho social médio que se formaria 

somente no comércio das mercadorias, que formam a média e definem a validade de 

capitais que produziriam individualmente um tempo de trabalho a conformar essa 

média como medida e mediação social. Assim, muitos dos capitais que formaram este 

tempo social médio de trabalho estariam fora dele, porque, embora tenham 

conformado a média, ao se formar esta, o tempo individual estaria acima do tempo 

social e não se realizaria como capital, isto é, individualmente não realizou a sua 

verdade conceitual. Não acumulou. É isto que permitiria Marx, em O Capital, 

reconhecer que “o processo social passa às costas dos produtores”, já que a medida de 

sua existência não está dada no instante da produção propriamente dita. Então, para 

nela estar, seria preciso reduzir o máximo possível os custos de produção, dentre eles, 

o principal, o trabalho como custo e condição da própria valorização. Marx já 

reconheceria custos de produção ser o fetichismo de trabalho. Esta, aliás, seria a 

consciência do capitalista, que precisaria reduzir custos. Seria necessário observar que 

o valor é dividido entre “mais trabalho” e “trabalho necessário”. A redução do 

trabalho, ou do “capital variável” seria, ao mesmo tempo, a redução de sua 

valorização.  

A redução do tempo social médio de trabalho seria, assim, objetividade ao 

capitalista que, do ponto de vista social, é desenvolvimento das forças produtivas 

como inevitável. Aqui estaríamos nas contradições do valor a partir de seu lado 

interno, isto é, da relação identitária que se tem entre crise e acumulação do capital, a 

que a medida permite chegar, isto especialmente quando da transcendência para o 

fetichismo de capital. Poderíamos relacionar o tempo social como um momento do 

que possa ser a materialidade social da crítica de Marx. Se por um lado teríamos a 

metafísica na contradição, já apresentada, entre sociedade e natureza, esta mesma 

metafísica só se faz enquanto tal na medida em que é, por outro lado, o tempo social 

de trabalho em sua contradição intrínseca. A passagem da primeira contradição 

(sociedade natureza) para a segunda (tempo de trabalho) que se faz entre trabalho 

necessário e mais trabalho, põe esta como a forma da medida social. A forma 

estritamente social deste tempo se faz pela sua própria contradição identitária, isto é, a 

redução do tempo de trabalho necessário, como forma de aumentar o mais trabalho, e 
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põe o próprio tempo do capital a negar toda determinação que não seja social para a 

efetividade da materialidade social.  

A medida do trabalho, como forma de valorização do valor, seria dada a 

posteriori, como social, um tempo que todos produziram, mas que nem todos os 

capitais iriam acessar. Estar na medida não se faria de forma consciente, porque ela 

dependeria do tempo social médio de todos os outros trabalhos que se confrontaram e 

a formariam a posteriori do tempo despendido na produção de cada capital individual. 

Nesta medida, por exemplo, para Giannotti, em Certa Herança Marxista, teríamos a 

forma do fetichismo do capital, qualitativamente mais universal que o mero fetichismo 

da mercadoria, embora um esteja no outro. No fetiche do capital, a medida como 

ilusão de mensurabilidade implicaria em todos os momentos da reprodução social 

serem mediados pela ilusão da acumulação, determinada pela forma crítica do próprio 

conceito. Assim, a forma antecipada da acumulação revelaria um modus operandi 

crítico da forma social em que o próprio conceito seria um fetiche enquanto conceito, 

isto é, a conceitualidade social do capital é um fetiche, ou ainda, o próprio fetiche seria 

o conceito do capital. Somente o ilusório como mediação social permitiria uma forma 

original das relações categoriais do conceito de capital.  

O caso é que a mera sucessão temporal não mais pode ser vista como a forma de 

ser do tempo no processo social posto sob a dialética ou crítica social. Assim o tempo 

médio se antecipa como forma de consciência (acumulação) e “vai ao fundo”, nos 

termos de Giannotti, realizar a sua verdade, a acumulação. Do ponto de vista da 

quantidade e qualidade, todo o processo social, para ser a sua medida, tem de se 

efetivar como desmedida. Afirmativamente? A desmedida é a medida do capital. 

Deste modo, como se forma esta medida da reprodução social, do ponto de vista da 

sua externação fenomênica? Como se forma o preço? A incongruência entre preço e 

valor é expressão da forma do capital, da forma entre o universal e o particular, não 

mero equívoco dessa forma. Este tempo social se constitui como momento inextricável 

do sentido de materialidade dialética para uma crítica social. Afinal, a metafísica 

social, negação do físico e do natural, é o tempo social de trabalho que se dá no plano 

da incongruência entre o individual e o universal, isto é, entre o tempo individual de 

produção e a média social. Sem esta incongruência não seria possível a acumulação, 
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inclusive porque se trata de capitais mais produtivos tendo transferido para si mais 

valia dos menos produtivos. Já que se trata de uma medida a posteriori a regra é 

sempre isto acontecer, ou seja, não se tem a medida da produção no instante em que se 

produz.  

Cada uma dessas forças de trabalho individuais é a mesma de trabalho do homem como 

a outra, à medida que possui o caráter de força média de trabalho social, e opera como tal 

força de trabalho socialmente média, contanto que na produção de uma mercadoria não 

consuma mais que o trabalho em média necessário ou tempo de trabalho socialmente 

necessário. Tempo de trabalho socialmente necessário é aquele requerido para produzir um 

valor de uso qualquer, nas condições dadas de produção socialmente normais, e com grau 

social médio de habilidade e de intensidade de trabalho. (L. I, v. 1, 48)  

   

O tempo de trabalho, entretanto, como substância relacionada à diferença entre 

trabalho necessário e mais trabalho, só tem efetividade se desconhecido, o que obriga 

todo capitalista a dispensar trabalho como desenvolvimento das forças produtivas. 

Para tal, tanto um quanto o outro só se efetivam se estiverem na média social que se 

forma no processo de troca de todas as mercadorias produzidas na base da redução do 

tempo de trabalho. A contradição identitária do tempo social, então, se faz como 

negatividade do tempo, cujo sentido é a sua redução a zero e se realiza como dispensa 

do trabalho, o custo contraditório do capital. A negação temporal adviria da forma 

retroativa da medida em relação aos capitais individuais.  

Neste processo, a “divisão social do trabalho” (L I, v. 1, 50) implicaria no 

reconhecimento da impossibilidade de se fazer o cálculo capitalista estritamente pelo 

movimento de capitais de sua própria oficina, o que, aliás, põe o tempo como 

determinação estritamente social, como algo que não está na natureza das coisas. A 

reprodução do valor seria uma determinação social que incluiria a divisão social do 

trabalho, ela mesma, como força produtiva social, isto é, toda esta divisão configuraria 

a medida média do capital então só possível de se efetivar:  

... por meio de um processo social por trás das costas dos produtores e lhes parecem, 

portanto, ser dadas pela tradição. Para efeito de simplificação valerá a seguir cada espécie de 
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força de trabalho, diretamente, como força de trabalho simples, com que apenas se poupa o 

esforço de redução. (L 1, v. 1, 52)  

Assim, o processo de “redução” a “trabalho humano” já seria abstração dada 

como forma de consciência que, só assim, torna efetiva a sociabilidade. O trabalho 

concreto não como a forma salvadora da superação, mas como a forma fetichista da 

naturalização ou exteriorização do trabalho em relação ao social. Ainda, a crítica a esta 

exteriorização naturalizante do trabalho seria condição sine qua non para a crítica 

social e, então, do valor. A forma social detém efetividade na medida em que é relação 

sujeito objeto (e aqui toda a dialética) e, portanto, se torna real quando a existência do 

ser social está dada por uma consciência específica: o fetichismo do capital. A própria 

oposição para o diálogo terá de ser a natureza do trabalho humano, não para uma 

afirmação deste enquanto naturalidade ontológica, mas porque a passagem de um 

plano fenomênico para o essencial seria a negação da natureza e do natural que o 

social exige para ser, então, uma crítica propriamente social. Se o problema fosse o de 

uma metafísica, esta estaria como forma de consciência e, ao mesmo tempo, seria o ser 

social. De qualquer maneira, a passagem para a negatividade da essência como forma 

de crítica social teria de ser o reconhecimento de leis e fenômenos que exigiriam uma 

linguagem própria, a linguagem da mercadoria, do valor – externamente da troca – 

externalizada na forma preço, a sua linguagem específica. Se esta metafísica ainda se 

faz como trabalho abstrato e não outro, tem-se a negação do trabalho concreto, 

explicado só pela materialidade feuerbachiana e, portanto, impossível de ser social, 

pois nessa forma de concretude seria a dispensa da metafísica. Todo o problema seria 

fundir uma forma não social do objeto (ainda que socialmente posta) a uma crítica 

social. A sensibilidade, portanto, estaria muito mais aproximada, em Marx, da crítica à 

sensibilidade pela transcendentalidade kantiana do que a uma afirmação positiva do 

sensível de Feuerbach.  

O trabalho concreto, entretanto, é o que necessariamente passa pela crítica 

negativa de Marx de O Capital. Enquanto “trabalho humano” ele não é isento de uma 

forma de consciência social e teria de se ver nele a sua identidade para com o abstrato, 

e não o que já seria a superação do abstrato, porque concreto em si, porque assim 

natural. A inserção de sua determinação enquanto algo da “natureza humana”, faz todo 

o sentido de uma contradição porque negação necessária, isto é, determinada. Esta 
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condição ontológica e biológica só seria possível como forma da crítica que 

dispensasse o problema da metafísica como crítica (científica ou não) ou ciência 

social. O caminho da mera junção afirmativa e somatória entre o ontológico, natural e 

o metafísico não resolveria a positividade que impossibilita o movimento de uma 

dialética do trabalho, pois na afirmação em si de cada termo (abstrato e concreto) 

detém-se um isolamento que nega a relação necessária para uma crítica dialética. 

Assim, não se evita a coisificação da categoria material do materialismo e passa-se à 

indistinção entre trabalho e tempo de trabalho. O preço como linguagem da 

mercadoria, na expressão da própria crítica de O Capital, se põe como linguagem 

objetiva e puramente social.No preço a forma estritamente social de natureza estaria 

colocada, na medida em que é interno ao valor e não detém a externalidade da 

natureza, quando da mera relação sociedade natureza, homem meio, etc...  

As afirmações a respeito do “trabalho humano” ou do dispêndio de “nervos, 

cérebros e músculos”, não estaria isenta de ser forma de consciência na forma da 

lógica “redutiva” que a forma da equivalência é. Entretanto, em O Capital, ganham 

outros sentidos as expressões vinculadas ao “humano” ou “natureza humana”.  Não 

que se tratasse de regra rígida no interior de sua crítica em O Capital, contudo, a 

diferença (dialética) é que, neste último, o princípio meramente físico da crítica estava 

problematizado porque constituinte de seu espaço lógico, enquanto materialismo e 

enquanto dialética e enquanto forma social. Nesta medida, não se poderia tomar as 

expressões ontológicas em Marx, em sua crítica da assim chamada maturidade, como 

mero rejuvenescimento, e desconsiderar a identidade do “velho”, do “maduro” - Henri 

Lefebvre e Althusser, por exemplo – como condição do rejuvenescimento de sua 

crítica. A “fonte” da juventude da crítica, como sugere fortemente Henri Lefebvre 

(1963) em seu Problèmes Actueles du Marxism, por exemplo, se coloca como esta 

unificação afirmativa entre o natural e o social, constituindo-se, a crítica de Henry 

Lefebvre, forma de materialismo que não seria condizente com o processo autocrítico 

de Marx para consigo mesmo. A respeito de “as teses sobre Feuerbach”  

Não há objeto distinto como tal, desligado do universo, que não seja o produto de uma atividade. 

Através das coisas produzidas, de uma parte o homem se relaciona e descobre o mundo, e de outra parte 

o homem humano se realiza. Mas é necessário lentamente que tome consciência de si pela reflexão. 

(LEFEBVRE, 1963, 42)  
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O embate seria entre a forma ontológica da crítica de Henry Lefebvre, que para 

tal rejuvenesce Marx, e a crítica à ontologia do próprio O Capital. Neste último, Marx 

teria reconhecido a forma negativa de relação entre ambos, no que constituir-se-ia o 

embate entre os fetichismos (natureza, sensibilidade, enfim, princípios 

inquestionáveis) e a forma puramente social, que negou a natureza como sua condição. 

Considere-se isto, no percurso de sua crítica dos Manuscritos para os textos de O 

Capital, que repõe sim o natural, contudo, negado, do que passar-se-ia da crítica à(s) 

alienação(s), por exemplo, para a crítica ao(s) fetichismo(s).  

Nesta negação de Marx a si mesmo, o natural, ou o ontológico seria forma de 

consciência do real e, assim real, com a qual se problematiza, ao contrário de partir 

dela como forma dada da crítica. Mas a problematização para com ela seria relação de 

necessidade, porque, posta a sociedade na forma da equivalência, a natureza é o 

fetichismo a ser criticado (sempre sob a forma universal relativa e equivalente). 

Assim, o trabalho concreto estaria na esfera da ontologia, de uma crítica ontológica. 

Não que sempre esteja desta maneira no argumento de Marx, mas a tensão de Marx, 

do ponto de vista da crítica social, seria reconhecer esta externalidade do trabalho só 

se estivesse em relação à sociedade enquanto forma de consciência social. Tal em si 

externo do trabalho, seria a natureza, como forma de consciência negativa ou, então, 

negada. Do ponto de vista da valorização, ela seria a ontologia do valor.  

O trabalho concreto, entretanto, se faria como o universo externo da crítica do 

valor, ou seja, ele seria a naturalização da metafísica social, para isso tem de ser a 

física, biologia, natureza, sem relação explanada para com a sociedade. A crítica 

negativa de O Capital estaria conscientemente se relacionando com esta contradição 

inescapável (ontologia ou crítica negativa – à ontologia) em que o “trabalho concreto” 

seria forma naturalizante do trabalho. Se este último é social, teria de negar a natureza, 

como forma de consciência. Esta negação exigiria suas apresentações. Vemos estas 

várias citações em O Capital no interior desta dialética entre o concreto e o abstrato, a 

natureza e a sociedade, às vezes mais afirmativas, outras mais reconhecendo a 

contradição entre o humano e o social, do que propriamente uma afirmação 

ontológica, como se faz a sua crítica nos Manuscritos Econômicos e Filosóficos, já 
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citados. Logicamente, entretanto, a ontologia estaria negada, porque ela não admite a 

simultaneidade de momentos contraditórios. Questionar o ontológico já seria uma 

negação deste. 

A medida, como média social, entretanto, seria o fundamento do capital como 

relação sujeito objeto. Já que tal medida estaria “às costas dos produtores...” haveria 

sempre o desconhecido, a desmedida tornando o objeto efetividade. Tal irracional 

seria a natureza em si do valor, do homem ou qualquer outro de que se parte sem sobre 

ele raciocinar, refletir, isto é, o em si, o natural. Este, o objeto, seria o próprio 

desconhecimento ou, para falarmos categorialmente, seria a desmedida, aquilo que, 

para ser capital, não se pode saber quem passará no vão do muro de Lesbo. Assim, o 

objeto e o próprio sujeito se fariam nessa essencialidade da contradição, isto é, a forma 

cega da medida, identitária do capital, a medida do valor social. Se temos em Hegel “o 

curso do mundo”, em Marx temos o fetichismo, como fenomenologia do espírito 

capital, o preço ou o dinheiro como a apresentação da medida fetichista do valor. O 

trabalho concreto como expressão invertida da substância essencial da sociedade que é 

o valor.  

Um quantum maior de valor de uso representa em si e para si maior riqueza material, 

dois casacos mais que um. Com dois casacos podem-se vestir duas pessoas, com um casaco, 

somente uma pessoa, etc. Entretanto, à crescente massa de riqueza material pode transcorrer 

um decréscimo simultâneo da grandeza de valor. Esse movimento contraditório origina-se do 

duplo caráter do trabalho. Força produtiva é sempre, naturalmente, força produtiva de trabalho 

útil concreto e determina de fato apenas o grau de eficácia de uma atividade produtiva 

adequada a um fim, num espaço de tempo dado. O trabalho útil torna-se, portanto, uma fonte 

mais rica ou mais pobre de produtos, em proporção direta ao aumento ou à queda de sua força 

produtiva. Ao contrário, uma mudança da força produtiva não afeta, em si e para si, de modo 

algum o trabalho representado no valor. Como a força produtiva pertence à forma concreta útil 

do trabalho, já não pode esta, naturalmente afetar o trabalho, tão logo faça abstração de sua 

forma concreta útil. O mesmo trabalho, proporciona, portanto, nos mesmos espaços de tempo, 

sempre a mesma grandeza de valor, qualquer que seja a mudança da força produtiva. Mas ele 

fornece, no mesmo espaço de tempo, quantidades diferentes de valores de uso; mais, quando a 

força produtiva sobe, e menos, quando ela cai. A mesma variação da força produtiva, a qual 

aumenta a fecundidade do trabalho e, portanto, a massa de valores de uso por ela fornecida, 
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diminui assim, a grandeza de valor dessa massa global aumentada, quando ela encurta a soma 

do tempo de trabalho necessário a sua produção. E vice-versa. (L I, v. 1, 53-54)  

Nesta medida, a relação para com a materialidade física, como forma de 

consciência estaria relacionada com a redução da produção do valor, inerente ao 

capital, por onde se deteriam os limites da consciência sob essa forma social mesmo. 

O crescimento material do capital seria o fetichismo do valor, expressão da forma de 

consciência social.  

Daí a crise imanente, identidade contraditória da acumulação como seu 

movimento “puramente social”. A ausência de medida, forma da medida, remete à 

produção crítica que, então, a acumulação tem de se pôr como um conceito dado, um 

mero acrescentamento, sem relação a contradição alguma, o que levaria ao fetichismo 

do conceito para Giannotti (1999), mais do que para o da mercadoria. Nesta não 

atingiríamos as determinações das relações de produção e, assim, teríamos abstraído a 

contradição entre forças produtivas e relações de produção. A crítica à física seria 

inerente à crítica à economia política por serem elas, a física e a economia política, 

formas de consciência genérica, isto quer dizer, social.  

Porque a crítica seria social, se faria numa negatividade à física, entretanto, tal 

crítica seria necessariamente metafísica. Aqui teríamos a identidade do universo 

categorial do método com a possibilidade de se afirmar como coincidência social, mas 

claro, enquanto fetichismo de uma universalidade afirmativamente atingida.  

    A condução da crítica, reconhecendo as determinações da metafísica social, 

necessariamente seria negação da física como pura materialidade dada, porque 

pressuposto de relações sociais na forma capital. A consciência inexoravelmente 

vinculada ao objeto faz o método objeto de sua própria crítica. Isto em ambos polos da 

contradição, seja da economia política (afirmativa de uma naturalidade do capital 

enquanto forma social, (natureza)), seja da crítica à economia política. Contudo, numa 

afirmando a verdade dada da matéria. Em outra, pondo a matéria numa relação de 

necessidade com sua alteridade de natureza, a metafísica. Aqui teríamos que o 

problema Physis e metaphysis também fundaria os sentidos de uma crítica à 

fisiocracia, como forma de economias políticas científicas e que se mantém mesmo na 

economia política clássica de Adam Smith e Ricardo. Para a economia política, o 
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trabalho devindo da natureza (Teorias da Mais Valia, por exemplo), culminaria no 

fetichismo da renda da terra. Mas isso trataremos a parte no devido momento. A 

diferencialidade almejada da crítica, entretanto, está em que a forma-relativa e a forma 

equivalente (contradição identitária da mercadoria) são a contradição entre física e 

metafísica e é esta que daria o caráter social de sua crítica. É numa crítica à natureza 

que a “forma equivalente” seria, enquanto expressão externa de sua substância 

essencial interna, forma do tempo de trabalho. O valor incorpora-se na materialidade 

mercantil, “encarnação na matéria” nos termos de Ruy Fausto  e a metafísica define-se 

pela forma física da consciência. Assim, deter a mercadoria como mero produto, 

objeto, “coisa” nos termos de Marx (A Mercadoria) já seria a relação sujeito objeto 

cuja exterioridade da física seria determinação da metafísica, isto é, do “valor” medido 

em “tempo de trabalho”. A crítica do valor, enfim, reconheceria que seu próprio objeto 

seria já estabelecido por forma de consciência categorialmente dada em que o 

fetichismo é momento operacional desta. Enquanto tal, sua crítica seria a 

transcendência desse véu, ao mesmo tempo em que a linguagem acessível para tal 

transcendência é o fetiche do dinheiro, o que torna fundamentalmente enigmático o 

desvendamento do enigma. O capital fictício terá o seu momento em nossos estudos 

sobre a crítica marxiana de O Capital. A materialidade, assim, no materialismo de 

Marx teria de ser essa contradição da matéria que é a expressão do valor e o valor, 

abstração social.  

3.1.3 Preço e fetichismo do valor. As determinações estritamente sociais do 

natural 

Aqui pensemos a contradição entre forma e conteúdo, como se definem os 

títulos do item dois “2) A forma relativa de valor” e, logo abaixo, o item “a) Conteúdo 

da forma relativa de valor.” A relação entre forma e conteúdo expressaria uma 

contradição na medida em que o conteúdo da forma relativa fosse a passagem da 

forma pela forma, isto é, de sua forma como tempo de trabalho para a sua expressão 

monetária preço, também forma do “tempo de trabalho”, a metafísica social. Aqui não 

haveria alteridade de forma e, assim, o conteúdo seria ilusão. Do ponto de vista lógico 

D-M-D’ se faria como ilusão de alteridade, a não ser o de uma alteração numérica para 

mais, que não conforma a alteridade ou diferença dialética. A passagem da quantidade 
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para a qualidade na dialética de Hegel se faz como contradição do ser em sua 

passagem para a essência na qual se tem uma mudança de qualidade determinada por 

certa medida. Trata-se da forma do ser A deter um limite quantitativo a partir do qual 

muda-se a sua qualidade como não-A. Na forma valor, para abreviarmos o caminho, a 

alteridade do valor só tem efetividade como ilusão, pois é a passagem da forma D – M 

– D’, onde a qualidade da passagem do ser para seu oposto seria somente a linha (‘), 

uma qualidade meramente quantitativa, isto seria tudo o que importa na identidade 

capital. É o mais trabalho como identidade do trabalho, uma tautologia socialmente 

efetivada.  

Posicionada a contradição entre quantidade e qualidade, a sua forma quantitativa 

seria expressa como se fosse qualidade da mercadoria, ou ainda, a qualidade do capital 

seria a de uma qualidade a-qualitativa, isto é, puramente quantidade. O tempo 

socialmente médio de trabalho aparece, na forma preço, isto é, na forma equivalente, 

como dada quantidade de valor, naturalmente posta na mercadoria. A forma fetichista 

da relação estabelecida entre quantidade e qualidade seria a de uma não-passagem de 

um para outro a não ser ilusória, de modo que a mera variação quantitativa seria a 

qualidade do ser capital. Isto trará o problema da medida, que na dialética hegeliana 

seria a da passagem da quantidade para a qualidade do ser. Este adquirindo sempre 

uma nova medida. Mas na relação entre quantidade e qualidade, na forma social, a 

quantidade muda tão somente para outra quantidade, sendo esta a identidade 

qualitativa do capital. Nessa medida, não se tem medida, mas a desmedida. Esta seria 

logicamente posta por uma mensuração cujo aumento da quantidade de produtos seria 

a redução do objeto da mensuração, o valor. A desmedida como a sua medida. Mas 

por que ficar na contradição entre medida e desmedida? A dialética, para percorrermos 

um curtíssimo atalho, detém o seu espaço lógico, ao mesmo tempo o seu limite crítico. 

Isto põe a contradição de ser ou afirmativa ou negativa à sua própria forma de crítica. 

Aqui como vimos, a crítica social, através de sua metafísica, inclui o problema da crise 

imante como forma de ser da relação sujeito objeto, enquanto relação social. Não 

obstante, estaríamos num universo matemático onde nenhuma aferibilidade externa a 

seus próprios termos seria necessária, muito pelo contrário, deveria ser negada. 
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 Assim, a determinação da forma social exigiria esta purificação da natureza, da 

externalidade, como forma de materialidade metafísica que seria o trabalho como 

tempo social, o que levaria à negação do trabalho concreto. Se o universo da crítica é 

este, os termos internos desta metafísica devem deter um movimento próprio a eles 

para realizar a sua própria historicidade. Contudo, se o fetichismo é inerente a sua 

operacionalidade, a crítica só se realizaria num movimento de auto crítica, visto que 

não se chegaria à forma transcendente da crítica ao objeto criticado.  

A quantidade pela quantidade, assim, desalojaria a crítica de si mesmo, no 

sentido de que a verdade da mensuração seria a perda de sua substância mensurável, o 

valor. Assim a mercadoria, na sua “forma relativa” em sua ilusão qualitativa, detém a 

“b) determinação quantitativa” da forma da troca. Ou seja, a quantidade de valores de 

uso expressa qualitativamente o tempo social médio de produção da forma relativa que 

não detém relação com a natureza da mercadoria enquanto coisa. As três variações de 

proporção entre a forma relativa e a forma equivalente ( à página 58) revelam que o 

preço como expressão do tempo de trabalho não pode coincidir com o valor e, assim, 

fetichiza o valor já que sua determinação seria expressá-lo. Bastaria a forma III em que 

se varia o tempo de trabalho de ambas mercadorias (tanto a relativa como a 

equivalente) na mesma quantidade para cima e, assim, detendo mais valor, mais tempo 

de trabalho, se expressam pela mesma quantidade de dinheiro. 20 varas de linho = 1 

casaco são expressão de valor tanto de 10:10 como de 100:100 de valor.  

A passagem para a forma equivalente (o preço) se faz por suas peculiaridades 1) 

“(...) o valor de uso torna-se manifestação de seu contrário o valor.” (59) Constituindo-

se a primeira inversão entre metafísica e física. Esta sendo a forma de consciência 

social e a metafísica só passível de efetivar-se na diferença para com a física, a 

natureza, mas enquanto fetichismo, a forma de manifestação necessariamente não 

coincidindo com o manifestado, numa expressão negativa de verdade. Isto porque na 

universalidade (individual enigmática) da forma da troca, a metafísica só faria 

consciência social se colocada na forma do fetiche natural, que é a “forma 

equivalente”. Afinal, Marx leva à consideração de que não há forma mercantil se a 

produção mercantil não for, ao mesmo tempo, a produção de seu fetichismo. Aliás, 

lembremos que sem o fetichismo não seria possível o problema da relação sujeito 
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objeto. Se tudo iluminado e esclarecido não haveria objeto a que se referir. O próprio 

iluminismo em Marx, seria negado, já que o fetichismo é inerente à própria crítica ao 

fetichismo, dado que esta estaria internamente à consciência fetiche e não superada ao 

objeto fetiche da crítica. Nesta medida, a proposição crítica de Marx não poderia ser a 

iluminação de uma verdade dada do real.  

Posta a exteriorização do valor na condição física do valor de uso ou da forma 

equivalente, a razão passa a estar no externo a ela, já que o natural não detém razão 

para ser o em si como sua identidade e, assim, ela (a razão) não poderia justificar a 

própria externalidade de natureza como seu princípio ou gênese. Mas como esta 

natureza é forma de consciência, na crítica fisiocrática, então, o metafísico seria o 

exoterismo, o obscurantismo. A contradição sociedade natureza, entretanto, se poria de 

forma objetiva, sob a exteriorização da metafísica. Do ponto de vista da efetividade 

hegeliana do real, só vem a existir quando tornado fenômeno, isto é, uma contradição 

entre aparência e essência. Assim, ao existir só existe dada a relação sujeito objeto. 

Nesta medida, a própria existência não escapa a uma forma de consciência e em 

relação à essência, dada sua contradição identitária (essência X aparência: fenômeno). 

A metafísica social, enquanto tempo de trabalho em Marx, só seria passível de ser seu 

próprio objeto devido ao fetichismo, forma da efetividade do ser social capital. O 

fetichismo, natureza, historicamente datado e logicamente circunscrito à forma social, 

mercantil. 

É nesta forma, aliás, que se teria o limite da sociedade identificado para com a 

metafísica. Isto é, só se faria uma crítica social se a metafísica fosse a forma da crítica 

material, como negação do natural\físico. Na comparação do peso, na “balança”, entre 

o “peso do lingote” e o “pão de açúcar” explicita:  

Aqui [com a física] termina, entretanto, a analogia. O ferro representa na expressão do peso do 

pão de açúcar uma propriedade natural comum a ambos os corpos, seu peso, enquanto o casaco 

representa na expressão de valor do linho uma propriedade sobrenatural a ambas as coisas: seu valor, 

algo puramente social. (L. I, v. 1, 60)  

   

A forma equivalente, entretanto, constitutiva da mercadoria e de sua contradição 

identitária, seria forma natural, consciência que a relação entre fenômeno e essência 
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põe na contradição valor. A universalidade, isto é, o todo da forma social seria assim 

aceitação e afirmação da natureza ou sua negação. O “puramente social”, entretanto, 

seria pureza determinada, entretanto, purificação. A sua condição de puramente social 

devém da determinação natural negada, sem a qual não se é possível purificar. Marx, 

enfim, estaria fazendo uma estasis social como forma de reconhecer a determinação do 

termo e da crítica social. Se esta é a forma purificada se, e somente se, purificada do 

natural, seria o caso de reconhecer as determinações fetichistas da forma natural. Sim, 

fetichistas, por isso mesmo a crítica categorial teria de ser negativa, tanto em relação à 

natureza, como em relação à sua própria negatividade categorial no interior da 

metafísica, do “puramente social”. A natureza adquire aqui um sentido lógico 

fortíssimo sob a mesma forma da dialética entre o orgânico e o inorgânico de Hegel, 

em sua Fenomenologia do Espírito. O natural ou a natureza seria toda forma lógica 

afirmada como existência em si, a positividade e, do ponto de vista da dialética, o que 

recairia na crítica da “insubsistência do positivo”, apresentada em sua Ciência da 

Lógica, já comentada.  

Assim, o enigma da forma mercadoria estaria na naturalização, isto é, no 

“enigma da forma equivalente” (L 1, v.1, 61). A sua segunda peculiaridade – da 

equivalente – seria a de “trabalho concreto” ser expressão de seu contrário, trabalho 

“abstrato”. O trabalho concreto estando nesta relação entre natureza e sociedade, ou 

seja, a sua natureza seria forma de consciência social. Pensar-se como natureza seria 

consciência social – fetichista – porque ela, a natureza, seria o polo fetichista da 

mercadoria sem o qual não se é mercadoria. Considere-se nesta, ainda, a sua forma 

universal, tornando o fetiche momento desta universalidade. Daí ela ser o plano do 

universo categorial do materialismo enquanto externalidade, natureza, ontologia, etc., 

mas não o eliminado da e pela crítica metafísica, do valor. A presença do ontológico e 

da crítica ao ontológico, sob o trabalho abstrato, na crítica de O Capital, se colocaria, 

no mínimo, a problematizar a crítica ontológica. Isto porque as duas formas se 

colocariam na exposição de sua última obra. Contudo, a ontologia só seria ontológica 

se não fosse problematizada, dado o em si lógico da crítica ontológica. Mesmo que 

Marx sequer tivesse consciência desse problema (o que defendemos que sim, ele tinha 

como já comentamos a autocritica de Marx em relação aos Manuscritos de 1844 em O 

Capital) a negação ao ontológico estaria posta, dada a ambiguidade entre o sim e o não 
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da ontologia em passagens de O Capital, que o argumento ontológico não permitiria 

existir, para ser o dito argumento. Nesta medida, pinçar esta ou aquela citação para 

defender um ou outro Marx seria romper com o preceito desta crítica marxiana que se 

afirma dialética, dada a relação negativa entre os termos natureza e sociedade, 

ontologia e crítica à ontologia. Não se trataria de partidarismo a favor ou contra a 

ontologia.  

Assim, a condição de “trabalho humano” já seria expressão de sua generalização 

ou abstração enquanto forma de consciência: “... o trabalho concreto que produz o 

equivalente do linho, como a forma de realização palpável do trabalho humano 

abstrato.” (L. I, v. 1, 61). A forma equivalente, enfim, seria o que empresta a sua “pele 

natural”, para expressar as determinações sociais, isto é, metafísicas, “sobrenaturais”. 

Nestas a variação numérica, que define a distribuição social de seu produto, determina 

o modo de ser do trabalho individual. “É, portanto, uma terceira peculiaridade da 

forma equivalente que trabalho privado se converta na forma de seu contrário, trabalho 

em forma diretamente social.” (61) A noção de “mais palpável” entretanto, teria a 

revelação desta determinação fetichista dos sentidos, se se quiser, feuerbachianos, para 

expressar as contradições da crítica metafísica social, em que o trabalho individual 

estaria determinado por sua média ou medida social, o “tempo socialmente necessário 

de produção”.  

Mas a universalidade da mercadoria através de seu tempo de trabalho, definida 

entre o “trabalho concreto” e “humano abstrato” seria contradição entre natureza e 

sociedade como naturalização. A forma materialista de ser do método já não é mais 

aquela definida pela posição imediata do natural, “existindo” de modo inevitável no 

homem. Assim, nos Manuscritos Econômicos e Filosóficos o fundamento de uma 

crítica em que “o trabalho alienado”:  

“1) aliena a natureza do homem e 2) aliena o homem de si mesmo, de sua própria 

função ativa, de sua atividade vital, assim também o aliena da espécie. Ele transforma a “vida 

da espécie” em uma forma da vida individual. Em primeiro lugar ele aliena a vida da espécie e 

a vida individual, e posteriormente transforma a segunda, como uma abstração, em finalidade 

da primeira, também em sua forma abstrata e alienada.” (Marx, 1962, p. 100)  
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A crítica assim define-se por formas de sequência de alienação que conduzem 

neste tempo a formação abstrata do mundo. Todo o problema dessa gênese da 

alienação, seria a justificação do que se faz pelo em si do naturalmente humano. 

“Atividade vital” e “vida individual”, estão, em última instância, buscando a relação 

com o sentido de propriedade. A propriedade do trabalho como alienação do humano 

que, então, precisa ser tomado a priori, como este sentido positivo da afirmação de que 

a alienação “aliena o homem de si mesmo.” A propriedade privada e o dinheiro 

estariam exigindo, para sua crítica, toda uma tomada afirmativa sobre a “função ativa” 

do que seja humanidade não alienada. Bem, não vamos nos debruçar sobre tais 

manuscritos. Apenas queremos ressaltar que, no plano da crítica pela alienação, os 

sentidos da naturalidade humana não se diferenciam da natureza externa que lhes 

passa pelos sentidos. O humano como justificativa da crítica social não detém a 

alteridade, social, a que busca constituir como objeto e forma da crítica, ou mesmo 

método da crítica. Em relação à natureza, o objeto é a sociedade por uma crítica social. 

Em “natureza humana” tanto “natureza” quanto “humana” são naturais. 

Do ponto de vista da crítica concreta, material, o sentido de abstração, 

temporalmente fundado, não possibilita o argumento de uma contradição entre 

sociedade e natureza. A natureza encontra-se nos dois polos da contradição, (natureza 

é natureza e sociedade é natureza), portanto, positivos. Isso significa dizer que, do 

ponto de vista da crítica dialética, não se tornou possível nesta indistinção sociedade 

natureza uma crítica propriamente social. Contudo, ainda não problematizado, mas 

tomado como forma da crítica, seria a forma afirmativa da relação entre sociedade e 

natureza, ou seja, não se põe uma contradição, como o almejado pela crítica 

ontológica.  

Pensamos que, para Marx de O Capital, a alteridade entre física e metafísica, 

teria sido a superação deste dilema para a crítica social, fundada na contradição 

sociedade natureza, como forma da externação das determinações internas do valor 

que chegam na “forma de equivalente geral” ou “dinheiro”. Observamos, contudo, que 

esta externação é universalmente interna ao valor, só na relação para com ele seria a 

externalidade natural, os termos internos seriam “preço” (equivalente geral) e valor 

(tempo social de trabalho).  



 

77 

 

O processo e o percurso de Marx intentamos levar no âmbito dessa contradição, 

sociedade e natureza, já que ela fundaria a forma da crítica social. A positividade da 

natureza, entretanto, se conserva e fundamenta a crítica social que, por isso, tem de ser 

negativa a si mesma como crítica. Na forma mercadoria, cuja gênese lógica é o 

dinheiro, a natureza é interna ao social, porque pólo da contradição entre valor e sua 

forma, o dinheiro, que naturaliza o valor, explicitado na forma equivalente e seu 

enigma, por Marx. 

Categorialmente, o “humano”, vinculado à “alienação” não definiria a diferença 

(dialética) entre sociedade e natureza e, assim, a crítica social ainda não chegaria no 

problema da auto-crítica como contradição interna a ela mesma e mediação necessária 

para fazer-se enquanto crítica social. A auto crítica, dada pela metafísica e pela 

negação do natural, seria o encontro da crítica (prática ou teórica) com seus limites, 

justamente por ser crítica. A crítica pelo viés ontológico, traria esta unidade de uma 

crítica esclarecida que a auto crítica social negaria. Ser crítico seria estar no invólucro 

do fetichismo, mas isto tornaria o sujeito objeto de si mesmo e não uma dádiva natural 

por ser humano.  

Já que o sujeito é objeto de si mesmo, a materialidade não poderia se fundar 

numa indistinção entre humano e natureza, que “alienação” carregaria. A própria 

especulação dessa dialética, entretanto, não se realizaria enquanto a crítica almejada, 

isto é, definir um critério para uma crítica social. A condição de “natureza humana” 

seria um princípio inquestionável e, por isso mesmo, ontológico. De outro modo, para 

ser ontológico seria necessário deter um princípio incriticável, no caso, “a humanidade 

do homem”, do qual se parte. A contradição da crítica seria que seu pressuposto de 

crítica é que não se critique o tal pressuposto: o princípio humano da crítica social.  

O fetichismo, em O Capital, entretanto, estará dialogando com a forma desta 

contradição. Em primeiro lugar, a contradição entre matéria e abstração, física e 

metafísica, abstrato e concreto, teria o seu fundamento numa inescapabilidade: a 

mercadoria seria, ao mesmo tempo e também, forma natural de consciência. Na 

externalidade da materialidade, “valor de uso”, a natureza seria forma da mercadoria, 

contudo, na forma do fetichismo. A natureza como naturalização social do fetichismo 

colocado pela naturalização da forma equivalente: “enigmática”. Nesta medida, 
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qualquer natureza seria forma de consciência, já que o pressuposto universal da 

mercadoria em sua contradição entre “forma relativa” e “forma equivalente” seria a 

universalidade da mercadoria. A natureza seria o universal fetichista que também 

remete para as categorias sociais que, para deter a alteridade enquanto crítica social e 

não natural, a natureza das categorias sociais deveria ser criticada. A metafísica social, 

como fundamento da matéria, daria a determinação negativa – à natureza – para a 

alteridade entre sociedade e natureza e assim reconhecer o universo de sua crítica. A 

crítica negativa à natureza do trabalho estaria colocada como forma da crítica social 

em que os Manuscritos n’ O Capital seriam a forma negada, o positivo negado como 

universo e espaço lógico da crítica materialista histórica e dialética. Assim, o sentido 

de universalidade dialética estaria entre a afirmação positiva da natureza e do natural 

enquanto crítica social ou a crítica à positividade do naturalmente humano que, então, 

incluiria a metafísica como momento de sua negatividade.  

Aqui teríamos a alteridade objetivamente possível. A externação natural do valor 

deteria esta questão lógica a respeito da ontologia do ser social, ou seja, da forma 

social com a lógica fundada no conceito de capital, isto é, a acumulação como sentido 

em todos os seus momentos (mercadoria, trabalho, capital variável, mais valia, capital 

constante, etc...). O universo natural na forma do conceito seria naturalização da 

acumulação e só nesta relação seria efetivo como natureza, dada ser forma social de 

consciência. No fetiche do capital teríamos a ontologia da acumulação.  

A ontologia apareceria como afirmação da natureza e, assim, no interior de 

contradições nos próprios termos, seria “natureza humana”, visto que nesta forma tudo 

é natureza; ou, ao contrário, a crítica materialista teria de ser uma crítica à ontologia. 

Seria este o universo da crítica materialista, mediada pela contradição dialética.  

A materialidade, entretanto, ou seria positiva ou negativa. Do ponto de vista da 

crítica social ou seria negativa ou não seria crítica. Qualquer externalidade ao social se 

faria como consciência socialmente naturalizante. Por outro lado, a metafísica se poria 

como condição sine qua non para a crítica propriamente social. O “tempo de trabalho” 

– não necessariamente o trabalho – como “substância do valor” seria a determinação 

metafísica do trabalho como crítica social, na medida em que nele se teriam as 

determinações da crise em contraposição à materialidade, ao trabalho propriamente 



 

79 

 

concreto, eterno e fundamento da superação. A expansão da materialidade, na medida 

da redução da metafísica “tempo de trabalho”, apresentar-se-ia exatamente oposta a 

sua substância. Entretanto, a matéria, ou materialidade em Marx de O Capital, seria 

contraditória. A contradição entre material (“física”), e social (“metafísica”) daria a 

identidade de matéria, materialidade, ou de “natureza”, na crítica social de O Capital. 

O materialismo, assim, poderia deter, neste último, divergências à forma da dialética 

hegeliana, contudo, o resgate à essa metafísica, foi condição para uma virada, se se 

quiser, de Hegel na crítica de O Capital, anunciada pelo próprio Marx. Na 

apresentação de seu primeiro volume, editado em vida:  

Há quase trinta anos, numa época que ela ainda estava na moda, critiquei o lado 

mistificador da dialética hegeliana. Quando eu elaborava o primeiro volume de O Capital, 

epígonos, aborrecidos, arrogantes e medíocres que agora pontificam na Alemanha culta, se 

permitiam tratar Hegel como o bravo Moses Mendelssonhn tratou Espinosa na época de 

Lessing, ou seja, como um “cachorro morto”. Por isso, confessei-me abertamente discípulo 

daquele grande pensador e, no capítulo sobre o valor, até andei namorando aqui e acolá os 

seus modos peculiares de expressão. A mistificação que a dialética sofre nas mãos de Hegel 

não impede, de modo algum, que ele tenha sido o primeiro a expor a suas formas gerais de 

movimento, de maneira ampla e consciente. É necessário invertê-la, para descobrir o cerne 

racional dentro do invólucro místico. (Prefácio, p. 26/27)  

A dialética material e materialista se daria, assim, como negação de Hegel e, 

assim, forma de presença desta dialética na crítica social de Marx de O Capital. 

Evidentemente que inverter a ampulheta não implicaria em desistir do tempo, nem de 

seu próprio espaço lógico, mas reconhecer o “invólucro místico” como forma do 

racional. O que aliás traria dificuldades na tentativa de inversão de Marx. Tanto em 

Hegel comom em Marx, a contradição detém a forma ilusória, mística, para 

operacionalizar a contradição identitária do real. 

A transcendência de Marx - em relação à forma afirmativa de verdade que desta 

contradição ou negação dialética devém - seria o reconhecimento do método no 

invólucro de sua verdade social. Assim, a própria crítica seria transitória, já que se 

teria a revolução como forma do tempo identitário do capital. Mas só metafisicamente, 

isto é, como crítica à natureza, poder-se-ia reconhecer este caminho como autocrítica 

da própria lógica dialética. A negatividade também teria de ser sistêmica, isto quer 
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dizer, crítica ao sistema fechado de crítica. A auto crítica só o seria enquanto tal, se 

estivéssemos na determinação da insuficiência da crítica. A crítica, enfim, não poderia 

ser ontológica, da “natureza humana”, como fez afirmativamente nos Manuscritos 

Econômicos e Filosóficos. Ela também se faz como forma social capital. Todo o 

problema, então, incorre em sua própria negatividade, ao contrário, e só se for ao 

contrário, de uma crítica ontológica e de uma ontologia da crítica.  

Em sua configuração racional, é um incômodo e um horror para a burguesia e para os 

seus porta-vozes doutrinários, porque, no entendimento positivo do existente, ela inclui ao 

mesmo tempo o entendimento da sua negação, da sua desaparição inevitável; porque apreende 

cada forma existente no fluxo do movimento, portanto também com seu lado transitório; 

porque não se deixa impressionar por nada e é, em sua essência, crítica e revolucionária.  

O movimento, repleno de contradições, da sociedade capitalista faz-se sentir ao burguês 

prático de modo mais contundente nos vaivéns do ciclo periódico que a indústria moderna 

percorre e em seu ponto culminante – a crise geral. Esta se aproxima novamente, embora ainda 

se encontre nos estágios preliminares, e, tanto pela sua presença por toda parte quanto pela 

intensidade de seus efeitos, há de enfiar a dialética até mesmo na cabeça dos parasitas 

afortunados do novo Sacro Império Teuto- Prussiano. (L. 1, v. 1, 27)  

O sentido de se pensar a dialética, seria justamente ver na materialidade a 

relação negativa entre os termos da contradição que fosse, ao mesmo tempo, uma 

negatividade da natureza, mas também de suas categorias puramente sociais.  

Desta maneira, o trabalho não poderia ser categoria natural da sociedade, mas 

sim categoria social e assim se situaria esta materialidade do ponto de vista do tempo 

histórico. A forma material do trabalho, dada pela abstração tempo de trabalho, seria 

própria da história do trabalho, aliás, única história possível, como procuraremos 

apontar, no ítem sobre a história. Em O Capital, portanto, a matéria também seria o 

universo mercantil e, assim, forma de consciência, relação sujeito objeto. Ao mesmo 

tempo, natureza e sociedade, se fariam como formas da externação da substância 

valor. Caberia reconhecer, entretanto, esta contradição, como o universo categorial de 

sua crítica, e neste sentido, uma auto-crítica seria reconhecer o limite histórico do 

próprio método. Assim, as crises periódicas “ciclos periódicos” se realizariam “no 

ponto culminante” da “indústria moderna” a sua “crise geral” .  



 

81 

 

A crítica se apresentaria contra o modo de produção em geral, ou não seria 

crítica. A negatividade sistêmica, hortodoxa à dialética hegeliana, se faria numa 

relação necessária entre crítica e crise da reprodução geral do capital. Esta 

negatividade sistêmica no Marx, contudo, poderia ter levado à impossibilidade do 

término de sua obra, se tal término fosse no sentido de se chegar à forma acabada de 

crítica. A consciência da crítica seria negar tal forma acabada. O limite lógico da 

crítica não poria todos os seus termos sob o pressuposto da consciência. O objeto não 

superado superaria, ao mesmo tempo, o sujeito da crítica, um sujeito esclarecedor da 

crítica finalmente acabada. Seria, entretanto, a negação deste sujeito a forma lógica de 

sua obra inacabada que teria de deter a crise desta ordem, posto que o fetiche não teria 

sido superado e, por isso, chegar-se-ia até a crítica e sua crise, seu meio, como o fim 

não positivo da forma crítica.  

Dada a contradição entre forma relativa e equivalente, a sensibilidade estética de 

matéria de Feuerbach se veria negativamente, seria o positivo objeto da crítica. Nesta, 

sim, a matéria estaria idealizada, porque não contraditória. A “insubsistência do 

positivo” como crítica dialética de Hegel estaria plenamente operante na crítica social 

de Marx. O jovem Marx, nesta dialética, enfim, seria a identidade negada da crítica de 

O Capital. A contradição entre física e metafísica seria o fundamento desta 

negatividade e o jovem e o velho Marx talvez tenham explicitado os termos 

necessários da crítica materialista em sua determinação social. Na contradição entre 

natureza e sociedade tais termos se fariam como a ontologia ou sua crítica, na medida 

em que, diferente do meramente físico, o social exigiria determinações próprias, 

negadas do natural, ao mesmo tempo que o natural se faria estritamente social.  

Do ponto de vista lógico, a unilateralidade positiva da matéria, como superação 

do idealismo, seria idealismo desde, ao menos, A Crítica de Kant. Sempre esta 

unilateralidade da matéria, como crítica ao idealismo (pela matemática, por exemplo), 

sendo admitida como o que deve ser negado, porque idealização da contradição como 

não contraditório. Na Crítica de Kant, a matéria teria de ser forma do a priori 

transcendental e assim forma do pensamento, sendo o ser lá material intuição espacial 

de externalidade, o em si. Assim, o sujeito totalmente conhecido (tábuas da razão) não 

coincidiria com o conhecimento do universo. Para Marx, isto seria a contradição, ou 
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seja, colocar o físico como esta externalidade seria identidade da abstração mercadoria 

(contradição material) como forma de consciência. A forma puramente material do ser 

social (capital) seria determinação ilusória identitária do sentido de matéria. Valor e 

matéria, assim, levar-se-iam aos termos da identidade hegeliana, na crítica de Marx de 

O Capital, em que a matéria em si seria abstração. A isto se relacionaria a crítica à 

fisiocracia de Marx, isto é, realçando o abstracionismo da economia política 

fisiocrática em considerar a matéria como determinação em si do trabalho. A ponto de 

se naturalizar a valorização e deter daí o trabalho produtivo somente o da agricultura e 

não o da indústria. A crítica à “fisiocracia”, materialista combateria o idealismo 

econômico em mostrar que a matéria seria o idealismo a ser superado. O universo 

desta crítica da economia política, assim, se posicionaria na descoberta da matéria 

como forma enigmática, seja do fetichismo da mercadoria, seja do capital.  

   Assim, a chegada iluminada no “enigma” “da forma equivalente”, em seu 

esclarecimento, seria a revelação “obscura” e “fantasmagórica”. Em sua definição, 

entretanto, a contradição do fetichismo como a verdade descoberta: “Isso eu chamo o 

fetichismo que adere aos produtos de trabalho, tão logo são produzidos como 

mercadoria, e que, por isso, é inseparável da produção de mercadorias” (L. I, v. 1, 71). 

Assim, a produção social seria a produção do fetichismo o que nos traria para o caráter 

não afirmativo da verdade a que se chega. No fetichismo a contradição entre o abstrato 

e o concreto, o físico e o metafísico, natureza e sociedade, criticaria um determinismo 

da razão por uma sensibilidade natural feuerbachiana. Esta mesma que funda os 

sentidos da crítica dos Manuscritos, por exemplo. O caráter abstrato se colocaria como 

a diferença do que é possível constituir-se como social. A concretude da mercadoria 

como “coisa”, já comentamos, seria o isolamento positivo do polo material da 

contradição valor de uso e valor de troca. Na crítica do valor, isto é, fundada na 

inerência do fetichismo como produção mercantil, teríamos a contradição valor e valor 

de uso; forma relativa forma equivalente, no que Marx se permitiria a afirmação de 

que “todas as suas [da mercadoria] qualidades sensoriais se apagaram.”(L. I, v. 1, 47). 

As determinações da materialidade fora de mim negada, enquanto abstração, 

condicionariam a eleição do critério de verdade como crítica social, uma forma social 

revolucionária, que é o capital.  
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Contudo, nessa forma simples, relativa, estaria a abertura para outras formas da 

própria forma mercantil (desdobrada, ampliada, geral) fundada no plano “das 

insuficiências” de cada uma delas. Certamente, se se trata da gênese lógica de um 

fetichismo (o do dinheiro), a materialidade, a natureza (valor de uso/forma 

equivalente) da mercadoria, ela também estaria em sua necessária relação para com a 

metafísica social. Haveria deslocamento da materialidade concreta do trabalho para 

reconhecer positivamente a sua identidade, mas cuja positividade refletiria uma 

relação negativa porque nega o natural como sua condição de crítica social. A 

materialidade dada seria “coisa”, consciência necessária para a forma social 

mercadoria. A crítica à “física”, aqui, como já ressaltamos, é explícita na medida em 

que ela (a física) seria consciência constitutiva da universalidade mercadoria. O 

abstrato seria a substância concreta. Só seria social porque substancialmente abstrato.  

A crítica social, como forma científica de verdade, elege a materialidade de seu 

materialismo: as mercadorias que, com seu fetichismo enquanto momento de sua 

verdade, “são coisas físicas [sinnlich], metafísicas [übersinnlich] ou sociais” (L. I, v. 

1, 71). Também a ideia da pura materialidade fora de mim se poria como naturalização 

da natureza e assim, do processo social. A contradição social seria entre o natural e o 

sobre-natural (para além da natureza e também fantasmagórico), desde que, para uma 

crítica social tanto um como outro termo fosse socialmente determinado. A natureza 

seria identidade natural do social colocando-se como fetichismo de verdade e não, 

como nos Manuscritos, a forma positiva da verdade da crítica.  

A natureza humana, enquanto “trabalho humano” já se faria como redução da 

crítica, abstração, porque “trabalho humano” estaria invertido: a materialidade 

enquanto tal já seria abstração! Porque “trabalho humano” já se faz como 

generalização de uma história pretensamente universal. Assim, mesmo pensar numa 

natureza, fora do social, já seria determinação social. Assim, o objeto da crítica social 

se põe como o método, numa relação que seria a de sujeito e objeto.  

De onde, provém, então, o caráter enigmático do produto do trabalho, tão logo ele 

assume a forma mercadoria? Evidentemente, dessa forma mesmo. A igualdade dos trabalhos 

humanos assume a forma material de igual objetividade de valor dos produtos de trabalho, a 

medida do dispêndio de força de trabalho do homem, por meio da sua duração, assume a 
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forma da grandeza de valor dos produtos do trabalho, finalmente, as relações entre produtores, 

em que aquelas características sociais de seus trabalhos são ativadas, assumem uma forma de 

relação social entre os produtos de trabalho. 

A tensão entre o físico e metafísico identificaria a forma social que se poderia 

reconhecer como materialismo, na crítica do valor e do fetichismo da mercadoria. O 

“enigmático”, não como o que se revelaria, mas reconhecido como forma da própria 

existência de sua ontologia social. De modo estruturalista dir-se-ia, o enigmático é 

forma integrada à forma social, sem o que não se é de sociedade a que se refere. 

Assim, podemos nos permitir afirmar que todo o problema foi o sentido e a forma de 

sua expressão enquanto crítica, desde que fosse crítica social. A radicalidade deste 

sentido alcançaria a formulação de que se não for crítica não é social, porque 

estaríamos no invólucro das determinações naturais da consciência. A crítica teria de 

ser e deter esta negatividade. Daí o sentido de expressá-la em cada um de seus termos, 

seja na crítica à matéria, ao histórico e, também necessariamente, numa crítica à 

dialética. Esta última, em O capital, teria de atingir a crítica ao próprio sistema lógico 

social que o capital é. Esta universalidade, por enquanto, isto é, no Livro I, terá de ser 

reconhecida em sua forma lógica, de relação sujeito objeto, mas que detém o 

fetichismo como universal em cada individualidade mercantil. Mas isso não é tudo, o 

universo do capital, seja lá que parte dele for, que pedaço, que espaço, que tempo, que 

território, em quais categorias etc. etc., estaria na individualidade universal: a forma 

mercadoria. Assim, estamos com Ruy Fausto (1997) no sentido de reconhecer que 

internamente à forma valor, isto é, na contradição entre forma relativa e forma 

equivalente, o resultado de suas passagens e desdobramentos seria a apresentação do 

fetichismo como forma real da mercadoria. As suas “insuficiências”, nos termos de 

Marx em questão, não levam, entretanto, a uma suficiência, do ponto de vista de uma 

verdade a que se chega.  

A chegada à forma desdobrada da mercadoria, entretanto, devém da 

insuficiência da forma simples da mercadoria, mas que na sua insuficiência se supera 

na expressão fetichista do valor, o dinheiro. A condição de que este “...assume a forma 

material...” implica dizer que esta materialidade seria obscurecimento da metafísica 

social, o tempo de trabalho. Ou seja, a revelação do enigma universal, que está na 

forma simples, carrega consigo a determinação da insuficiência daquela em que 
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guarda todo o enigma: a enigmática forma equivalente, diria Marx. O grande 

esclarecimento do enigma não deixava de ser enigmático, porque “insuficiente” para 

os seus próprios propósitos da crítica. Do ponto de vista da economia política, por 

exemplo, a ilusão de que preço é valor. Mas isso seria a que se chegaria a crítica, 

então, ela demandaria os questionamentos de sua forma negativa, da negatividade de 

sua crítica. A materialidade na condição de objeto e método não está isenta de se 

colocar como forma metafísica de ser. A crítica social de O Capital, fundada na noção 

de fetichismo, implicaria assim, numa crítica à natureza que seria, ao “trabalho” 

através da “força de trabalho” e ao tempo, através do “tempo social médio de 

trabalho”. Sendo ambos, do ponto de vista interno da crítica do valor, socialmente 

determinados, só possíveis enquanto sociedade, na medida em que admitidamente 

negação da forma natural de ser.  

A forma material, ainda que admitida como existente em si, isto é, expressa tanto 

pela biologia, física, como pela economia política, seria, ao mesmo tempo, forma de 

consciência social, contudo, expressas como verdades científicas (positivas). Aqui o 

polo social ou natural da crítica não constituiria alteridade, porque ambos sociais. 

Contudo, sob a diferença qualitativamente determinante na medida em que esta estrita 

sociedade já seria negação do natural. O natural humano seria a falta de alteridade, 

puramente positiva.  

Ao mesmo tempo, a razão crítica dialética ancorada na negatividade natural e 

nesta afirmação do negativo social teria de constituir os seus próprios limites lógicos, 

que incluiriam a sua própria auto concepção de história. Mas isso se e somente se for 

posta pela negatividade que contradiga a positividade de natureza e homem.  

Nesta medida, a própria forma social não se conservaria. A diferença, entretanto, 

para uma crítica à ontologia seria a insubsistência da eternidade positiva natural da 

ontologia, crítica essa identitária de social. Na crítica ontológica, da natureza dada, não 

se admite a insubsistência da natureza ou da sociedade e, assim, ambas ficam na forma 

positiva de natureza, ainda que de sociedade se pretendesse falar.  

A diferença, dialeticamente falando, seria entre uma crítica positiva e uma crítica 

negativa. Ontologia ou uma crítica à ontologia. Enfim, como já dissemos, este seria o 

universo categorial da crítica materialista histórica e dialética.  
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A ciência, entretanto, expressaria sua consciência para além de si mesma, na 

medida em que seria social, mesmo que naturalizante. Do ponto de vista da crítica 

social, a crítica se daria ao trabalho humano, ao contrário de partir dele como forma 

acabada da crítica. “Trabalho humano”, entretanto, colocar-se-ia como determinação 

social.  

Portanto, os homens relacionam entre si seus produtos de trabalho como valores não 

porque consideram essas coisas como meros envoltórios materiais de trabalho humano. Ao 

contrário. Ao equiparar seus produtos de diferentes espécies na troca, como valores, 

equiparam seus diferentes trabalhos como trabalho humano” (L. I, v. 1, 72)  

Ou seja, “trabalho humano” seria naturalização do tempo de trabalho. Teríamos 

aqui, no mínimo, uma problematização daquilo que se faz como mera afirmação 

positiva do trabalho em sua existência, portanto, criticável porque abstrata. A unidade 

de trabalho humano “...como trabalho humano” se fundaria na equiparação do tempo 

de trabalho e só nesta se daria a consciência de trabalho humano e sua naturalização.  

Ou seja, abstraiu um dos polos da relação para poder afirmar-se como um 

positivo em si. A relação do diferente só o pode ser na condição abstrata de “trabalho 

humano”, uma generalidade que se põe como se fosse independente da forma social, 

de sua forma social.  

A metafísica ser própria da materialidade daria o caráter bipolar da mercadoria, 

entre natureza e sociedade, concreto e abstrato, preço e valo, que a materialidade é 

enquanto tal. Sob o conceito de capital, esta seria a forma do equivalente geral, o 

dinheiro.  

Esta alteridade só seria possível na medida em que o social detivesse relação 

negativa à matéria natural, tal negatividade seria a determinação metafísica social, 

contudo, como forma da materialidade crítica social negativa. A relação física, 

metafísica; natural, social seriam as contradições necessárias do materialismo social. 

Que sentido não teria tido então o problema da relação entre contradições externas (as 

relacionadas com a física, com os sentidos, com o jovem Marx de Feuerbach) e as 

contradições internas do valor, isto é: acumulação e crise; capital constante e capital 

variável, mais valia e lucro (a diferença entre as suas taxas de lucro e de mais valia) 
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fundados numa concorrência que se efetiva como desenvolvimento das forças 

produtivas?  

Nisto residiria o “puramente social”. A relação categorial estabelecida pela 

contradição interna do valor e suas categorias correspondentes se elaboraria sem o 

apoio em uma externalidade que, neste caso, qualquer que seja a externalidade 

positiva, se o faria como natureza, porque externo ao social e, assim, socialmente 

determinado como natureza. Dada a crítica social como sentido das contradições em 

questão, a crítica à economia política de Marx se faria como crítica à natureza, sendo 

esta a forma do fetichismo.  

Do ponto de vista da contradição externa e interna, mas que passou pelos 

sentidos desta (interna) acima elencada, a forma interna se faria na contradição entre 

“desenvolvimento das forças produtivas e relações de produção”. O universo da crítica 

materialista, isto quer dizer, social, metafísica, do real, é (externamente) a natureza e a 

sociedade. No extremo, seria reconhecer que, do ponto de vista da crítica social, ela 

teria de coincidir com a crítica à natureza. Assim, a lógica mesmo natural e 

matemática da sociedade, não poderia coincidir com a física matemática ou biologia. 

A contradição entre crise e acumulação, entretanto, seria a forma mais externa das 

contradições da essencialidade valor e identidade da sociedade. Vejamos sociedade 

aqui num sentido determinante, só é sociedade se se trata de uma produção de valor, 

isto a diferencia em relação às comunidades, ou ao pré-capitalista. Nesta produção de 

valor identifica-se natureza como sua alteridade, sua negatividade. Entre o jovem e o 

Marx da maturidade, a ruptura também é de natureza do objeto e, assim, de um plano 

metafísico, porque objeto social.  

Teríamos aqui a forma interna, porque se põem as questões relativas ao “tempo 

social de trabalho” à “substância” social ou à “dessubstancialização”, como elaborou 

essa última em sua crítica, Robert Kurz (O Colapso da Modernização, ou mesmo, 

Substância do capital) mas que são todas referenciadas a si mesmas, isto quer dizer, 

explicadas ou criticadas por determinações estritamente sociais. A internalização da 

contradição, entretanto, levaria ao sentido negativo da alteridade, como fetichismo de 

alteridade, na medida em que natureza seria puramente social (o positivo 

insubsistente). A contradição, enfim, só teria efetividade na medida em que mediada 
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pela forma fetichista de consciência. Internamente, a forma da medida como 

desmedida seria a passagem do fetiche da mercadoria para o de acumulação, mas que 

fundamenta – tal forma – ambos fetiches, seja do capital, seja o da mercadoria.  

A contradição interna da mercadoria (“forma relativa” e “forma equivalente”) 

neste primeiro volume, especialmente no movimento do fetichismo da mercadoria
8
, se 

daria pela forma da medida. A medida social, entretanto, não atingiria equidade entre a 

sua forma metafísica, como tempo de trabalho, e a sua dimensão física como a forma 

de expressão (a “forma valor”) do próprio “valor”. Ainda assim, a incongruência 

matemática se faria pela consciência da igualdade “20 varas de linho = 2 casacos...”  

Daí uma linguagem da mercadoria, ou “(...) Se as mercadorias pudessem falar, 

diriam:...” ( L. I, v. 1, 77) Ou ainda, mais adiante, “... o guardião das mercadorias, tem 

por isso, de meter sua língua na cabeça delas ou pendurar nelas pedaços de papel, para 

comunicar seus preços ao mundo exterior (...)” (L. I. v. 1, 87). A medida social 

metafísica, não se equivale a sua linguagem, o dinheiro ou ao valor de uso das 

mercadorias. O problema interno desta contradição entre física e metafísica seria a 

expressão lógica da contradição capital trabalho: o tempo social como “medida”, em 

sua relação material, como preço, sintetiza a desigualdade de que toda soma de 

trabalho seria uma redução, todo aumento do trabalho aumento relativo e, assim, 

haveria redução de tempo de trabalho. Chegaríamos a 20 varas de linho é igual a (–) 2 

casacos, sendo este sinal de menos, a redução da valorização. A noção de concretude 

do trabalho estaria no interior da lógica que se pretende negar. O trabalho concreto, 

assim como todas as determinações de uma razão sensível, estaria no interior da 

fenomenologia materialista de Feuerbach, objeto da crítica para uma crítica social, isto 

é, dialética, em sua crítica d’O capital.  

                                                 
8
 Sobre os fetichismos do trabalho a análise de Marx(s/d) sobre o “processo imediato de produção” em seu 

manuscrito também conhecido como Capítulo VI inédito, se daria inclusive segundo a consciência (fetichista) da 

classe trabalhadora. Ou seja, o processo imediato também deteria os fetichismos do trabalho como forma de 

subordinação do trabalho ao capital, diretamente no processo de produção de mais valia. Do ponto de vista de O 

Capital tal fetichismo estaria focado, por nós, na contradição entre trabalho concreto e abstrato, ainda que a 

determinante da relação capital fosse entre matéria e abstração. 
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A relação entre valor e preço seria a de que quanto menor o tempo de trabalho, 

decorrido da forma social, como desenvolvimento das forças produtivas, maior a 

forma natural de expressão do valor, o dinheiro. Assim, o aumento do dinheiro se faria 

numa ilusão do aumento de valor. Mas o preço ou seria a desmedida do valor ou não 

seria preço. A metafísica social não se adequaria à lógica física natural do universo 

metafísico, mas seria constitutiva da forma mercadoria ou do valor e sintetizar-se-ia na 

consciência de que o dinheiro é valor. Contudo, tal consciência se faria como 

momento da universalidade que a mercadoria é, isto é, natureza sociedade, ontologia 

ou crítica negativa à ontologia. Do ponto de vista da crítica social, o problema 

ontológico se faria como afirmação positiva da natureza que a crítica de O capital teria 

negado. A ontologia estaria no capital, contudo, negada. Daí não ser suficiente 

peneirarmos citações ontológicas ou não ontológicas, para defender um duplo Marx, 

ou um Marx ontológico ou da crítica à ontologia (aqui já seriam três Marx) mas de se 

reconhecer que a crítica social seria uma crítica à natureza, própria de qualquer 

argumento da ontologia, mas que, socialmente, o trabalho e a força de trabalho 

trariam.  

Problematizar o universo lógico categorial da crítica seria o quê de 

diferencialidade dialética exprimida pela crítica negativa de Marx de O Capital. O 

preço como a desmedida, seria forma da medida capital que a natureza, como 

momento da forma mercantil, comporia no ajuste do menos à forma de igualdade (20 

varas de linho = 2 casacos). No preço estaria, enfim, a ilusão de medida para a 

efetividade (relação sujeito objeto) da forma social capital. A desigualdade entre preço 

e valor, entretanto, justamente por ser ilusória, seria condição sine qua non para a 

acumulação, dada a média a que preço chega.  

Tudo se resolveria, deste ponto de vista, em equações monetárias, dado o 

fetichismo de igualdade da mesma, entre preço (forma equivalente) e valor (forma 

relativa). E nisto reside a dificuldade, porque o dinheiro estaria determinado como 

expoente da grandeza de valor, mas seria a quantidade de dinheiro que equivaleria à 

quantidade de outro dinheiro, não a valor. Esta fenomenologia do espírito, isto é, a 

lógica desta onto social, capital, permite-se nos considerar as determinações do 

dinheiro na reprodução do processo social, como ilusão de medida, mas ilusão 
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necessária e, portanto, identitária do capital. Assim critica Marx a relação entre preço e 

valor:  

A possibilidade de uma incongruência quantitativa entre preço e a grandeza de valor ou 

da divergência entre preço e valor é, portanto, inerente à própria forma preço. Isso não é um 

defeito dessa forma, mas torna-a, ao contrário, a forma adequada a um modo de produção em 

que a regra somente pode impor-se como lei cega da média à falta de qualquer regra. ( L. I, 

v.1, 91)  

A contradição interna entre forma relativa e forma equivalente localizar-se-ia na 

gênese do dinheiro que se liga à natureza fetichista do valor. Ainda, em se tratando de 

dinheiro, tal contradição – sob a determinação de fetichismo de valor - é “geral” e 

forma universal do ser social. Assim, não se teria materialidade meramente externa, 

mas ela seria substrato de passagem entre física e metafísica, entre natureza e 

sociedade. A matéria do materialismo de O Capital, fundada na crítica do valor e, 

assim, no fetichismo como momento do ser social, se unificaria em sua identidade por 

essa bifacialidade: física metafísica, abstrato concreto, natureza sociedade, ontologia 

ou crítica à ontologia e que a forma dinheiro constitui. 

A condição social dessa materialidade só seria possível se se tratasse de suas 

duplicidades. Assim, do ponto de vista da materialidade da crítica, ela seria forma, 

mera afirmação, mas negada na crítica à ontologia, à natureza, à física, etc.. A matéria, 

entretanto, se identificaria nesta contradição mostrando-se sua insuficiência enquanto 

unidade simples. A forma simples, na qual a equivalente detém o “enigma”, também 

estaria sob a universalidade da contradição, natureza e sociedade. Assim, a passagem 

para a forma desdobrada, como busca da completude desta universalidade, será 

tensionada na dimensão temporal da contradição, expressa na sequência até o infinito 

das infinitas equações de trocas possíveis.  

A segunda forma, isto é, a desdobrada, tornar-se-ia segundo momento da própria 

forma do ser social que talvez, em O Capital, o volume II possa ter expressado 

momentos centrais desta contradição. A lógica da infinitude (a noção de 

“...desdobrada” poderia nos trazer a isto) e a finitude como passagem da mais valia 

absoluta para a relativa. A segunda forma da mercadoria, entretanto, traria a tensão 

entre uma contradição simultânea (finito e infinito) cuja lógica só seria possível de ser 
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posta no tempo como a infinita sequência das equações de troca. Aqui teríamos o 

fundamento de sua insuficiência e a crítica ao tempo, em Marx, que posteriormente se 

transformaria em tempo histórico. Disso falaremos no próximo capítulo. 

Para Marx formar-se-ia a impossibilidade dessa resolução entre quantidade de 

equivalências e a qualidade de tudo expressar-se em uma única soma, único montante 

quantitativo de dinheiro (qualquer que seja esse montante, R$ 1,00 ou R$ 

1.000.000,00) a simultaneidade de todas as formas da troca. Esta simultaneidade dada 

pelo tempo médio, forma preço, seria o fetichismo de valor que, contudo, realizar-se-ia 

como acumulação. A não efetividade da contradição entre tempo e lógica, seria o 

fundamento da insuficiência da “forma desdobrada” do valor, dado que a mesma não 

atingiria a simultaneidade da forma do equivalente geral.  

Ruy Fausto, em Dialética hegeliana e dialética marxista, apresentou as 

determinações da má e da boa infinitude, a partir de Hegel, na lógica da 

simultaneidade da contradição, em Marx. Hegel faria a crítica à determinação 

incondicional do tempo como forma da contradição. Isto porque o tempo enquanto tal 

não escaparia da crítica à contradição começo e fim, qual seja, o princípio de 

contradição já está tanto no começo quanto no fim, já que seriam termos identitários. 

Assim, como expusemos no excerto sobre Hegel, a própria contradição antecede o 

tempo como começo e/ou fim.  

No materialismo histórico e dialético de Marx, em O Capital, a tensão entre a 

história, como sua forma temporal e crítica, e a simultaneidade da contradição abstrato 

e concreto fundaria o sentido de sua materialidade, mediado este pelo fetichismo da 

metafísica social que levaria à própria crítica. A segunda passagem da forma valor, 

isto é, da simples para a desdobrada estaria sob a contradição finito e infinito [boa ou 

má infinitude de Hegel] sob os termos lógica e história, a qual poderia deter paralelos 

com o segundo volume de O Capital (excertos destacados neste estudo). Isto do ponto 

de vista do “tempo de trabalho” como “mais valia absoluta”, e “mais valia relativa”. 

Ao final do primeiro volume (também excertos destacados por nós) a contradição 

entre lógica e história (finito e infinito) se faria como lógica e história social. A 

história assim também poderia ser tomada como a materialidade temporal ontológica, 

o que a crítica do valor e do fetichismo buscaria negar.  
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A historicidade seria a sucessão das diversas equações de troca como o que não 

corresponderia ao problema da simultaneidade “espacial” da troca. Haveria equações 

que jamais se relacionariam na forma da troca, embora todas fossem mercadoria, o que 

exigiria a simultaneidade da troca entre todas. É na forma dinheiro que isto se 

efetivaria, sob seu fetiche. O problema do “tempo de trabalho”, entretanto, se poria 

como “tempo socialmente necessário de trabalho” e cuja forma seria a crítica 

(negação) ao puramente sucessivo do tempo. A contradição entre o infinito e o finito 

da enorme produção de mercadorias, teria de chegar na universalidade da forma 

mercadoria, em que tudo está nessa forma. A intercambialidade idealizada, teria de 

estar na forma como simultaneidade. Não realizar isto, seria a “insuficiência” da forma 

desdobrada. Afinal, a passagem seria a da forma simples para a das infinitas formas da 

troca.  

Nesta medida, de que finitude se trataria? O mau infinito dos limites da forma 

desdobrada seria não ser troca tudo ao mesmo tempo, ainda mais, não ser tudo, numa 

só unidade de medida. Esta simultaneidade da contradição interna do valor, posta por 

sua expressão monetária, seria forma entre fenômeno e essência: a “boa infinitude” 

hegeliana. Isto  negaria o meramente positivo da totalidade, da soma do número de 

trocas possíveis. Este infinito matemático posto no tempo constituir-se-ia o infinito ao 

qual nunca se chega. Esse “mau infinito”, criticado por Hegel, em sua Ciência da 

Lógica, seria a forma necessariamente a ser criticada (negada) para “subsistir” 

enquanto negatividade, pois qualquer positividade seria o “subsistente em si”, negado 

por sua relação para com o negativo (HEGEL, 1968, 356-357). O tempo enquanto esta 

positividade, teria de ser negado pela forma clara, mas também “ofuscante”, em Marx, 

de O Capital, que seria o “dinheiro”, aliás, também chamado de “equivalente geral”, 

ou “D) A Forma Dinheiro” (L. 1, v. 1, 69). Nesta medida, a forma sequencial das 

formas da troca, não atingiria o universo do qual (a forma sequencial) faria causa. A 

infinitude, enfim, daquilo que nunca chega ao fim, seria a má infinitude da forma 

sequencial enquanto fetichismo da mercadoria. Pois em todas suas formas seria forma 

de consciência, relação sujeito objeto que fundaria a forma social. A crítica ao fetiche 

de Marx, entretanto, estaria no centro da crítica propriamente social.  
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A universalidade da mercadoria, contradição de sua simplicidade, já limitada, 

não teria, na forma desdobrada, os limites superados do simples que nega, como sua 

identidade necessária. A infinitude da forma da troca, sempre detém, na forma 

desdobrada, um tanto que, no tempo, irá atingir. Assim, haveria um quê temporal que 

negaria a possibilidade da universalidade da forma desdobrada cujo sentido seria 

alcançar a universalidade da troca que a simples, “enigmática”, não resolveu. Na 

passagem da “forma simples” para a “forma desdobrada” Marx diz:  

Entretanto, a forma individual de valor passa por si mesma a uma forma mais completa. 

Por meio da mesma, o valor de uma mercadoria A é certamente expressão de uma mercadoria 

do outro tipo. Qual é, porém, a espécie dessa segunda mercadoria, se casaco, se ferro, se trigo, 

etc., é totalmente indiferente. Assim, conforme ela entre numa relação de valor, como esta ou 

com aquela espécie de mercadoria, surgem diferentes expressões simples de valor, de uma 

mesma mercadoria. O número de suas possíveis expressões de valor é apenas limitado pelo 

número de espécies de mercadorias diferentes dela. Sua expressão individualizada de valor, 

converte-se, portanto, em uma série constantemente ampliável de suas diferentes expressões 

simples de valor. (L. I, v. 1, 64)  

   A forma desdobrada, entretanto, não superaria o universo da infinitude a que se 

pretende chegar na ampliação das equações de troca, não mais uma, mas todas. O 

problema seria que o universal não estaria ao mesmo tempo sendo a mediação de 

todas. A “forma da troca geral” ou o “dinheiro” será, entretanto, o universo das trocas 

na simultaneidade de uma única e só expressão monetária de todo o “trabalho social”. 

A forma geral, assim, seria a relação de toda e qualquer quantidade (montante) de 

valor comparada em equivalência com qualquer outro montante de dinheiro. Ao 

mesmo tempo, as diferentes mercadorias, mediadas por sua igualdade ao dinheiro 

estão absolutamente em todas as equações entre elas. Não ter realizado esta 

contradição, o singular (uma cédula de dinheiro) representar todas as possíveis 

equações de trocas, maiores ou menores que a própria cédula, teria sido o fator 

limitante da “forma desdobrada” do ponto de vista do universal: troca entre 

mercadorias. Esse dinheiro seria forma de expressão do trabalho social mundial da 

produção do valor. O ouro como o dinheiro mundial universal chegaria a essa 

simultaneidade.  
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Nesta medida, mesmo Marx consideraria as “insuficiências da forma valor total 

ou desdobrada” (L. I, v. 1, 65). Aqui nos reencontraríamos com a crítica hegeliana à 

má infinitude, na medida em que o universal, o individual, ou o particular (formas da 

contradição entre os termos anteriores), “nunca terminam suas representações” (L. I, v. 

1, 65). Assim, não se detém a consciência da “infinitude” (L. I, v. 1, 65) no exato 

instante de se conhecer a individualidade que seria a forma simples. É na “forma 

geral” ou na “forma dinheiro” que as “insuficiências da forma valor total ou 

desdobrada” seriam superadas. A “Forma Geral de Valor” não só todas as mercadorias 

do lado esquerdo da equação, mas também a do lado direito estariam relacionadas (1 

casaco = 10 libras de chá = etc. = 20 varas de linho), isto quer dizer, todo o universo 

do mundo da mercadoria está equivalido na forma de 20 varas de linho, ou 2 onças de 

ouro. Teríamos de nos atentar que as proporções de dentro do parêntese, “1=10 =etc. ”, 

também estariam numa proporção de equivalência. “1 casaco é igual a 10 libras de chá 

= etc., de modo que estaria universalizada a simultaneidade das trocas quando de sua 

forma geral ou “forma dinheiro”, adquirindo esta última o seu “caráter modificado da 

forma valor” (L. I, v. 1, 66), isto é, de sua forma na forma do dinheiro. O “caráter 

modificado”, entretanto, devém de que em uma única expressão de valor, todo o 

universo das trocas mercantis, estaria, “simultaneamente”, expresso em uma só 

unidade:  

  As mercadorias representam agora [na forma geral de valor ou na forma dinheiro] seus 

valores 1) de modo simples porque na mesma mercadoria, e 2) de modo unitário, porque na 

mesma mercadoria. A sua forma valor é simples e comum a todas, portanto, geral. (L. I, v. 1, 

66)  

Contudo, qual a forma particular da contradição “entre simples e comum”, ou o 

individual e o universal? Essa forma particular seria a do dinheiro, cuja contradição 

universal e individual encontra sua forma particular – essa contradição – de se 

efetivar: a “simultaneidade” (L. 1, v. 1, 67). Este talvez seja o “caráter modificado” da 

forma valor na forma dinheiro. Trata-se do “mundo das mercadorias” simultaneamente 

sendo expresso no dinheiro e em todas as mercadorias. “(...). Uma mercadoria só 

ganha a expressão geral de valor porque simultaneamente todas as demais mercadorias 

expressam seu valor no mesmo equivalente e cada nova espécie de mercadoria que 

aparece tem de fazer o mesmo. (...)” (67)  
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Marx problematizaria a forma da resolução entre o universal e o particular que a 

simultaneidade do dinheiro (forma da contradição) traria. A contradição entre finitude 

e infinitude se expressaria numa condição corpórea de “encarnação” do valor. Se a 

forma da consciência capital seria análoga ao “nebuloso mundo da religião” e não à 

física, então, a física social seria fantasmagoria a ser o resultado de uma consciência 

necessária. Daí os sentidos da negatividade a uma natureza dada, porque esta, 

enquanto dada seria o que necessariamente deveria ser criticada. Esta crítica seria a 

forma da natureza sob a dialética negativa, uma crítica à natureza, ao físico, ao em si, 

condição da crítica social, isto é, materialista, mas necessariamente mediada pela 

dialética, o que seria possível pela forma negativa do ser, ou de sua ontologia social.  

A diferença contraditória aqui seria que a materialidade pensada em si, como 

todo e qualquer em si, seria abstração. Isto implicaria numa necessária crítica ao 

ontológico, consciência do dinheiro enquanto equivalente geral. O dinheiro, enfim, 

como ontologia da valorização. Aí a ambiguidade, ou a contradição do sentido de 

verdade a que se chega no dinheiro, enquanto ponto de chegada da verdade científica 

social, qual seja: a revelação da verdade seria o fetichismo do dinheiro. A verdade 

enquanto fetichismo levaria à contradição não resolvida, não superada, para usarmos o 

sentido que história deverá tomar aqui, quando de nossa discussão a respeito da 

“Acumulação Primitiva”. A encarnação, aliás se faria na “matéria”, no valor de uso 

contraditório ao valor e, assim, ao invés de ressaltar sua determinação metafísica, 

como “trabalho social”, a tecelagem
9
  universalizaria a “forma natural” do valor. 

Trata-se de sua “encarnação visível”:  

A forma valor geral relativa do mundo das mercadorias imprime à mercadoria 

equivalente, excluída dele, ao linho, o caráter de equivalente geral. Sua própria forma natural é 

a figura de valor comum a esse mundo, o linho sendo, por isso, diretamente trocável por todas 

                                                 
9
 Sobre os fetichismos do trabalho a análise de Marx(s/d) sobre o “processo imediato de produção” em seu 

manuscrito também conhecido como Capítulo VI inédito, se daria inclusive segundo a consciência (fetichista) da 

classe trabalhadora. Ou seja, o processo imediato também deteria os fetichismos do trabalho como forma de 

subordinação do trabalho ao capital, diretamente no processo de produção de mais valia. Do ponto de vista de O 

Capital tal fetichismo estaria focado, por nós, na contradição entre trabalho concreto e abstrato, ainda que a 

determinante da relação capital fosse entre matéria e abstração. 
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as outras mercadorias. Sua forma corpórea passa pela encarnação visível, pela crisálida social 

geral de todo o trabalho humano. (L. I, v. 1, 67)  

A “tecelagem”, como trabalho social, seria o tempo social médio de produção, 

então, a força de trabalho num dado grau de desenvolvimento médio das forças 

produtivas que põe o preço como expressão do valor e fundado na concorrência, caso 

contrário, a média seria impossível de se efetivar. A tecelagem como “forma natural” 

seria a revelação fetichista do dinheiro, enquanto forma identitária desta ontologia 

social, na medida em que enquanto diminui produção de valor, aumenta a sua 

expressão como trabalho concreto.  

As mercadorias postas sob a consciência da utilidade física e fisiológica 

enquanto mercadoria, seriam forma de consciência do processo social. A natureza 

estaria aqui como objeto da crítica e não seria categoria da mesma. Certamente, para a 

crítica pela forma afirmativa de natureza, o seu princípio da crítica, isto é, “o 

trabalho”, na sua naturalidade ontológica teria de ser o incriticável, porque qualquer 

crítica a esse princípio seria a sua insubsistência revelada. Enquanto natureza seria a 

externalidade a qualquer pensamento e a crítica, contudo, revelaria ser tal 

externalidade forma de consciência, daí a insubsistência da natureza enquanto forma 

da razão social. Então, bastaria pensar que já não se subsistiria a ontologia do trabalho. 

A generalidade do trabalho como “o caráter humano geral do trabalho, constitui seu 

caráter especificamente social” (L. I, v. 1, 67). Aqui a contradição implica numa 

crítica categorial, isto é, a noção de “trabalho humano” está socialmente constituída e, 

portanto, tal categoria não poderia ser naturalizada. Do ponto de vista de sua crítica à 

economia política, esta naturalização se faria como consciência natural da mercadoria 

dinheiro. Mas de qual forma particular se coloca a forma dinheiro, senão a da 

naturalização? Observemos que a passagem da “forma geral” para a “forma dinheiro” 

não detém, como lembra Ruy Fausto, nenhuma mudança sintática, isto quer dizer, de 

lógica dentro da “linguagem da mercadoria”, como expressa Marx, a respeito da 

distinção entre “valor” e “forma valor”. Nesta medida, se a forma geral antecede à 

forma dinheiro é para poder expressar os termos da naturalização social que o dinheiro 

enquanto mercadoria universal é, como princípio, desde sua forma simples, mas 

universal, mesmo como “coisa”. Nesta medida, trabalho humano, ou mesmo abstrato, 

seria forma social de ser do trabalho, enquanto abstração [o trabalho humano geral], só 
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possível na forma metafísica social. Assim argumentaria Marx a respeito da diferença 

entre as quatro formas (singular ou acidental (I), desdobrada(II) e forma geral (III) ou 

forma dinheiro(IV)) da contradição entre forma relativa e forma equivalente e na 

“forma dinheiro” diz:  

Ocorrem modificações essenciais na transição da forma I para a forma II, da forma II 

para a forma III. Em compensação, a forma IV não difere em nada da forma III, a não ser que 

agora, em vez do linho, possui o ouro a forma de equivalente geral. O progresso apenas 

consiste em que a forma de permutabilidade direta geral ou a forma equivalente geral se 

fundiu agora definitivamente, por meio do hábito social, com a forma natural específica da 

mercadoria ouro. (L. I, v. 1, 69)  

O ouro, entretanto, naturalizaria a metafísica social, identidade da “forma 

dinheiro”. A mudança do padrão de preço, da mercadoria como equivalente geral de 

qualquer uma - “20 varas de linho”, (L. I, v. 1, 66) - para “2 onças de ouro” (L. I, v. 1, 

69) implicaria na equivalência naturalizante da forma dinheiro. Isto é, ela exigiria o 

questionamento de o porquê dessa dupla apresentação de uma só lógica. Assim, 

mudaria a forma de apresentação do trabalho social no “ouro” como peso e como 

moeda (“padrão de medida” (peso) e “padrão monetário” (idealização do ouro). A 

libra peso (subdividida ou acrescentada sua massa), e a libra monetária, expressão de 

tempo de trabalho, por exemplo), formaria o universo social como “natural 

sobrenatural social”, isto é, a lógica metafísica social, na qual se teria como momento 

a naturalização do valor. O tempo de trabalho naturalizar-se-ia no ouro enquanto 

matéria em si, valor em si, trabalho em si.  

Seria esta a consciência abstrata do sentido material do valor, não mais do ouro. 

A pura materialidade tornar-se-ia, enfim, possível enquanto abstração do valor: sentido 

positivo da ontologia do trabalho, pensado como natureza humana. Pois o peso, a 

maleabilidade o seu brilho, passaria a ser explicação natural da metafísica social 

“tempo de trabalho”, no que natureza humana e trabalho seriam termos distintos (ouro 

e naturalização do valor), mas na mesmíssima forma lógica da coisa em si.  

Noutro momento da relação, isto é, social, deter-se-ia o valor em si, mas negado, 

porque “puramente social”. A diferença dialética, entretanto, teria de se ter uma 

afirmação positiva do natural ao mesmo tempo em que jamais poderia ser negada. 
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Contudo, tal negação estaria posta, na medida em que a positividade natural seria 

forma de consciência relativa à universalidade da forma mercantil (forma relativa e 

forma equivalente). Nesta segunda ordem do positivo, o positivo negado de natureza, 

se faria como “puramente social” e assim, tanto sociedade como natureza seriam 

formas sociais. O enigma da forma ouro, portanto, “brilha” – porque é expressão de 

valor – mas “ofusca”, nas palavras de Marx, porque naturaliza o valor.  

  O enigma do equivalente, ou do dinheiro, não seria, nem teria sua solução, dada 

sua forma ofuscante, fetichista, na qual a crítica se fundaria. A forma, aliás, enigmática 

da mercadoria, mediadora da própria crítica, tornaria este enigma o ponto de chegada 

da crítica como seu fim, o qual se equivaleria ao meio hegeliano do “fim do sujeito” 

da razão iluminada do conceito (doutrina da subjetividade). A simultaneidade da 

forma dinheiro, entretanto, resolver-se-ia na “boa infinitude” hegeliana, desde que 

revelasse a universalidade do fetiche, como fetiche do dinheiro (que é também fetiche 

de capital). Sua forma, a mais externa, dentro do espaço lógico da crítica social seria a 

natureza. Num paralelo rápido a Hegel, teríamos aqui ortodoxia entre o fetiche de 

Marx e a crítica do sujeito da razão de Hegel, o que nos permitiríamos argumentar a 

respeito de não ter havido realmente uma inversão de Hegel na crítica de O Capital. 

Isto porque a reposição do fetiche, como a descoberta da razão conceitual que seria o 

dinheiro, na dialética da mercadoria de Marx, seria equivalente ao “fim do sujeito” 

hegeliano de Ciência da Lógica.  

Do ponto de vista do ser social mediado pela negatividade da contradição 

teríamos a ontologia negativa, isto é, a crítica à ontologia como forma do ser social. Já 

que esta seria o plano externo (natural) do valor, ela se incluiria como objeto da crítica 

de O Capital, a forma negada da crítica. O “humano”, o “geral” seriam efetividade do 

real como forma de consciência. Assim, na cisão sujeito objeto “trabalho humano” já 

seria consciência social, mas não meramente consciência humana. Na crítica social, 

entretanto, o trabalho concreto, como pura materialidade seria a abstração a ser 

criticada. Esta pureza da matéria como “nervos”, “cérebro” e “músculos” já estaria no 

“caráter humano geral do trabalho” estritamente em seu “caráter especificamente 

social”.  
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A materialidade interna da contradição capital seria redução ou abstração da 

“força de trabalho”, isto é, “tempo social de trabalho”, porque nesta residiriam os dois 

lados do ser social: o natural e o social. Insistimos que a materialidade na crítica 

negativa de O Capital se identificaria na contradição para com a abstração e, no 

entanto, não seria absolutamente dada em si. Por isso mesmo, a natureza do trabalho 

se determinaria socialmente, ao contrário dum mero dado:  

A forma valor geral, que representa os produtos de trabalho como meras gelatinas de 

trabalho humano indiferenciado, mostra por meio de sua própria estrutura que é a expressão 

social do mundo das mercadorias. Assim, ela evidencia que no interior desse mundo o caráter 

humano geral do trabalho constitui seu caráter especificamente social (L. I, v. 1, 67).  

Aqui teríamos o natural como especificamente social. Não queremos 

desconsiderar a possibilidade de Marx, ao longo dos três volumes de O Capital, ter 

escrito parágrafos ou mesmo páginas, assentado na forma estritamente concreta do 

trabalho, afinal, a questão ontológica seria aquela na qual estaria assentada a 

consciência moderna, onde se formaria a crítica de Marx. Ou seja, ele não poderia 

estar fora desta questão que seria social. O Capital problematizaria este aspecto 

ontológico a partir da necessidade ontológica como forma social da naturalização, 

contudo, numa negação da ontologia social, sem reafirmá-la. A contradição entre o 

social e o natural seria necessária, isto é, inevitável e só nesta relação se teria a 

identidade de cada um. Este reconhecimento da dupla identidade do ser social, 

somente na crítica negativa à ontologia seria possível.  

Quanto a Marx, esta seria a contradição de sua crítica, no sentido da 

negatividade dialética de Hegel levada criticamente n’ O Capital. A crítica dos seus 

diversos manuscritos teria tomado este problema ainda de forma relativamente 

diferenciada. A forma bastante afirmativa e declarada do pressuposto ontológico 

estaria nos Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844, pouco mais questionada, 

na Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Esta discussão também poderia ser 

encontrada em A Questão Judaica, onde o problema da “emancipação humana” 

revelaria que a noção de liberdade seria generalidade burguesa e traria 

problematizações lógicas à questão da liberdade e necessidade, por exemplo, no que 

diz respeito à questão ontológica.  
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Em O Capital o principal aspecto seria a forma negativa da ontologia como 

identidade da crítica. Aqui a ontologia teria localizado o limite de sua crítica, o lógico. 

Assim, a crítica negativa do valor de Marx, do ponto de vista da delimitação da crítica 

ontológica, ocorreria por conta do universo categorial do real (em sua forma mais 

externa) como materialismo histórico e dialético.  

A ontologia, estando neste universo e sendo a universalidade naturalizante do 

social, inevitavelmente terá de ser criticada, para se realizar a crítica propriamente 

social. O limite lógico, acima anunciado, é verdadeiramente o que falta de dialética 

numa crítica social cujo princípio da crítica seria a determinação natural 

inquestionável: a ontologia mesmo. A crítica social do valor de Marx, afirmamos, 

seria, enquanto social, a crítica (negação) à natureza, ao trabalho, etc., mas em síntese, 

uma crítica à ontologia. N’O capital, questionar a ontologia, criticá-la, seria evidenciar 

seu limite lógico que, para ser ontológico, não pode ser criticado, é natureza, teria de 

independer-se de qualquer razão, seja a crítica ou não... 

Consideramos, assim, que Marx (jovem e velho) teria explorado essa 

universalidade limítrofe da crítica materialista histórica e dialética, qual seja, o 

ontológico ou sua crítica, para redefinir o sentido negativo em sua dialética da crítica 

do valor. A “crítica à economia política” seria forma de, em O Capital, reconhecê-los 

como momentos identitários de cada uma, porque postos sob relação negativa. O 

social seria negação necessária ao natural, ou ontológico, o que levaria a negatividade 

ao nível do sistema da crítica que assim, tal sistema também não poderia ser 

ontológico.  

A negatividade da crítica aqui, entretanto, teria de pôr a negação do próprio 

sistema da crítica, de modo que não se poderia ter um princípio definitivo (positivo) da 

crítica, identidade ontológica negada.  

A negatividade crítica de O Capital seria lógica, isto é, estaria em todos os 

momentos da história, como passado, presente e futuro. A negatividade da crítica 

assentada na externalidade da natureza, ontológica, seria histórica. Nesta última, a 

externalidade humana se encontra como razão superadora na dimensão temporal do 

real. No tempo, a razão social se fará encontrada como natureza humana. Como já 

elaboramos mais acima, todo o problema seria a crítica histórica que, ao ser esta sua 
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forma lógica, não deteria a alteridade entre sociedade e natureza, para se fazer como 

crítica social.  

A lógica histórica apreenderia a lógica da contradição como que tornando 

possível, sob as determinações de natureza, determinar-se enquanto lógica social. A 

natureza nos dois polos da contradição, logicamente, não permitiria tecer os termos da 

crítica social, fossem eles práticos e/ou teóricos. A contradição sociedade natureza 

seria assim fundamento da crítica social e de seu sentido social, que se efetivaria pela 

relação entre física e metafísica, num sentido mais interno à crítica do valor. No 

entanto, seja interna ou externamente, a crítica de Marx teria sua identidade na relação 

negativa entre o natural e o não natural, que O Capital consideraria. Na forma negativa 

da crítica do valor, e não pela alienação, a própria ontologia do ser social terá de se ver 

com a “fenomenologia do espírito capital” como fetiche do capital - nos apropriando 

de Certa Herança Marxista de Giannotti - que fundamenta a identidade de natureza ou 

naturalização a partir de sua contradição social que é a metafísica. No fetiche do 

capital se teria a naturalização do valor, da acumulação como o que levaria ao fundo a 

contradição capital trabalho.  

Se do ponto de vista externo teríamos sociedade natureza, internamente ter-se-ia 

a contradição entre física e metafísca, natural e sobrenatural, abstrato e concreto e, 

portanto, “trabalho humano abstrato” seria a forma dessa contradição e não mera 

afirmação da verdade ontológica de trabalho.  

Assim, a “2) Relação de desenvolvimento da forma valor relativa e da forma 

equivalente” (L. I, v. 1, 67), seria determinada pela produção de valor como 

determinação social. A quantidade de representante de valor, isto é, da forma 

equivalente, estaria sempre na proporção determinada pela quantidade de valor social 

produzido e o quanto isto está relacionado a sua expressão ou forma de valor: o 

dinheiro como o mundo das mercadorias sintetizado no preço.  

O desenvolvimento, entretanto, da forma relativa e equivalente, seria chegar no 

desvendamento do dinheiro, o enigma que não se decifra, pois decifra-se a existência 

do enigma, mas não o enigma mesmo.. A relação de necessidade seria tal que só seria 

dinheiro se fosse enigmático, religioso, enfeitiçado, etc. A clareza ofuscante do 

dinheiro talvez fosse a expressão mais clara (para não deixar escapar a ironia) da 
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consciência sobre o capital, que seria também uma consciência do capital. O 

iluminismo da forma positiva da crítica que se atrelaria ao jovem Marx, por exemplo 

da alienação dos Manuscritos Econômicos e Filosóficos, seria negado, em O Capital, 

na medida em que haveria uma dimensão ofuscante da clareza iluminista. O brilho do 

dinheiro do enigma seria a sua condição obscura, de objeto, como condição da sua 

própria clareza, senão, como condição para a mediação social, portanto, fetichista.  

Em O Capital tem-se o iluminismo como forma de consciência, sim, mas 

negado. Daí seria necessário estabelecer a relação disto para como um marxismo que 

buscou o rejuvenescimento do velho Marx e que a discussão entre Henri Lefebvre e 

Louis Althusser talvez seja uma aproximação a este universo que foi o do 

materialismo histórico e dialético, mas que, pelo próprio método, coincidia com o 

social enquanto totalidade real da ontologia (negativa) de O Capital. Esta fundada 

numa fenomenologia (negativa) do espírito, sendo este último o encontro de sua não 

razão: o fetichismo do dinheiro. Este seria o “desenvolvimento da forma valor relativa 

e da equivalente”. Sendo esta última, o dinheiro, a passagem “não essencial” da forma 

III (geral) para a forma IV (dinheiro) da mercadoria. Daí o sentido de uma 

inessencialidade a que chega a razão e não do que parte: o fetichismo universal do 

equivalente geral.  

Mas porque a necessidade desta inessencialidade como forma da mercadoria? A 

passagem da natureza (valor de uso) como expressão de valor, preço, teria a forma da 

inessencialidade e, assim, como ambas (relativa e equivalente) são dinheiro idealizado 

ou sonante, o enigma está no encontro da razão com a inessencialidade. Esta seria 

forma essencial da ontologia do ser social capital, porque o ser social se fundaria nessa 

metafísica social como fenomenologia capital.  

A fenomenologia como sua forma de consciência, mesmo passando por sua 

essencialidade, a produção de valor, seria o fetichismo do dinheiro cuja naturalização 

realizar-se-ia com o universo da ontologia como forma do capital. Passar por ela (a 

ontologia) seria inescapável, do ponto de vista da crítica a uma sociedade metafísica, 

porque a ontologia seria forma de consciência genérica, assim como a mercadoria, 

uma coisificação já posta na forma da troca.  
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Assim, encontrar momentos ontológicos em O Capital não seria passível de, 

imediatamente, constituir-se a unidade entre jovem e velho Marx. O rejuvenescimento 

do velho Marx já se faria como posição da crítica de Marx a si mesmo quando se 

define o ontológico como forma objetiva da crítica como princípio dado, a “natureza 

humana”.  

A natureza humana que estaria dada na crítica ontológica, já se faria como 

relação sujeito objeto, determinada pela contradição sociedade natureza. Na crítica ao 

fetichismo e ao valor, a contradição se daria em relação à materialidade, portanto, que 

se permitiria se ver como sujeito e objeto, como física e metafísica. O trabalho como 

“tempo de trabalho” seria a forma social que tornaria logicamente possível delimitar a 

metafísica da natureza.  

Haveria determinações sociais que não estariam na natureza das coisas, mas este 

negar do natural, identidade do social, teria de ser negação da natureza e, assim, 

determinação social. Se não se sabe o que é este negar, ao menos se compreende que o 

afirmar em si e por si não seria a forma do ser social tomado como estritamente 

natural. Isto exigiria uma linguagem das ciências naturais para se pensar, refletir e 

criticar o valor ou o social. Contudo, a superação disto é condição da dialética, pelo 

menos, desde Kant. 

O assento da forma da equivalência, até antes da forma dinheiro, ao se fazer na 

comparação entre duas mercadorias detém esta dupla determinação (valor e valor de 

uso/forma relativa e forma equivalente). Pelo lado do fetiche, a metafísica seria preço 

naturalizar o valor, mas a natureza da mercadoria não resolveria a contradição a partir 

da determinação natural da mercadoria. Nesta medida, a naturalização não se colocaria 

como solução da crítica social, mas como objeto dela. O valor, ao não estar na matéria 

(consciência do valor), seria forma de negar a materialidade como algo dado, seja ela o 

que for, e ser esta contradição identitária do real, ou sociedade capitalista. A passagem 

seria o esclarecimento do iluminismo em sua obscuridade religiosa de “encarnação” 

do valor (FAUSTO, 1997) que a forma relativa é. “Desloquemos da ilha luminosa de 

Robson à sombria Idade Média Européia,” (L. I, v. 1, 74) certamente seria uma crítica 

ao iluminismo que identificar-se-ia com economia política do desenvolvimento social 

naturalmente dado, o trabalho como dádiva da terra, no extremo do argumento 
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fisiocrático. O tempo como mera sucessão inquestionável e, assim, ontológica, seria 

problematizado, na crítica de Marx ao iluminismo da ciência. A luminosa ilha de 

Robson Crusoé o que seria? O aborrecimento lógico da ontologia da economia, do 

capital, do trabalho, da mais-valia, onde se tornaria possível pensar sociedade 

exclusivamente com o trabalho individual do único salvo de seu naufrágio, 

contradição nos termos. Identificaríamos aqui, a crítica à ontologia do social e de seu 

fundamento substancial, o trabalho, que seria, na crítica negativa de Marx, somente 

possível no moderno. A negatividade de Marx, entretanto, atingiria, nos mesmos 

termos de Hegel a finitude do sujeito da razão.  

A crítica, portanto, seria retirada de sua condição afirmativamente ontológica e 

tanto o puro presente da ilha de Robson, salvo do naufrágio, como a “sombria” idade 

média, são reconhecidos sob os princípios iluministas (iluminado ou escuro/sombrio), 

mediados por categorias do capital, como valor, mais valia, etc... Assim, esse passado 

ao capital seria relação sujeito objeto como presente, ou seja, como consciência da 

forma social capitalista. O dinheiro naturalizando o valor na forma valor e o trabalho 

naturalizado, como da história humana, seriam aqui objetos da crítica de Marx à forma 

iluminista de crítica social. A ironia de Marx à economia política seria encontrar o 

Robson capitalista de si mesmo, o que expressaria a impossibilidade da ontologia do 

trabalho e da história. A naturalização do valor e da economia capitalista também teria 

formado a consciência da história, como o tempo natural, físico.  

Tanto a “ilha luminosa” de Robson Crusoé, quanto a “ sombria Idade Média 

europeia” estariam mediadas por suas respectivas zonas de sombras. O iluminismo 

unificaria os diferentes momentos do tempo como presente. A retrospectiva ou a 

prospectiva do tempo seria determinação da consciência fetichista moderna, isto é, da 

sociabilidade mediada pelo valor a qual a ontologia do trabalho se fundamentaria. 

Assim, o dinheiro seria naturalização de um tempo que não teria nada haver com as 

determinações sociais, isto é, o “tempo de trabalho”. Contudo, como o tempo de 

trabalho seria a consciência do histórico, então, a história como consciência seria 

limitada ao tempo de trabalho. Na identidade negativa (redução desse tempo) a própria 
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história e seu sentido, seriam possíveis como forma de consciência não ontológica, já 

que fundadas pela crítica à ontologia do trabalho
10

.  

O valor sacralizaria o dinheiro, tal qual o deus na estátua. O trabalho endeusado, 

fictício, na estátua, isto é, na materialidade natural do dinheiro, expressaria, de modo 

fetichista, a metafísica tempo de trabalho social. Por se conceber como matéria e 

realizar a troca de coisas por coisas, isto é, dinheiro por mercadoria, detém a fé de que 

são dotados de alma e vida própria, pois estaria na natureza do dinheiro ser valor e, 

então, trocá-lo por mercadoria seria possível sob uma consciência religiosa. Se a 

crítica social se fizesse destituída de sua consciência metafísica não se poderia definir 

a alteridade do que seja ciência de consciência social. Mesmo porque o problema do 

marxismo e de Marx teriam coincidido – tanto teórica quanto praticamente – na auto 

consideração de sua crítica social como científica.  

Do ponto de vista da metafísica, tal ciência se poria como necessariamente 

crítica. Haveria que se negar/criticar a natureza, para ser crítica social. Justamente 

porque na forma dinheiro haveria uma revelação divina (enfeitiçada) do que seria o 

capital e o capitalismo. Isto, por si só, já seria uma crítica à verdade da ciência social 

positiva. Chegar à verdade científica de que se trata de uma consciência religiosa. 

Assim, o próprio tempo, como tempo histórico da superação já se faria como relação 

sujeito objeto entre natureza e sociedade (daí o problema do histórico). A passagem da 

                                                 
10

 Aqui seria o caso de se considerar Ricardo Antunes e a coleção A dialética do trabalho.  Escritos de Marx e 

Engels. O livro 2, por exemplo, inclui o texto a respeito da relação entre a anatomia humana e a do macaco que, 

evidentemente, não era a questão de Marx de O Capital. Todo o problema seria deter uma forma, também de 

crítica, que fosse estritamente social. 

 Nas Teorias da Mais Valia, por exemplo, tem-se a crítica à economia fisiocrática, em pensar o trabalho na terra 

como o trabalho produtivo. O exemplo seria a ervilha que com uma semente a terra produziria muitas outras. Já 

o cozinheiro que cozinha essas ervilhas não é produtivo porque só transforma as ervilhas, mas não as acrescenta. 

Nesta crítica, Marx demonstra que o problema do trabalho produtivo chegaria à razão entre “tempo socialmente 

necessário de trabalho” e “mais trabalho”. Assim, o trabalho produtivo como aquele que produz um tempo social 

médio e concorrencial fundado no “mais trabalho”. O trabalho não seria uma dádiva natural, mas a dádiva 

natural seria a consciência da economia política enquanto forma de consciência social. Aí, mesmo a crítica à 

economia política tinha um limite a se explicitar, como a sua verdade crítica, o que se fará mais desenvolvido ao 

longo de nossa crítica. 
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forma IV para a forma III é, assim, retroativa, ou seja, desde o princípio se falaria do 

dinheiro, como forma de negar a contradição interna do capital, qual seja valor e 

valorização do valor, valorização e crise, fundadas estas contradições, na metafísica 

trabalho. A naturalização do valor e do trabalho a que isso levaria não aproximaria a 

crítica social a essas contradições internas, “puramente sociais” do capital.    

Do ponto de vista, social, a forma naturalizada de tempo físico da adequação 

entre preço e valor só seria possível se se tomasse o preço como categoria analítica – o 

que a economia política teria feito – e não como a forma (“enigmática”) a ser criticada. 

Mas esta só viria a ser criticada, a forma valor como forma enigmática, se se 

considerassem as determinações metafísicas ou sociais do real. Do ponto de vista da 

dialética o natural e o social constituem uma razão contraditória. Só assim esse real 

hegeliano poderia incluir a questão social como forma de pensamento e de crítica de 

Marx.  

As determinações metafísicas do processo social estariam, entretanto, situadas 

na forma interna da contradição, ou seja, a produção do valor, a metafísica social 

tempo de trabalho. O universo da consciência social se situaria na contradição entre o 

ontológico (natureza) e/ou a sua crítica, isto é, uma crítica negativa que, concordamos, 

teria de ser à natureza. Esta última, vista sociologicamente, seria a ontologia do 

humano e de humanidade. Poderíamos dizer que este seria o fio de nosso estudo sobre 

a forma da crítica, social, que teríamos n’ O Capital.  

Em última instância, a crítica teria de ser negativa, ou não se criticaria. 

Chegaríamos a esse limite, do ponto de vista da forma da crítica em O Capital, e isto 

significaria uma radicalidade determinada no que diz respeito à natureza e ao próprio 

sistema de crítica social. Ser crítico ou não ser crítico não seria uma opção, mas o 

limite lógico da crítica social, já que determinada pelos fetichismos do valor, do 

capital, da mercadoria, do trabalho, etc... Mas, se estávamos preocupados a respeito da 

forma da contradição interna do valor, então estaria localizada entre valorização e 

desvalorização; acumulação e crise, fetiches conceituais do capital que, enquanto tal, 

poria seus termos como simultaneidade. A superação do ser explicitar-se-ia a partir de 

determinantes todos negativos à natureza, isto é, “puramente sociais”. Este o sentido 

qualitativamente novo da forma de materialismo social, isto é, histórico e dialético. O 
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que significaria, portanto, para Marx, em sua crítica de O Capital, reconhecer o tempo 

como algo estritamente social? Certamente, o tempo teria suas dimensões de finito e 

infinito internamente à condição estritamente social da crítica. O que o questiona 

como forma ontológica inevitável da própria condição do universo social capital. 

Contudo, do ponto de vista da crítica, a cisão entre sociedade e natureza justificaria o 

tempo ou defende-lo como estritamente social. Esta cisão não poderia ser 

desconsiderada, mas ao contrário, deveria ser problematizada a inevitabilidade dela 

para a crítica social, caso contrário, a sociedade seria absolutamente natureza, porque a 

crítica negativa não seria possível.  

  O sentido de história e de passado, então, formaria a contradição entre princípio 

e fim, de modo que a gênese fosse contradição dialética e não princípio não 

contraditório de que se partiria para se fazer dialética. O passado, como tempo de 

formação do dinheiro já traria a contradição entre princípio e fim e, assim, não poderia 

ser positividade intocável pela crítica negativa, ou pelo negativo.
11

 A revelação do 

fetichismo entretanto seria o reconhecimento da forma social fetichista em todos seus 

momentos (uma revelação científica tautológica), em todos seus tempos, porque tudo 

nela seria relação sujeito objeto, de modo que o passado e o futuro do tempo seriam a 

simultaneidade da forma social capitalista universalizada pelo fetichismo do dinheiro, 

sendo este universalidade das quatro formas da mercadoria:  

A dificuldade no conceito da forma dinheiro se limita à compreensão da forma 

equivalente geral, portanto, da forma valor geral como tal, da forma III. A forma III se resolve, 

retroativamente, na forma II, a forma valor desdobrada e seu elemento constitutivo é forma I: 

20 varas de linho = 1 casaco, ou x mercadorias A = y mercadoria B. A forma mercadoria 

simples é, por isso, o germe da forma dinheiro. (L. I, v. 1, 70)  

Então, teríamos uma gênese lógica, e não meramente histórica do dinheiro, visto 

que sua simplicidade seria forma conceitual e, assim, logicamente, seria a 

simultaneidade do conceito, neste caso, o dinheiro. A contradição entre lógica e 

história do dinheiro, adviria da forma da passagem das distintas formas do valor – 

simples, desdobrada, geral e/ou forma equivalente geral- reconhecendo-se que todas 

                                                 
11

  Nos referimos a isso mais de perto, a respeito da “Assim chamada acumulação primitiva” de Marx. 
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elas seriam mediadas pelas duas formas identitárias, “forma relativa” e “forma 

equivalente”.  

O retrocesso histórico das formas de dinheiro “salmodiadas” pela economia 

política ao mesmo tempo se relacionam às “robsonadas” e são expressivas da 

naturalização do tempo só possível se se abdicasse da dialética como princípio lógico 

da contradição entre tempo e matéria (lógica contraditória). Diríamos que na forma da 

contradição do materialismo de Marx, n’ O Capital, os termos se disporiam como 

materialismo dialético e histórico, dada a mediação contraditória para a identidade 

tanto de matéria (abstrato matéria), quanto de histórico (histórico e lógico).  

A forma passada estaria, de modo universal, presentemente pensada, isto é, a 

divisão do tempo em passado, presente e futuro, já se faria como forma contraditória 

em que um só se efetivaria na relação para com os outros momentos de si. A síntese 

lógica? O presente como valorização do valor, como forma mercadoria, como 

desenvolvimento das forças produtivas, como tempo de trabalho social, ou seja, como 

modernização, incluiria passado e futuro como consciência que lhe seria própria.  

O movimento da contradição do passado para o presente, do presente para o 

passado e deste para o futuro desloca-se do fetichismo para o fetichismo, por se tratar 

da gênese lógica do dinheiro. A dialética entretanto, seria mediação fetichista de sua 

forma lógica ou “forma social”(L. I, v. 1, 70) e o futuro da forma simples seria o 

dinheiro como simultaneidade universal fetichista, portanto, de todas as suas diferentes 

formas. Esta simultaneidade, assim, poria a forma temporal de passado presente e 

futuro já como consciência estritamente social, presentemente dada como consciência 

fetichista de dinheiro.  

Só assim faria sentido passar do fetichismo da mercadoria, de sua forma de 

“equivalente geral” para o seu caráter universal na forma dinheiro. É em sua 

simultaneidade enquanto dinheiro, tanto no passado (simples), presente (desdobrada) e 

futuro (equivalente geral) e sua consciência social de que Marx se referiria. Neste 

sentido, o dinheiro seria determinação de suas diferentes formas simultâneas e, ao 

mesmo tempo, a forma de consciência conceitual do capital, como mera sequência. O 

que na renda da terra, em nosso último capítulo deste excerto, isto se reporia. 
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Não haveria, assim, o tempo de chegada para o equivalente geral, mas tal qual a 

Fenomenologia do Espírito, cada forma seria consciência mediada pela razão, isto é, a 

consciência da contradição que retiraria a unipolaridade da identidade do ser, 

constituindo-se, na crítica de Marx, a passagem da “coisa” para a mercadoria. Esta 

vista como coisa, produto, resultado, seria consciência necessária (fetichista) material, 

natural, positiva da forma valor, da forma mercadoria.  

A natureza seria o enigma da sociedade cuja essência, o valor, mas de modo que 

se teria a identidade entre a materialidade externa, natural, e a consciência religiosa. O 

exemplo da mesa, destacado por Marx, expressaria bem a contradição entre abstrato e 

concreto como identidade da materialidade desse materialismo social abstrato e 

religioso da natureza externa. A mesa, ao se tornar mercadoria,  

...se transforma numa coisa fisicamente metafísica. Além de se pôr com os pés no chão, ela se 

põe sobre a cabeça perante todas as outras mercadorias e desenvolve de sua cabeça de madeira cismas 

muito mais estranhas do que se ela começasse a dançar por sua própria iniciativa. (L. I, v. 1, 70)  

Ou seja, admitir que a mesa se troca naturalmente por outra mercadoria, seria 

mais religioso do que se admitíssemos sua capacidade de andar com as próprias 

pernas. A comparação seria em favor do lado mais religioso da forma mercadoria 

como exoterismo, feitiçaria, mediadora e momento conceitual da forma social. Do 

ponto de vista da dialética social, esta só seria possível se o fetichismo fosse o seu 

contrário como falsa verdade. A natureza posta como negatividade seria forma 

necessariamente enfeitiçada da forma social. Assim, o valor como coisa própria e 

natural seria mais do que mera feitiçaria, mas fetichismo enquanto forma social 

necessária.  

O fundamental desta passagem seria o isolamento possível da positividade 

social. Precisaria isolar o social como um positivo em si para deter a relação entre os 

termos, desde que esta positividade social fosse a relação com aquilo que buscou se 

desvincular, no exemplo de Marx: “até agora nenhum químico descobriu valor de 

troca em pérolas ou diamantes ”, ou seja, a natureza como natureza social, forma 

social de consciência. A metafísica social, portanto, expressa em preço seria “tempo 

social de trabalho”. Seu isolamento seria relação necessária entre natureza e sociedade, 

física e metafísica pelos motivos que expressamos mais acima. A mudança da 
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qualidade da contradição é que na forma valor, tanto natureza quanto sociedade seriam 

formas sociais e, assim, tudo seria o plano de uma questionabilidade necessária, sem 

ontologias.  

A crítica à economia política tem um importante fundamento na crítica à 

naturalização, onde “natureza” e produção de valor não seriam analogias, a não ser na 

forma de uma analogia fetichista, negativa. A crítica de Marx, entretanto, 

substancializada na força de trabalho, faria analogia entre trabalho concreto e trabalho 

abstrato. O trabalho concreto, como crítica à naturalização do trabalho por uma 

naturalização da biologia que “humano” carrega, contudo, a contradição entre o 

concreto e o abstrato do trabalho identificariam a materialidade de sua crítica. A 

matéria, assim, se efetivaria enquanto contradição abstrato concreto, físico e 

metafísico, de modo que, na pureza social, a natureza seria forma fetiche de 

consciência:  

Até que ponto uma parte dos economistas é enganada pelo fetichismo aderido ao mundo 

das mercadorias ou pela aparência objetiva das determinações sociais do trabalho demonstra, 

entre outras coisas, a disputa aborrecida e insípida sobre o papel da Natureza na formação do 

valor de troca. Como valor de troca é uma maneira social específica de expressar o trabalho 

empregado numa coisa, não pode conter mais matéria natural do que, por exemplo, a cotação 

de câmbio. (L. I, v. 1, 77)  

O trabalho em suas determinações sociais, demonstraria a falta de analogia 

fundada na diferença identitária da relação entre trabalho e “Natureza”. Se 

tornássemos a contradição puramente social ela estaria entre trabalho útil, concreto, e 

o trabalho abstrato. O primeiro, assim como o último, em sendo social, só poderia 

tornar a concretude em si do trabalho também uma consciência abstrata, dada a 

objetividade da contradição identitária entre ambos. Por isso mesmo a passagem é da 

abstração para a matéria. 

Contudo, por não se revelar assim, mas como positividade justificadora do 

trabalho material concreto e em sua identidade social, o trabalho concreto posicionar-

se-ia como forma fetichista do trabalho. Toda materialidade em si, seja de “nervos, 

cérebros e músculos”, vinculada ao trabalho como forma de consciência, se negaria 

para se chegar à dialética material social, propriamente dita. A dialética desta 
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materialidade se reconheceria pela unidade social em que mesmo natureza teria de ser 

determinação social e não o oposto. O trabalho concreto, assim, estaria criticado 

(negado) por princípio negativo e não num devir histórico. A forma da crítica dialética 

fundada no fetichismo envolveria esta negatividade do tempo em que, o próprio 

passado já estaria no princípio da contradição entre começo e fim, mas isso como 

forma da contradição e não exterioridade histórica da mesma. O que leva ao tempo 

passado e ao tempo futuro, portanto, ao próprio passado em si e ao próprio futuro em 

si, uma consciência fetichista presente. O tempo social médio de produtividade, como 

a essencialidade da abstração social seria abstração somente porque social. A 

negatividade social da dialética estaria referida também à natureza do tempo histórico. 

A crítica seria à esta negatividade e não a outra. Se, do ponto de vista social, a 

metafísica seria o trabalho (tempo de trabalho), então a crítica social teria de coincidir 

com uma crítica à natureza do trabalho. Neste universo lógico, a ontologia do trabalho, 

como determinação social da crítica ontológica, inevitavelmente se apresentaria e o 

próprio tempo não poderia ser natureza. 

A negação ao natural aqui seria unidade negativa entre natureza e sociedade para 

reconhecer determinações da reprodução estritamente social. A formação desse 

isolamento do social como tempo de trabalho, a metafísica social, negaria o natural. 

Evidentemente que, fundada a crítica na categoria mais abstrata de trabalho, como 

tempo social de trabalho, o limite seria a afirmação do trabalho concreto ou sua crítica. 

Se se tratasse da crítica que buscaria desnaturalizar para ser crítica social, o trabalho 

não poderia ser forma natural dessa crítica, a não ser como fetichismo expresso em sua 

forma ontológica.  

A relação dos termos materiais, do materialismo histórico e dialético, entretanto, 

levaria à crítica à fisiocracia. Já que crítica social econômica, a fisiocracia se faria 

como universo da consciência social que, na crítica do valor, seria objeto da crítica. 

Então pergunta Marx: “Há quanto tempo desapareceu a ilusão fisiocrática que a renda 

da terra origina-se do solo e não da sociedade?” (L. I, v. 1, 77) A metafísica trabalho só 

seria reconhecida como que desvinculada da sua condição de natureza humana se se 

colocasse como estritamente social. O nada de social que a natureza da forma 

equivalente teria haver com o trabalho seria a relação que o social carece ter de crítica 
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à natureza para ser uma crítica social. A materialidade da crítica envolveria esta 

contradição abstrato e concreto, metafísica (tempo social de trabalho) e natureza 

(trabalho), físico e metafísico, porém interna à forma universal do dinheiro. 

 

  3.1.4 O valor físico e metafísico do ouro e a natureza fetichista do valor 

Se a universalidade da mercadoria seria condição sine qua non para sua 

efetividade, então, mesmo a forma desdobrada se encontraria no limite de se colocar 

como tempo em si transcorrente para realização da universalidade, o tempo aqui 

mobilizaria a consciência sobre a simultaneidade da contradição. A mercadoria ao 

deter o fetichismo de natureza para ser forma social universal implicaria dizer que 

nenhuma forma mercadoria seria plenamente iluminadora, ou iluminada. No ouro a 

materialidade física seria a ilusão que fundamentaria a riqueza em si. Porque brilha é 

valor, de modo que em sua expressão metálica de natureza fetichiza o valor. 

Da má infinitude da forma desdobrada ter-se-ia a forma plenamente esclarecida, 

a geral, isto é, a forma dinheiro. Do ponto de vista da consciência, este esclarecimento, 

desde o princípio e como princípio explicitamente, em Marx, do dinheiro a que nos 

referiríamos, cuja verdade seria seu fetichismo na e da relação entre valor e preço que 

o ouro, ou expressões monetárias do valor, detém na distinção [ou diferença] entre 

medida de valor e estalão de preços.  

O seu peso se inicialmente se constitui num tempo de trabalho social equivalente 

à sua expressão monetária, logicamente, é isso mesmo que não poderá ocorrer para 

existir a relação entre valor e preço. O preço seria expressão monetária do tempo 

social médio de trabalho que, a não ser ocasionalmente, deveria coincidir com o tempo 

de trabalho individual da mercadoria cujo valor, na forma preço, se afere. Mesmo 

considerando a coincidência entre a expressão simbólica de 1 libra ouro com 1 libra 

peso, jamais o pressuposto social seria coincidir tempo de trabalho para produzir a 

moeda e o de se produzir a mercadoria por ela (moeda) representada. O tempo social, 

enquanto média, seria demonstração da forma social do valor que não se igualaria ao 

peso do ouro, à sua materialidade física, por isso mesmo, o ouro seria substituído pelas 

moedas nacionais, por exemplo.  
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Se a “forma geral”, “equivalente geral” ou a “forma dinheiro”, seria expressão 

da simultaneidade da troca numa única e só unidade de dinheiro, ao mesmo tempo, ela 

não resolve a contradição entre o universal e o singular. A forma simples da 

mercadoria não teria o tempo de trabalho gasto nela igualado no dinheiro, mas o 

dinheiro, na forma de tempo médio social (preço), determinaria, como medida, o 

quanto caberia de valorização a essa mercadoria a esse preço, devido à socialização 

pelo tempo de mais trabalho social proporcional ao individual. Assim, o processo 

social não resolveria sua contradição com a mercadoria individual de modo que a não 

resolução entre universal e singular seria identitária do capital.  

Esta, assim, se constituindo como a boa infinitude entre a aparência e a essência 

substancial do valor, nada mais seria do que esta diferença entre preço e valor. A 

revelação do valor na forma preço seria o fetichismo de valor e não a verdade 

independente de qualquer inverdade como sua forma de existência. Mas que sentido 

detém essa contradição do ponto de vista de sua própria lógica? A determinação 

estritamente temporal da forma desdobrada, criticada/negada pela “forma geral” ou 

“forma dinheiro”, se encontraria no interior da contradição lógica da simultaneidade, 

forma da essencialidade hegeliana. A representação da consciência da contradição 

(preço) não levaria à contradição, aos seus termos fundamentais, e isto seria 

constitutivo, como momento, da contradição para a mesma deter efetividade, dentre 

outras, na forma dinheiro. Afinal, o dinheiro não seria o valor que expressa, nem a 

mercadoria teria, no preço, a igualdade com o valor de produção nele representado, 

mas a equivalência pela média social. 

A forma dinheiro, entretanto, seria a contradição mais externa dos termos 

internos, sociais e, portanto, sob a forma negativa em relação à natureza, o valor, e que 

o ouro, em sua naturalidade corpórea encarnaria a natureza de valor. A externação da 

natureza seria forma fetichista inerente da forma simples, a que, contraditoriamente, 

desvendaria o enigma. Assim, deteríamos a externação que, enfim, não só seria 

enigmática, mas se constituiria como a forma de consciência para a unidade ou 

contradição interna, o trabalho ou o valor. A separação entre estalão de preços e 

medida do valor seria, internamente ao dinheiro universal, o ouro, esta negação da 

crítica de Marx à natureza. 
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A externação da forma simples seria também forma limitante de sua 

universalidade a se atingir, não se superaria esta limitação só porque chegou-se na 

“forma geral”. Ao contrário, a questão seria reconhecer, desde o começo, que seria a 

forma geral, o dinheiro e, por isso mesmo, já se apresentaria o limite da consciência 

(fetichismo) como a verdade da crítica. A natureza negada não seria a sua superação, 

ainda que reconhecida como consciência fetichista.  

O Capital, assim, não poderia ser a panlógica, nem entretanto a pan-história, no 

sentido de ser o sistema da crítica detentora da lógica da superação. Contra isto, 

necessariamente teríamos a crítica sistêmica, isto é, reconhecer que o capital não seria 

um sistema acabado, fechado, interno, eterno e, assim, não seria ontológico. Chegar ao 

dinheiro como conceito, não superaria a sociedade e seus fetichismos. Contudo, sob a 

coerência da negatividade, esta teria de ser a negação de seu próprio sistema de crítica:  

O exame mais pormenorizado da expressão de valor da mercadoria A, contida na relação de valor 

com a mercadoria B, demonstrou que dentro da mesma a forma natural da mercadoria A funciona 

apenas como figuração do valor de uso, a forma natural da mercadoria B apenas como forma valor ou 

figuração de valor. A antítese interna entre valor de uso e valor, oculta na mercadoria, é, portanto, 

representada por meio de uma antítese externa, isto é, por meio da relação entre duas mercadorias, na 

qual uma delas, cujo valor deve ser expresso, funciona diretamente, apenas como valor de uso; a outra, 

ao contrário, na qual o valor é expresso, vale diretamente apenas como valor de troca. A forma simples 

de valor de uma mercadoria é, por conseguinte, a forma simples de manifestação da antítese entre valor 

de uso e valor de troca. (L. I, v. 1, 63)  

A manifestação simples detém a universalidade identitária entre valor (social) e 

seu fetiche, valor de uso (natural). A forma geral, entretanto, “na qual o valor é 

expresso, vale como valor de troca”, na medida em que 1) está nessa e não em outra 

relação, isto é, “vale”, porque se trata de “valor”, e a “antítese” se torna uma 

contradição na medida em que a correspondência de um para com o outro (valor e 

preço, pois se trata do valor e de sua forma) seria o fetichismo, ou um fetichismo em 

que  o ouro se faria como esta naturalização. Esta seria a unidade identitária do 

“equivalente geral”, como simultaneidade, desde a sua forma simples. O fetichismo, 

na forma simples já seria universal. Eis a verdade da crítica científica iluminista da 

crítica do fetichismo de Marx. Do ponto de vista histórico, o tempo dado como 

universal inevitável estaria negado, isto é, criticado. O Capital, enfim, não começa 

pelo que poderia se chamar de sua história, porque isto seria a contradição entre 
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começo e fim, e exigiria que o título de O Capital melhor fosse O Capitalismo, mas a 

história e o tempo como historicismo natural, mesmo que humano, ou trabalho 

humano, já estaria sob o princípio da contradição e, enquanto tempo envolvida na 

contradição que quer superar. Começar, enfim, pela A assim chamada acumulação 

primitiva seria não negar o natural histórico como condição da crítica negativa e 

qualitativamente diferente de matéria, história e dialética.  

Ao invés de O Capital, teríamos mais uma história do capitalismo, ou evolução 

do capitalismo. O problema, do ponto de vista da história, seria colocar todo passado e 

futuro como forma de consciência presente, inclusive a própria cisão do tempo nessas 

três formas, fundadas na universalidade fetichista da mercadoria constituir-se-iam em 

lógica estritamente moderna. Isto já problematizaria em muito toda a questão relativa 

ao histórico porque inescapável da forma lógica. Não que devenha daí uma verdade de 

qualquer um perante o outro, mas a naturalização do histórico permitiu-se ser 

questionada, não só como condição da forma social da crítica, mas que, através da 

categoria social, o próprio trabalho não poderia ser naturalizado, já que o histórico se 

faria como consciência moderna.  A crítica à natureza do valor, que vem na distinção 

entre “medida de valor” e “estalão de preço” ( o ouro) seria uma crítica à história 

natural do trabalho. 

O vínculo entre história e o trabalho como natureza humana se romperia 

necessariamente para a construção da crítica social, na medida em que o ouro não teria 

como natureza o valor, dada a superação de sua matéria física por signos do valor. Isto 

significaria que o trabalho concreto ou o trabalho útil não fundaria a história da 

superação, mas sim que a naturalização da concretude do trabalho útil fundaria o 

argumento fisiocrático, uma consciência social, enquanto naturalização ou ontologia 

do trabalho e que no ouro isto se realizaria.  

Para além do verdadeiro ou falso, como puros positivos, não caberia nesta crítica 

social a ontologia do trabalho que, inclusive, seria a ontologia da história como 

superação, sob o argumento de que o trabalho concreto seria superador. Esta tese foi a 

subordinação do trabalho ao Estado stalinista, dos anos 1930, por exemplo. Na forma 

da relação entre natureza e sociedade haveria contradição entre história e lógica, em 

que a ontologia do trabalho concreto levaria, necessariamente, à ontologia da história, 
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seja como passado, seja como devir. A crítica social, entretanto, teria de ser essa 

socialização negativa da natureza e que assim recairia como crítica à sua própria 

categoria social, isto é, o trabalho, obviamente, enquanto natureza humana. Nisto, o 

próprio sistema da crítica não poderia ser transistórico. A imanência da crise, na crítica 

à acumulação, seria esta negatividade como fundamento da desnaturalização do 

trabalho e da crítica, como superação de si mesma. 

Se pensássemos de um ponto de vista interno ao conceito de capital, isto é, a 

contradição entre crise e acumulação, reconheceríamos a crise imanente do capital, 

enquanto forma social, já que momento do capital dado pela forma da medida 

identitária do capital. Assim, a medida do que se permitiria dizer do conceito de 

capital incluiria sua crise. A medida do capital sendo tempo social médio de trabalho, 

não ocorreria diretamente na relação capital trabalho individual. Além disso, a 

produção realizar-se-ia às cegas e, assim, sem medida, sendo esta a identidade da 

forma social capital. Sua forma cega, inclusive, fundaria a redução objetiva do capital 

variável como força produtiva e implicaria na superação do trabalho enquanto 

categoria explicativa, como forma negativa de sua naturalização. Em última instância, 

a consciência do trabalho eterno, seria próprio de sua limitação histórica na 

universalidade do capital. A universalidade deste fetichismo (que se desdobra entre 

preço e valor) seria, portanto, a forma preço, ou o fetichismo universal do dinheiro 

cuja efetividade seria a contradição com sua forma simples, porém, universal. O ouro 

como a forma universal desta contradição seria também a universalidade do fetichismo 

do dinheiro, naturalização do valor e do trabalho. 

Aqui a tensão entre simplicidade e complexidade se faria como a enigmática 

forma simples. Sua simplicidade não atingiria a adequação entre o universal e o 

singular. A sua insuficiência, da má infinitude, está em que “Sua expressão 

individualizada de valor converte-se, portanto, em uma série constantemente 

ampliável de suas diferentes expressões simples de valor” (L. I, v. 1, 64). A passagem 

da forma teria de ser para a da boa infinitude, aquela em que o tempo da adequação 

entre valor e preço não fosse o incriticável da forma de consciência. A não adequação 

entre universal e particular, para a crítica ao problema da adequação (valor e preço, 

valor de uso valor de troca, individual universal) se reconheceria como forma de ser da 
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universalidade da forma fetichista da relação social capitalista, ao invés, de se colocar 

como o que ainda não teria atingido a universalidade almejada.  

A contraposição de Marx, entre o interno e sua externação seria que, do lado do 

primeiro, tem-se a negação da circulação. Assim, na “forma relativa de valor 

desdobrada: (...) Evidencia-se que não é a troca que regula a grandeza de valor, mas, 

ao contrário, é a grandeza de valor da mercadoria que regula suas relações de troca. (L. 

I, v. 1, 64)”, nesta medida atingiríamos as “3 Insuficiências da forma valor total ou 

desdobrada” (L. I, v. 1, 65).  

Assim, coloca-se a necessidade de se ultrapassar a mera condição de “espécie de 

trabalho” em sua concretude e em sua utilidade. A má infinitude, como momento de 

seu limite e de sua crítica, explicitamente expresso: “Primeiro, a expressão relativa de 

valor da mercadoria é incompleta, porque sua série de representações não termina 

nunca.” (L. I, v. 1, 65) teria de superar sua condição temporal de realização da forma 

desdobrada sob a contradição histórica, como tempo, identificada pela simultaneidade 

de seus polos. O equivalente geral, entretanto, se determinaria logicamente e sua 

história seria forma de consciência monetária a ser superada. O metalismo do ouro, a 

forma fisiocrática, de natureza, interna à forma da troca. 

Lógica e história se conflitam aqui e fundariam a passagem para o plano da 

determinação lógica entre o universal e o particular, ou mesmo entre o universal e o 

individual. O que estaria em jogo seria a realização ou não da razão capital como 

absoluta verdade da relação entre preço e valor e que a forma conceitual do ouro 

mostraria. A simultaneidade em uma só equação de troca tornaria possível a expressão 

de todo o universo das equações de troca em uma exclusiva expressão monetária. 

Assim, a passagem da má infinitude, de um tempo pretensamente sem lógica, para a 

reafirmação das determinações lógicas e históricas, isto é, para a boa infinitude, 

implicaria na forma de identidade entre a unidade e o todo, isto é, a relação entre o 

singular (forma acidental ou simples) e o universal (a forma dinheiro da mercadoria, 

complexa ou a do equivalente geral), mas que não coincidiria com a verdade positiva 

finalmente atingida (entre valor e preço, por exemplo), em que a verdade conceitual 

sobre a quantidade de valor da mercadoria seria atingida.  
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A contradição entre tempo sucessivo e lógica da simultaneidade se expressaria, 

inclusive, quando Marx diz:  

A forma valor geral surge, ao contrário, apenas como obra comum do mundo das mercadorias. 

Uma mercadoria só ganha a expressão geral do valor porque simultaneamente todas as demais 

mercadorias expressam seu valor no mesmo equivalente e cada nova espécie de mercadoria que aparece 

tem de fazer o mesmo. Evidencia-se, com isso, que a objetividade do valor das mercadorias, por ser a 

mera “existência social” dessas coisas, só pode ser expressa por sua relação social por todos os lados, e 

sua forma, tem de ser uma forma socialmente válida.” (L. I, v. 1, 67)  

O “ardil do trabalho”, como elaborou Giannotti (1993), levaria ao problema da 

medida, em que o trabalho individual estaria sempre sob medida socialmente dada e, 

assim, inconsciente em relação ao sujeito pensante da razão, neste caso, o capitalista. 

A determinação social do trabalho torna o trabalho individual e o meramente material 

um fetiche como forma da existência do ser social, nos termos da existência hegeliana 

de Ciência da Lógica. A forma metálica do ouro seria o modo conceitual deste 

fetichismo de verdade: o ouro é valor por natureza. 

O dinheiro, portanto, desde sua gênese, seria a universalidade em que todas as 

formas do valor (a simples, desdobrada, dinheiro e geral) teriam suas respectivas 

“insuficiências”, estas, identitárias da forma fetichista do dinheiro. Como conceito, 

então, estaria em todas suas formas sendo tais “insuficiências” identidade conceitual 

do valor, pois o dinheiro seria a forma conceitual (simultânea) da mercadoria. A 

simples se contradiria na medida em que sempre seria relação para com outra, que lhe 

equivale, produzindo mais formas de equivalência do que ela enquanto simples 

permitiria afirmativamente se efetivar, então não “subisiste” - na crítica da Lógica de 

Hegel - ao positivo em si, como mera simplicidade (L. I, v. 1,  64 ). Em sua 

insuficiência de explicar a existência do universo da troca uma a uma somada  (o que 

seria próprio da forma simples, de unidade, numérica), desdobra-se, negativamente, no 

universo das sequências infinitas (má infinitude) da forma desdobrada.  

A forma desdobrada do valor, movimento desta autonegatividade da simples, 

seria a resolução matemática no tempo, da contradição entre simples e complexo, ou 

entre singular e universal. O mau infinito da forma desdobrada? A fé no tempo! Ou 

como eterno presente (economia política) ou como naturalização da superação pelo 

trabalho que, por isso mesmo, formaria o temporal do “... não termina nunca” (L. I, v. 
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1, 65). O tempo enfim como o invólucro da superação entre o universal e o particular, 

mas cuja superação não terminaria nunca, porque ao infinito da troca simples se estaria 

sempre a chegar.  O problema a se chegar é da ordem lógica do ouro, pondo a 

resolução do valor no tempo, mas em todas as formas sendo modo simultâneo do 

fetichismo do ouro. 

A forma desdobrada não revelaria o enigma da forma simples. A sua expansão 

física matemática, isto é, do maior número possível das diferentes expressões de troca, 

não conseguiria pôr o próprio tempo em sua forma social. A forma matemática do 

ajustamento de um número que correspondesse à quantidade infinita de trocas 

existentes – a própria forma desdobrada mesma – jamais atingiria a sua verdade 

pressuposta, isto é, a unidade entre o universal e o singular, particularizada na 

contradição da forma desdobrada.  

Pergunta-se, qual seria a forma da suficiência que a forma geral ou o equivalente 

geral teria, para superar estas formas insuficientes, quais sejam, a singular e a 

desdobrada? A resposta estaria em novamente reconhecer as determinações da gênese 

lógica do dinheiro e, assim, tais formas não estariam desdobradas em um antes e um 

depois, isto é, primeiro a forma simples, depois a forma desdobrada e, por fim, a forma 

geral, o dinheiro. Ao contrário, a forma sequencial de ser destas passagens já seria o 

limite fetichista de tempo identitário da simultaneidade em todas as formas da 

mercadoria. O antes e o depois, cada uma a sua forma particular, seria a 

simultaneidade da universalidade do fetichismo temporal como forma da contradição. 

Contudo, chegar no dinheiro seria o reconhecimento deste antes e depois como 

identidade do dinheiro. Nesta medida, o equivalente geral não seria a solução positiva 

do enigmático da forma mercadoria. 

A forma geral revela-se fetichista em todos os seus momentos dos quais, 

enquanto geral, não se pode escapar - por isso mesmo é vista sob diferentes formas no 

tempo -. A sua verdade a ser demonstrada: o tempo como fetichismo da 

simultaneidade. Na mesma medida lógica em que o concreto e o material, enquanto 

trabalho, seria o fetichismo da abstração tempo social de trabalho, pois o tempo aqui 

seria a concretude impensável, existente em si. Nesta equivalência lógica, entretanto, o 
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tempo histórico dado como tempo do trabalho concreto seria necessariamente 

superador ou revolucionário, dada a ontologia do tempo e de trabalho.  

Só desta maneira poderia se apresentar de forma positiva os sentidos 

propriamente temporais da contradição entre lógica e história, na forma d’A Assim 

Chamada Acumulação Primitiva e a Teoria da Moderna Colonização. Neste momento 

de nossas reflexões a respeito de O Capital de Marx, intentaremos chegar na forma ou 

formas do histórico neste materialismo dialético. Isto inclui, certamente, a forma de 

sua (do histórico) naturalização, dado o universo categorial a que o materialismo 

histórico e dialético se põe. Assim, a naturalização do histórico seria objeto da crítica 

em O Capital, e a Acumulação Primitiva poderia ser um momento sintético desta 

crítica de Marx ao histórico. Isto porque já estaria, tal naturalização do histórico, na 

forma universal da mercadoria. 

O acesso para essa consciência fundamental da sociabilidade, seria a 

naturalização como universalidade lógica social da externação do valor – coisa - que 

naturalizaria o tempo de trabalho como preço. A verdade da contradição posta, 

entretanto, terá de ser a revelação do fetichismo na forma desdobrada, isto é, a 

inadequação do preço (individual) com o valor (o universal) a ser representado, pelo 

preço, em uma única equação de troca. Mesmo em sua forma simples, o preço não 

coincidiria com o valor, porque a natureza do valor posta na cédula monetária não 

expressaria o valor enquanto tempo médio social de trabalho que é. Assim, a 

naturalização do valor pelo dinheiro só teria efetividade como ilusão. Aqui o ouro na 

pura identidade entre natureza e valor seria o expoente. 

Por sua vez, esta ilusão seria momento da contradição dada a unidade do 

singular e do universal não se realizar, mas, ao ser impossível de se realizar, esta 

mesma realização já se põe como consciência necessária para o fetichismo de não 

contradição. A própria naturalização da resolução da contradição no tempo careceria 

ser considerada negativamente.  

A economia política demonstraria essas categorias, mas tomando-as como 

solucionáveis. As categorias? circulação, produção, valor e preço, trabalho, medida, 

produção. O fundamental da diferença, então, seria o reconhecimento de que a 

adequação entre produção e circulação estava fundada numa crítica entre aparência 
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material e determinação metafísica, ou social. Isto é, estaríamos na contradição 

sociedade e natureza em que os caminhos da crítica seriam ou uma afirmação da 

natureza em si ou um reconhecimento de que o valor de uso seria, inevitavelmente, 

determinação social. Só enquanto tal poderia aparecer na forma da natureza. Nesta 

medida, a natureza se faria como objeto da crítica. Toda natureza se poria como 

naturalização necessária da consciência social capitalista. O importante em relação ao 

ouro e sua dupla determinação (padrão de preço e medida de valor) é que esta unidade 

fetichista se daria na forma universal do dinheiro universalizando o fetichismo, já que 

o dinheiro é mediação social. 

A aparência do ser se daria pela naturalização identitária da forma equivalente. 

O “segredo da forma equivalente”, como põe em suspense Marx, seria a expressão da 

determinação metafísica pela física do preço em sua de forma dinheiro universal, o 

ouro,  naturalização do valor. A metafísica social apareceria como se fosse da natureza 

das coisas. A natureza, enfim, se efetivaria como forma de consciência, numa crítica à 

pura externação do objeto. Em outro sentido da contradição, isto naturalizaria o 

sujeito.  

Se toda crítica se referisse necessariamente à natureza para se fazer crítica social, 

então, nem sequer o sujeito poderia ser naturalizado. O que significará na crítica de 

Marx de O Capital direcionada à forma panlógica da crítica, àquela que tudo abarcasse 

e que estivesse para além de seu próprio tempo e, assim, superada de sua própria auto 

crítica. Esta negatividade significaria a negação do método da crítica, o que atingiria a 

negação da própria dialética. Nesta forma da crítica pelo fetichismo, não se afirmaria o 

método da crítica - e esta seria a diferença dialética entre a crítica ontológica e a crítica 

negativa. Nesta última, negar-se enquanto crítica seria o passo almejado, mas não 

realizado, porque só se compreenderia nessa forma negativa de crítica, portanto, não 

superada. Defronte da crise categorial que o não ontológico pressuporia (o trabalho), 

não se poderia deter ontologicamente a crítica do trabalho.  

Os parâmetros lógicos para lidar com esta crítica se faziam num embate à 

metafísica considerada idealista, a hegeliana, mas reconsiderada na forma de 

metafísica social. Em última instância, teríamos o resgate desta metafísica, ao mesmo 

tempo como método de exposição e uma crítica social científica. Ou ainda, só se 



 

122 

 

constituiria numa crítica social se fosse o resgate da metafísica como o “puramente 

social”. No sentido negativo, este resgate fundamentaria os pressupostos de uma 

crítica em que a transformação do real seria o critério da verdade crítica. De 

lembrança, pensemos na defesa da porosidade da matéria em Hegel, como crítica, pela 

metafísica, à impenetrabilidade dos corpos na física de Newton. O resgate dessa 

metafísica também seria coincidente com o problema da crítica à natureza que a 

dialética especulativa hegeliana necessariamente faz para ser dialética. O objeto da 

crítica dialética, entretanto, reconheceria que a materialidade puramente fora de mim, 

aferível, seria o idealismo a ser negado. Como sair dessa antinomia senão 

reconhecendo as contradições da consciência como identidade do real? Assim, nem 

natureza, nem sociedade, mas a relação negativa de uma para com outra como 

identidade real, na qual a natureza seria a materialidade idealista do real.  

A contradição, portanto, se formaria no invólucro ilusório, fetichista do não 

contraditório enquanto consciência material social. A metafísica social assumiria o 

pressuposto hegeliano de que o real seria metafísico. Este talvez fosse todo o combate 

do materialismo anti-hegeliano e de que Marx fez parte. Ao mesmo tempo, a crítica 

aos neo-hegelianos (A sagrada Família) ou mesmo a Hegel (Crítica à Filosofia do 

Direito de Hegel) também recobrou algum idealismo que não poderia se dispensar da 

materialidade social. A matéria hegeliana, para além da física, seria reposta na crítica 

social ou metafísica de Marx como fetiche e no universo da consciência social, mas 

também como tempo médio social, abstração e mediação social. A crítica ao 

hegelianismo de esquerda nos manuscritos seria uma defesa da dialética e assim, uma 

defesa do idealismo hegeliano.  

A inversão de Hegel em Marx, auto referido pelo próprio autor, não poderia ser 

vista como dispensa do idealismo, mas reconhecimento do mesmo enquanto momento 

da efetividade da ontologia social (negativa), ou capital. Este idealismo, metafísica 

tempo de trabalho, daria todo fundamento social do real que, assim, seria 

necessariamente crítico, visto trabalho não ser ontológico o que o traria ao problema 

de sua historicidade.  

A necessidade crítica seria sua contradição para com o social. Socialmente, o 

fetichismo de natureza e de naturalização do social que deviria da diferença, aliás, 
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ressaltada por Giannotti (1999), entre “valor” e “forma valor”, que dá todo o sentido 

da crítica à economia política e sem cuja diferença não se faz a crítica. Assim, a 

identificação entre os termos e suas contradições, “forma relativa” e “forma 

equivalente”, mostraria que o valor deveria deter a forma de expressão de si, 

fenomênica, como linguagem a tornar possível a metafísica se sensibilizar. Isto sem 

ser a defesa do a priori natural estético de Feuerbach, mas que tal sensibilidade já seria 

consciência social, natural. A relação entre preço e valor faria o sentido desta 

contradição. O princípio lógico do dinheiro, portanto, estaria sob a contradição em que 

toda a tomada de consciência do processo (em suas distintas formas) seria 

universalização do fetichismo e, assim, a determinação do universo capital seria a 

redução da consciência social à sua verdade almejada. Mesmo natureza se faria como 

forma de consciência fetichista do social e, portanto, socialmente determinada. O 

universal da verdade dialética seria a lógica reduzida do fetichismo. O princípio 

contraditório do dinheiro apareceria como gênese histórica do dinheiro. A forma 

equivalente seria, assim, o sentido lógico do dinheiro enquanto consciência social, que 

poria a história como fetiche da simultaneidade. 

Nesta medida, toda concretude da mercadoria seria a universalização abstrata do 

tempo de trabalho com seu duplo, o fetichismo social. O trabalho ou é o seu 

fetichismo posto na contradição valor (forma relativa e forma equivalente) ou não 

seria trabalho, justamente pelo seu caráter de tempo social de trabalho. Na 

externalidade do seu universo categorial, teríamos trabalho útil versus trabalho 

abstrato. Entretanto, isto demandaria o problema da mensuração que identifica 

podermos falar de tempo de trabalho e de capital. Para além do ponto de vista 

histórico, que também demanda a questão relativa à medida que identifica o capital 

(periodizações, por exemplo), do ponto de vista lógico teríamos: qual a quantidade 

seguindo certa amplitude que daria a medida do capital? Isto, especialmente, porque 

identificamos capital com acumulação, o que justifica a questão sobre a quantidade. A 

partir de que quantidade se é possível dizer que se trata de uma produção que tenha a 

qualidade de ser capitalista?  
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3.1.5 Trabalho socialmente necessário: a medida e o fetiche do capital 

A noção de medida
12

 seria crucial para a crítica da consciência social. Se 

pudéssemos aproximar negativamente Marx à dialética hegeliana, a medida do ser 

estaria aqui toda resgatada enquanto crítica social. O resultado disso tudo seria a 

universalização valor na expressão de preço, a desmedida como forma da medida do 

ser social capital, sua identidade. A identidade, entretanto, entre preço e valor, a 

medida da forma social capitalista, seria, assim, a ilusão. A regra e a medida estariam 

negativamente postos como razão social, na crítica de Marx.  O sujeito da razão, 

portanto (seja o capitalista ou o proletário), uma ilusão. 

Do ponto de vista da produção social, a metafísica trabalho se faz como 

mediação social na medida em que ela seria uma incógnita, um “hieróglifo social”, na 

expressão de Marx. Justamente porque sua medida não estaria dada, ocorre às cegas, 

pois definida a posteriori dos trabalhos dos diferentes capitais individuais, a média 

social, medida que se realizará no mercado e obriga todo capitalista a reduzir o tempo 

de trabalho para nela, que se formará a posteriori, poder passar e então estar na medida 

capital.  Por esse hieróglifo, crise, é que se daria o capital (desenvolvimento das forças 

produtivas). 

A realização do ser do capital seria a produção da desmedida como objetividade 

da regra social, pois a produção capitalista não poderia fazer-se sob medida se a 

mesma se formasse a posteriori da própria produção. A ação da medida validando 

capitais ou não seria retroativa aos trabalhos que formaram a média. Os fora da média, 

acima dela, não seriam a medida do capital. Mas esta desmedida seria sua identidade, 

                                                 
12

 O exemplo de Giannotti (1999) é o da fita de chumbo, dos construtores da cidade de Lesbo. Ao finalizarem 

determinada parte do muro de pedras, sempre sobraria um vão a ser preenchido pela própria pedra a que pedra 

nenhuma se encaixaria. A medida do vão seria feita com uma fita de chumbo, desenhando a forma do vão na 

mesma, a partir da qual se encontraria a pedra que menos seria necessária de ser desgastada. A forma da fita de 

chumbo, enfim, seria dada por todas as pedras mas a passagem no vão seria uma determinação para além de cada 

uma. A medida do vão se forma independente das pedras que o preencheriam. A relação entre a fita de chumbo 

de Lesbo e a medida do capital seria a forma cega e a posteriori de uma medida que determina o ser social ou a 

construção do muro. 
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porque poria o desenvolvimento objetivo das forças produtivas a que todos se sujeitam 

devido à inconsciência da medida.  

Passaríamos, entretanto, do fetichismo da mercadoria para o fetichismo do 

capital. A universalidade da forma fetichista do capital tornaria o conceito um 

fetichismo. Ao que pese a inversão da dialética hegeliana aqui, para Giannotti (1999), 

por exemplo, tal inversão não deixa de ser problemática. O conceito, enquanto 

fetichismo, problematiza   o critério de verdade. A universalidade do capital enquanto 

quantidade estritamente matemática do universo de mercadorias seria o fetichismo de 

verdade que a economia política revelaria.  

A riqueza das sociedades em que domina o modo de produção capitalista aparece como 

uma “imensa coleção de mercadorias”, e a mercadoria individual como sua forma elementar. 

Nossa investigação começa, portanto, com a análise da mercadoria.” (L. I, v. 1, 45)  

A “imensa” [ungeheure] coleção de mercadorias estaria sob a perspectiva da 

monstruosidade, isto é, de algo cuja medida, forma de seu ser, seria a ausência de 

medida. A produção quantitativa pela quantidade se faria, contraditoriamente, como 

qualidade que identifica capital e forma social. Do ponto de vista da forma simples, a 

contradição determina-se pela soma de formas simples que chegaria ao todo, ainda que 

matemático, mas sem escapar a esta contradição. A aparência, ou a aparição do valor 

na “imensa coleção de mercadorias”, não seria a ante sala para a essencialidade 

pressuposta do ser social, mas a essência da forma valor, enquanto mundo da 

mercadoria, seria substituída pela aparência, o dinheiro, a forma preço, então, mera 

essencialidade do ser social. A determinação fetichista como identidade da forma 

social geral, a mercadoria, especialmente o dinheiro, impossibilitaria o conceito 

esclarecido e livre de qualquer inverdade. A “imensa coleção de mercadorias”, 

também seria, assim, identidade fetichista de capital, em que a sua expansão material 

se igualaria ilusoriamente com o aumento da produção de valor. Justamente por essa 

contradição entre valor e expansão de capital, esta aparência poria a consciência de 

que a acumulação seria uma ontologia, isto é, algo inevitável. O conceito se 

operacionalizaria, entretanto, desde que identitário da forma fetichista. A acumulação 

como inevitável, dada a expansão da materialidade estrita do capital, seria o fetichismo 

de capital, logicamente efetivo na identidade da mercadoria.  
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Na sua universalidade de fetichismo, a essência valor não se efetivaria na forma 

social se não estivesse sob o fetichismo de sua contradição: valor de uso e valor de 

troca. O elo lógico e social dessa possibilidade: a concorrência determinada pela 

acumulação, cujo desconhecimento da medida move o desenvolvimento das forças 

produtivas. A crítica? Não há acumulação sem rupturas, crises, a crise é imanente ao 

conceito e isto fundaria a sua forma fetichista, o que levaria à necessidade de se 

considerar a contradição capital trabalho. Do ponto de vista social Lenin, em O 

Imperialismo, já observara a relação entre o crescimento da riqueza e o crescimento da 

miséria, ambos produtos da forma social capital.  

Para Ruy Fausto, a contradição entre valor de uso e valor de troca levaria, 

necessariamente, à apreensão fetichista, forma da subjetividade como momento da 

mercadoria. O quiproquó do capital, seu fetichismo, seria a troca simples figurar a 

reprodução ampliada do capital. Nisto, a troca simples se estabeleceria na forma 

fetichista do conceito, o capital ou a acumulação.  

Ainda sociologicamente, teríamos o idealismo a respeito das “necessidades 

humanas”, porque, assim consideradas, já seriam o que não é capital, mas tendo este 

como sua referência identitária, ainda que o preceito de tais “necessidades” seja o de 

superar o capital. Na forma mercadoria, ao se pôr como objeto externo, as 

necessidades não se podem mais ser determinadas por questões da humanidade “aqui 

também não se trata de como a coisa satisfaz a necessidade humana, se imediatamente, 

como meio de subsistência, isto é, objeto de consumo, ou se indiretamente como meio 

de produção” (L. I, v. 1, 45). A sua presença ou existência configuraria o polo 

fetichista da existência social da reprodução simples. Ainda que inescapável, seria 

objeto da crítica, não categoria de análise. Nesta medida, haveria identidade(s) entre 

ontologia e fetichismo da reprodução simples. A primeira, aliás, fundamento do 

fetichismo de capital pela naturalização do trabalho.  

Esta identidade entre natural e metafísica, estaria na relação entre utilidade e 

quantidade como o problema da medida identitária do capital. A inversão da dialética 

materialista seria reconhecer que a quantidade sem medida seria forma do ser social. 

Contudo, só sob esta forma a medida social poderia ser efetiva. O problema, assim, 

não seria encontrar uma medida, mas criticá-la como forma da adequação da 
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contradição entre valor e preço, impossível sob a sociedade concorrencial. A ausência 

da medida, aliás, fundaria a concorrência.  

Ruy Fausto observaria a condição logicamente equivalente resultante da relação 

entre forma e matéria e o materialismo abstrato. A negação da matéria como 

externalidade que detivesse a forma de si, colocaria a lógica “entre parênteses”, 

recaindo na identidade entre formalismo e materialidade. O ponto seria a relação entre 

forma e conteúdo e sua negatividade na dialética do velho Marx de modo a constituir a 

identidade de matéria a passagem pelos termos da contradição. Tal passagem, contudo, 

seria forma do fetichismo do capital em seu conceito, dado que forma e conteúdo, para 

Ruy Fausto, não deteriam alteridade, pois o conceito seria D-D’.  

O fetichismo do conceito, de capital, também levaria às teses sociológicas e 

históricas referentes à comunidade simples, ou à forma camponesa, como culturas da 

troca simples, fetiche da reprodução ampliada. Por ora é urgente apresentar o 

problema entre os termos da crítica materialista dialética, ou seja, entre o histórico e o 

lógico. Ou seja, entre a dialética e a história de seu materialismo, ou de sua 

materialidade, o que implicaria em novo aporte da verdade revolucionária, como 

forma de consciência e forma de ciência que expressaria a economia política.  

Ao nível do fetiche de capital, do conceito, o qual tudo abarcaria, faria problema 

a crítica se colocar fora de seu próprio tempo, o do fetichismo, já que a crítica social 

isto almejava, dado seu preceito de superação, pressuposto do materialismo histórico e 

dialético. A consciência social só seria passível de serem conhecidas nas relações de 

produção que a formam. Mas n’O Capital o fetichismo não seria mera ausência dessa 

formação e sim forma dela. Não seria falta de razão, mas a sua identidade de razão 

social. O problema da natureza, da ontologia, da existência em si de algo, estaria no 

universo da negação do sujeito da razão e, assim, negação do estritamente racional. A 

matéria, como identidade entre forma e conteúdo seria desnaturalização do material, 

natural.  

Se a relação entre forma e conteúdo seria a qualidade do ser, da forma 

quantidade para a forma quantidade, esta quantidade seria a qualidade da medida 

negada. Isto, aliás, seria a determinação social da contradição. Do ponto de vista desta 

contradição e no interior de suas categorias mais internas, tempo de trabalho e trabalho 
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útil ou concreto, não se permitiriam conhecer o modus operandi do processo crítico 

social, porque levaria à natureza ou naturalização do trabalho pelo critério de utilidade 

sensível. Matéria e abstração, entretanto, formariam a contradição entre abstrato e 

concreto sem a determinação natural da contradição entre trabalho concreto e trabalho 

abstrato, em que o primeiro seria ponto de partida de uma identidade independente do 

processo social. Ao contrário, entre matéria e abstração, a matéria só seria se fosse o 

substrato de passagem entre concreto e abstrato, ou entre forma e conteúdo, no caso, 

do valor.  

A relação disto com o problema da physis, ainda que inclua questões da filosofia 

moderna, seria o fazer desta consciência pela relação negativa aos pressupostos 

sensoriais humanos, como forma de sociedade. A crítica materialista seria, assim, 

negação da physis, porque esta seria forma de consciência fetichista universalizada por 

qualquer singular mercadoria. Visto que o todo seria a universalidade da mercadoria, o 

fetiche seria universal. A superação atingiria, no máximo, a forma da crítica, portanto.  

O valor de uso, entretanto, não se faria sob determinações da natureza humana, 

ainda que Marx, vez por outra o afirme assim. Tal natureza já se poria na forma 

naturalizante da consciência social capital. A sensibilidade fuerbachiana já superada 

pela crítica do princípio da verdade kantiana fundaria a crítica à estética de Marx, em 

sua superação dos princípios sensíveis de Feuerbach. Nesta medida, a crítica à 

economia política deveria reconhecer na materialidade, seja do trabalho, seja a de seu 

produto, a forma de consciência objeto da crítica.  

Valor de uso, materialidade sob as necessidades humanas ou sociais se faria 

como fetichismo da circulação, do consumo, e não reconheceria a identidade social na 

medida metafísica, mutante e em contínuo processo de auto revolucionamento. A 

materialidade sensível, entretanto, não se dispensaria porque conhecida na forma da 

ilusão da medida social que não estaria na natureza física de valor de uso, a não ser 

como fetichismo. A física e a natureza seriam, assim, formas de consciência da 

contradição valor de uso valor de troca e, portanto, puramente sociais.  
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3.1.6 O dinheiro e suas formas 

A forma conceitual do capital, isto é, o próprio dinheiro teria de ser considerado 

sob seus momentos. Assim Marx explicitaria o movimento do dinheiro para consigo 

mesmo em sua auto diferenciação interna: o dinheiro como “1. medida dos valores”(já 

dividido em “medida de valor” e “padrão de preço”), como “2. meio de circulação” (a. 

metamorfoses da mercadoria e b. curso do dinheiro, este análogo ao curso do mundo 

de Hegel) e, enfim, o dinheiro como 3) Dinheiro. Este nas seguintes formas: a) 

entesouramento, b) meio de pagamento e c) dinheiro mundial.  

O problema seria a forma e o sentido desta passagem conceitual, sempre 

considerando as contradições da relação disto (o dinheiro) para com as determinações 

sociais. Nisto se poria o problema de se deter no dinheiro a forma de linguagem, 

expressão do valor e, assim, finalmente, atingir-se a igualdade entre preço e valor 

como revelação das leis sociais fundadas no tempo de trabalho. A determinação social 

do dinheiro se relacionaria com o movimento das determinações sociais para a da 

naturalização. O movimento de suas passagens, em suas diferentes formas, seria o da 

apresentação de sua identidade, isto é, de suas formas de naturalização.  

No dinheiro, entretanto, só atingiríamos o seu conceito na medida em que ele 

fosse a sua “subsistência” (no sentido de Hegel de A Ciência da Lógica) de fetichismo. 

Afinal, do ponto de vista da medida, que lhe cabia mostrar com absoluta clareza à 

consciência social, ele só seria dinheiro se não detiver coincidência necessária entre o 

tempo social de trabalho e a sua expressão como medida de valores.  

Assim, a forma simultânea da alteridade do dinheiro para com ele mesmo, de 

modo que se pudesse falar do conceito de dinheiro, seria forma fetichista de 

exteriorização do processo social, isto é, da metafísica força de trabalho. Mesmo esta 

exteriorização, enquanto sentimento ou razão seria fetichismo, porque própria do 

valor. Considerar o externo afirmativamente seria o caminho da naturalização do 

dinheiro que Marx negaria.  

A primeira diferença que se põe na identidade do dinheiro estaria em sua 

expressão material de ouro e o tempo social de trabalho que ele representaria. O ouro 

como dinheiro definir-se-ia socialmente a partir de suas qualidades naturais, isto é, 
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poder se dividir em partes iguais para representar tempos iguais de trabalho, contudo, 

tal natureza seria determinação social. Mas isto da mesma forma que o seu brilho 

ofuscante passaria a responder como o que daria natural e sensivelmente valor ao 

mundo das coisas.  

A distinção entre sua matéria natural e social seria, portanto, sua própria 

identidade, sem o que não se encontraria o social como o sentido da crítica. A crítica 

ao dinheiro como entidade social negaria a naturalização justamente por ser esta a 

identidade de dinheiro. Este, ao mesmo tempo tem de ser a revelação do valor. Do 

ponto de vista da crítica social, no interior do conceito de dinheiro, haveria que se 

reconhecer a unidade entre natureza e dinheiro para poder diferenciá-las e colocá-las 

sob contradições da forma social:  

Não é por meio do dinheiro que as mercadorias se tornam comensuráveis. Ao contrário. 

Sendo todas as mercadorias, enquanto valores, trabalho humano objetivado, e portanto sendo 

em si e para si comensuráveis, elas podem medir seus valores, em comum, na mesma 

mercadoria específica e com isso transformar esta última em sua medida comum de valor, ou 

seja, em dinheiro. Dinheiro, como medida de valor, é forma necessária de manifestação da 

medida imanente do valor das mercadorias: o tempo de trabalho. (L.I, v. 1, 86)  

  A diferença entre valor e forma valor levaria ao reconhecimento do equivalente 

geral como manifestação social. O preço seria forma de linguagem que estabeleceria a 

relação de pura identidade entre fenômeno e essência, isto é, entre preço e valor. Nesta 

pureza fundaria o seu fetichismo, ou a natureza do valor, que apareceria da natureza do 

dinheiro, por isso mesmo, começa-se por sua negativa “não é por meio do dinheiro que 

as mercadorias se tornam comensuráveis”.  

Lembremos que a forma dinheiro ou equivalente geral seria a que traria a 

unidade da má infinitude entre finito e infinito. O dinheiro, enfim, seria a realização da 

boa infinitude entre o universal e o individual e, por isso mesmo, seria a forma 

iluminada da medida e da ontologia social, aquele que, enquanto conceito traria a 

verdade como a afirmação do quanto de valor cada mercadoria teria. Assim, ele seria a 

formação da consciência absoluta sobre o processo social dado na forma de tempo 

social de trabalho. Nos termos de Marx:  
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(...) O valor de ferro, linho, trigo, etc., embora invisível, existe nessas coisas mesmas; ele é 

imaginado por sua igualdade com o ouro, uma relação com o ouro que, por assim dizer, só assombra as 

suas cabeças. O guardião da mercadoria tem, por isso, de meter sua língua na cabeça delas ou pendurar 

nelas pedaços de papel para comunicar seus preços ao mundo exterior. Como a expressão dos valores 

das mercadorias em ouro é ideal, aplica-se também nessa relação também somente ouro ideal ou 

imaginário. Cada guardião de mercadoria sabe que ainda está longe de dourar suas mercadorias, quando 

dá a seu valor a forma de preço ou a forma ouro imaginária e que ele não precisa de nenhuma migalha 

de ouro real para avaliar em ouro, milhões de valores mercantis. (L.I, v. 1, 87)  

Na separação entre “ouro real” e “ouro imaginário” a trocabilidade universal se 

daria numa só unidade idealizada e, ao mesmo tempo, realizada. O ouro como medida 

dos valores, entretanto, bastaria ser idealizado em símbolos (“pedaços de papel) para 

que se realizasse o universo das trocas. Tal idealização da troca universal em uma só 

unidade seria, entretanto, fundado na consciência de que o dinheiro seria o portador de 

valor, quiproquó natural e identitário de dinheiro. No extremo, teríamos a total falta de 

necessidade do dinheiro metálico, dada a sua forma evanescente de cédula, em que 

somente se faz como ouro imaginado. O dinheiro como “padrão de medida” (peso), 

portanto, se descolaria de sua medida social, o valor. Nesta crítica teríamos então a 

simultaneidade do conceito como negação da razão subjetiva superadora (seja de 

classe ou de indivíduo). As determinações identitárias do dinheiro seriam lógicas e não 

históricas, de modo que sua separação entre representante de ouro e ouro estaria dada 

pela necessidade de preço não coincidir com o valor que representa e o funda devido à 

média que preço é, descolando do valor da mercadoria individual. 

O resgate da metafísica social como tempo de trabalho teria de ser a revelação 

do natural enquanto fetichista, mas que agora não mais posto entre o interno e o 

externo, mas considerando ambos como interna à e exclusivamente sob a forma valor. 

Assim, o fetichismo seria da essência do processo social para Marx. A diferença entre 

“padrão de preço” (quantidade de ouro (peso)) e “medida do valor” explicitaria 

natureza e sociedade internamente ao valor e a sua forma.  

Conceitualmente, o dinheiro, como medida de valores, naturalizaria a forma 

social da contradição sociedade natureza e esta última seria “puramente social”. Estar 

internamente nesta contradição ao dinheiro poria quaisquer dos seus termos sob os 
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sentidos (conteúdos) e ou determinações (sociedade, natureza) sociais, em que o em si 

seria o ilusório não superado.  

Internamente ao dinheiro, entretanto, nos termos desta contradição (natural 

social) estaria a distinção entre o dinheiro como “medida do valor”, e seu desdobrar-se 

em “padrão de preço” (L.I, v. 1, 88). O peso não seria necessário, a não ser como 

ilusão, para a metafísica social! Ouro somente ideado, mas como necessidade social. O 

idealismo hegeliano seria determinante na fenomenologia do capital, ou na ontologia 

social. Ouro imaginário, entretanto, na forma preço, seria negação da necessidade 

material, física de seu peso que equivalha ao tempo de trabalho da mercadoria (“forma 

relativa”) por ele (“forma equivalente geral”) representada
13

.  

Se o seu padrão de preço se relaciona a uma quantidade de peso da mercadoria 

ouro que detenha o mesmo tempo de trabalho que a mercadoria pela qual será trocado, 

então, o sentido da crítica seria considerar que sua condição de “ouro imaginário” 

dispensaria sua presença física para a efetividade social. A coincidência do preço com 

o valor seria ilusão físiocrática que, contudo, mesmo na sua forma ideal e porque ideal 

regeria a troca. A medida, ou adequação do valor entre consciência que cinde o natural 

do social seria fetichismo ou ilusão necessária identitária do dinheiro. Esta ilusão seria, 

entretanto, algo definido como natureza constitutiva do próprio dinheiro, a forma da 

simultaneidade que seria reveladora da crítica racional do conceito. Lembremos que a 

média social como preço, necessariamente não coincide com o valor individual de 

cada mercadoria. Caso sim, não poderíamos falar de acumulação, pois não haveria 

transferência de valor dos menos para os mais produtivos.  

Se Marx incorre em alguns argumentos propriamente históricos, consideremos 

certo ponto de vista decisivo que irá mover o sentido e a identidade da forma social 

capital, do ponto de vista de sua medida. Se o valor e o tempo social de trabalho se 

                                                 
13

 No livro III, quando Marx se refere à circulação do dinheiro e ao desenvolvimento das forças produtivas para 

circular o próprio dinheiro, comenta a respeito do transporte de uma caixa de ouro do Banco da Inglaterra para a 

Índia que, somente com o conhecimento da chegada do ouro, as duplicatas como letras de câmbio inglesas, que 

estavam em baixa na índia, já tiveram seus preços novamente aumentado. Conta Marx que com o fim desta crise 

dos títulos ingleses na Índia, a caixa de ouro voltou sem nunca ter sido aberta. 
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fazem expresso em sua média, o preço, em sua determinação física, jamais será a 

coincidência ou pura verdade em relação ao valor cuja medida busca expressar. 

Contudo, o preço tem lugar, na crítica do valor, porque seria forma fetichista 

necessária do próprio valor. Assim, a verdade científica da razão conceitual seria que o 

valor identifica-se pelo fetiche e a verdade seria negativa. Ela mesma uma questão na 

cisão entre natureza e sociedade não superada. A contradição, mais uma vez, agora 

estaria fundada na determinação do tempo social médio de trabalho. A medida como 

média, necessariamente “passa às costas dos produtores socais” e sua expressão 

unitária não coincidirá, enquanto média, ao mais ou ao menos que cada mercadoria 

individual terá de valor em relação a ela. O preço se determina por essa diferença e 

não pela igualdade com o valor. Neste último caso, não seria de concorrência, nem de 

capital a que nos referiríamos.  

A medida do valor, enquanto média, se revela na impossibilidade de o dinheiro 

medi-la. Mas a importância deste seria a aparência de mensurabilidade da forma social 

que toma a essência e não leva à ela. Entre a medida como ilusão e a desmedida tem-

se a forma social capital, isto é, a forma social seria a contradição entre medida e 

desmedida. Até o quarto capítulo, Marx não estaria problematizando a força produtiva, 

mas, do ponto de vista de sua crítica que os três volumes contêm, a média só seria 

possível de ser considerada como desenvolvimento das forças produtivas e esta seria 

determinada por aquela. Contudo, mesmo nesta negativa a tal desenvolvimento, preço 

e valor são a aparência de regra e de medida:  

(...) A grandeza de valor da mercadoria expressa, assim, uma relação necessária imanente a seu 

processo de formação com o tempo de trabalho social. Com a transformação da grandeza de valor em 

preço, essa relação necessária aparece como relação de troca de uma mercadoria com a mercadoria 

monetária, que existe fora dela. Mas nessa relação pode expressar-se tanto a grandeza de valor da 

mercadoria como o mais ou o menos em que, sob dadas circunstâncias, ela é alienável. (L. I, v. 1, 91).  

Qual, entretanto, a forma da medida da ontologia social ou da forma social? 

Diante de tal contradição identitária, a expressão da medida social que o dinheiro em 

sua natureza de valor faz, na forma preço ou idealização do dinheiro, terá de variar 

com o tempo médio social, ainda que a mercadoria já produzida em outro tempo 

mantenha o seu montante de valor, isto é, de tempo de trabalho social.  
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O preço, assim, como expectativa do ouro e ou do dinheiro em mãos, realizaria a 

contradição interna a si mesmo, do ponto de vista de suas determinações sociais e 

naturais, ou seja, a de que fisicamente se garantiria naturalmente o valor, independente 

das forças produtivas e das relações de produção.  

A contradição entre sociedade e natureza agora, como dissemos, se encontraria 

interna à própria figura do dinheiro, socializando-se, portanto, tanto natureza como 

sociedade. A diferença entre medida dos valores e padrão de preços, estaria, ao mesmo 

tempo, em o ouro ser unidade de medida material fundamentada se relacionada à 

metafísica tempo de trabalho. Se como medida dos valores é a expectativa do ouro e 

ou do dinheiro, a quantidade de ouro não se assegura da variabilidade social de seu 

próprio preço, ou mesmo de seu próprio valor, no caso de desenvolvimento das forças 

produtivas para a produção do ouro, pois o valor é social, tempo social de trabalho. 

Por outro lado, a variação do valor das mercadorias se relacionaria necessariamente 

com a massa maior ou menor de ouro. Evidencia-se a determinação social de preço e 

não da natureza do ouro, ainda que esta natureza seja um lado da própria moeda, isto 

é,  fetichista e, portanto, social. A unidade do ouro como moeda? a) sua face natural 

social e b) sua face social 

Assim, a unidade de peso, como “padrão de preços”, não assegura, a 

invariabilidade de seu valor e da relação deste para com o preço de outras mercadorias. 

A invariabilidade do peso iludiria a sua não coincidência com a variabilidade social do 

valor. Por isso mesmo, para Marx, a analogia entre valor e física não poderia ser o 

ponto de chegada da crítica social do valor, mas o objeto da crítica à fisiocracia. 

Na medida, enfim, que o ouro detém valor, considera-se que a sua variabilidade 

na relação de valor para com outra mercadoria será determinada socialmente, da 

mesma forma que ocorre com qualquer outra mercadoria. A propósito, a determinação 

da quantidade material de peças monetárias a realizar a circulação mercantil – ainda 

neste primeiro momento de O Capital – seria determinada socialmente pelo tempo de 

trabalho e o dinheiro naturalizaria as proporções de troca em cada momento histórico 

do capital. A naturalização do valor no dinheiro seria ilusão necessária, pois só não 

coincidindo o preço com o valor torna-se efetividade a acumulação..  
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A contradição, portanto, mesmo de se pensar ouro em termos de unidade de 

medida, seria socialmente constituída pelo tempo de trabalho. Se a unidade de 

natureza e sociedade agora se faria como estritamente social, porque postas, ambas, na 

forma dinheiro, a alteridade como a contradição se daria na auto diferenciação 

estritamente social. Passa-se, enfim, da alteridade sociedade natureza, para a alteridade 

estritamente social de natureza e, assim, interna à forma mercadoria. 

O desenvolvimento das forças produtivas fundaria o sentido desta alteridade 

social. O que mudaria, do ponto de vista da crítica e, assim, da própria dialética, seria 

a negatividade da sociedade interna a ela mesma, e a relação negativa tanto para 

natureza quanto para sociedade. A superação do capital que está sempre em vista 

expressaria, a sua maneira, esta relação negativa entre natureza e sociedade, interna ao 

social. Tal alteridade teria a igualdade dialética em ser ela somente se fosse sua 

diferenciação interna, de modo que o próprio externo se colocaria internamente à 

relação social. Daí Marx reconhecer que a forma equivalente não deteria nenhuma 

determinação quantitativa, mas qualitativa, isto é, a de expressar como qualidade da 

mercadoria deter valor, fundando a natureza e a exterioridade como o fetichismo 

enquanto momento da mercadoria.  

A negação ao natural fundaria a unidade social entre natureza e sociedade. A 

forma dinheiro, entretanto, seria expressão conceitual desta contradição, na medida em 

que expressaria a natureza (peso) como universalidade da forma de consciência, em 

todos os seus momentos, mesmo aqueles externos a ele e, justamente, porque externos. 

Nesta universalidade negativa, toda natureza, qualquer que seja, seria consciência 

social e enquanto tal a externação positiva do puro em si, em cuja lógica estaria a 

“natureza humana”. Trata-se da crítica pela “insubsistência do em si”, de Hegel, do 

puro positivo que recairia, enfim, na necessária crítica à ontologia do trabalho 

concreto, útil, no caso da crítica de Marx ao fetichismo. O fundamento aqui seria o em 

si ou a natureza se colocarem como forma lógica e socialmente válida de natureza. Daí 

poder-se naturalizar sociedade, como observaremos no excerto sobre Lukács.    

3.1.7 Preço como universalização social da natureza 

A externação da contradição interna do valor que preço é, constitui forma do ser 

social, do ponto de vista de suas determinações de consciência, sob o nome de 
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fetichismo, na crítica de Marx. A forma preço seria a purificação social que chegaria à 

expressão de natureza na forma universal do fetichismo que, então, se daria como 

social. Nesta medida, do ponto de vista histórico deste materialismo, isto significaria a 

superação da natureza ao mesmo tempo em que superação da sociedade. Nesta 

radicalidade, não seria o caso da defesa nem da sociedade, nem da natureza, mas da 

superação de ambas, ainda que a crítica se reconhecesse como negativa à lógica pan-

crítica. Do ponto de vista histórico, seria a teleologia revolucionária que não se poria 

como forma do argumento temporal em O Capital, de Marx.  

A relação entre dinheiro enquanto padrão de preço e medida de valores seria a 

contradição interna ao dinheiro entre sociedade e natureza que não se resolve nem 

externa, nem historicamente, ao que pesem os exemplos históricos dados pelo próprio 

Marx em páginas seguintes, tais como: “Esses processos históricos convertem-se em 

costume popular a denominação monetária dos pesos metálicos de sua denominação 

corrente de peso. (...)” (L.I, v. 1, 90). A transcorrência temporal do histórico, que seria 

a lógica do dinheiro até chegar ao dinheiro moderno, não seria suficiente para se 

formular os termos da contradição identitária do dinheiro. Historicamente, a 

universalidade do dinheiro, incluindo a consciência sobre si mesmo, não permitiria 

pensar outras sociedades a não ser pelo dinheiro; contradição nos próprios termos das 

determinações históricas do dinheiro e que se desdobrarão na acumulação primitiva de 

Marx.  

Isto implicaria em ver as comunidades sob o critério social, mas como isso seria 

inevitável, dada a determinação social de minha consciência enquanto passado ou 

futuro, há que se regular o passado sob critérios presentes, isto é, categorias presentes 

e, portanto, modernas. Resultaria que a simultaneidade da contradição identitária da 

forma dinheiro e da forma preço seria naturalização histórica de história, enquanto 

social, e a própria natureza teria seu sentido estritamente moderno. Internamente ao 

dinheiro esta contradição apareceria assim em Marx:  

Como medida dos valores e como padrão dos preços o dinheiro exerce duas funções 

inteiramente diferentes. É medida dos valores por ser a encarnação social do trabalho humano, 

padrão de preços por ser um peso fixado de metal. Como medida de valor, serve para 

transformar os valores das mais variadas mercadorias em preços, em quantidades imaginárias 
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de ouro; como padrão dos preços, mede essas quantidades de ouro. Na medida dos valores, as 

mercadorias se medem como valores; o padrão dos preços, ao contrário, mede as quantidades 

de ouro em um quantum de ouro, e não o valor de um quantum de ouro no peso do outro. Para 

o padrão dos preços, determinado peso de ouro tem de ser fixado como unidade de medida. 

Aqui, como em todas as outras determinações de medida de grandeza de mesma denominação, 

a estabilidade das relações de medida torna-se decisiva. Por isso, o padrão de preços cumpre 

sua função tanto melhor quanto mais invariavelmente um mesmo quantum de ouro sirva de 

unidade de medida. Como medida de valores o ouro somente pode servir porque ele mesmo é 

produto de trabalho, sendo, portanto, um valor potencialmente variável. (L.I, v. 1, 88)  

   

O dinheiro como “medida de valores” demonstraria, por sua linguagem 

criptografada, o valor das mercadorias na relação entre elas. Enquanto isso, a 

invariabilidade do “padrão de preços” o peso de ouro, fisicamente se negaria, porque 

sua quantidade e valor dependeria do tempo social médio de trabalho. Ainda que um 

quilo de ouro sempre seja um quilo, a importância quantitativamente maior ou menor 

do peso do ouro será um critério social posto como tempo de trabalho. Se fôssemos 

transcender diretamente para o plano externo do espaço lógico do materialismo 

histórico e dialético, teríamos uma “incongruência” (L.I, v. 1, 91) entre o lógico e o 

ontológico.  

A natureza física do dinheiro só coincidiria com a metafísica tempo social de 

trabalho em sua forma fetichista de naturalização. Sob a crítica do valor esta seria a 

verdade da economia política, forma de suas várias fisiocracias. A relação entre preço 

e valor; preço e dinheiro (ouro), seria a linguagem nesta “incongruência”, já 

comentada, e resultaria na mera idealização do ouro. Assim, sua própria presença 

física, enquanto peso, seria a ilusão necessária do valor. Isto daria o sentido de que se 

“...espreita o dinheiro sonante...” (L.I, v. 1, 92) porque, em última instância, ele é 

desnecessário enquanto o padrão de sociabilidade sem medida, seria a “ilusão de 

Sísifo” do entesourador, na contradição entre quantidade e qualidade do próprio 

dinheiro. Esta seria sua primeira forma de abstração, sua condição imaginária que, não 

estar em mãos e realizar-se pela sua expressão em dinheiro, em “signo” do valor, seria 

a revelação ocultação do dinheiro de que sua materialidade equivalente de tempo de 

trabalho só estaria presente na determinação de sua ausência. Assim:  
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A forma preço implica a alienabilidade das mercadorias contra dinheiro e a necessidade 

dessa alienação. Por outro lado, ouro funciona somente como medida ideal de valor, porque já 

está circulando no processo de troca, como mercadoria monetária. Na medida ideal de valores 

espreita, por isso, dinheiro sonante. (L.I, v. 1, 92)  

Nesta contradição entre o real e o imaginário, ou ideal de ouro, a sua condição, 

enquanto equivalente geral, teria de ser sua forma evanescente, a que torne 

simultaneamente a idealização do dinheiro como forma de sua ausência presença. Esta 

idealização mover-se-ia como identidade à não identidade da medida social – como se 

esta fosse pura identidade-. Contudo, tal ilusão seria identitária do ser social.  

Falar do dinheiro é estar nesta identidade e não superá-la. Aí um limite de toda e 

qualquer forma da crítica, visto que a consciência de todo o processo social seria 

objetivamente monetária, pois, o movimento da aparência para a essência, como 

relação sujeito objeto, seria chegar na consciência do próprio fetichismo do dinheiro. 

O “dinheiro sonante”, entretanto, seria a ilusão fisiocrática da adequação, mas 

movente da forma da troca. A ilusão de detê-lo como adequação de uma medida 

desmedida dispensaria sua presença física, já que ilusória mesmo que presente. Um 

momento de ilusão, entretanto, seria necessário para a efetividade material ou social. 

Esta ilusão, enquanto momento, também seria fundamental para com as “relações de 

produção”. No exemplo de Marx, o saco vazio de ouro, ou ainda, o saco ausente de 

ouro, foi forma da sociabilidade pelo ouro, pelo dinheiro, sonante, como adequação 

material à metafísica social. Só seria material se fosse sua própria ilusão, daí o sentido 

determinante de idealização da matéria. A matéria, por si só, não é material, ao 

contrário, ao estar por si só seria idealismo, abstracionismo.  

A matéria trabalho por se autodenominar material, ou trabalho material, contra a 

abstração, não deixou de ser abstração, não evitou a abstração que ela mesmo, 

enquanto concreto positivo, inevitavelmente criticava. Assim, o problema não seria o 

de resolver as contradições, mas o de pôr termos em relação em que elas pudessem vir 

à existência. Este talvez seja o sentido da passagem do dinheiro como padrão de 

preço   para o dinheiro como meio de circulação, ou seja, “2. meio de circulação”, sob 

o preceito de “a) A metamorfose das mercadorias.” (L.I, v. 1, 92) Na expressão de 

Marx:    
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Viu-se que o processo de troca das mercadorias encerra relações contraditórias e 

mutuamente exclusivas. O desenvolvimento da mercadoria não suprime essas contradições, 

mas gera a forma dentro da qual elas podem mover-se. Esse é, em geral, o método com o qual 

contradições reais se resolvem. É uma contradição, por exemplo, que um corpo caia 

constantemente em outro e, com a mesma constância fuja dele. A elipse é uma das formas em 

que essa contradição tanto se realiza quanto se resolve. (L.I, v. 1, 92)  

Para além de uma aferição se a gravidade e o movimento elíptico formam ou não 

uma contradição
14

 o nosso ponto de vista é que só enquanto natureza e, assim, 

enquanto naturalidade a contradição se resolveria, daí a importância, sugerimos, de um 

exemplo físico, por Marx. Ter-se-ia o limite físico da consciência a ser criticado, 

porque na natureza teríamos a forma a ser negada da superação da contradição. Isto, 

aliás, como condição da crítica propriamente social. Enfim, somente naturalmente se 

resolveria a contradição, cuja resolução, entretanto, seria objeto da crítica materialista 

de O Capital.  

A metamorfose das mercadorias, entretanto, só seria cabível no interior da forma 

contraditória entre troca simples, de mercadoria por mercadoria, e divisão social do 

trabalho, só cabível no plano da concorrência e da acumulação, isto é, da formação 

social em que a mediação absoluta seria a forma da troca.  

Do lado do consumidor da forma da troca (D-M), “o tecelão”, para Marx (L.I, v. 

1, 94), o valor de uso seria a consciência da utilidade, contudo, somente se tal utilidade 

fosse forma da troca (M-D) como condição e resultado da forma social. Nesta 

contradição entre individual e divisão social do trabalho a reprodução ampliada 

apareceria como troca simples, fundada sob a consciência de valor de uso.  

A “divisão social do trabalho” (L.I, v. 1, 94) se constituiria na forma desta 

socialização pela troca e como tempo de trabalho. “O salto mortal da mercadoria” (L.I, 

v. 1, 94) como o que realiza a transformação do valor em ouro seria possível se 

socializado pela forma unilateral de todo e qualquer trabalho, ao mesmo tempo que 

“multilaterais as necessidades” (L.I, v. 1, 94). Estas, contudo, no invólucro do valor e 

de sua produção, identitárias dele, e não externalidades naturais. Do ponto de vista da 

crítica social teríamos a universalidade valor e valor de uso seria social.  

                                                 
14

 Para isso Ruy Fausto, 1997. 
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Lenin, n’ O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. Formação do mercado 

interno para a grande indústria resumiria essa contradição entre forma individual da 

troca e troca como processo social. Socialmente teríamos a produção do que não se 

consome e consumo do que não se produz. A formação social, portanto, seria a 

formação do mercado interno que à divisão social do trabalho conduz e que esta última 

seria o modo de ser da economia nacional.  

Tal divisão social do trabalho determinaria o processo e o colocaria 

propriamente como social, já que seu universo, valor e preço, se determinaria por 

relações sociais exclusivamente se se dão às costas aos produtores (consciência 

social). O preço da mercadoria, entretanto, se vincularia ao desenvolvimento das 

forças produtivas em que a divisão social do trabalho seria não só resultado deste 

desenvolvimento, mas ela mesma se determinaria como força produtiva e forma 

social. Nesta medida, não estar sob a consciência de ninguém seria o físico de sujeito – 

consciência valor - fundado nesta contradição da verdade:  

(...) Mas, sem pedir licença e às costas de nosso tecelão, as condições já há muito 

estabelecidas de produção da tecelagem de linho, entraram em efervescência. O que ontem, 

sem dúvida, era tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de 1 vara de linho, 

hoje deixa de o ser, conforme o possuidor de dinheiro se empenhe em demonstrar com as 

cotações de preços de diversos competidores de nosso amigo. (...) (L.I, v. 1, 94-95)  

A mediação social, sem a qual não se poderia à sociedade se referir, se passaria 

“...às costas” como forma de consciência de sujeito, socialmente determinada. Enfim, 

para se falar em sociedade a forma fetichista de consciência teria de ser reconhecida 

como momento, fundamento, da forma social. Assim, a relação sujeito objeto só seria 

possível na órbita do fetichismo como ontologia social negativa. Uma sociedade 

superadora de si, ou um sujeito social superador só poderiam existir na forma do 

ilusório, pois sociedade e sujeito seriam dados na forma natural do pensamento social, 

de uma razão como que da natureza do sujeito, superar o social, portanto, não poderia 

ser uma conservação do sujeito. A independência subjetiva de mercadores e 

consumidores, na forma da troca, seria mediada pela ilusão da determinação subjetiva, 

ao invés de deter nela a consciência de si como ilusão necessária: o sujeito:  
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Como se vê, a mercadoria ama o dinheiro, mas the course of true love never does run 

smoth [o curso do verdadeiro amor nunca é suave (nota dos tradutores)] Tão naturalmente 

aleatória como a qualitativa é a articulação quantitativa do organismo social de produção, que 

representa seus membros disjecta no sistema da divisão social do trabalho. Nossos possuidores 

de mercadorias descobrem por isso que a mesma divisão de trabalho, que os torna produtores 

privados independentes, torna independentes deles mesmos o processo social de produção e 

suas relações dentro desse processo, e que a independência recíproca das pessoas se 

complementa num sistema de dependência reificada universal.  

A divisão do trabalho transforma o produto do trabalho em mercadoria, tornando, com 

isso, necessária sua transformação em dinheiro. Ao mesmo tempo, ela torna aleatório o 

sucesso dessa transubstanciação. (L.I, v. 1, 95)  

A questão relativa à mercadoria, entretanto, só teria sentido socialmente. Do 

ponto de vista da forma categorial, seria a “divisão social do trabalho”, na qual a 

ilusão de sujeito seria constitutiva (comprador ou vendedor). A forma simples e suas 

desdobradas, incluindo-se aqui os desdobramentos do próprio dinheiro para consigo 

mesmo (“medida de valores”, “meio de circulação” “Dinheiro”, “Dinheiro Mundial”) 

seriam formas de consciência da simultaneidade do processo social fundadas no 

desenvolvimento das forças produtivas.  

A média, medida que poria o dinheiro como impossível de explicitar a medida 

social, só poderia se situar na forma em que o desenvolvimento das forças produtivas 

fundasse o sentido de estritamente social. A simultaneidade do processo de troca (a 

média) seria, ao mesmo tempo, a ilusão do sucessivo, forma subjetiva da consciência: 

primeiro compra(dor) depois vende(dor), por exemplo, seria efetividade do ser social.    

O fundamento da forma social sendo a simultaneidade do preço, romperia as 

“limitações temporais” do ser social. O preço, como meio de circulação, seria 

simultaneidade de processos produtivos individuais que poderiam ter-se produzidos 

em distintas composições orgânicas do capital, mas se tornariam simultâneos na forma 

de preço ou medida do valor, isto é, medida do tempo social de trabalho. O preço seria 

a atualização presente, simultânea, no padrão médio definido como medida (já 

comentado acima) dos diferentes desenvolvimentos das forças produtivas que, na 

forma preço, tornar-se iam socializadas. O fetiche participaria deste processo, 
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trazendo-se, nesta crítica de Marx, o problema da relação sujeito objeto na forma da 

contradição sujeito/indivíduo e sociedade.  

A simultaneidade do tempo social na forma preço seria possível somente diante 

do que se poderia chamar “divisão social do trabalho”, ainda que o problema fosse a 

troca simples de mercadoria como consciência subjetiva da reprodução ampliada. 

Contudo, falar-se de mercadoria, como forma social, sem relacioná-la com tal “divisão 

social do trabalho”, mesmo na forma simples, seria um logicismo porque impossível 

de realizar-se como a afirmação pretendida, isto é, ser a mera verdade do valor.  

Seria naturalização da lógica, enquanto se pretenderia crítica social. O dinheiro 

como “meio de circulação”, entretanto, seria forma da exteriorização, isto é, da tomada 

de consciência do valor. Em termos hegelianos, diríamos, seria o vir à existência do 

ser e, no caso de Marx, do ser social. A existência seria esta relação sujeito objeto 

inextricável, mas que, na forma social, se faria sob a figuração da sociedade pelo 

dinheiro, já que toda a verdade do sujeito socializado pelo capital seria o 

conhecimento da quantidade de valor na mercadoria. 

A passagem das contradições internas do valor à sua exteriorização (sendo esta 

também interna ao valor, como já argumentamos) fundaria a contradição entre 

“autônomo” e “não-autônomos”, em Marx, dada no intercurso da divisão social do 

trabalho, na qual a forma de consciência social, fetiche, operacionalizaria a forma 

social crítica, isto é, na qual a crise da reprodução social se faria imanente. A 

autonomia, assim, seria a contradição em relação a que se autonomiza. Nesta medida, 

estaria no invólucro lógico da contradição moderna, do valor, na qual a própria 

autonomia de sujeito estaria fundada. Esta última, aliás, expressaria os limites da 

separação, por exemplo, entre valorização e desvalorização, acumulação e crise, 

expansão do capital e desvalorização, dentre muitas outras formas autônomas de 

consciência.  

Se neste momento de Marx, citado mais a seguir, a crise apareceria na diferença 

entre possibilidade e efetividade, o transcurso do capital, enquanto “queda tendencial 

da taxa de lucro”, moveria a crise sob diferente forma, a da imanente, que seria dada 

pela forma da medida, já apresentada. Não obstante, tal discussão sobre a crise seria 

válida para o problema em questão. A autonomia se torna momento do processo de 
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reprodução social, no dinheiro enquanto “meio de circulação”, porque fundada no 

fetichismo, sendo ela mesma forma de fetichismo, isto é, da naturalização de sujeitos. 

Na crítica do valor não teríamos independência de uma ou outra esfera em separado, 

mas da efetividade de autonomia desde que relacionada à não-autonomia interna do 

valor.  

Assim, a externalidade do interno (valor) seria forma fetichista (preço e 

dinheiro), cuja consciência se independeria do dinheiro em relação ao valor. Como 

resultado, a forma da crise entre ambos determinaria a ilusão de que, nesta autonomia, 

preço detém valor. O dinheiro se realizaria como o sujeito do valor. Desta maneira, a 

contradição interno e externo mover-se-ia sob o sentido histórico – ainda a abordar - 

da crise. Vejamos um excerto que é da passagem de a) A metamorfose das 

mercadorias, para b) O curso do dinheiro:   

(...) A circulação rompe as limitações temporais, locais e individuais do intercâmbio de 

produtos precisamente porque parte a identidade imediata que existe entre a alienação do 

próprio produto de trabalho e a aquisição do alheio, na antítese entre venda e compra. Que os 

processos, que se confrontam autonomamente, formem uma unidade interna se move em 

antíteses externas. Se a autonomização externa dos internamente não-autônomos por serem 

mutuamente complementares se prolonga até certo ponto, a unidade se faz valer de forma 

violenta, por meio de uma crise. (...). (L.I, v. 1, 99)  

A unidade entre o valor e sua expressão externa mostraria a relação entre ambos 

quando a autonomia, em última instância, do dinheiro chegasse a tornar impeditiva a 

reprodução social. A crise é a forma da violência em que os termos serão novamente 

readequados, mas não como solução, e sim como reposição da contradição. 

Destacamos aqui, entretanto, como que a independência do dinheiro (figuração do 

processo social ou da valorização) em relação ao valor seria condição sine qua non de 

sua efetividade enquanto meio de circulação.  

O dinheiro, como meio de circulação pareceria ter valor, por natureza, isto é, do 

tempo de trabalho, justamente porque ele mesmo naturalizaria o social, ou o valor e, 

por isso, remete a sua forma acumulada em separada da troca.  Assim, a adequação 

entre preço e valor seria a medida do valor ser ilusão. A contradição, que se 

operacionaliza deviria desta naturalização do valor, que se pode guardar independente 
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do processo de produção, do tempo social de produção, ou o que daria no mesmo, a 

pura identidade entre sociedade e natureza:  

(...) A antítese, imanente à mercadoria, entre valor de uso e valor, de trabalho privado, 

que ao mesmo tempo tem de representar-se como trabalho diretamente social, de trabalho 

concreto particular, que ao mesmo tempo funciona apenas como trabalho geral abstrato, de 

personificação da coisa e reificação das pessoas – essa contradição imanente assume na 

antítese da metamorfose das mercadorias suas formas desenvolvidas de movimentos. Essas 

formas encerram, por isso, a possibilidade, e somente a possibilidade, das crises. O 

desenvolvimento dessa possibilidade até que se realize exige todo um conjunto de condições 

que, do ponto de vista da circulação simples de mercadorias, ainda não existem de modo 

algum. (L.I, v. 1, 99)  

A crise, portanto, seria forma de revelar que a autonomização do dinheiro em 

relação ao valor se colocaria como relação sujeito objeto. A fenomenização do valor 

no preço é a da consciência da autonomia entre preço (natureza) e valor (sociedade), o 

limite seria não mais repor os pressupostos do capital. A autonomia, portanto, se 

mostraria como não autônoma, como fetiche de autonomia. Neste momento, a crise 

seria expressão da crítica autonomia do dinheiro fundada em sua forma fetichista de 

natureza do valor, em relação ao processo social. O problema da crise imanente, 

contudo, teria de ser colocado nos termos da medida como já salientamos mais acima.  

As determinações estritamente sociais entre natureza e sociedade e também a 

mercadoria teriam sentido somente sob a divisão social do trabalho e sob o 

desenvolvimento das forças produtivas em que a relação da crise com isso tudo, este 

excerto acima cotado apenas anunciaria. O desenvolvimento das forças produtivas, 

aliás, fundamentaria a crítica de Marx relativa à medida do capital ser a mera ontologia 

social e, assim, ela acentuaria a crítica sob as contradições do tempo social médio de 

trabalho, nos termos da medida social cega. A não existência das condições da crise, 

entretanto, não se fariam historicamente, na apreciação de Marx, mas haveria 

representação de adequação social sob o capital e a exteriorização esconderia, 

especialmente, sua crise imanente. A autonomia do dinheiro, entretanto, seria ilusão 

necessária de não crise, pela naturalização do valor no preço, dada a crise ser forma da 

acumulação. O dinheiro como sujeito de valor, enfim, seria ilusão necessária da 

reprodução crítica. A autonomia e a não-autonomia estariam sob as determinações 
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desta crise identitária, imanente do capital. O “curso do dinheiro”, numa analogia ao 

“curso do mundo” de Hegel, se identificaria com a universalização do fetichismo do 

valor através da mediação monetária em sua forma de medida de valor ou meio de 

circulação.  

Deste modo, aquilo que poderia trazer sentido, digamos, harmônico da medida 

da produção social, superando seus conflitos e contradições, só seria possível na forma 

fetichista universal e de adequação que o dinheiro teria como sua própria identidade. 

Tal adequação se expressaria no próprio “curso do dinheiro”, onde este, na circulação 

geral das mercadorias, passaria a se referir a si mesmo, o que traria a ilusão de que 

preço é o próprio valor.  

A forma do dinheiro em seu curso obscureceria a contradição valor de uso valor 

de troca, onde somente este último aparece na forma preço e como totalidade do 

processo. Trata-se da produção da “aparência contrária” (L.I, v. 1, 100) posta na 

circulação, onde o dinheiro se realiza como meio de circulação sendo este o seu 

próprio curso. O curso do dinheiro, assim, seria ilusão “do dinheiro”, porque ao sê-lo 

obscureceria a determinação pela medição que as mercadorias fazem entre si, através 

do dinheiro, por terem valor. Contudo, neste mesmo processo, o dinheiro teria de ser a 

forma autônoma em relação à mercadoria, isto é, ao valor:  

(...) Ele [o dinheiro] funciona como meio de compra ao realizar o preço da mercadoria. 

Enquanto ele o realiza, transfere a mercadoria das mãos do vendedor para as do comprador, ao 

passo que ele, ao mesmo tempo, se afasta das mãos do comprador para as do vendedor, para 

repetir o mesmo processo com outra mercadoria. Que essa forma unilateral do movimento do 

dinheiro nasça do movimento de forma bilateral das mercadorias é ocultado. A natureza da 

própria circulação das mercadorias produz uma aparência contrária. (...). (L.I, v. 1, 100)  

A “aparência contrária”, entretanto, estaria na ocultação da forma dupla da 

mercadoria em uma única polaridade, o próprio preço, tornando este determinante da 

troca de valores. Para Marx o dinheiro estaria presente como medida de valor, só se 

tivesse valor nas mercadorias para ser trocado. Em sua expressão fetichista da 

sociabilidade teríamos o dinheiro se mantendo no processo de troca, enquanto a 

mercadoria desaparece no consumo, já que sob o dinheiro deter-se-ia a consciência 

natural de valor. O dinheiro, assim, ocuparia o lugar da mercadoria, iludindo que a 
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circulação mercantil seria tão somente a circulação de dinheiro e, nisto, dinheiro se 

identifica com valor, como se fosse o valor, não sua expressão. A aparência 

contraditória seria a natureza como consciência social internamente ao dinheiro, 

puramente social:  

(...) O dinheiro afasta as mercadorias constantemente da esfera de circulação, ao 

colocar-se continuamente em seus lugares na circulação e, com isso, distanciando-se de seu 

próprio ponto de partida. Embora o movimento do dinheiro seja portanto apenas a expressão 

da circulação de mercadorias, a circulação de mercadorias aparece, ao contrário, apenas como 

resultado do movimento do dinheiro.  

Por outro lado, cabe ao dinheiro a função de meio circulante somente porque é ele o 

valor autonomizado das mercadorias. (...). (L.I, v. 1, 100-101)  

O dinheiro só teria efetividade se fosse, justamente, esta autonomização 

(fetichista) do valor e, assim, deslocaria da sua expressão naturalizante do valor a crise 

da valorização como identidade da acumulação. Por ora, seria conveniente nos colocar 

diante da impossibilidade matemática de adequação do preço em relação ao valor. Já 

que a quantidade de dinheiro depende do valor das mercadorias e do número de cursos 

das peças monetárias de mesma denominação para se trocar,  dada a massa de valor, 

então, o dinheiro jamais coincidirá com o valor ainda que determinado por ele.  

Esta coincidência seria a ilusão necessária, aceita como categoria de análise pela 

economia política. A identidade de dinheiro seria este deslocamento entre preço e 

valor, mas o que a lei sobre a quantidade de dinheiro como meio circulante de Marx 

demonstra seria a impossibilidade de o dinheiro realizar o pressuposto de sua verdade, 

a não ser como ilusão. Cobra-se isso do dinheiro – no entanto aceita-se negativamente 

– porque ele seria a forma conceitual, da razão e da verdade a respeito do ser social. A 

que chegaríamos senão que a autonomização do dinheiro, entretanto, universalizaria 

seu fetichismo enquanto mediação social e em todos os seus momentos ou formas do 

valor. Daí a forma ilusória da relação entre valor e preço de modo que seria uma 

contradição necessária de ser considerada:  

(...) A ilusão de que, ao contrário, os preços das mercadorias são determinados pelo 

volume do meio circulante e o último, por seu lado, pelo volume do material monetário 

existente em um país tem suas raízes nos representantes originais da insossa hipótese de que 



 

147 

 

mercadorias sem preço e dinheiro sem valor entram no processo de circulação e lá então uma 

parte alíquota do angu formado pelas mercadorias é intercambiada por uma parte alíquota da 

montanha de metal. (L.I, v. 1, 105-106)  

A dispensabilidade física e natural do ouro seria lógica, não histórica, pois não 

se careceria duma mesma quantidade de ouro que tenha o mesmo valor das 

mercadorias que ele representará. A razão entre velocidade da circulação e massa de 

valor determinaria a quantidade de peças monetárias como meio de circulação. Por 

isso mesmo, bastaria sua mera expressão na forma monetária para substituí-lo e tornar 

o dinheiro sonante (ouro) uma necessária ilusão de valor. A unidade entre valor e sua 

forma física se efetivaria desde que mediada por sua própria ilusão. A contradição, 

entretanto, entre medida dos valores e padrão de preços se daria pela unidade entre o 

natural e o social, mas como duas faces identitárias de algo estritamente social, o 

dinheiro. A natureza, para esta crítica de Marx, é estritamente social. 

Assim, se a lei da quantidade de dinheiro depende do valor da mercadoria e da 

“pressa do metabolismo” social, o próprio montante de ouro poderia apenas ser 

representado por signos, isto é, o preço, ou “nome monetário das mercadorias” (L.I, 

v.1, 106). De modo que, para além das determinações históricas do dinheiro, teríamos 

as determinações lógicas que tornam “latentemente” a substituição do metal ouro pela 

moeda que o denomina, seu signo.  

Esta condição de signo idealizaria o ouro como não revelação de sua 

indeterminação na produção de valor. O desgaste da moeda de ouro, no exemplo de 

Marx, evidenciaria que o preço de uma libra preço seria efetivo como mediação social 

mesmo que a quantidade de ouro, na libra peso, não mais correspondesse a seu signo, 

justamente porque preço não é valor. E isto pela diferença entre tempo individual de 

trabalho e tempo social médio... sem o que capital não acumula. A determinação do 

ouro, como ouro mesmo, só faria sentido, entretanto, enquanto tempo de trabalho. 

Todas as suas determinações físicas, de maleabilidade, divisibilidade e até mesmo de 

ser brilhante, só ganhariam sentido se postas na relação de valor. Fora dela, o ouro 

seria mero adorno. Na forma brilhante, aliás, nos deteríamos com sua forma 

“ofuscante” pois que o brilho naturalizaria valor, ou seja, porque brilha tem valor. 

Aqui, uma vez mais, o fetichismo estaria logicamente integrado ao universo do 
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“puramente social”, de modo que natureza não se faria como externalidade ao social. 

Chegar à forma lógica do dinheiro não se poria como iluminação positiva do real. 

3.1.8 As formas do dinheiro. Alusões sobre alienação e fetichismo.  

Nesta nítida contraposição lógica à forma ontológica da crítica (natureza e 

sociedade), o fetichismo se posicionaria negativamente à aproximação da crítica pela 

alienação. O fetichismo teria de ser o contrário, dada sua forma social como negação 

do natural. Para além do certo ou errado, teríamos o universo da materialidade social, 

determinada pela forma natural e cuja negação, pelo fetichismo, teria de desnaturalizar 

também a história, qualquer que fosse seu sentido. A negação da matéria, 

consideramos que a primeira parte de nosso Excerto sobre Marx abordaria tal negação, 

seria a passagem da lógica do dinheiro, como negação de sua (do dinheiro) história, 

para a negação da natureza histórica do social em geral.  

A matéria jamais seria em si mesma, porque assim não se negaria a natureza 

afirmada para uma crítica propriamente social, incluindo-se aí a crítica à humanidade 

que o fetichismo leva. Entretanto, a distinção entre alienação e fetichismo, do ponto de 

vista da forma da crítica, estaria na afirmação ou negação da natureza, 

respectivamente. Nesta medida, atingir a forma positiva do “puramente social”, só 

seria possível através da forma lógica do fetichismo que já seria a negatividade natural 

enquanto sua afirmação positiva, contudo, contraditória. Ainda, o natural ontológico 

negado é condição da crítica social. 

A crítica pelos sentidos e determinações puramente humanas não evitaria a 

naturalização que à crítica social caberia evitar. Ser o puramente social não eliminaria 

a natureza, mas a negaria em todas as suas formas. Assim, a materialidade histórica 

teria de ser negação do histórico natural, ou do tempo físico natural, como da própria 

lógica constitutiva da tríade dialética. Na instância do puramente social, a crítica 

materialista histórica e dialética desnaturalizaria tanto matéria, história, quanto a 

própria dialética, do que a natureza humana faria parte como objeto da crítica. A 

crítica à materialidade natural humana de alienação teria de coincidir com a 

negatividade dos termos do universo da crítica dialética.  
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A diferenciação entre padrão de preço e medida de valor levaria à contradição 

em que a ilusão do ouro e, assim, do próprio dinheiro, seria sua materialidade, isto é, 

idealiza-se ouro físico, palpável, “sonante”, nos termos de Marx. Ao mesmo tempo, 

em sua condição natural, palpável, seria idealização do valor, dada a naturalização do 

valor ser a identidade monetária (medida de valores), isto é, o ouro deter valor por sua 

própria natureza. Em ambos os casos, a contradição entre abstrato e concreto, físico e 

metafísco, natureza e sociedade seria a materialidade da dialética social. A própria 

física material da mercadoria constituir-se-ia como forma de consciência física, 

necessária ao se colocarem os termos de sua metafísica e nisto teríamos os termos da 

negação de alienação pelo fetichismo.  

Daí a questão de Marx: “Pergunta-se, finalmente, por que o ouro pode ser 

substituído por meros signos de si mesmos, sem valor? (L.I, v.1, 109) A mediação 

social, pelo dinheiro, entretanto, só se possibilitaria por essa ilusão de materialidade, 

efetividade do dinheiro. Do ponto de vista da equação de equivalência seria como 

obter uma quantidade de matéria ouro que pudesse ser igual ao valor socialmente 

produzido expresso na mercadoria por ele representada. Mas como ouro nessa relação 

só funciona se for valor, isto é, pelo tempo de trabalho necessário para produzi-lo, 

então, a sua invariabilidade física de peso se efetivaria como ilusão da invariância do 

valor dada a variação social deste. Contudo, se mais ou menos massas de ouro são 

necessárias para um mesmo preço, de acordo com o desenvolvimento das forças 

produtivas, o ouro material físico iludiria o valor em sua forma preço, isto é, de que o 

valor, tal qual o peso, moraria no ouro. Se isto é ilusório (a relação entre peso -físico- e 

valor ) a forma material física poderia tão somente ser idealizada através do dinheiro 

como expressão do valor. Nesta, o preço espreita o dinheiro que naturaliza o valor. 

Mas, como o preço não é igual ao valor, dada a média, então a igualdade entre peso de 

ouro valor ao ouro e valor da mercadoria só poderia ser ilusão fetichista. A 

naturalização do valor pelo dinheiro, portanto, seria logicamente igual à naturalização 

do humano que alienação carregaria. 

O curso do dinheiro, em Marx, entretanto, explicitaria a ilusão materialista, 

fisiocrática, em seu idealismo de materialidade e natureza que iguala natureza com 

alienação. Ao mesmo tempo teríamos os limites da resposta afirmativa do valor, por 
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exemplo: o valor é tanto e a sociedade produz este tanto de valor. A verdade sobre o 

valor não se faria de forma afirmativamente matemática (números meramente naturais, 

mas sociais) isto traria o problema da verdade negativa da crítica social do e pelo valor 

em mais trabalho (produtividade) seria menos valor. Toda natureza, incluindo a dos 

números naturais seria um fetichismo, do ponto de vista da crítica social.  

Aliás, essa adequação já se faria como ilusória questão, ou mesmo forma do 

fetichismo. A igualdade entre preço e valor seria a verdade positiva que a forma 

dialética das categorias do capital a efetivariam (a igualdade) como ilusão necessária, 

porque fisiocrática. Aqui teríamos a forma objetiva da consciência social, metafísica, 

em termos de quantidade material do valor ( o ouro) uma contradição nos termos, dado 

o valor ser a metafísica social. Nesta, toda naturalização, incluindo a alienação 

humana, se posicionaria como objeto da crítica do fetichismo. 

Se pudéssemos definir uma questão aqui, diríamos que Marx duplicaria o sentido 

de matéria porque a reconheceria como relação sujeito objeto de modo que sua pura 

externalidade se faria sob termos de consciência social. A materialidade humana, da 

sua natureza, certamente estaria neste invólucro a que a alienação carrega e que é 

objeto de sua crítica da juventude. A idealização da matéria teria a sua duplicidade: 

idealizar o valor como positivo e natural no dinheiro e a própria dispensa da presença 

considerada material ou física do ouro para a realização da equivalência entre preço e 

valor, já que o dinheiro seria idealização da matéria, tal idealização é constitutiva da 

noção de materialidade de Marx:  

O signo do dinheiro só necessita de sua validade social objetiva própria e esta é recebida 

pelo símbolo de papel mediante o curso forçado. Esse curso forçado pelo Estado rege somente 

dentro das fronteiras de uma comunidade ou na esfera interna de circulação, mas também 

somente aqui o dinheiro reduz-se totalmente à sua função de meio circulante ou de moeda, e 

pode, portanto, receber na moeda papel uma modalidade de existência puramente funcional e 

exteriormente separada de sua substância metálica. (L.I, v.1, 109)    

O curso do dinheiro seria todo mediado pela ilusão física da idealização do ouro, 

fundada na relação com o preço ou sua forma signo monetária. O fetichismo, 

entretanto, incorpora, nos termos de Giannotti de Certa Herança Marxista, a 

fenomenologia do espírito cuja verdade universal seria o seu fetichismo, a sua ilusão, 
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mediação e fundamento da existência do ser social, a modernização. Assim, a ilusão 

enquanto universalidade da forma simples, na contradição entre relativa e equivalente, 

seria a passagem de formas de consciência como momento fetichista da existência 

social, de modo que o dinheiro como equivalente universal, universaliza, em todos os 

momentos da forma social, o seu fetichismo, condição para que o curso do mundo se 

ponha como o “curso do dinheiro”. Neste curso a naturalização é lógica e a crítica à 

alienação como natureza humana se inclui. 

A ilusão deste “curso” obscureceria a bipolaridade (valor e preço) de que parte e 

naturalizaria o valor, retirando, enquanto dinheiro, o social, naturalizando-o, para que, 

contraditoriamente, se afirmasse como categoria ou forma social. As determinações 

físicas negadas, entretanto, demandariam a necessidade do invólucro da contradição 

“puramente social”, que seria a da relação entre produtividade e valorização. Neste 

puramente social a natureza humana alienada não subsistiria. 

A verdade da crítica social de Marx, entretanto, seria negativa, isto é, a verdade 

de que o fetichismo como momento inexorável da existência e ou do ser social 

fundaria na própria consciência de sujeito e objeto a externalidade do valor na matéria 

natural da mercadoria. Nesta externação não haveria lugar para a forma afirmativa de 

natureza humana ou necessidades humanas, por exemplo. Nesta relação, a forma 

ilusória (objeto) seria insuperável por qualquer crítica, dado que a questão seria a 

crítica do sujeito e ao sujeito da crítica.  

Chegar, entretanto, no “3. Dinheiro” (L.I, v.1, 109) teria de ser esta chegada 

universal do fetiche, como forma social, isto é, o fetichismo como momento da 

efetividade social que, em não sendo fetichismo, não seria de sociedade (capital) a que 

estaríamos nos referindo. Nesta medida, o fetichismo em Marx se poria como 

efetividade ou existência social, tão determinante quanto a própria exploração do 

trabalho, também na forma mercantil. No outro polo do fetichismo, sob a insígnia 

social, o humano como forma de natureza universalizada pelo dinheiro. Toda analogia 

com sociedades antigas ou futuras não seria mais do que forma de consciência 

moderna e assim, o em si social também não poderia ser defendido num tempo 

histórico indeterminado de mera ontologia social\temporal, ou mesmo de natureza 

humana ligada a uma história da humanidade.  
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A idealização do ouro se faria numa duplicidade ideal, a da idealização do 

dinheiro (signo), representante do ouro e, este, representante do valor. A distinção 

entre “entesouramento”, “meio de pagamento” e “dinheiro mundial” seriam formas da 

universalidade do fetichismo, o ouro, como dinheiro mundial. A ilusão fisiocrática do 

valor naturalmente no produto se colocaria na forma metálica, aceita por todos os 

povos nacionais e teceria o invólucro lógico e universal de natureza a que alienação se 

vincularia.  

Por ora, retomemos o seguinte aspecto, a forma dois, “meio de circulação”, seria 

a passagem da “a) metamorfose das mercadorias”, para “b) o curso do dinheiro” e “c) 

A moeda. O signo do valor.” Tais passagens se dariam na medida em que seriam 

propriamente o processo social de troca, da sociabilidade pela troca, mas todas as três, 

como formas de revelar a identidade social. Afinal, no dinheiro sempre estamos sob a 

relação de que ele expressa o valor, isto é, o ser social sob uma ontologia estritamente 

social, incluída a estrita natureza, também, como estritamente social. Neste aspecto, 

como fetichismo, a alienação e seu fundamento de natureza humana seriam 

socialmente constituídos, sob a ilusão naturalizante. 

A metamorfose da mercadoria, como o que dá a substância determinante da 

quantidade de dinheiro para representar o valor, desaparece no consumo deixando no 

seu lugar o dinheiro. Para Marx isto já se faz, explicitamente, como um quiproquó, em 

que a passagem do processo de troca de mercadorias apareceria como mera circulação 

de dinheiro. Quando das crises com redução do volume de trocas, a desvalorização das 

mercadorias apareceria como falta de dinheiro.  

Este quiproquó se expressaria na busca pelo dinheiro, quando mercadorias e 

ações têm seus preços despencados. A causa fisiocrática seria a ausência do metal e do 

dinheiro, obscurecendo a impossibilidade da adequação entre natureza 

(physis/“preço”) e sociedade (valor e preço). A forma social, entretanto, só seria 

cabível sob as contradições do valor nas quais a naturalização seria identitária. Como 

já dissemos outras vezes, do ponto de vista de uma crítica materialista histórica e 

dialética, teríamos de negar a natureza como condição identitária da crítica social. Em 

O Capital, entretanto, o nexo da alienação não se constituiria como categoria de seu 

universo da crítica propriamente social. 
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Esconder o valor e tornar impossível o seu conhecimento seria determinação da 

sociabilidade de trocas, portanto, mediada pela forma monetária, isto é, pelo seu 

fetichismo como forma universal do ser social. O fetichismo importa porque se trata 

de forma, a monetária, como expressão do valor. Assim, este fetichismo esconderia, 

como natureza, sua determinação social. A diferença entre valor e preço (média), isto 

é, a não igualdade entre ambos, aliás, seria fundamento da acumulação e expressão da 

concorrência, ao mesmo tempo que fundamento do fetichismo. Qualquer que fosse o 

acesso ao universal, o objeto social seria expressão desta forma da efetividade 

(fetichista) inerente ao ser social.  

Contraditoriamente, o próprio método da crítica, isto é, a dialética, não se 

colocaria como a forma incriticável da crítica. A moeda signo de valor, entretanto, 

revelaria a universalidade do ser social, a ilusão de adequação entre natureza e 

sociedade, na qual a crítica encontraria seus termos mas não sua superação e onde a 

alienação se faria negada pelo fetichismo, na medida em que ela aparece como forma 

do fetichismo e não superação deste, como pretende a crítica pela ontologia. A 

sociedade, na crítica de Marx, estaria naturalizada como estritamente social, isto é, 

como modo de ser estritamente da forma monetária (em suas diferentes formas), 

tornando social a natureza (consciência fetichista). Evidentemente que tanto o trabalho 

concreto como o abstrato estariam nesta crítica de materialidade, em Marx, já que o 

próprio trabalho não poderia pertencer à qualquer natureza, muito menos humana.  

A ontologia positivamente natural já teria mostrado os seus limites críticos, 

quando de seus próprios manuscritos. Agora, caberia ver esta contradição e fetichismo 

do ponto de vista do próprio dinheiro, em que sua considerada presença física, mesmo 

como signo de ouro, ou seja, mesmo a presença considerada física do dinheiro, da 

cédula, também poderá ser idealizada na forma de “meio de pagamento”. A 

naturalização do valor, assim, seria estritamente social e, portanto, interna às formas 

do dinheiro e neste invólucro lógico a crítica pela e à alienação se poria, nas 

entrelinhas, como forma do fetichismo e não superação do mesmo.   

O que vemos seguindo aqui é o quanto uma forma de crítica social – que implica 

sua relação necessária para com a práxis – teria de se reconhecer na sua negativa 

pureza social e que, para tal, seria necessário explicitar os limites de todo e qualquer 
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puramente físico, incluindo-se a natureza humana. A própria natureza, ao ser 

incrustrada no dinheiro, só teria sentido, neste caminho do fetichismo da mercadoria 

de Marx, se fosse socialmente determinada, isto é, não se trataria da forma externa a 

posteriori ou anterior ao social, mas puramente social. Do ponto de vista histórico a 

uma história humana, da desalienação do homem, um contra senso. O caso é que, 

inerente à noção de natureza, estaria o desconhecimento ou o obscuro do objeto em 

sua forma propriamente social, isto é, o fetichismo. A ilusão do natural seria, então, a 

única forma de ser da natureza na crítica social. Lembremos que, na forma que 

compreendemos a questão, o social só seria social se fosse “puramente social”, tendo-

se por social também o natural, portanto, ainda que seja a forma ilusória. 

Assim, o curso do dinheiro de Marx seria análogo ao “curso do mundo” da 

Fenomenologia de Hegel, contudo, nos perguntamos se teriam a mesma forma.  

Numa primeira aproximação, o “curso do mundo” em Hegel, seria o embate 

entre o universal e o individual, ou ainda entre o indivíduo (sujeito da razão 

conceitual) e o mundo (objeto de sua consciência), em cuja contradição se daria a 

existência do real. As relações de necessidades aí estabelecidas constituiriam a luta 

entre o bem e o mal, de modo que o bom seria derrotado, mas em cuja relação de 

embate se identifica. A bondade aqui remete ao plano da virtude de modo que esta seja 

a supressão do indivíduo em detrimento do universo. É neste sentido que o mal seria o 

bem, pois no mal se deteria a polaridade dos contrários onde as “armas” não 

careceriam manchar-se de sangue, já que a totalidade e o indivíduo só poderiam se 

conservar na relação e não como destituição de um pelo outro.  

Nesta forma de consciência conceitual, “o curso do mundo” seria o vitorioso 

sobre a boa virtude, dada a preservação do indivíduo frente ao universal, contudo 

vejamos, como reconhecimento pelo indivíduo do universal, em que ser indivíduo 

seria um momento da existência do mundo, e assim, tal forma individual se poria 

como objetividade. A mera contraposição entre o “curso do mundo” de Hegel, e “o 

processo que passa às costas dos produtores”, ou “o curso do dinheiro”, em Marx, não 

consideraria que o desenvolvimento da ideia absoluta na forma do conceito, na 

dialética de Hegel, deteria a negação do sujeito como forma do mesmo ser, o que 

coincidiria com uma crítica (auto crítica) ao seu sistema de crítica. O fetichismo de 
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Marx, seria coincidente, entretanto, às determinações objetivas da forma do sujeito, no 

“curso do mundo”, de Hegel:  

Finalmente, pelo que se refere ao ardil por meio do qual pode o em si bom atacar 

astutamente pelas costas o curso do mundo, esta esperança é nula. O curso do mundo é a 

consciência desperta, certa de si mesma, que não se deixa atacar pelas costas, senão que dá 

frente a todos os lados, pois é de tal modo que tudo é para ele, que tudo está diante dele. Em 

troca, o em si bom o é para seu adversário e é, assim, na luta que vimos; e enquanto não é 

para ele, senão em si, é o instrumento passivo dos dotes e capacidades, a matéria carente de 

realidade; representado como existência, seria uma consciência dormente que permaneceria 

atrás, não se sabe onde. ( HEGEL, 1991, 227-228)  

Para Marx, o “curso do mundo” (Hegel) - o dinheiro - passaria “às costas dos 

produtores”; para Hegel, ele seria a própria consciência universalizadora de todos os 

momentos particulares e, por isso, seria multifacetado, sua visão se ampliaria a 360º. 

Contudo, “o curso do mundo”, isto é, “a consciência desperta”, conceitual - sempre de 

frente a seu objeto - se mantém em sua contradição, na medida em que preponderaria 

tal “curso” sobre a virtude do sacrifício individual em nome do mundo ou do 

universal, o que daria um caráter negativo à verdade da consciência desperta. A forma 

de permanência dos termos (o curso do mundo e o todo: “tudo está diante dele...”) 

seria a da negatividade do indivíduo já que mediado sempre pela sua forma universal. 

O curso do mundo seria a consciência desperta das determinações inevitáveis entre os 

termos da relação em que a consciência estaria objetiva e não subjetivamente 

determinada. Numa aproximação às determinações práticas, Hegel se refere ao mau, 

antítese de bom, no qual a relação entre os termos estaria dado pelo conflito. A 

conciliação do benéfico, ao contrário, seria a positividade do mesmo, ou do formal.  

  As formas destas mediações, incluindo-se a estritamente (positivamente) 

individual, constituir-se-iam em particularidades. O reconhecimento do universal 

toma, em Hegel, o sentido da indeterminação do indivíduo - da “ subjetividade ”, na 

Ciência da Lógica - em relação à contradição da qual toma consciência enquanto 

indivíduo, este último, assim, se faria como  consciência inevitável.   Nesta medida, a 

consciência conceitual do “curso do mundo” seria objetividade, incluindo-se aí o 

sujeito. 
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Na crítica de Hegel, entretanto, a consciência enquanto razão também não seria 

panlógica. O “curso do dinheiro”, em Marx, talvez pudesse apresentar-se de modo 

ortodoxo à dialética de Hegel, dada a forma fetichista de passagem dos momentos 

conceituais, identitária do dinheiro. Se para Hegel a razão subjetiva reconhecer-se-ia 

negativamente, isto é, como momento determinado de relações necessárias, para Marx, 

a expressão conceitual da sociedade capitalista, o dinheiro e suas diferentes formas, 

chegaria nos mesmos termos daquela verdade negativa do sujeito da razão 

revolucionária pelo trabalho, dada a inerência do fetichismo como existência e forma 

da ontologia social. Este fetichismo incluiria, portanto, a consciência de sujeito.  

O dinheiro se faria como razão na medida em que o trabalho apareceria na sua 

contradição identitária entre concreto abstrato, na mercadoria, valor de uso e valor de 

troca. Contudo, a expressão desta razão, na forma conceitual que dinheiro é, se faria 

pela sua identidade universal de fetiche, ou natureza. O “curso do dinheiro” e o “curso 

do mundo”, neste sentido, detêm ortodoxias, na medida em que a própria razão 

individual, subjetiva seria objetividade social, equiparado à subjetividade inerente, 

objetiva, do curso do mundo.   Se se pode, portanto, falar claramente de dinheiro, isto 

é, “A mercadoria que funciona como medida de valor e também, corporalmente ou por 

intermédio de representantes, como meio circulante, é dinheiro” (L. I, v. 1, 109), a 

forma de consciência constituída pelo mesmo é a do “ a) entesouramento ” (L. I, v. 1, 

109) isto é, a forma de consciência que revelaria a impossibilidade da verdade sobre o 

valor que o dinheiro para ser dinheiro diz anunciar.  

Assim, teríamos uma contradição entre sua determinação qualitativa, isto é, 

representar todas as equações de trocas numa única expressão monetária e a 

quantidade de valor expressa no signo monetário de preço, sempre limitada. Tal e qual 

na forma simples a qualidade e o qualitativo não se poria como desalienação, mas 

forma do fetiche, já que adere ao natural a existência do valor. Ainda, adequar o 

universo das relações de troca a uma expressão matemática desta seria deter sempre o 

limite numérico como o que não atingiu o todo de trocabilidade que ele mesmo 

expressa. Assim, adequar esta numeração ao universo de troca levaria à tarefa de 

Sísifo de entesourar:  
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(...) O valor do dinheiro varia, entretanto, em consequência da variação seja de seu 

próprio valor, seja do valor das mercadorias. Porém, isso não impede, por um lado, que 200 

onças de ouro continuem contendo mais valor que 100, 300, mais que 200 etc., nem impede, 

por outro lado, que a forma metálica natural dessa coisa continue sendo a forma equivalente 

geral de todas as mercadorias, a encarnação diretamente social de todo trabalho humano. O 

impulso para entesourar é por natureza sem limites. Qualitativamente, ou segundo a sua forma, 

o dinheiro ilimitado, isto é, representante geral da riqueza material, pois pode-se trocar 

diretamente por qualquer mercadoria. Porém, ao mesmo tempo, toda a soma efetiva de 

dinheiro, é quantitativamente limitada. Porém, meio de compra de eficácia limitada. Essa 

contradição entre a limitação quantitativa e o caráter qualitativamente ilimitado do dinheiro 

impulsiona incessantemente o entesourador ao trabalho de Sísifo da acumulação. (...). (L. I, v. 

1, 112)    

A impossibilidade dessa adequação se revelaria, contrariamente, numa 

inatingível tarefa social, a adequação do dinheiro ao valor, como salvaguarda 

ontológico do próprio valor perante suas determinações sociais. O entesouramento, 

entretanto, até mesmo como forma de manutenção do Estado nacional, se fundaria na 

ilusão desta adequação natural entre quantidade e qualidade do dinheiro mobilizada 

mesmo na ausência do dinheiro e como ausência do dinheiro. Aliás, tal ausência, não 

mais do ouro, estaria no interior desta contradição em que a falta do mesmo, 

determinada por relações estritamente sociais se daria na forma de “meio de 

pagamento”, isto é, o crédito. A verdade que a forma dinheiro busca atingir só poderia 

ser uma crítica a sua verdade que a consciência de entesourador revelaria e que estaria 

incrustada na consciência de natureza. O “entesouramento” e o dinheiro como “meio 

de pagamento” têm como unidade identitária a não adequação da contradição entre o 

universal (a troca) e o individual (a unidade monetária, qualquer que seja a sua 

expressão quantitativa, 1 ou 100), ainda que a justificativa do dinheiro enquanto 

linguagem social seja esta adequação. Do ponto de vista social, esta ilusão levaria ao 

argumento relativo à distribuição mais justa de dinheiro. 

Esta ilusão na forma de naturalidade matemática permitiu colocar o dinheiro 

como totalidade em si, de modo que sua expectativa de detê-lo seria todo o universo 

social: seu controle, sua distribuição, seu entesouramento, enfim, seriam o controle e 

adequação da contradição entre qualidade e quantidade e que constituiria um elo 
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lógico da economia política criticado por Marx. O dinheiro como “meio de 

pagamento”, entretanto, torna explícita esta consciência de dinheiro, isto é, na compra 

sem venda e na venda sem compra a mera idealização do dinheiro já se constitui na 

forma monetária. Contudo, esta idealização expressaria a não adequação, pois há valor 

circulando sem dinheiro. A forma ilusória seria, então, pôr no tempo (devir da troca) a 

ilusão de adequação, mas isto como forma identitária da relação-capital.  

Haveria, neste sentido, independência da forma monetária em relação ao 

processo social produtor de valor que a sociedade pela troca consegue pôr: o dinheiro 

como o fim em si mesmo é aquele pelo que se espreita enquanto consciência e forma 

social. De qualquer modo, a compra sem venda e a venda sem compra, isto é, o 

dinheiro na forma de “meio de pagamento”, deviria da consciência de independência 

ilusória do dinheiro, em relação à mercadoria e a seu valor, que ele representa. Mas 

como ele é a universalidade da equivalência, a consciência da troca se faz como 

finalidade em si do dinheiro, na ilusão de que haveria a adequação entre peças 

monetárias e a massa da produção de valor. Para Marx, “(...) A figura de valor da 

mercadoria, dinheiro, torna-se, portanto, agora um fim em si da venda, em virtude de 

uma necessidade social que se origina das condições do próprio processo de 

circulação.” (L. I, v. 1, 114)  

Nesta ilusão real, o dinheiro, escasso, devido ao montante de valor socialmente 

produzido e sua relação com outras determinações (soma de preço das mercadorias e 

velocidade da circulação), torna-se a mercadoria por excelência dada sua identidade 

ilusória para com o valor e de valor (o dinheiro é valor). O juro, portanto, poria o 

dinheiro como forma mercadoria já que assim, ele mesmo, deteria um preço. A 

administração do dinheiro, através de casas bancárias, do Banco da Inglaterra, tornar-

se-ia um ramo da divisão social do trabalho que, categorialmente falando, seria 

rentável. O fim em si mesmo do dinheiro também seria sua autonomia como 

consciência naturalizante da reprodução social, isto é, do valor e que, ao “capital 

fictício” chegaria no III volume. 

Assim, a compensação dos pagamentos, na forma de “meio de pagamento”, 

resolve- se “idealmente”, pois, quando da impossibilidade de se compensarem as 

duplicatas, requer o Deus monetário na forma de estátua, isto é, o dinheiro sonante, 
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aquele que tilinta no bolso, quando é este justamente o que falta, isto é, a inadequação 

se revela como “crise monetária”. A finalidade em si do dinheiro poria o crédito como 

forma autônoma (em relação ao valor) de capital:  

O dinheiro de crédito se origina diretamente da função do dinheiro como meio de pagamento, já 

que são colocados em circulação os próprios certificados de dívidas por mercadorias vendidas, para 

transferir os respectivos créditos. Por outro lado, ao estender-se o sistema de crédito, estende-se a 

função do dinheiro como meio de pagamento. Enquanto tal,  recebe forma própria da existência, na qual 

ocupa a esfera das grandes transações comerciais, enquanto as moedas de ouro e prata ficam confinadas 

à esfera do varejo (L. I, v. 1, 116)  

Assim, a programação do dinheiro, para se compensarem distintos meios de 

pagamento, se torna um negócio, um ramo produtivo (a circulação do dinheiro como 

desenvolvimento das forças produtivas), quando da propriedade privada do dinheiro 

social em montantes em que se possam ir compensando as trocas. Haveria mesmo uma 

produção monetária, no sentido das duplicatas, que fundam as bolsas de valores, que 

incluiriam a forma do capital fictício. Comprar e vender dinheiro, na forma do capital 

fictício, moveria a forma da subordinação negativa (sem valor) do trabalho. 

 A necessidade de tais montantes deviria do próprio desenvolvimento das forças 

produtivas. Na forma de bancos, se subordinaria o trabalho a pagar-lhe seu preço, os 

juros, ainda que sem valor e por causa disso. Generalizar-se-ia a consciência do 

“entesouramento” enquanto Estados nacionais concorrentes como forma de dominação 

política e propriedade econômica do trabalho social mundial. Do ponto de vista do 

trabalho produtivo, Lenin, em seu Imperialismo. Fase Superior do Capitalismo, já 

apontara a relação entre “capital financeiro” e subordinação do trabalho nas colônias, 

numa tese original em que a expansão econômica monopolista com a dominação 

imperialista, na forma de guerras, se determina pela acumulação de Estados nacionais 

rentistas, isto é, os países industrializados. A exportação de capitais, enfim, deviria 

desta contradição em que a produtividade do trabalho, na forma de monopólios, 

dissolveria os ramos produtivos já que o rentismo predominaria. Esta contradição, 

como finitude histórica do capital, sua “fase superior”, incluindo toda a violência do 

colonialismo industrial do século XX, deteria a guerra como inexorabilidade da forma 

do capital monopolista. Sob esses dois aspectos, Lenin, aliás, colocara explicitamente 
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sua crítica ao conservadorismo de Kautsky, partidário do reformismo social 

democrata, exposto ao final de sua Questão Agrária, por exemplo. 

 Assim, o dinheiro, na forma de “dinheiro mundial”, seria forma particular, em 

estados nacionais – e o comércio exterior que daí se origina seria a antítese necessária 

na forma do universal –, da consciência do entesourador e do trabalho de Sísifo, da 

ausência-presença do dinheiro e sua incompatibilidade com a crítica pela alienação. 

Tem-se a contradição (quantidade qualidade) enquanto comércio mundial e, assim, a 

universalização do fetichismo do dinheiro mundial – o ouro – nos seus particulares 

“uniformes nacionais”. O comércio mundial seria aquele da troca pela mercadoria 

ouro. As barras de ouro que se deslocam de acordo com as vantagens da concorrência 

dos comércios internacionais e tornam possível a congruência ilusória entre a natureza 

do valor (que o ouro apresenta) e a natureza social do tempo social médio de trabalho. 

A maior ou menor aquisição de ouro (importação), condição e resultado do 

desenvolvimento das forças produtivas sociais, só ilusoriamente se coloca como maior 

ou menor riqueza. A variação do preço do ouro também depende não só da 

produtividade da produção de ouro (máquinas para escavações, por exemplo), mas da 

produtividade média social mundial. Assim, se 100 kilos de ouro são sempre 100 kilos 

de ouro, isso não quer dizer, muito ao contrário, que 100 kilos de ouro terão 

naturalmente sempre o mesmo valor. Assim, o próprio enriquecimento, ou 

entesouramento, do ponto de vista, dos tesouros nacionais, está na simultaneidade do 

tempo social médio mundial, universo em que se dão as trocas de mercadorias e, 

assim, depende (o entesouramento) da produtividade média do todo social. Esta ilusão, 

de qualquer modo, seria a da naturalização da riqueza que o conceito monetário de 

sociedade dá enquanto forma de consciência universal, o que se torna o fundamento de 

uma independência do dinheiro em relação ao processo social. Isto terá todo sentido 

quando da forma do “capital fictício” em seu terceiro livro. De qualquer modo, a 

forma mundial do dinheiro, como “dinheiro mundial”, estaria sob a contradição entre 

natureza e sociedade em que a natureza teria de ser vista sob os estritos sentidos 

sociais. A forma fetiche, entretanto, seria a verdade do conceito:  

c) Dinheiro mundial  

Ao sair da esfera interna de circulação, o dinheiro desprende-se das formas locais do padrão de 

preços, moeda, moeda divisionária e signos de valor, e reassume a forma originária de barras dos metais 
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preciosos. No comércio mundial as mercadorias desdobram seu valor universalmente. Sua figura 

autônoma de valor se defronta, portanto, aqui também com elas sob a forma de dinheiro mundial. É só 

no mercado mundial que o dinheiro funciona plenamente como mercadoria, cuja forma natural é, ao 

mesmo tempo, forma diretamente social de realização do trabalho humano em abstrato. Seu modo de 

existir ajusta-se ao seu conceito.   (L. I, v. 1, 118) 

A forma deste “conceito”, entretanto, seria a de uma adequação entre produção 

de riqueza e sua expressão que levaria à forma natural do ouro como de riqueza social. 

O dinheiro em sua universalidade teria de tornar universal o fetichismo, momento de 

sua lógica e inadequado à crítica pela alienação. A sua plenitude de mercadoria, ou 

seja, aquilo que “funciona plenamente como mercadoria” se daria no comércio 

mundial, justamente porque o dinheiro retoma a forma natural de ouro, e não mais de 

cédulas monetárias e, nessa natureza, fetichista, autonomiza-se das determinações 

sociais, sendo o valor socialmente naturalizado, como algo próprio da matéria que por 

natureza tem valor e, assim, aceitável mundialmente, não mais restrito aos limites 

nacionais. Do ponto de vista prático, a equivalência do ouro se daria em relação aos 

diferentes tempos nacionais de trabalho, em que a importação de ouro por um país em 

relação ao outro se daria pelas trocas desiguais. 

 Nesta medida, e nesta forma, ele se torna mercadoria, com um preço, isto é, o 

quanto de cada montante da natureza de valor cada moeda nacional teria condições de 

comprar, na relação entre diferentes desenvolvimentos das forças produtivas. 

Obviamente que isto estaria na dependência do comércio de mercadorias. Fazemos 

ceteris paribus aqui dos saques, genocídios, etc. que a acumulação monetária trouxe 

como uma de suas formas. Todo este movimento entre a materialidade do ouro e sua 

determinação social, tempo de trabalho, é assim, uma problematização do sentido de 

matéria e, necessariamente não uma afirmação em si, natural, do sentido material de 

qualquer coisa, no caso, o dinheiro e o valor, pondo o fetichismo e a crítica a esse 

negativos à crítica pela alienação, porque esta estaria identificada pela natureza, ainda 

que humana. 

  A divisão do dinheiro metálico em ouro e prata – desconsidera-se aqui a 

expulsão do segundo pelo primeiro nas economias nacionais - permite-se compreender 

que o próprio dinheiro se avalia na forma preço, entretanto, como mercadoria e como 
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não há produção de mercadoria sem fetichismo, a forma conceitual do real (o dinheiro) 

é o fetiche, não sua superação.  

As condições para o desenvolvimento do dinheiro como meio de pagamento, 

demandaria uma necessária acumulação monetária para o seu controle, mas como um 

negócio, onde sua forma seria meramente a de dinheiro, isto é, D-D’. A consciência do 

entesourador, então, se tornaria política de Estado, ou políticas bancárias, o que daria 

no mesmo:  

O desenvolvimento do dinheiro como meio de pagamento exige certa acumulação 

monetária, nas datas de vencimento das somas devidas. Enquanto o entesouramento 

desaparece como forma autônoma de enriquecimento, com o progresso da sociedade burguesa, 

ele, ao contrário, cresce na forma de fundos de reserva e meios de pagamento. (L. I, v. 1, 117)  

   

Esta contradição entre “o desenvolvimento do dinheiro como meio de 

pagamento” e “entesouramento autônomo da sociedade”, quanto mais inversamente 

proporcional, mais tem-se a idealização da matéria como forma de ser da 

materialidade social. O meio de pagamento seria a promessa da materialidade no 

devido tempo (são as promissórias, letras de câmbio, papagaios, ou, de modo 

resumido: “duplicatas”). Estas todas com prazos pré- definidos. Assim, a matéria, 

como idealização, ou mesmo idealismo, se faz como identidade social. O sentido de 

matéria, entretanto, aqui, seria o da negação de sua admissão a priori, a não ser 

negativamente, isto é, desde que esta admissão a priori seja reconhecida como forma 

social, portanto, tal materialidade não estaria dada, mas viria à existência a partir de 

sua consciência própria. Na contradição entre físico e metafísico é que teríamos a 

matéria do materialismo de Marx de O Capital. 

 A idealização da matéria, em Marx, como forma de seu materialismo em O 

Capital, seria a universalização do social em todos os mais naturalmente aceitos. O 

dinheiro deteria grau superior em relação à mera soma das unidades, graças à 

universalidade de sua cambialidade a cada unidade monetária apresentada. A 

materialidade da alienação, vinculada à natureza humana, seria, tal qual toda natureza, 

objeto da crítica pelo fetichismo e sua crítica. Esta discussão proposta aqui pelo 

dinheiro deviria da universalidade do dinheiro que remeteria à universalidade da 
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negação da alienação. Enquanto universal, estaria na simultaneidade do todo em cada 

unidade, seja de que magnitude for. Nesta universalidade, o conceito social, no sentido 

hegeliano, que O Capital põe na forma da razão, seria o fetichismo. Se isto dá o limite 

à noção de negação, não estaria menos distante do sentido sistêmico que negatividade 

daria ao sistema filosófico de Hegel, refiro-me, mais proximamente, a 

autonegatividade do sistema para consigo mesmo. O que já discutimos no excerto 

sobre Hegel, na Ciência da Lógica, a respeito da determinação que identidade negativa 

dá ao sistema hegeliano, mas que aqui apareceria de forma ortodoxa, na medida em 

que a ilusão de adequação entre valor e preço seria identitária do próprio dinheiro e, 

assim, o próprio sistema de uma verdade crítica ao social estaria dado negativamente. 

Ao sujeito da razão é necessário não se ter a consciência da verdade do valor. 

Esta negatividade, na crítica de O Capital, se faria, da mesma forma, no 

expressar a respeito dos limites da razão, da crítica, e da própria forma social, e não da 

afirmação do social, de sua razão e de suas categorias, tais como trabalho, tempo de 

trabalho, lucro, mais valia, composição orgânica do capital, etc. Esta negatividade 

poderia estar sob o mesmo espectro que a negatividade do sistema hegeliano, no 

sentido de que também do ponto de vista da crítica não haveria uma crítica total, isenta 

de fetichismo. Nesta medida, a alienação e sua crítica seria um contrasenso já que 

tornaria ontológico o sistema da crítica, ou as categorias de sua superação. Ao 

contrário, o fetichismo levaria à necessidade da superação não superada da crítica. 

Assim, a crítica estaria neste parâmetro em que teoria e prática, teoria e empiria, não 

só criticariam um a outro, mas cada um a si mesmo. De qualquer modo, não um pelo 

outro, ou teríamos um totalitarismo seja da prática, seja da teoria. 

O sujeito da razão, assim, seria o reconhecimento do limite de sua verdade. O 

conceito de capital, que o dinheiro expressa, também seria determinado por tais 

parâmetros de negatividade, devido à forma metafísica de sua materialidade, o tempo 

social. É na externalidade ao valor que preço é preço e aí se faz a consciência objetiva 

de sujeito, portanto.  A eternidade da natureza, desde sempre e para sempre, somente 

se acessaria enquanto determinações sociais, enquanto metafísica, cuja lógica nega a 

natureza. Há esta independência, em relação à natureza e não a outra coisa, para 

efetivar-se como metafísica social. A materialidade levaria a essa contradição entre 
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matéria e abstração, unidade entre físico e metafísico. Nesta forma natural, a crítica ao 

natural em si, incluiria a universalidade do real como algo estritamente social, onde a 

negação à natureza coincidiria logicamente à negação à crítica pela alienação. 

 A noção de tempo médio social de trabalho seria a forma mais expressiva de 

que todos os momentos da própria crítica materialista histórica e dialética, como 

formas não naturais do real, são formas estritamente sociais. Se “o dinheiro mundial 

funciona como meio geral de pagamento, meio geral de compra e materialização social 

absoluta da riqueza em geral (“universal wealth”) (L. I, v. 1, 118) é porque a sua 

noção física, ou de matéria, ou ainda, a de tempo físico, remeteria à contradição entre 

tempo e história, contudo, sob as determinações do tempo social médio de produção, 

já que o histórico estaria sob os limites da história do trabalho, cujo limite lógico seria 

seu próprio tempo como tempo social de trabalho em sua contradição identitária: 

capital constante e capital variável. Sob esta contradição teríamos o limite lógico 

temporal da própria história. Nisto, ter-se-ia a realização da negação da crítica pela 

alienação já que a esta a ontologia (natural) da história, humana, estaria 

necessariamente vinculada. Assim, os pressupostos antropológicos da crítica pela 

alienação se incluiriam na crítica de Marx à natureza, oriunda da contradição 

monetária, do dinheiro mesmo. 
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Capítulo 2. Negatividade histórica e a contradição capital trabalho na 

crítica social de Marx 

2.2.1 As contradições entre lógica e história na materialidade social: o 

trabalho   

Aqui fazemos um percurso na crítica histórica de Marx ao capital através da “A 

assim chamada acumulação primitiva” e “A Teoria moderna da  colonização”. O 

importante neste momento final do primeiro volume, editado pelo próprio Marx, seria 

a forma original de história, a nosso ver negativa. Isto tanto do ponto de vista capitular 

(o histórico é o último capítulo) quanto do de conteúdo, a história limitada ao 

pressuposto presente moderno que a “acumulação primitiva” de Marx evidenciaria. 

Por isso, não seria possível afirmar que tal passagem de O Capital  se faria como o 

texto positivo de história do capitalismo. 

O histórico, na relação com seu materialismo dialético, seria determinação 

qualitativa da matéria social, o que daria, aliás, a qualidade dialética da crítica 

materialista. Os fetichismos da mercadoria, do trabalho, do dinheiro, do capital, da 

natureza dentre outros... permitiriam pôr, numa relação de negação entre os três 

termos, a própria materialidade como forma estritamente social.  

Na contradição entre tempo e história, o problema será aquele de não naturalizar, 

nem tempo (história), nem lógica (dialética), cujo sentido seria o de negação, tanto de 

lógica quanto de história, constituindo-se, portanto, uma relação de necessidade, mas 

de não-adequação entre ambos os termos, já que o resultado seria a irracionalidade de 

uma razão que põe em crise suas próprias categorias, dentre elas a de tempo histórico. 

 Nesta medida, a temporalidade histórica do processo seria reconhecida como 

forma ilusória, dada a simultaneidade do tempo social médio do trabalho como limite 

do antes e do depois de si mesmo, pondo tal limite a referência sobre a que tornar-se-ia 

possível falarmos sobre o tempo histórico, visto que o mesmo se daria pelo tempo de 

trabalho. O sentido de histórico aqui, em primeira instância, seria o de uma não 

naturalização da história, seja passada, ou futura. Assim, a forma da contradição entre 
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tais termos (o lógico e o histórico) estaria no universo do natural e do social. Em 

segunda instância, entretanto, teríamos a universalização social do tempo e da lógica, 

já que a negatividade natural é condição sine qua non para a crítica social. Isto levaria 

a compreender seja passado e/ou futuro como um fato negado, enquanto fato. A 

história, mesmo pretérita, não se faria como um dado, em que a razão poderia se 

aproximar mais ou menos de sua verdade, de acordo com métodos ou fatos 

considerados históricos fossem mais ou menos conhecidos. Aqui não caberia repetir 

nossa apreciação entre positividade e forma negativa do real e suas relações com 

natureza/concreto; sociedade/metafísica. Basta, pelo caminho do próprio tempo, 

salientarmos que toda condição histórica seria forma de consciência presente. Nesta 

medida, o histórico ou o primitivo da acumulação, ainda que sempre uma apresentação 

presente, teria de ser visto como forma social capital, algo puramente
15

 moderno e, 

entretanto, o histórico teria o trabalho social e seu respectivo tempo como a forma sob 

a qual tornar-se-ia possível a própria noção de tempo histórico. No tempo social 

médio, com sua consequente redução, teríamos o transcurso da história. Aqui teríamos 

o seu limite lógico que, ao mesmo tempo, seria o seu limite histórico, visto que a 

história estaria dada pela contradição entre desenvolvimento das forças produtivas e 

relações de produção. Caberia lembrar que tal contradição identificaria o tempo social, 

limitado pela identidade capital trabalho. 

 A noção deste histórico passado, como forma temporal dada, seria superada se 

esta mesma forma de consciência sobre a história fosse compreendida como 

determinação moderna. O que traria, em Marx, um sentido contraditório e inovador de 

histórico. Inovador em relação à própria compreensão de Marx de que a história da 

humanidade começa depois do capital, já que o capitalismo seria sua pré-história 

humana, pois seria a desumanização do homem. Aliás, concepção central da crítica 

dos Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844, já referidas as suas dimensões 

propriamente ontológicas, a partir da crítica à alienação do trabalho:  

                                                 
15

 Admitindo-se aqui o puramente sempre no sentido de uma negação necessária, porque identitária do puro. 

Aqui, mais exemplarmente falando, seria o caso de que negar o natural já se faria como uma forma social. 

Assim, a natureza estaria negativamente identificando o social. O puro aqui, tem o sentido de “puramente social” 

de Karl Marx. 

 



 

167 

 

Tal como o trabalho alienado: 1) aliena a natureza do homem e 2) aliena o homem de si 

mesmo, de sua própria função ativa, de sua atividade vital, assim também o aliena da espécie. 

Ele transforma a vida da espécie em forma de uma vida individual. Em primeiro lugar, ele 

aliena a vida da espécie e a vida individual, e posteriormente transforma a segunda, como uma 

abstração, em finalidade da primeira, também em sua forma abstrata e alienada. ( Marx, 1962, 

p.100)  

Já na contradição da crítica de O Capital, a história, seja humana, seja natural, é 

estritamente social, isto quer dizer, pensar em termos de história passada, presente e 

futura, ou mesmo em história natural, se faria na medida em que se tivesse consciência 

social capital. Sob o exemplo de um isolamento positivo, o comunal seria a 

reprodução do mesmo e não deteria a história, esta seria, aliás, a sua auto destituição. 

Assim, a história constituir-se-ia como negação do comunal e, enquanto história, só se 

faria se fosse, então, estritamente social. Assim, não ver história no comunal, não se 

desconsidera uma forma histórica moderna e capitalista de consciência. Em 

contraposição a esta tese dos Manuscritos, o capital, daria o nascimento à história, 

inexistente no pré capitalista. Feitas estas observações preliminares, restaria, 

entretanto, reconhecer as contradições desta historicidade como algo estritamente 

social. 

Objetivamente, tal historicidade se apresentaria como ruptura, pois o próprio 

passado, fundamentado por forma estritamente presente de consciência (portanto 

moderna), não conteria nenhuma determinação sobre o mundo considerado presente, 

já que estritamente presente e, assim, ilusão enquanto mero passado. A ruptura, 

entretanto, realizar-se-ia sobre o próprio sentido de história e fundaria o método 

dialético. Aqui já teríamos a contradição identitária de história que seria uma 

referência a um tempo passado, contudo, somente possível como consciência presente, 

já que é em relação a este que passado e futuro se relacionariam.  

Sendo esta uma passagem estritamente social, a forma temporal da passagem 

não poderia estar fundada em uma concepção evolutiva, ou outra qualquer, biológica e 

ou física, mas a uma ruptura histórica do moderno em relação ao seu passado 

(primitivo ou comunal) e à própria história, já que esta só seria se fosse uma 

consciência presente. Assim, o histórico, que tem sua gênese moderna, seria uma 

ruptura ao não histórico. A crítica a ambas, em Marx, por exemplo, estaria nas formas 
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de fisiocracia por ele criticadas. A ideia do trabalho produtivo vir da natureza e a 

indústria não ser trabalho produtivo porque não produz, mas só transforma matéria, 

exemplo já comentado por nós, detêm tanto uma crítica à forma biológica quanto 

estritamente física para se discutir a forma social.  

A história não poderia corresponder a essa temporalidade naturalizada, cuja 

negação seria o sentido de ruptura, de “passagem sem transição” entre o “comunal” e 

o moderno “burguês”. A forma da contradição entre lógica e história seria o modo da 

história sob lógica estritamente moderna, o que negaria a própria história, já que a esta 

sempre recairá a identidade de uma forma racional ou não de passado, contudo, pensar 

sobre o passado se faria como forma social que teria na identidade de seu tempo a 

ruptura (revoluções e auto revoluções do capital). Pensar em termos de realidades 

comunais já não seria mais possível sem, no mínimo, o paralelo moderno estar 

necessariamente contraposto às mesmas. O comunal tem um sentido necessário para 

com aquilo que não é moderno e este se faz como universalidade na história, o que 

seria a própria negação desta última. É neste sentido que a história seria estritamente 

moderna, muito diferente daquela história humana dos Manuscritos, por exemplo. Na 

autocrítica de O Capital, pensar em termos abstratos humanos seria assim 

determinação da sociedade, fundada na metafísica tempo de trabalho, isto é, moderna. 

Neste universo lógico, a história teria de ser negativa a si mesma. Não teríamos o fim 

da história, mas sua forma negada, enquanto identidade negativa e dialética do 

materialismo de O Capital. A consciência histórica, portanto, seria estritamente 

moderna. 

O sentido de história estaria fundado na transformação como inevitavelmente 

revolucionária. A ruptura histórica, forma deste sentido de história estritamente social, 

exigiria que ela se realizasse como identidade do moderno e não sua superação, ao 

contrário do marxismo dialético proposto no século XX
16

. A revolução é moderna e 

não outra coisa. A forma crítica em relação a uma lógica a torniquete da história é a 

relação a que isto tudo se vincula às relações categoriais do capital. No sentido de que 

a forma categorial do capital (trabalho, capital constante, mais valia, valor e suas 

formas, etc. etc.) detém uma contradição cujo conteúdo é a negação categorial e não 

                                                 
16

  Cf. Perry Anderson a respeito de O marxismo ocidental e Nas trilhas do marxismo.... já citados. 
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sua afirmação, como forma de sociedade e como forma de crítica a essa última, o que 

não é excludente de um pensamento estritamente presente.  

O sentido, portanto, histórico da acumulação primitiva, estaria relacionado a este 

sentido negativo de uma história temporal inquestionável, fundada pelo tempo físico, 

do transcorrer de um tempo absoluto. A acumulação enquanto primitiva, se faria como 

estritamente moderna, isto é, estritamente social, cujo ponto de vista traria uma 

contradição entre social e comunal. Ser social, no seu limite de estritamente social 

seria se contrapor, ou negar, o comunal para se afirmar. Este, vinculado fortemente aos 

sentidos positivos de natureza. Assim, aquela história humana, como história possível 

só se pretérita ou posterior ao capital, detém justamente esta contradição. Passado e 

presente só se fazem mediados por capital e como uma condição de sua própria 

temporalidade como não capital, no caso, o primitivo da acumulação. A história d’O 

Capital, portanto, negaria a história e seu começo como mera história da humanidade, 

mais assente nos Manuscritos. 

Este seria um sentido determinante da história na crítica de O Capital, no qual a 

história é tão somente capitalista ou não é história. Reafirmamos, entretanto, que o 

sentido do passado comunal seria diferente para o que se considera ser as próprias 

comunidades visto que  a estas não se teria um passado. Pois o sentido comunal, num 

longo período não teve de se relacionar com o não comunal para deter a sua 

individuação enquanto comunal. Já do ponto de vista moderno, o comunal seria 

referência negativa ao capital e, assim, esse primitivo se formaria no plano das 

determinações estritamente modernas, não mais só do ponto de vista lógico, mas 

também histórico, já que este último não evitaria ter sua identidade sob uma 

constelação lógica determinada. É só modernamente que se detém a consciência de 

que o comunal constitui parte de uma (qualquer que seja) história o que nos conduz à 

necessidade de se considerar esta assertiva. 

Assim, deste ponto de vista histórico (já purificado da natureza, isto é, 

“puramente social”) a comunidade se poria na forma lógica contraditória de passagem, 

ou seja, a ruptura. Esta ruptura em relação a dada consciência não prescindiria do 

histórico, contudo, para expressar a verdade de algo não histórico, a própria 

comunidade. A história e o histórico se formariam na forma de uma ruptura presente. 
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Consideremos a disposição capitular na exposição do primeiro volume de O 

Capital, que deteria essa contradição em reconhecer a necessidade de a questão 

propriamente histórica da obra ter de se colocar no final e não no começo, ainda que o 

problema destacado por Marx tenha sido a primitividade da acumulação. Sob a forma 

da contradição hegeliana de Ciência da Lógica, tanto começo quanto fim, ao serem 

termos da forma temporal, estão sob o princípio da contradição. Assim, a contradição 

precederia, nos termos de Hegel, o próprio começo e, na dialética de Hegel, o 

princípio da contradição só tem fundamento porque negado enquanto princípio 

estritamente temporal. Nesta medida, a lógica seria constitutiva e determinante do 

tempo e sua forma entre começo e fim. A lógica como princípio do histórico deteria 

aqui as contradições identitárias do tempo histórico. Na forma social capital, o 

comunal romper-se-ia com sua positividade lógica. Esta já seria a forma negativa e 

identitária de social que historicamente pressuporia o positivo antes do negativo. 

Assim, nem sequer o comunal positivo enquanto tal seria possível atingir dada a sua 

determinação como questionamento moderno e presente, próprio da contradição 

dialética.  

O comunal ou pré-moderno já seria relação sujeito objeto e, portanto, moderna. 

A história e seu tempo não seriam, entretanto, um fato, nem um processo enquanto 

fato, mas relação sujeito objeto que se expressaria como cisão estritamente social, isto 

é, moderna e que somente sob este pressuposto poderíamos falar de um passado 

comunal, já que o passado a este não se é logicamente referência. O comunal, afinal, 

teria o não histórico como sua identidade moderna. O fato histórico, mesmo enquanto 

processo, estaria vinculado às determinações do fetichismo, forma histórica de 

consciência necessária como contradição não resolvida.  

O sentido histórico, metaforizado na ideia de “pecado original” que a 

acumulação primitiva detém, se daria numa relação entre o tempo passado como devir 

capital e a superação em relação ao capital, tendo este como mediação identitária de 

passado, futuro e, portanto, de histórico. Nesta medida, haveria que se considerar a 

sacralização do passado e ou da história como consciência naturalizante e moderna, 

adquirindo-se um sentido ímpar a noção de historicamente determinado. A origem, 
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assim, não seria genética, mas formada pela contradição entre princípio e fim, porque 

o pretérito ou o futuro seriam a contradição presente. 

 Na crítica à economia política, defesa da propriedade, pauperizações e 

exploração do trabalho, seriam momentos da formação desta pureza social posta como 

trabalho, tempo social médio de produção. Assim, entre a sacralização da história e a 

consciência sobre a história real aproximaria Marx o seu ponto de vista:  

(...) Na história real, como se sabe, a conquista, a subjugação, o assassínio para roubar, em suma, 

a violência, desempenham o principal papel. Na suave Economia Política reinou desde sempre o idílio. 

Desde o início, o direito e o “trabalho” têm sido os únicos meios de enriquecimento, excetuando-se, 

cada vez, naturalmente, “este ano”. Na realidade, os métodos da acumulação primitiva são tudo, menos 

idílicos. (L. I, v. 2, 252)  

Aqui Marx abriria caminho para pensarmos esta violência como forma da 

ruptura que o moderno é enquanto sua própria universalidade, pondo em questão a 

forma do tempo histórico. Uma ruptura histórica, no sentido de que a história nasce 

rompendo com o não histórico. A violência, assim, apareceria não como algo situado 

historicamente no capitalismo em sua forma primitiva, mas que esta primitividade 

estaria sob o princípio da contradição e, assim, imanente ao não primitivo, ao moderno 

enquanto trabalho assalariado. Ao mesmo tempo, este último apareceria como o plano 

da não violência, que envolveria a sua forma de Estado que, constituído 

historicamente, amenizaria a violência do capital. Teríamos aqui os aspectos ilusórios 

de uma história positiva, humanamente concebida e dada pela consciência do 

sucessivo. 

O Estado se relacionaria como a forma do justo, do não violento ou como o que 

dirime a violência, mas isto tudo numa admissão não revelada do injusto e do violento 

como o antípoda necessário
17

. Ou seja, Estado seria a ilusão social positiva de toda e 

qualquer forma positiva. Aqui, entretanto, na forma da contradição histórica do 

materialismo ele se faz como a salvaguarda da paz e da justiça sob a cisão entre Estado 

e sociedade civil. Nesta é que se possibilitaria a ilusão de liberdade, forma única desta 

ser, âmbito da forma social capital. Nesta medida, a liberdade como ilusão, não seria 

                                                 
17

 Marx se refere às contradições do Estado e da sociedade civil em sua Crítica à Filosofia do Direito de 

Hegel... 
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aquela ilusão de uma liberdade ontológica resguardada porque não atingida. Ao 

contrário, reconhecer-se-ia que toda e qualquer liberdade seria ilusória, pois que só sob 

o pressuposto da subordinação é que liberdade teria sentido em se expressar como tal. 

A sociedade civil e seus direitos de liberdade estariam na contradição de se deter o 

livre como Estado desde que a violência do trabalho justificasse a efetividade deste 

último. Na forma ontológica de tempo e de história, a opressão seria um atributo ou 

forma do pré moderno, não revelado, contudo, como consciência estritamente 

moderna, isto é, histórica. 

 O sentido de história aqui naturalizaria a liberdade como superação das 

opressões porque moderna. Nesta medida, a história se faria como objeto da crítica 

materialista e histórica de Marx, na medida do aprisionamento do primitivo à 

liberdade do social. Teríamos aqui critérios “puramente” sociais que constituiriam a 

história, e não critérios historicamente constituintes do social. A violência aqui, 

portanto, seria inerente ao histórico social e não uma determinação temporal a ser 

superada.  

A sociedade civil, assim, efetivada enquanto “história social”, deteria no Estado 

e em sua forma jurídico institucional a ilusão de liberdade como forma de ser da 

contradição entre violência e não violência, justo e injusto, paz e guerra. 

Curiosamente, Marx nos chama a atenção para “O segredo da acumulação primitiva”. 

Só no que pontuamos aqui alguns segredos foram considerados. O primitivo como a 

cisão moderna entre passado e presente, do que se efetivaria a sua inerência enquanto 

moderno; a contradição entre liberdade e violência; a identidade entre trabalho e 

justiça. A própria acumulação primitiva se deteria como forma atual de formação de 

trabalho e não estaria localizada no tempo. Sobre este segredo nos aproximaremos 

quando do problema da colonização discutida como forma da acumulação primitiva 

(“estufas da acumulação”, na expressão de Marx).  

Para nossa questão, a atualidade da acumulação primitiva estaria não em sua 

mera importância atual, para o momento presente, mas em expressar que todas as 

formas de consciência se põem sob as determinações do atual moderno, incluindo-se 

aí o primitivo como histórico, em que tal primitividade é exclusivamente moderna. 

Assim, ela seria atual a si mesma, sob a ilusão factual de estar no passado. Estes 
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segredos só podem ser segredos ao deter estas relações de necessidade e se mediadas 

pela ilusão de liberdade personificada como Estado nacional, justiça nacional, etc. em 

que o histórico aparecereia assim transistoricamente a si mesmo, uma contradição nos 

próprios termos.  

Esta mediação ilusória e estatista, entretanto, deviria como formação do 

trabalho. A sociedade civil se determinaria a partir da forma ilusória do tempo 

histórico superador no Estado, condição, portanto, da consciência necessária aos 

sentidos do tempo social de trabalho. Categoria que, então, teria sua objetividade nesta 

história como “acumulação primitiva”. A história, assim, seria história do trabalho e 

pelo trabalho, porque existente enquanto tal na medida em que se poria como a 

história antes, durante e depois do trabalho, mesmo quando se referindo a um trabalho 

ontológico, este se faria na abstração trabalho, toda e qualquer considerada atividade 

humana. O abstracionismo desta proposição de uma ontologia do trabalho, somente 

sob a abstração social seria possível. Só a consciência moderna, enfim, poderia 

conceber a abstração “humano”. Do ponto de vista lógico, tal abstração equivale à do 

dinheiro. 

 A acumulação primitiva, mais do que uma acumulação de riqueza monetária, foi 

acumulação da relação-capital, isto é, a formação de suas relações próprias que se 

fazem enquanto “acumulação primitiva”, formariam categorialmente o capital (renda 

da terra, salário e lucro) que, em sua personificação social, formariam o proprietário de 

terras, o operário e o proprietário dos meios de produção ou o capitalista.  

A ilusão de natureza ontológica e histórica de trabalho estaria, assim, 

problematizada na acumulação primitiva de Marx, porque posta na forma “puramente 

social”. Não que a acumulação primitiva o anunciaria, mas que em sua totalidade 

“primitiva” seria realidade moderna, estritamente social. Caberia reafirmar que a 

acumulação primitiva é o processo de formação das categorias do capital. 

 A primitividade da acumulação, entretanto, se daria em relação ao primitivo do 

próprio capital e não ao comunal como primitivo, porque este já aparece moderno. 

Nesta medida, a liberdade, moderna, seria a opressão como consciência antitética e 

identitária de livre. Não caberia aqui entrar nas contradições em considerar opressão a 

relação vassalo e senhor. Estamos, em realidade, na contradição em pensar o trabalho 
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como categoria meramente transistórica, isto é, de uma historicidade natural e, 

portanto, ontológica. Para Marx de O Capital, o problema do histórico se deslocaria 

para o sentido de uma consciência moderna na medida em que o primitivo se daria em 

relação ao trabalho e não fora dele. 

 A inevitabilidade da história se poria sob sua identidade negativa. Nesta medida, 

a referência de violência ao que se tem como consciência de passado é termo da 

contradição do trabalho que se põe como consciência de história. O primitivo teria esta 

contradição enquanto tempo histórico, enquanto uma história propriamente passada e, 

ao mesmo tempo moderna, visto que seria no interior deste que se deteria o histórico 

propriamente dito. Assim, se história existe, a mesma deve deter sua existência 

negada. Na articulação capitular, o começo, o “primitivo” da acumulação, teria de ser 

o último capítulo, já que enquanto primitivo deteria a contradição entre princípio e 

começo. Na simultaneidade dos termos, a violência como forma do moderno, e não 

algo posto num tempo do capitalismo superado, o que seria um sentido iluminista 

negado de Marx, apresentar-se-ia como a gênese parteira do histórico, isto é, a história 

se daria no moderno a partir de seu desdobrar-se pela violência em relação ao outro 

(comunal) e em relação a si mesmo (contradição capital trabalho, por exemplo, que 

levaria à auto diferenciação do capital para consigo mesmo).  

A simultaneidade entre história e modernização seria uma crítica que viria como 

negação necessária desse sentido de história como superação das demandas humanas 

presentes. O histórico como moderno estaria fortemente problematizado na 

argumentação de Marx:  

Dinheiro e mercadoria, desde o princípio, são tão pouco capital quanto os meios de produção e 

de subsistência. Eles requerem a sua transformação em capital. Mas essa transformação mesma só pode 

realizar-se em determinadas circunstâncias, que se reduzem ao seguinte: duas espécies bem diferentes 

de possuidores de mercadorias têm de defrontar-se e entrar em contato; de um lado, possuidores de 

dinheiro, meios de produção e meios de subsistência, que se propõem a valorizar a soma-valor que 

possuem mediante compra de força de trabalho alheia; do outro, trabalhadores livres, vendedores de sua 

própria força de trabalho e, portanto, vendedores de trabalho. Trabalhadores livres no duplo sentido, 

porque não pertencem diretamente aos meios de produção, como os escravos, os servos, etc., estando 

pelo contrário, livres, soltos e desprovidos deles. Com essa polarização do mercado estão dadas as 

condições fundamentais da produção capitalista. (...) A assim chamada acumulação primitiva é, 

portanto, nada mais que o processo histórico de separação entre produtor e meio de produção. Ele 
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aparece como “primitivo” porque constitui pré-história do capital e do modo de produção que lhe 

corresponde. (L. I, v. 2, 252)  

Observamos aí o sentido de “aparência” da primitividade da acumulação, 

justamente porque ela se faz como a pré-história, mas do capital e não de outro, e só aí 

se pode reconhecer o histórico e o pré-histórico, numa relação recíproca, contudo, 

determinada pela forma social e não comunal. Por isso mesmo, é a partir das 

determinações do moderno que a história se põe como possibilidade processual da 

crítica e do real. A forma histórica desta materialidade dialética, entretanto, 

reconhecer-se-ia, materialmente, se posta no âmbito da totalidade categorial do 

método identificado com o “puramente social”. Sua materialidade histórica, entretanto, 

teria de se circunscrever nos limites da identidade histórica, impossível assim de 

transcendê-la. Do ponto de vista do tempo, teríamos a necessidade de sua 

desnaturalização. A aparência apresentada por Marx, referir-se-ia a sua condição de 

primitiva, já que posta como totalidade da formação moderna, daí a aparência de 

primitividade. O “primitivo da acumulação” estaria colocado como forma fetichista de 

um tempo histórico, isto é, da história transcendente, ou ainda, da história 

transistórica. Se a violência seria parteira da história, ou “potência produtiva” 

identificada com a formação social, do trabalho, este não transcenderia a história como 

algo aquém ou além do capital. Num sentido definitivo, a violência daria a gênese do 

histórico, sendo esta uma contradição identitária da história como moderna, ainda que 

busque se refirir ao que não seja moderno. Uma história do trabalho humano, dos 

diferentes trabalhos ao longo da humanidade, seria  contradição nos próprios termos, 

porque expressiva da consciência moderna do e pelo trabalho com sua violência 

inerente a partir do que vem à luz a história, como história do trabalho. Como já 

dissemos, uma história transistórica seria contradição nos próprios termos. 

A forma revolucionária do moderno expressaria este sentido de totalidade 

crítica, de que o primitivo não está temporalmente posto como incompletude da 

modernização e da forma capital, no sentido de que a “decomposição” da sociedade 

feudal teria liberado os elementos da “estrutura da sociedade capitalista” (L. I, v. 2, 

252). A totalidade como estritamente moderna se poria dada a ruptura para com o 

passado que não mais operacionaliza a forma de ser do moderno e, assim, teria de ser 

dispensado para a formação propriamente moderna. A decomposição implicaria esta 
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contradição em que, então, o passado do trabalho seria o inoperável para a efetividade 

do mesmo, de modo que a contradição entre lógica e história teria de levar a esta 

negatividade da própria história, ou seja, a história não transcende a si própria.  

A formação da condição jurídica e de direito, no entanto, estaria na forma em 

que a sociedade capitalista constitui a consciência historicamente de si através da cisão 

entre Estado e sociedade civil. A sociedade civil, como o universo mais exterior, mas 

nem por isso de menor importância, do que se constitui o “puramente social”. Aliás, 

realizar este último do ponto de vista de uma crítica teórica e a respeito do método 

teria sido a tarefa realizada por  Marx, do ponto de vista do materialismo histórico e 

dialético. Os parâmetros da crítica – materialidade, história e dialética – deviriam da 

contradição cuja forma teria de ser negar as categorias e seus parâmetros. Se o 

histórico está nesse parâmetro categorial mediado pela dialética do trabalho puramente 

social, a sua afirmação ontológica seria se pôr como mero objeto de sua própria crítica. 

Mas se essa é justamente a problematização de Marx, então, a condição de 

mero objeto do histórico já estaria superada do ponto de vista de sua crítica em O 

Capital. Vale realçar que a identidade da crítica materialista seria a forma social de sua 

crítica. Contudo, do social determinado, dialético negativo e, portanto, negação da 

natureza como pressuposto da crítica social, seja a natureza da matéria, seja a do 

histórico. Assim, a história deveria ser negada como forma histórica de qualquer ser, 

seja ele social, seja natural, porque a não negação da história seria sua naturalização. 

A história, entretanto, já que social, se mediaria por esta violência que lhe é 

inerente e identitária, mas que “aparece” (L. I, v. 2, 242) como liberdade dos 

trabalhadores modernos em relação à “servidão” e à “corporação”. Mesmo este 

passado se anteveria sob a ótica do moderno libertador que, enfim, formaria o trabalho 

também de um ponto de vista da consciência. De um trabalho inevitável porque 

natural e que, então, se constituiria numa forma econômica de ajuste. Assim, esta 

consciência burguesa, expressa em seus “escribas”, também se constitui como a ilusão 

do trabalho (que incluiria a sua ontologia) como forma necessária de sua consciência. 

Assim, a ruptura para com o comunal seria o da ordem da inoperância do mesmo no 

mundo moderno: 
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(...) Por outro lado, porém, esses recém-libertados só se tornam vendedores de si mesmos depois 

que todos os seus meios de produção e todas as garantias de sua existência, oferecidas pelas velhas 

instituições feudais, lhes foram roubados. E a história dessa sua expropriação está inscrita nos anais da 

humanidade com traços de sangue e fogo. (L. I, v. 2, 252)  

Nesta medida, sociedade civil seria a contradição entre história e adequação da 

sociedade às necessidades humanas (não históricas), mas que só em termos de 

representação de Estado se efetivaria como sociedade civil, ou ainda, só nesta cisão 

identitária entre Estado e sociedade civil teríamos a unidade desta última. A história de 

sua expropriação se faz como a crítica ao moderno que a tudo põe história porque ele 

seria a forma social que historicisa a si mesmo e, assim, a história social também seria 

forma de consciência de seu próprio tempo, portanto, histórico. A sociedade civil, em 

sua cisão para com o Estado, expressaria esta história como consciência moderna de 

superação no tempo, do primitivo da acumulação e sua violência, então, histórica. 

A crítica aqui reconhece, em certa medida, a Crítica à Filosofia do Direito de 

Hegel, de Marx. O próprio nonsense da carta constituicional – que comentaremos mais 

abaixo - seria expressão de suas contradições. Isto quer dizer que a carta constitucional 

não faria sentido se a sociedade fosse a justiça que ela mesma propõe e exige, ou seja, 

em se aplicando plenamente a carta constitucional, esta e o próprio Estado não 

existiriam, ainda que sejam as leis e a justiça o que o Estado proponha. Nesta medida 

ela mesma, a carta, só tem efetividade enquanto a ilusão que justo e liberdade são. 

Desta crítica, delineiam-se os termos de uma crítica ao Estado e à sociedade civil, pois 

são formas sociais que detêm relações de necessidade e, portanto, não se superaria 

uma pela outra. O movimento desta dupla superação, tanto de Estado como de 

sociedade civil, seria o da violência imanente à forma social e que se daria nesta cisão 

mesma. É sob a violência imanente do trabalho e de sua acumulação (primitiva ou 

não) que cinde a sociedade entre violência e Estado, representante da finalidade social 

relacionada com justiça e liberdade, etc., e pondo-se como sentido histórico imanente 

à consciência moderna. 

Assim, validar um dos momentos a favor do outro, recairia na crítica da 

insubsistência do positivo que cada momento do universo social (Estado e sociedade 

civil) acaba por receber. A universalidade da forma social trabalho, entretanto, teria de 

reconhecer-se, pela crítica negativa ao fetichismo, como crítica à natureza ontológica 



 

178 

 

do trabalho, já que a história seria, deste ponto de vista, a história do trabalho. Colocar 

a história revolucionariamente fundar-se-ia, historicamente, em seu auto 

revolucionamento donde adviria a história como consciência historicamente datada.  

O “desenvolvimento das forças produtivas” fundaria o histórico e seu processo. 

A revolução burguesa, do que a acumulação primitiva é uma das formas, seria o 

revolucionamento do capital para consigo mesmo, como sua identidade, como forma, 

ainda que contraditoriamente, de efetivar-se enquanto capital e de a história, inerente a 

ele, ser uma história do capital. Neste auto revolucionamento, o capital põe a forma do 

passado de suas categorias (no caso o trabalho) como forma presente de consciência, 

isto é, puramente social, localizando o histórico como possível de modo interno a si 

mesmo, de uma história que não existiria para além das determinações modernas.  

A diferença entre o histórico nesta simultaneidade para com o moderno e o 

histórico como o que precede e procede o moderno seria forma própria da identidade 

de histórico. Só modernamente seria possível internalizar tal diferença como 

identidade do ser social. O auto revolucionamento do trabalho, sua identidade, 

permitiria a internalização do negativo como necessidade lógica de uma dialética 

histórica, do que só internamente ao trabalho se teria história, porque é na forma 

revolucionária do trabalho que se constitui a consciência de história. Só aqui teríamos 

a internalização do negativo e a própria condição dialética do real e da crítica social. O 

capital, entretanto, se faria como sua própria história, desde a acumulação primitiva 

até a museificação do trabalho. Esta autodiferenciação a si mesmo e não ao outro, 

tornaria interno o negativo de si e identificaria o social como ruptura ao comunal. A 

diferença do trabalho e, portanto, do capital, seria a si mesmo e não em relação ao 

comunal, daí a ruptura. Enquanto que, comunitariamente pensando, o ser comunal só 

se identificaria como tal se diferenciando do outro comunal e não de si mesmo. O 

comunal seria a ausência de história porque sua transformação seria sua própria 

ruptura, portanto, o histórico estaria dado como  determinação moderna (histórico e 

não-histórico) em cuja identidade o não moderno se poria. Uma história comunal, 

entretanto, seria um contrassenso nos mesmos termos que uma história do trabalho 

humano.  
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Aliás, como já apontamos, só neste revolucionamento se pensaria uma história 

do trabalho ou a história pelo trabalho. Além disso, o comunal seria a antítese somente 

do moderno, eis a insubsistência da positividade do puramente comunal. Mas não 

ocorreria o mesmo com o “ puramente social”, porque este, em sua pureza social 

negaria a natureza, não excluída. Nesta forma negativa, a natureza também não 

poderia ser mera antítese ontológica entre natureza e sociedade, a negação do natural 

teria de ser negação da ontologia social. Assim, tempo e história não estariam para 

além ou para aquém da consciência moderna.  

A historicidade de algo seria possível na forma auto revolucionária de si mesmo, 

em que o trabalho, como tempo de trabalho, identificar-se-ia em sua auto 

diferenciação. O desenvolvimento das forças produtivas do capital seria determinante 

neste aspecto. Ele fundamentaria uma historia negativa. Desenvolver localizaria o 

limite de si mesmo que, assim, não poderia ser meramente afirmativo. Somente nesta 

internalização do negativo é que ser idêntico a si levaria à diferença do mero todo 

histórico, para ser uma identidade. Somente nessa contradição de uma história 

revolucionária que haveria a dialética, entretanto, própria de seu tempo, isto é, da 

modernização ou da forma social capital. A dialética e sua crítica social também não 

seriam transcendentes ao seu próprio tempo, pois na forma de consciência trabalho, 

não se fariam como ontologia da crítica. Daí não poder ser esta crítica histórica uma 

ontologia do método.  

A negatividade, ao atingir o sentido do que poderia ser um todo sistêmico e 

filosófico deteria uma negatividade que é com sua própria afirmação enquanto 

ontologia do método ou mesmo da crítica social. Se Marx não finaliza a edição dos 

três volumes do que seria um sistema de crítica materialista histórica e dialética, isto 

se daria também porque a negação, destituição deste sistema seria forma de sua 

totalidade. Não obstante, como crítica, estaria no invólucro das categorias modernas, 

tão somente por ser crítica. Isso como limite intransponível de sua própria condição de 

crítica que, para sê-la, o mundo da crítica não se superaria, já que a superação é a 

forma da história (revolucionária) do materialismo e fundamentaria a própria crítica 

dialética.  
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Nesta medida, O Capital, coerentemente com sua crítica, teria de ser uma obra 

inacabada e, ao mesmo tempo, não faria sentido, diante desta negatividade conceitual, 

cobrar uma finalização definitiva em seu terceiro volume. O universo do fetichismo 

seria, do ponto de vista da própria elaboração, expressão de que a iluminação de todo 

universo do fetichismo crítico não se daria, a não ser como a ilusão iluminista que 

Marx de O Capital faria objeto de sua crítica. Haveria aí uma abertura do sistema na 

medida em que o fim e o revolucionário também constituiria o negativo da razão 

totalizante da crítica. Não há que esperar uma crítica panlógica, nos termos do que 

Bourgeois já disse ser o reducionismo da crítica a Hegel. A negatividade, como já 

argumentamos, teria de ser à própria crítica e, por isso mesmo, negativa ao seu sistema 

de crítica. Certamente, isto não quer dizer que o trabalho de seus editores (Engels e 

Eleanora Marx) tenha sido em vão, mas muito pelo contrário, expressaram a 

negatividade a este plano da crítica do velho Marx!  

Do ponto de vista da violência, comentada, como “parteira da velha sociedade” 

(L. I, v. 2, 276) isto se daria na medida em que o capital fosse histórico e não outra 

coisa. Dar-se-ia parto à história e teríamos o momento a respeito do nascimento da 

história, do pôr de uma forma social que historializa a si mesmo obtendo para tal a 

consciência histórica correspondente. Nesta medida, transformar-se, para usarmos de 

uma palavra muito positiva, é próprio de sua identidade, isto é, é a partir do próprio 

capital que se pressuporia tanto a violência, a transformação, quanto a história  

Esses métodos [da acumulação primitiva], baseiam-se em parte, sobre a mais brutal violência, 

por exemplo o sistema colonial. Todos, porém, utilizaram o poder do Estado, a violência concentrada e 

organizada da sociedade, para ativar artificialmente o processo de transformação do modo de produção 

feudal de produção em capitalista e para abreviar a transição. A violência é a parteira de toda velha 

sociedade que está prenhe de uma nova. Ela mesma é uma potência econômica. (L. I, v. 2, 276)  

Enquanto parteira, vem de fora e retira a nova forma social, isto é, a história não 

está no âmbito das determinações identitárias do comunal, mas a partir de sua ruptura 

teríamos o nascimento da história, por isso se personifica em violência externa, assim, 

a história seria social e não comunal. Ainda que a metáfora permita pensar o capital 

por dentro do comunal (“prenhe”), o que daria existência ao capital seria sua 

externalidade ao comunal que determinaria a forma da “parteira” da história, por isso a 

violência se faria como “uma potência econômica”.  
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A dialética, portanto, deteria a negatividade interna a si mesmo, não mais como 

identidade comunal, em que o idêntico seria pura positividade de dois opostos:  sou 

igual a mim mesmo porque não sou outro comunal. Agora não, temos, na realidade 

capitalista, a diferenciação de si mesmo como sua identidade, mas de forma sempre 

revolucionária a si mesmo, o que permite uma aproximação à imanência do 

revolucionário e de sua crise, fundamentos da dimensão histórica da dialética, social. 

Assim, a história, neste sentido, seria seu próprio auto revolucionamento, fundado na 

formação do trabalho enquanto força de trabalho, sendo esta a identidade de história 

como algo de absolutamente moderno. Isto especialmente do ponto de vista da 

mudança da identidade moderna, enquanto diferente de si mesma e não mera 

igualdade (a-histórica) da unidade comunal. Daí esse histórico se pressupor no interior 

da realidade determinantemente econômica. Assim, a violência seria “uma potência 

econômica” e, no universo do econômico, seria possível a sua posição enquanto 

“violência”, a encarnação da história.  

O trabalho, assim,  estaria inscrito neste sentido de história que seria possível 

somente enquanto formação do trabalho. Toda história seria determinação presente 

enquanto consciência da forma social capital, ou de trabalho e este não transcenderia 

sua própria história. Nesta medida, a partir da crítica negativa, a posição ontológica da 

crítica teria mais sentido se tal posição fosse objeto da crítica. Aqui não se trata de 

uma perspectiva de um fim da história, mas de uma crítica à história e de uma história 

crítica. Assim nos aproximamos do excerto de Marx a seguir:  

O que faz época na história da acumulação primitiva são todos os revolucionamentos que servem 

de alavanca à classe capitalista em formação; sobretudo, porém, todos os momentos em que grandes 

massas humanas são arrancadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas no 

mercado de trabalho como proletários livres como pássaros. A expropriação da base fundiária do 

produtor rural, do camponês, forma a base de todo o processo. Sua história assume coloridos diferentes 

nos diferentes países e percorre as várias fases em sequências diversas e em diferentes épocas históricas. 

Apenas na Inglaterra, que por isso tomamos como exemplo, acontece em sua forma clássica. (L. I, v. 2, 

253).  

A presentificação da acumulação primitiva, para com o moderno capitalista se faria na 

medida da universalidade do capital no exato instante da formação de capital. A história da 

acumulação primitiva, entretanto, não só se relacionaria a uma acumulação primitiva 

capitalista, como é a totalidade do moderno antes mesmo de se realizar a operacionalidade 
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categorial do moderno. A “forma clássica” inglesa revelaria esta simultaneidade entre o 

conceito de “acumulação” e as categorias da “acumulação” situadas no universo histórico de 

seu materialismo e, assim, no invólucro da sociedade
18

 moderna. O primitivo como 

estritamente moderno mostraria o limite moderno de toda história. O pressuposto da 

acumulação, entretanto, poria a unidade histórica como formação categorial social. A história, 

auto diferenciação revolucionária do trabalho, seria abstração, genérico, cuja universalidade, 

“a forma clássica” permitiria atingir.  

Nesta medida, uma crítica à ontologia do trabalho não seria uma questão partidária, mas 

a ontologia do trabalho seria um objeto necessário da crítica, juntamente com todas outras 

ontologias dele derivado, incluindo-se a de tempo..  

A “expropriação do povo do campo de sua base fundiária” (L. I, v. 2, 253) seria um 

passado revolucionado somente se posto como moderno, isto é, como história. Uma história, 

aliás, da inoperância lógica ou, na imagem de Marx, da “decomposição”, do feudalismo para a 

libertação dos “elementos” do capitalismo. (L. I, v. 2, 252) A formação categorial mediada 

pelo tempo médio de trabalho – porque tudo na forma mercadoria – seria o universo da 

história, ou do histórico, como forma social e aí o trabalho enquanto categoria estaria 

localizado. A identificação do trabalho concreto, portanto, estaria no universo da contradição 

universal abstrata que é o valor enquanto este tempo social médio de trabalho, trabalho 

concreto e trabalho abstrato seriam formas da mesma abstração, trabalho. Trabalho concreto, 

entretanto, uma abstração. Assim, tanto do ponto de vista do tempo histórico, quanto do ponto 

de vista de uma natureza do trabalho absolutamente (meramente, nos termos de Hegel) 

positiva, este seria o universo ontológico do tempo e da história que, para a crítica negativa, 

seria o mesmo do fetichismo, do objeto da crítica. A ontologia seria, assim, forma moderna de 

consciência, dada sua inevitabilidade com a forma abstrata do processo social.  

                                                 
18

 Um estudo significativo com respeito à particularidade da acumulação primitiva, realiza Henri Lefebvre, em 

sua tese de doutorado: El Vale de Campan. Etude de Sociologie Rural, traduzido no Brasil pela Edusp. O Vale 

de Campan. Estudo de Sociologia Rural, de 2011. Há uma importante introdução ao pensamento de Henri 

Lefebvre, localizando-se essa obra no interior da problemática do materialismo histórico sob o fundamento do 

método regressivo progressivo. Esse texto se faz como o prefácio, ainda não publicado, de tradutora da obra 

inédita no português, Ana Cristina Mota Silva, sob o título de A contribuição do método regressivo-progressivo 

na análise de Henri Lefebvre. O Vale de Campan. Estudo de Sociologia Rural. Uma versão resumida está em 

vias de publicação na Geousp, Revista de pós-Graduação em Geografia do Departamento de Geografia da 

Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 
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Em se tratando de contradição mediada pelo fetichismo, a forma ontológica tornar-se-ia, 

na crítica de Marx, a forma necessária de consciência social, isto é, da forma mercadoria de 

consciência. A história, positivamente falando, na crítica do valor e de seu fetichismo (de suas 

formas), estaria, enquanto história universal, sendo tributária e, portanto, contribuinte, do 

fetichismo que a constitui enquanto um preceito moderno. Assim, deter-se-ia, logicamente, o 

limite da crítica social pelo ontologicamente inquestionável, no caso, uma história do trabalho 

concreto em que a abstração do trabalho se fizesse como momento temporal, sequencial, tão 

somente, de sua forma concreta. O universo dessa concretude, entretanto, se relacionaria 

necessariamente como forma e determinação do trabalho abstrato. A posição do tempo 

newtoniano, como histórico, mas aqui do ponto de vista do trabalho, como o tempo do 

concreto (seja na história, seja propriamente dentro das relações de trabalho) e o tempo do 

abstrato seria, do ponto de vista da crítica de Marx, uma antítese determinada pela abstrata, 

pois, tanto concreto, quanto abstrato são abstrações e o abstrato seria a mediação de suas 

relações (concretoXabstrato).  

Do ponto de vista da condição qualitativa a que a noção de concreto busca delinear seria 

pura abstração reconhecer em todos os diferentes trabalhos concretos a consciência de que 

todos são trabalhos concretos, independente de suas diferenças qualitativas. A contradição 

entre concreto e abstrato, entretanto, estaria sob a falsa alteridade e sob a consciência fetichista 

da abstração, exclusiva do invólucro lógico social do trabalho, cuja contradição se daria no 

interior de si como estritamente social, isto é, na diferença entre trabalho necessário e mais 

trabalho, mediado pelo desenvolvimento das forças produtivas que se fundaria na negação de 

qualquer determinação natural.  

A divisão social do trabalho que isto (a cisão entre trabalho concreto e trabalho abstrato) 

suscita, realizar-se-ia de múltiplas formas: a separação do trabalho de seus meios de produção, 

a cisão entre agricultura e indústria, a formação do salário, do lucro e da renda. Nesta 

multiplicidade, mediada pela forma da troca (afinal, a divisão social do trabalho é a formação 

de uma sociedade da troca) há que se formar o trabalho para que ele, enquanto tempo social, 

seja o trocável como forma capitalista.  

Nesta abstração, o tempo de sua formação categorial, história inevitável do trabalho, 

seria a forma fetichista do universo a que a materialidade histórica pretende referir-se, desde 

que posta em sua positividade absoluta da natureza subsistente por si mesma. Tanto do ponto 

de vista do tempo social, quanto do tempo histórico, ambos estariam na forma e como modo 

de ser do trabalho, neste caso, estritamente moderno. A história naturalizada, de que tudo é ou 

tem história, portanto, seria o fetichismo a ser negado. A auto revolucionaridade, ao tornar 
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negativo o próprio histórico, seria negatividade para com a própria dialética, já que a 

internalização do negativo está neste histórico negado enquanto mera história, o que daria a 

antítese necessária ao limite histórico de história e assim posicionaria a dialética nesta história 

negativa e não transcendente a ela. 

 Considere-se, no entanto, que, na forma negativa, o próprio tempo, como moderno, ao 

ser negado pressuporia uma totalidade aberta em relação à dimensão conceitual da crítica. Isto 

é, o histórico, como momento da dialética e do materialismo, em sua negatividade, também 

seria forma da negatividade do método para consigo mesmo. Assim, uma crítica fundada na 

defesa do trabalho como que nos distintos momentos históricos em sua diferença ao capital, 

mas enquanto trabalho, não transcende o seu tempo, embora isto seja o fundamento de si 

enquanto crítica. A determinação dialética teria de, para abrir a totalidade do conceito, 

reconhecer a finitude de sua própria crítica, ou então seria mais uma ontologia, agora da 

crítica.  

Manter a dialética, seria manter o tempo de trabalho que lhe é objeto da crítica e 

fundamento da negatividade interna da própria dialética. Mas a dialética seria possível tão 

somente no interior das contradições entre desenvolvimento das forças produtivas e relações 

de produção, o mesmo que dizer, do tempo de trabalho. O Stalinismo, sem considerar o 

problema em sua devida dimensão, seria a forma social dessa história afirmativa do trabalho e 

da dialética em seu viés ontológico da crítica. Uma dialética que transcenderia seu próprio 

tempo e por isso poderia falar de história pretérita e história futura se tornaria objeto de sua 

própria crítica . Uma boa problematização desta questão poderia ser vista em O marxismo e o 

Estado, de Henri Lefebvre, a respeito do doutrinamento e das formas stalinistas de crítica.  

A “forma clássica”, entretanto, deteria, na contradição entre lógica e história, o 

pressuposto de que todo o universo histórico, qualquer que seja a sua concepção, 

estaria inevitavelmente na forma do trabalho, o que não seria um preceito do comunal, 

ainda que o concebamos sob formas de trabalho enquanto consciência moderna. Nesta 

universalidade, como salientamos, todo o tempo, seja o começo de uma história do 

trabalho, ou todo o fim, seja a forma mais acabada da história do trabalho, está, 

enquanto história, logicamente posto pelo princípio de contradição universal, digamos, 

“clássica” do trabalho. Trata-se de se pensar as formas, por exemplo, de trabalhos na 

colônia, como formas negativas do moderno, e não exatamente comunais, ou 
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atrasadas, não capitalistas ou mesmo não simultâneas
19

. As diferentes nações 

indígenas, por exemplo, como “índios” já estavam sob o preceito da exploração do 

trabalho20
. A contradição entre capital e trabalho, entretanto, coloca-se na identidade 

mesmo daquilo que se faça, em relação ao trabalho, uma diferença. 

                                                 
19

 Em O Colapso da Modernização, Robert Kurz faz uma tipologia de diferentes acumulações primitivas: no 

terceiro mundo (onde não teria terminado sua obra), no segundo mundo, no socialismo, (onde seria estatista e 

recuperadora) e, no primeiro, onde teve o tempo necessário(300 anos de antecedência) para sair à frente no 

desenvolvimento das forças produtivas. Daqui, Kurz, apesar de toda pertinente crítica em relação às formas 

críticas da reprodução do capital mundial sob essas diferentes formas de acumulação, permite pensá-las em 

separado, em termos de tempo histórico e estabelecer a medida de um tempo desigual em que o critério é ter ou 

não ter alcançado o primeiro mundo enquanto forma da crise. O que discordamos, porque disto deriva o seu 

conceito de não simultaneidade, considerando os três mundos acima tipificados sob o pressuposto de atrasos no 

desenvolvimento das forças produtivas de cada país. Consideramos, ao contrário, que toda a modernização é 

simultânea e, assim, não há diferentes acumulações primitivas, mas uma só, em que participam todos como 

produtores de valor em suas diferentes formas, comparadas sempre com a assalariada (porque esta é a que 

acumula positivamente) e outros, apesar de produzir valor, transferem o valor na circulação mundial do trabalho 

(na composição média mundial que se forma com a mundialização dessa mercadoria e, assim, desse valor. Nesta 

medida, do ponto de vista do que se considerou, por exemplo, como a forma nacional, a periferia é a sua forma 

periférica e, assim, negativa, isto é, a que não acumulou. A dívida, portanto, enquanto forma da acumulação 

mundial e não simplesmente um outro tipo de acumulação. Como dissemos, essa não é uma crítica localizada de 

Kurz, mas se refere à toda obra em questão, ou seja, as relações mundiais são pensadas entre atrasos (“não 

simultaneidade”) fundados pelas formas distintas de acumulação primitiva. Ainda, vale salientar que, como 

acumulação primitiva do capital o período colonial constitui, inclusive historicamente, com a acumulação 

primitiva europeia. São os mesmos trezentos anos. O que, para nós, coaduna com a tese de uma só acumulação 

primitiva e de que o capital, desde o princípio, é uma simultaneidade. Assim, não se tratam de atrasos, mas da 

periferia como forma imanente da crise do capital mundial, já que a acumulação mundial é posta pela 

contradição entre centro e periferia. 

20
  Por exemplo, ao longo dos 300 anos de colônia, conhecemos algo mais no século XVIII, havia toda uma 

disputa da nação nativa carijó, na Capitania de São Paulo, entre jesuítas e colonos, mediada pela Coroa sob o 

nome de “administração dos índios”. Todo o problema, evidentemente, foi a disputa pela mão de obra indígena, 

para a produção de um espaço comercial, mediado pela forma do monopólio metropolitano. A isso, autores como 

Pasquale Petrone, em seus Aldeamentos Paulistas,  Pierre Monbeig, Pioneiros e Fazendeiros de São Paulo. 

Seguindo essa trilha, pude pesquisar a respeito da questão indígena em São Paulo, em minha tese de doutorado, 

sob o título Indío, questão de majestade. A contradição agrário urbana na ocupação produtiva do planalto 

paulista no século XVIII, de 2004. 
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 Não teríamos mais uma distinção, mas uma diferença contraditória, entre o 

moderno e sua forma negativa que, enquanto história, se deu como colonização 

moderna. O cativeiro na colônia e o trabalho assalariado nos países industriais seriam 

forma de expressar categorialmente a unidade do trabalho enquanto tempo social. 

Assim, o moderno põe, mesmo que no passado temporal histórico, suas determinações 

como identidade deste mesmo histórico. Todo o passado é um passado em relação ao 

moderno, o mesmo poderíamos dizer sobre uma história futura. Nesta medida, a 

passagem do passado para o presente, no caso, do comunal e do não comunal, seria 

forma moderna de consciência. A passagem, portanto, seria uma questão estritamente 

moderna e, para uma concepção de passado comunal sem nada de moderno, porque 

“pré”, teríamos uma contradição nos próprios termos. Negar as determinações do 

moderno, no que se convencionou chamar de pré-moderno, seria considerar que 

somente o “pré”, sem o moderno, seria suficiente para ao passado se referir. Marx em 

O Capital e em sua crítica na Assim Chamada Acumulação Primitiva admitiria essa 

contradição, mas como objeto necessário da crítica, o qual, entretanto, estaria 

negativamente posto.  

A “acumulação primitiva”, entretanto, estaria, neste sentido, absolutamente 

definida sob os pressupostos do moderno. A “passagem sem transição”, determinada 

por rupturas para com o pré-moderno, mostraria, em Marx, este nível de objetividade 

de uma história do histórico (não haveria a transistoricidade da história para Marx, em 

sua última crítica)  e uma contradição nos próprios termos da forma absoluta da 

história universal do trabalho. A objetividade porque a história seria moderna, 

estritamente, como já comentamos, deteria a contradição de que a história seria a sua 

própria negação enquanto identidade positiva de uma transcendência ao seu próprio 

tempo. A história universal do trabalho seria demonstrar, do ponto de vista lógico, a 

sua insubsistência enquanto esta universalidade positivamente almejada. No extremo, 

estaríamos admitindo a impossibilidade de transcendência histórica pelo próprio 

histórico. Do ponto de vista da crítica, Marx não tomaria as categorias da crítica como 

quaisquer tipos de soluções e o histórico, dimensão categorial, não seria exceção. 

Assim, a contradição entre lógica e história que se funda na contradição entre 

trabalho abstrato e concreto, estaria naturalizada e, portanto, deixada de lado como 
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fundamento (este deixar) da própria forma ontológica do argumento da crítica social. 

Lembremos que, para Marx, toda a crítica social fundava-se na universalidade 

naturalista, fisiocrática que identificaria todas formas de economia política, deixadas 

de lado suas diferenças.  

A fisiocracia ao tempo também se reconheceria em sua identidade moderna em 

discordância à concepção material do próprio valor, na história, isto é, a fisiocracia 

não seria forma de consciência posicionada num tempo histórico, mas forma de 

consciência do moderno enquanto tal, em qualquer que seja a sua forma revolucionária 

presente. Assim, sua posição está no moderno, onde se teria a história e não num 

tempo histórico indelével onde se situaria o fisiocrático como fragmento de uma 

história mais extensa. A passagem como ruptura, isto é, “sem transição”, seria uma 

inconsciência necessariamente incapaz de pensar o passado como puramente comunal, 

ainda que refletir sobre o pré moderno busque pelo meramente comunal:  

As queixas daquelas antigas crônicas, são sempre exageradas, mas ilustram exatamente 

como a revolução nas condições de produção impressionou os próprios contemporâneos. Uma 

comparação dos escritos do chanceler Fortuscue e de Thomas Morus torna visível o abismo 

entre os séculos XV e XVI. De sua idade de ouro, a classe trabalhadora inglesa caiu sem 

transição, como Thornt diz acertadamente, à idade de ferro. (L. I, v. 2, 255)  

A contradição entre lógica e história se dá na passagem para o outro, mas como 

passagem para o outro de si mesmo. O capital auto referente torna-se expressão e 

consciência universal de valor, para aquilo que, historicamente é pior, o ferro. Do 

ponto de vista de um evolucionismo moderno e fundado no bom e no mau enquanto 

escalas do valor, sairíamos do pior, para o melhor, isto é, do ferro para o ouro. Mas 

não, pois, se no excerto de Marx não se tem exatamente uma contradição entre história 

e lógica, não poderíamos derivar que a história estritamente social se adequaria a um 

critério de pior e melhor como algo dado naturalmente (qualidades químico físicas do 

ouro e do ferro, como valor social) enquanto história. Esta última contradiria, aliás, o 

movimento naturalmente histórico do estritamente material, isto é, do ferro e do ouro, 

e seria uma negação desta sequência, portanto, no sentido inverso. Daí o inversamente 

proporcional, entre evolução histórica, o próprio valor e a natureza. Não está na 

naturalidade do metal dinheiro a determinação social e, assim, torna-se objeto da 
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crítica. A crítica do valor (objetiva) e a crítica ao valor (subjetiva) teriam de ser, do 

ponto de vista do tempo, uma crítica de negação da história, isto é, de reconhecê-la no 

seu próprio tempo. É certo, aqui, que o movimento entre história e lógica está sob o 

critério do valor, mesmo que o ouro seja a idade passada, mas o significativo, 

destacamos, seria do movimento temporal não corresponder a uma lógica natural do 

antes e do depois que seria do menos valorizado, para o mais valorizado, justamente 

pelo desenvolvimento de uma sociedade do valor. Incluir este procedimento evolutivo 

natural (dos metais) como forma do tempo teria de ser negado para os termos da 

crítica social. O tempo como tempo social de trabalho teria de ser uma contradição 

auto revolucionária de sua condição propriamente categorial, o que levaria à 

incoerencia da equivalência entre processo histórico e qualidade da matéria (ouro e 

ferro).  

É certo que a “classe trabalhadora”, na própria citação de Marx, refere-se a uma 

comparação das condições de vida e de trabalho dos camponeses em relação à classe 

trabalhadora moderna. Assim, o sentido é de razia qualitativamente moderna nesta 

passagem, dado o invólucro de trabalho a que a história se vê circunscrita. A 

acumulação primitiva, entretanto, detém esta “aparência” de primitividade temporal, 

pois primitivo seria algo que, enquanto tal, não poderia circunscrever aos sentidos e 

determinações modernas, contudo, esta pré-história ou seria a do capital ou não seria 

nenhuma outra:  

A assim chamada acumulação primitiva é, portanto, nada mais que o processo histórico de separação 

entre produtor e meio de produção. Ele aparece como "primitivo" porque constitui a pré-história do 

capital e do modo de produção que lhe corresponde (L. I, v. 2,  252)  

Haveria aí uma originalidade social entre lógica e história que Marx (1988) nos 

apresentaria. Afinal, como desdobrar a pré-história do capital posto, este pré, como um 

processo definido pela acumulação enquanto relação-capital? Isto é, como pensar um 

pré, genético, cuja universalidade seria a acumulação enquanto relação capital? Este 

seria o limite histórico no invólucro moderno insuperável, na medida em que moderno 

tornar-se-ia possível a partir da questão a respeito da acumulação. O tempo, isto é, a 

gênese histórica do capital, posta em último lugar (último capítulo), seria expressão de 

sua forma negada, mas nesta exposição, a própria acumulação primitiva não poderia 
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ser momento histórico do capital, esta contradição tem de fundar-se no próprio objeto 

da exposição, isto é, na acumulação primitiva mesma, em separata.  

A contradição  lógica do tempo histórico se mostraria inerente à própria 

acumulação primitiva, o  que definiria a história em Marx nos limites da formação e 

reprodução categorial do capital. Em sendo esta formação de capital, considere-se que 

Marx está sob o fio de expressar o capital numa situação em que, enquanto formação e 

não reprodução, ter-se-ia a formação categorial do capital, contudo, já estabelecido 

como “relação-capital”. De que modo se operacionalizaria esta contradição inerente 

enquanto princípio lógico de uma gênese histórica? Isto é, toda história estaria sob a 

lógica do capital. Neste ponto, o advento do capital resguardaria um sentido próximo 

daquela totalidade hegeliana em que, posto sob a lógica identitária de si mesmo, não 

contém em si externalidade possível, ou se se preferir, o externo seria o limite do 

interno numa relação recíproca que funda a boa infinitude. Esta, do ponto de vista 

histórico, não finalizaria a história, mas muito pelo contrário, a superaria enquanto tal.  

Se o capital se apoia sobre o feudalismo, de modo que a decomposição deste 

libera os elementos do capital (Liv. I, V. 2, 252) vejamos esta como uma imagem 

contradita, pois que a modernização se põe negativamente aos sentidos de uma história 

transcendente ao próprio capital, já que o seu passado (feudalismo) não atuaria como 

determinação no capital. Assim, o sentido de qualquer transcendência teria de ser a 

puramente positiva que, enquanto tal, torna-se objeto necessário da crítica dialética. 

Do ponto de vista social, esta negatividade teria de ser uma negação categorial. Se o 

histórico é momento deste movimento da universalidade do sentido da crítica social, 

então, sua condição ontológica estaria negada como forma da crítica propriamente 

social. Reunamos aqui que o problema desta história ou deste tempo ser o da formação 

categorial do trabalho levaria a uma impossibilidade da ontologia do próprio trabalho, 

pois numa história não ontológica, a categoria central desta ( o trabalho) não poderia 

ser uma ontologia. Na crítica social, portanto,  a ontologia não poderia ser afirmada, já 

que tudo seria socialmente constituído, incluindo-se o próprio social e sua forma 

genérica de consciência. Nisto teríamos um sentido determinante da crítica do valor e 

ao valor.  
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Se decomposição carrega o perfil lógico do que em sua forma putrefata não mais 

efetiva a unidade que dá sentido às partes, isto é, não mais exerce a lógica unificadora 

de seus momentos, a determinação deste apoio exerce, entretanto, o sentido de uma 

negatividade original, que não cobra mais do passado nenhum tributo para sua 

efetividade de capital. O passado, enfim, se faria como ilusão presente ou, no máximo, 

como história do trabalho, entretanto, não transcendente a este último. Do ponto de 

vista social, a imanência simultânea e negativamente temporal da violência e da 

opressão, que se contrapõe identitariamente aos termos de uma “dupla liberdade”, 

nesta forma de ser, restaria ilusória, já que um passado menos violento é formado, 

enquanto consciência, sob a imanência da violência do trabalho. O passado, enfim, 

como o que, no extremo, teria sido eliminado a não ser como modo de ser e condição 

presente.  

Tal tempo afirmativo, de um passado (o mesmo pode se dizer do futuro), teria 

efetividade na forma do ilusório, fetichismo de tempo. Esta ilusão encaminha-se com 

as diferentes formas dos nacionalismos, ou da superação pelo tempo de formação do 

nacional. Este que também foi forma mistificada, deificada de tempo afirmativo, de 

uma história social, mas que estaria sob a forma lógica natural e, assim, sob o 

fetichismo da história naturalizada. Os nacionalismos teriam algo a mostrar sobre isso, 

mas não é a nossa pesquisa nesse momento.
21

 No que cabe à Inglaterra, Marx delineia 

os termos da formação do Estado nacional inglês, em sua pesquisa sobre o percurso da 

legislação sobre a terra, que era ao mesmo tempo a) a formação da classe trabalhadora, 

dos proprietários capitalistas e que se delineava b) sob a formação do parlamento 

inglês e sua justiça sobre o trabalho, a propriedade da terra e o direito aos capitais, 

tanto monetários (dívidas mundiais – a colonização portuguesa e espanhola está neste 

rol da acumulação primitiva enquanto modernização estrita) quanto em bens (terra) e 

meios de produção. Assim, o próprio Estado nacional se formaria sob a ilusão jurídica 

da justiça pelo, ao e do trabalho. A sociedade civil, entretanto, estaria nessa dimensão 

ilusória e sob a história universal enquanto história do trabalho, contradição nos 

                                                 
21

 A respeito do nacionalismo e seu fetichismo desenvolvimentista entre Brasil e Estados Unidos, através da 

economia paulista dos 30 aos 50, pode-se considerar a minha pesquisa publicada em 2013, pela Annablume, São 

Paulo, sob o título de Crítica à Economia Política do Desenvolvimento e do Espaço.  
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próprios termos, dada sua crítica ontológica. Só na aceitação dessa contradição seria 

possível a crítica negativa e, assim, puramente social.  

Nesta outra operacionalidade não positiva do tempo, isto é, de determinação 

presente, seja do passado, seja do futuro, o negativo ou é auto-referente, ou não é 

negativo. Isto porque, na formação social (moderna), a auto diferenciação seria forma 

de um negativo que se refere a si mesmo e, assim, não carece diferenciar-se do 

comunal para se identificar como moderno ou social, isto, aliás, seria o fundamento 

lógico da dialética. Historicamente estaria, tal negatividade interna, situada como 

desenvolvimento das forças produtivas. O trabalho como sua autodiferenciação 

situaria esta identidade contraditória, na medida em que se faria numa diferença para 

consigo mesmo, mas isto como sua identidade. A história só faria sentido nesta 

dimensão negativa do trabalho para consigo mesmo e não afirmativa de si como mera 

história. A crítica a uma revolução pelo proletariado certamente se problematizaria 

aqui. A aproximação a esta questão por Robert Kurz caberia ser considerada. De 

momento, lembremos que esta discussão encontra-se no Colapso da Modernização e 

também em seu artigo Verde é a Teoria e Cinzenta a Árvore da Vida.  

Não obstante, a crítica se situaria na contradição entre lógica e história, 

estritamente, sob os sentidos da sociabilidade posta como e pelo mundo do trabalho. 

Contudo, afirmar isto seria o reconhecimento de que trabalho e história teriam um 

único e estrito tempo social. Marx teria constituído, portanto, a diferença entre sua 

crítica social de O Capital, em relação à crítica à alienação, ou pela emancipação 

humana, nos manuscritos vários. A negatividade, entretanto, reconheceria o problema 

de uma crítica definitiva, que orientasse o sentido da prática enquanto práxis. A ação 

revolucionária de um sujeito estaria logicamente insustentada, já que seu fundamento 

seria a existência de uma ontologia humana. Tal positividade não subsiste como toda 

afirmação do positivo em si. A dialética se faria como crítica científica do social, 

assim, de uma ciência que se negava enquanto tal, ao invés de afirmar os seus 

pressupostos como eterna crítica de um mundo que assim não se supera. 

Historicamente falando, repitamos, a dialética é própria de seu tempo. Tê-la ou não 

superado é uma demanda objetiva do processo social e está relacionada, tal superação, 

à superação ou não do mundo do trabalho, a qual teria de coincidir com a superação da 
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própria crítica. Uma defesa ontológica da dialética do trabalho afirmaria o nonsense de 

uma crítica ao, do e pelo trabalho. A crítica vai ao seu fundamento se se detém a 

negatividade para consigo mesmo do que seja uma crítica, isto é, sua auto-crítica, sua 

própria negação enquanto crítica. Só assim teríamos uma crítica social, na medida em 

que não se naturalizaria, de modo ontológico, a própria crítica. 

Nesta negatividade, nenhuma crítica estaria na condição de sua suficiência como 

tal, expressa pelo histórico e pela materialidade da forma da crítica. Pôr isto como 

momento lógico seria a diferença (dialética) da crítica que tomou o tempo como 

princípio inabalável e não contraditório. Assim, constituir-se-ia a diferença entre uma 

crítica afirmativa ou negativa da crítica social.  

Sem esta auto-referência identitária em sua essencialidade negativa teríamos, ao 

contrário, o choque de duas positividades que perdem relações de necessidade 

identitárias de si, recaindo na contingencialidade da má infinitude, da mera 

multiplicidade matemática como forma de se chegar ao infinito. Marx, enfim, não 

abandona, na Acumulação Primitiva, o sentido forte de seu método em que se põe a 

dialética hegeliana, ainda que de um ponto de vista “puramente social”.  

Na fenomenologia do espírito capital, as contradições, ao se externalizarem em 

seu vir à existência, põem-se na forma em que a relação entre aparência e essência não 

levaria à essência, mas fetichiza-se, aparece como primitivo, enquanto esta 

contraditória gênese do capital. A simultaneidade do primitivo ao moderno e como 

moderno seria o desvendamento desta primitividade que, então, carrega em si o 

sentido do enigma, espécie de revelação de seu fetichismo, pois esta gênese seria 

estritamente referente ao moderno e a primitividade seria um aforisma, não fosse uma 

ilusão temporal necessária. Afinal, nesta aparência de primitividade não se revelaria o 

momento essencial (L. I, v. 2,  267) da própria acumulação primitiva: a exploração 

máxima do trabalho como algo que se regeria pelo conceito de capital. Assim, esta 

exploração também não se localizaria no tempo de sua primitividade, mas 

primitividade enquanto ruptura e violência do trabalho seria imanente e identitária da 

violência como momento lógico do trabalho. A primitividade concreta, entretanto, 

teria de ser a negação de um tempo físico, para a forma metafísica, abstrata ou social 

de trabalho e de seu tempo identitária.  
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O fenômeno se põe como adequação justa na medida em que a própria lei 

institui-se enquanto domínio jurídico da propriedade privada que, então, não se 

expressa enquanto relação social, “relação capital”, ou seja, a propriedade privada (da 

terra, do trabalho e do capital) são formações de classes sociais passíveis enquanto 

relação capital. Nesta sua apresentação social, a contradição capital trabalho se 

fetichiza como adequação social numa unidade jurídica em que, emoldurando as 

contradições num quadro social, detém a determinação de se apresentar como o 

determinante e não o determinado. O tempo da adequação jurídica estaria 

fundamentado pela aparência de primitividade histórica do capital. 

A partir da pretensa estruturação fixa e rígida do jurídico, institucional e justo, 

(positiva, na crítica de Lukács, ao direito positivo) enquanto regra social, a sociedade 

tornar-se-ia um fato social. A sociedade seria o observável - contradictio in subjecto 

— apesar do sujeito que, neste observar, a pensa como dotada de formas próprias 

como se assim, entretanto, já não fosse forma de pensamento. A consciência 

materialista social, aqui, seria meramente afirmativa.  

Posto o sujeito deslocado de si na forma de fato social, sujeita o ilusório fato aos 

desígnios de uma razão que, assim cindida, julga o objeto. Nesta ação julgadora, põe o 

real nela subjetivado de modo que o negativo que cinde o não pensamento do fato 

como a forma de ser do pensamento se apresentaria como mera ação do juízo, de 

modo a dissipar essa contradição entre sujeito e objeto em mera igualdade à ação 

jurídica. Neste ajuizar "não faz passar tal ajuizar como outra maneira de ser mau, 

senão como a consciência justa da ação..." (HEGEL, 1991, p. 388).  

No deslocamento das contradições sociais para uma materialidade natural, em 

que a propriedade é sua materialidade escrita, linguagem que mistifica a forma social, 

a consciência julgadora não deteria a razão, enquanto revelação ou consciência de sua 

contradição fundante. O objeto julgado só existiria se fosse algo em si, independente 

da razão, porque a razão se poria no objeto e não na forma julgadora, personificada no 

indivíduo que julga se ela (a razão) está ou não no objeto, não no sujeito. Ao mesmo 

tempo, julgar ter a razão é o mesmo que afirmar que ela não está no objeto e assim o 

que se pensa sobre o mesmo será sempre a ausência de razão que faz do objeto ser 

objeto, neste caso, a sociedade. Em ambos sentidos, a razão estaria no nonsense de 
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definir o sem razão, seja o sujeito, seja o objeto. Julgar que algo tem razão, numa 

contradição nos próprios termos, seria referência da razão que está no objeto, e não em 

quem julga. Seria admitir toda falta de razão para poder ser o juízo. Assim, o jurídico e 

sua forma de consciência civil do justo detém esta contradição nos próprios termos, já 

que ele o é, jurídico, só se for a racionalização natural do social. Todo fetichismo da 

materialidade natural jurídica como fundamento da crítica à sociedade seria ausente de 

razão, seja pelo sujeito, seja pelo objeto. A razão jurídica, um princípio em si, se 

constitui, entretanto, objeto de crítica necessária a toda a crítica que se coloque como 

dialética social. Falamos isso não como um guia. Ser objeto necessário da crítica, tal 

princípio de razão jurídica, seria uma condição sine qua non para uma crítica social.  

A Acumulação Primitiva expressaria esta contradição entre tempo objetivo e 

lógica negativa, não localizada num tempo ontológico, isto é, numa data ou num 

período meramente histórico e que, juridicamente, se chegaria na justa adequação 

social. Do ponto de vista do universo da crítica de Marx, teríamos a crítica à sociedade 

do trabalho, ou a crítica ao trabalho, isto é, à forma social, tão somente se o tempo 

detivesse identidade negativa, o que tornaria impossível a crítica pela ontologia da 

adequação justa ao trabalho como forma social. A simultaneidade na imanência entre 

trabalho e violência, expressaria o sucessivo do tempo datado, das “leis sanguinárias” 

dos reis ingleses do século XVI ao XVIII, localizado num tempo histórico do 

capitalismo, como o limite ilusório de tempo a ser negado. A violência se veria como 

inerente ao trabalho, qualquer que seja sua forma relvolucionada. Seja a da exploração 

da mais valia, seja o trabalho, enquanto penhor de seu próprio futuro na forma de 

capital financeiro, ou ainda fictício, todos deteriam a violência como momento 

simultâneo de sua história. A violência sanguinária não seria, nem estaria inerente ao 

primitivo do capital. Ao menos que sua primitividade admitisse a contradição da 

imanência e assim, negar-se-ia, enquanto mera primitividade temporal, dada enquanto 

objeto independente da forma de consciência social. 

 Enquanto tal, o justo posto ilusoriamente desta forma apriorística, definiria o 

sentido do tempo social pretendido que, contudo, já está posto, embora não revelado. 

Para Hegel (1991) tal intuicionismo - numa crítica mais desvelada do que velada ao 

transcendentalismo kantiano - leva à consciência de sua forma hipócrita, do jurídico, 
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através do negativo daquilo que ela é, ou seja, o justo é o injusto, ainda que superar 

este último seja a identidade do primeiro. No interior das determinações postas 

enquanto capital, ao contrário, a lei seria forma do indivíduo impetrada pelo capital 

enquanto consciência, na medida em que a esta adequação formal da pura igualdade 

iludida como diferença, se desdobraria o modus operandi social auto ponente. Nesta 

posição de si enquanto práxis social, confisca nesta igualdade formal, o estar ou não 

dentro de sua moldura jurídica como totalidade do ser capital. Desdobra-se daí que a 

formação jurídico institucional se faria, na própria Acumulação Primitiva, como algo a 

julgar somente o acontecido e, ainda, a razão que há ou não há no fato social. A 

medida desta razão seria a maior ou menor adequação ao preceito jurídico auto 

referido como justo por princípio, mas que é determinação universal da forma capital e 

mercadoria – o que Paschukanis nos evidencia como uma definitiva tese, em seu 

Direito Geral e Marxismo. Aqui toda estrutura jurídica seria moderna e capitalista e, 

portanto, não haveria um sistema jurídico socialista ou comunista, tese que, como 

muitas outras de intelectuais da revolução russa sob o stalinismo, custou-lhe o 

pescoço.  

Após dois dos três séculos de expropriação das terras comunais, toda a 

legislação real era a de proteger quatro acres de terras para os assalariados rurais, 

mesmo assim, manter os quatro acres já se constituía como a “velha lei” (L.I, v.2, 

256). Mas na crítica de Marx:  

(...) Ainda na primeira metade do século XVIII fazem-se queixas quando o cottage do 

trabalhador agrícola não tem como complemento 1 ou 2 acres de terra. Hoje ele está feliz quando ela [a 

sua casa] é dotada de um jardinzinho ou quando pode arrendar longe dela umas poucas varas de terras. 

(L.I, v.2, 256)  

Toda violência à miserabilidade da “massa do povo” se resguardaria na lei, 

como justiça, num montante de terra cada vez menor. Estar fora da lei, a partir da 

forma social, seria a diferença identitária do ser legal, cuja expressão de justiça e de 

liberdade do trabalho em relação a suas corporações não impediam, no mundo 

moderno, de uma “vassalagem do povo” ao trabalho. Esta vassalagem não como 

permanência histórica, nem como erro categorial ontológico, mas sim imersa 

completamente na forma moderna de consciência dada sua relação determinante para 

com o trabalho. A consciência sobre o sentido da vassalagem se determinaria, mesmo 
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em termos do passado pré-capitalista (feudal), a partir da identidade de trabalho, 

moderno. A forma desta unidade, qual seja, de se perguntar pela lógica do ser a que 

não se vivencia, porque passado, só se faria como e a partir da forma moderna. Assim, 

a verdade do passado seria negativa, isto é, a negação do passado como 

problematização da unidade entre lógica e história e não a unidade como solução tanto 

de uma como de outra.  

A história moderna, do tempo social de trabalho, só teria efetividade, enquanto 

processo social, se se detivesse, enquanto história, essa determinação totalitária como 

forma. A consciência de que tudo é afirmação da história, porque o todo seria a 

história, revelaria seu caráter totalitário como forma de consciência que incluiria a 

superação. A história como totalidade seria a consciência da universalidade totalitária 

da forma valor. O tempo simultâneo de trabalho (tempo social médio de trabalho) teria 

de realizar a unidade contraditória numa solução temporal sucessiva como fetichismo 

de superação da contradição entre a história e a lógica. Daí tal termo “vassalagem”, no 

moderno, não ser mera transcendência histórica, ou ontologia.  

A forma do justo e da lei estaria expondo os limites de um ajuste legal das 

contradições sociais. Em última instância é explícito que Marx constituiria a crítica à 

toda sociedade civil que, no interior de suas normas, obscurece as contradições porque 

aparecem como ajustadas à lei. Assim, enquanto aparência, teríamos a efetividade das 

contradições. O roubo foi permitido legalmente como justiça, quando a sua identidade 

auto afirmativa era o de meramente combater o injusto. Nesta ilusão combativa não 

revelaria a forma identitária de que o justo é injusto. Deste modo, como ironiza Marx, 

“(...) O progresso do século XVIII consiste em a própria lei se tornar agora veículo do 

roubo das terras do povo...” através das Bills of Inclousures of Commons (L.I, v.2, 

259)  

Na contraparte da crítica de Marx, o tempo histórico formaria o trabalho, a 

massa de famélicos e esfomeados que resultam em mão de obra, sujeitos “livres como 

pássaros” (naturalizados como trabalhadores) e que são forma de ser da socialização 

pelo trabalho. Os expropriados do campo, entretanto, seriam esta simultaneidade da 

propriedade privada da terra e de sua “dupla liberdade”.  
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Do ponto de vista urbano industrial, tratou-se da formação do trabalho 

assalariado na indústria (sob as leis sanguinárias, com milhares de enforcamentos de 

mendigos, ex-camponeses) e da divisão social do trabalho  sob a divisão entre 

indústria e agricultura. Contudo, de modo que a divisão social do trabalho fosse a 

relação de uma como ramo produtiva da outra, tendo como determinação do processo, 

no campo ou na cidade, o tempo industrial assalariado do trabalho. Este como 

mediação determinante da produção genérica, isto é, mediada por um tempo social 

médio, sendo indeterminante se isso seria a produção propriamente industrial ou 

agrícola ou a forma do trabalho, da mendicância, do roubo, etc... Qualquer que seja a 

forma, o sentido seria atingir o tempo mínimo, o da produção industrial. Este último 

seria a determinação do tempo médio de produção. A cisão da agricultura e indústrias 

domésticas, portanto, seria forma desse processo como história do trabalho e, assim, 

devido a sua forma auto revolucionária, só história se posta no interior da forma 

trabalho, isto que dizer, se for social, ou moderna. A essência do primitivo da 

acumulação, entretanto, aparece como primitiva que, externalizada do capital, porque 

pré-histórica ao mesmo, se faz problemática, pois só detém a sua primitividade 

enquanto simultaneidade da acumulação.  

A violência colocada como forma destas contradições não estaria num tempo 

meramente histórico, mas como forma da determinação histórica do trabalho, 

enquanto este sentido negativo da crítica social de Marx. A pura diferença jurídica 

positiva de história, com sua forma política de Estado, foi também o modus operandi 

social, necessariamente como forma fetichista, por exemplo, da igualdade e da 

liberdade ao ou pelo trabalho. A pura igualdade para com o que ela mesma julga seria 

a tautologia autoritária de reconhecer o externo da sua razão como o objeto de punição 

da lei, uma questão que também lhe cabe, juridicamente falando. Assim, a positividade 

do direito só se sustentaria sob o autoritarismo de nada estar fora dela. O direito em 

sua positividade distributivista, das leis para os pobres, da lei da mendicância; e o das 

punições etc. deteriam essa determinação totalitária de emoldurar o positivo e o 

negativo pela pura igualdade positiva de si mesmo na razão do direito, mas que, 

enquanto tal, o injusto teria de aparecer como o que não teria consigo  a lei. A 

mendicância, e sua miserabilidade na Inglaterra destes séculos, também se passariam 
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para o jurídico como os puníveis e/ou os desnecessários (os enforcados), os fora da lei 

que à lei caberia julgar.  

A escravização dos “vagabundos” (trata-se da lei sobre a vagabundagem em um 

momento dos 300 anos da acumulação primitiva), também poria um critério de 

escravidão cuja liberdade é pelo trabalho. Contudo, o problema ainda seria de ver isto 

não como uma questão de começo do capitalismo, mas como inerência a ele, como sua 

identidade,  um princípio, identitário e de contradição que o trabalho, enquanto tempo 

social médio de trabalho seria. Nesta forma de princípio, ele seria da história do capital 

e não algo legalizado num ponto de sua história. 

Tal igualdade jurídica consideraria o injusto, somente por estar fora da justiça, 

da igualdade individual. Assim, tudo o que lhe é [ao direito] desadequado se tornaria 

passado, atrasado e pertencente à história pré-capitalista, isto é, pré civil. “A 

violência”, assim, “como parteira da história” teria este sentido radical da crítica, isto 

é, seria forma do moderno que inauguraria a história como o antes o durante e o depois 

do moderno, do trabalho, portanto, a ele sempre referido e, assim, todos uma forma do 

moderno e não um passado ou um futuro a ele. Na crítica sob a contradição entre 

lógica e história em Marx, nos dois capítulos finais do primeiro volume, o problema 

dessa simultaneidade em que a violência do trabalho é categorial a ele, constituir-se-ia 

o histórico como identitário ao trabalho, a violência como algo que lhe é inerente e 

uma relação de necessidade como história da violência do trabalho. Categorialmente 

falando, esta seria a única forma possível do histórico. As possibilidades, portanto, 

seriam um fetiche da adequação matemática da multiplicidade.  

Relembremos Georg Bataille, em seu La Part Maudit, 

Precedée de la Notion de Dispense, com suas sociedades em que o sacrifícios seria 

forma da reprodução, não como violência propriamente, mas vista como tal pelo 

sujeito da troca. As formas de “potlach”, também, sob a degolação de matilhas, por 

parte dos esquimós, seu melhor bem, em dadas situações, poderiam, na análise do 

autor, chegar neste plano da identificação não ontológica da própria violência. Aqui, 

talvez, transgredindo o próprio autor em questão.  

A forma social capital, em seu vir à existência, é a totalidade entre ser e não ser, 

sendo o não antevisto numa temporalidade cuja resultante seria a consciência da 
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adequação temporal e não da determinação simultânea dos processos. Diante desta 

contradição entre tempo e história, que identificaria o sentido de materialidade 

temporal em Marx, ao término do primeiro volume, a violência, como critério de 

justiça, esteve fundada no trabalho, enquanto mediação social e a história, como 

superação desta violência, teria sido a sua ilusão, já que estrita aos termos do próprio 

trabalho. A história fundada no trabalho, o trabalho ser a história da violência, 

aprisionaria o histórico nesta universalidade da violência. O histórico, enquanto tal, 

não se realizaria, enquanto sua própria pretensão, como superação da violência por ele 

criticada.  

O materialismo histórico, portanto, deteria esta contradição que lhe seria 

identitária de sua materialidade. Não que se fosse capaz deter uma verdade absoluta, 

mas que a história também seria o plano de uma ilusão determinante na efetividade do 

social, isto é, da metafísica tempo de trabalho. Já que o moderno seria a contradição 

entre tempo social de trabalho e tempo necessário, a negatividade de um para com o 

outro põe o tempo histórico positivo como ilusão necessária da adequação de uma 

distribuição justa da própria justiça. O jurídico, ao que pese correr a reboque do 

processo social e econômico, adequando civilmente as contradições, sempre põe o que 

lhe é externo como o que ainda não chegou em sua normatização perfeitamente justa e 

nisto tornar-se-ia a universalidade totalitária de sua história positiva em cada lei.  

A lei de cercamentos das terras, entretanto, seria forma da divisão social do 

trabalho em que a agricultura, enquanto acumulação primitiva, forneceria mão de obra, 

dado o processo de expropriação.  Se do ponto de vista da agricultura, detivemos as 

leis sobre os cercamentos, como a forma de expropriação, na cidade, as lei 

sanguinárias se fizeram como único e simultâneo processo da formação do trabalho. A 

contradição campo cidade, portanto, se daria sob a simultaneidade do trabalho 

enquanto divisão social do trabalho. A agricultura se formaria como ramo da indústria 

fundante da necessidade de trabalho. No extremo a necessidade natural se definiria 

socialmente definida, e não o contrário. O fetichismo como momento da efetividade 

social inverte o polo da crítica. A necessidade natural se põe como fetichismo da 

determinação social.  
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A ontologia problematizaria a crítica sob o natural insubsistente, porque toda 

natureza seria forma do positivo natural necessário de ser criticado. A natureza como 

um começo em si não poderia, portanto, sob a crítica do fetichismo, ser o fundamento 

da crítica, mas necessariamente objeto dela. Nessa insubsistência da crítica afirmativa, 

entretanto, a crítica ao ontológico do tempo, da história, posta como simultaneidade do 

trabalho seria – tal objeto positivo ontológico crítico – objeto de sua crítica. Resulta 

que a ontologia do trabalho seria uma contradição nos próprios termos, se isto fosse o 

fundamento da crítica ao fetichismo, dada a critica ao em si ontológico (sujeito objeto) 

que constitui o objeto. Categorialmente falando, no totalitarismo da universal história 

do trabalho, o fetichismo só faria sentido lógico se a natureza do trabalho estivesse 

problematizada, ou melhor, negada, como pressuposto intocável da crítica, justamente 

pela simultaneidade sujeito objeto. A determinação da lógica devém, justamente, de 

isto fundamentar o argumento de que o materialismo científico é racional, detém o 

explicável e o criticável. Aqui também entraria os sentidos de uma crítica afirmativa 

ou negativa da ciência que, do ponto de vista de Marx, a negatividade teria de incorrer 

justamente na sua negação (quase insuficiência) o que demandaria os questionamentos 

práticos revolucionários a que acometeram Marx numa vida em exílio, onde quer que 

estivesse.  

Do ponto de vista da lógica, esta formação, não poderia ser localizada no tempo 

de sua primitividade, isolado e temporalmente superado. A formação do trabalho teria 

de implicar o sentido de sua negatividade enquanto superação do trabalho e não pelo 

trabalho, como salientou Robert Kuz, no Colapso da Modernização, já citado.  

As “leis sanguinárias” como formas do trabalho, entretanto, seriam a legalização 

da igualdade entre campo e cidade, mediação do tempo social médio de produção. Na 

separação das indústrias domésticas da atividade agrícola, efetivar-se-ia a cisão campo 

cidade em que o campo, no tempo juridicamente admitido, se daria na igualdade 

jurídica da cidade. O atraso e ou o erro deviria em estar fora da lei e, então, 

contraditoriamente, não evitaria ser negócio da lei, ainda que sob a positividade 

jurídica o campo devesse ser o meramente externo. Tais leis estavam sob a 

simultaneidade da:  



 

201 

 

“...identidade entre riqueza nacional e pobreza do povo. Daí, portanto, a mais violenta polêmica 

na literatura econômica dessa época sobre o inclousure of commons. Eu cito do volumoso material que 

tenho à vista algumas passagens...” (L.I, v.2, 259)  

Assim, as diferenças entre desenvolvimento das forças produtivas do campo e da 

cidade, as diferentes formas da lei, sobre terra (campo) e sobre o trabalho (cidade) se 

constituiriam em uma e única formação do trabalho, determinada por médias sociais 

de tempo de trabalho.  

O atraso agrícola, que muito pode ser personificado na crítica de Marx pela 

“renda da terra”, no terceiro volume, devém da simultaneidade assim universalizada 

como média. A partir dos termos de Marx, diríamos que a pobreza, a miséria e a 

eliminação física, no caso pelas “leis sanguinárias”, seriam próprias da formação 

moderna na universalidade do trabalho, em suas contradições enquanto tempo de 

trabalho.  

Esse processo social, entretanto, seria a ruptura à história, enquanto forma 

identitária de sua história. Não haveria, em última instância, propriamente, uma 

história pregressa ou progressa ao trabalho a não ser em sua forma efetiva de 

fetichismo. “As leis sanguinárias”, entretanto, seriam o justo da violência, dos 

enforcamentos, o mesmo para escravizar e castigar. Expressariam a condição histórica 

da justiça como trabalho a se realizar, em seu tempo histórico, como o tempo de se 

chegar ao justo. A violência como lei e, enfim, sua execução, estaria sob este 

pressuposto histórico que se referiria ao trabalho como forma social superada da 

violência presente. No tempo histórico do trabalho, para Marx fundado na contradição 

capital trabalho (coincide, entretanto, com o tempo médio), a violência seria falta dele 

e não inerente a ele. 

  Poderíamos reconhecer que a contradição social, como todas, em Marx, se 

torna possível desde que sua existência (enquanto contradição entre fenômeno e 

essência) seja ilusória. Isto é, a ilusão é real. Aqui, o tempo seria a ilusão real, 

portanto, ponente, com determinações na efetividade da contradição entre tempo 

histórico e tempo social médio de produção, visto que o último seria o limite lógico e 

histórico do primeiro. A redução do tempo social médio de trabalho, sua identidade 
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(redução do trabalho necessário), pressuporia a adequação ilusória da ontologia do 

trabalho.    

  A história seria uma lógica que foge do presente, mas tal fuga, só o sendo 

consciência presente e não deste ou a este passado dado, em relação ao presente. Do 

ponto de vista da cisão sociedade civil, o violento seria o passado dado, que não faz 

parte da civilidade jurídica representada no Estado, os punidos, o foram, naquele 

tempo, por estarem fora da lei.  

Assim, o item 3. Legislação sanguinária contra os expropriados desde o fim do 

século XV. Leis para o rebaixamento dos salários une, em 1530, no reinado de 

Henrique VIII “licença para mendigar”.  Anteriormente, no final do reinado de 

Henrique VII, já se tinha, dada a massa de famélicos, a legislação “contra a 

vagabundagem” (L.I, v.2, 265). Para Marx a miséria social não seria alheia ou fora do 

trabalho, mas sua forma imanente, identitária, como formação do trabalho (do passado 

ao futuro) e um dos resultados do processo de produção. Assim, a exterioridade à lei, 

como o ilegal, na mesma medida que sua forma interna, ou o de acordo com a lei, 

estaria prevista no código penal, constituindo-se, no extremo da personificação de leis 

régias, a identidade da formação do trabalho. Nesta medida, o externo e o violento 

estariam, na crítica de Marx, como forma do trabalho e não mera ausência do mesmo a 

que vagabundagem pressuporia. 

A lei, assim, torna justa a inevitável e simultânea violência, identitária do 

trabalho (tempo de trabalho) e sob suas distintas formas que, na história do trabalho 

(ao que pese a redundância) se distinguiria entre violência extra-econômica e 

econômica. Ainda que se tornem leis, para combater a violência do trabalho ou fora 

dela, toda violência interna ou externa ao mundo do trabalho seria resultado de sua 

mediação enquanto tempo social médio de trabalho. A “legislação sanguinária” contra 

os pobres, entretanto, estaria centrada nesta contradição. A mendicância, a miséria, 

que resulta, já no século XVI, no “imposto para os pobres”, põem-se como forma 

social e mediação social do trabalho, momento do mesmo, e isto em qualquer situação 

histórica do trabalho. Seja a da acumulação primitiva, seja na sua forma de crise do 

capital, no século XXI. O problema, entretanto, seria a imanência da violência e da 

produção de miséria como um dos resultados do capital. O tempo histórico, 
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ontológico, isto é, separado de sua relação para com a lógica (tempo social médio de 

produção) traria, sob a categoria do trabalho, (ontológico) a adequação entre produção 

e fim das contradições, por exemplo. Em Henri Lefebvre, de importante inserção na 

crítica marxista da geografia, essa perspectiva poderia ser encontrada na relação entre 

trabalho e obra. A perspectiva de nossa aproximação à crítica de Marx de O Capital 

seria a de reconhecer a radicalidade de sua negação à crítica ontológica. 

Nesta medida, este não justo, não capitalista seria, inevitavelmente, do ponto de 

vista do capital. Assim, sua pré-história seria “puramente” moderna, “puramente 

social”. Sua primitividade temporal seria, justamente, o feitiço do tempo!!! Esta 

dialética do velho Marx que, assim, internalizaria o negativo e se faria na contradição 

entre aparência essência e fenômeno, seria possível somente no moderno.  

Sob o prisma da acumulação primitiva, se desdobraria a perspectiva racional em 

que a realização da lógica categorial seria simultaneidade para com o conceito de 

acumulação. A condição necessária de fetiche deste último se daria nesta 

operacionalidade do conceito,   ao mesmo tempo em que as categorias não estariam 

formadas (daí o sentido de não capitalista e de “formação de capital” que acumulação 

primitiva tem). Sob a lógica ortodoxa da completude pelo tempo, entre conceito e 

categoria, a história seria uma ruptura que colocaria o antes e o depois inexoráveis 

(Kant, por exemplo) em sua forma de fetiche de um conceito (acumulação) devido a 

ausência (primitiva) de suas categorias. A inerência lógica disto – portanto, sob 

qualquer tempo da história, social -  que apareceria próprio somente à forma primitiva, 

seria a forma crítica da medida do capital. Nesta se produz valor criticamente em 

relação a realização do mesmo, o que pressupõe a inexorabilidade da acumulação 

como um fetiche do conceito, isto é, de capital e ou de acumulação.O fetichismo da 

acumulação, no entanto, seria uma determinação do próprio conceito de capital. 

Assim, o fetiche torna-se a identidade essencial do capital.  

Toda determinação externa a esta condição universal só seria externa, 

necessariamente, ao trabalho. Daí sua universalidade, interna e externa, negativa, que 

o direito positivo e, consequentemente, a sociedade civil não superaria enquanto o 

meramente justo. Isto é, os termos do externo ao direito já seriam forma da sociedade 

civil e não exatamente sua incompletude. Em última instância, a crítica a uma história 
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evolutiva, superadora, que redundou nos marxismos de Estado, por exemplo, já estaria 

negada nesta crítica de Marx. Para Marx, a primitividade da história - esta só possível 

na forma da acumulação e moderna, como comentamos – seria simultânea e negativa, 

porque este primitivo teria sua gênese somente no capital. A partir dele se deteria a 

consciência da primitividade, enfim. 

 O capital, então, como forma social, não realizaria a promessa de uma 

superação histórica, já que a história seria a do trabalho e a do capital. Superar 

historicamente o capital coincidiria com uma superação da própria consciência de 

história. A simultaneidade entre acumulação e história, sob o prisma social e civil, se 

daria na relação entre “riqueza nacional e miséria do povo.” 

 Os vagabundos, na verdade famélicos expropriados, são enquadrados nas leis de 

enforcamento, escravização e punição corporal, não porque estão fora do trabalho – 

leis sobre a vagabundagem -, pelo contrário, porque tal situação identificar-se-ia ao 

trabalho. Contudo, na contradição histórica de Marx, esta miséria e violência é 

inerentemente lógica do capital, e não estariam localizadas num momento absoluto do 

tempo histórico. Seriam, assim, um continuum na história que só poderia ser do 

trabalho e não outra. Isto, contudo, não pode coincidir com a ontologia da acumulação 

primitiva. A violência mesmo extra econômica ganha outros sentidos, por exemplo, no 

capital fictício. 

As diferenças dialéticas do sentido disso entre formação e reprodução do 

trabalho no momento da crise, ou do “colapso” do capital, na conceituação, por 

exemplo, de Grossmann, Mandel e de Robert Kurz, para o capitalismo atual nos será 

objeto de reflexão. De nossa parte, não se tem a defesa da eterna reprodução da força 

de trabalho, porque isso seria mantermo-nos nos estritos limites da identidade 

comunal. Por isso mesmo, não se trata de reprodução simples, mas ampliada do 

capital. A negatividade da história, estaria, assim, no desenvolvimento das forças 

produtivas como a produção determinada de trabalho. A relação entre mais trabalho e 

trabalho necessário negaria o fundamento dessa história, isto é, da história do trabalho. 

Este, aliás, não deteria uma história sob a forma lógica da ontologia, já que sua 

negatividade se efetivaria com a consciência (ilusória) do histórico, sendo este 

constitutivo do trabalho e não transcendente ao mesmo. 
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  Historicamente falando, se reconheceria o trabalho como sociabilidade, 

contudo, sem produzir mais valia, para considerarmos os termos do capitalismo da 

grande indústria. A forma de ampliação da dívida, personificada em empresas e 

pessoas e no próprio Estado Nacional, definiria a situação histórica do trabalho 

(negativa) em que se é “trabalho social” (Marx, 1997) porque não se produz mais 

valia. A acumulação primitiva, portanto, não se faria como o argumento da eterna e 

ontológica acumulação.
22

  

Do ponto de vista do valor e considerando a passagem do XX para o XXI, 

encontraríamos o fim da produção de mais valia, fenômeno de sua ampla realização, e 

não algo que se está por vir. Ao que pese a diferença entre isto e a acumulação 

primitiva, a unidade entre miséria, massacre, terrorismo e guerras deviria inerente à 

produção de riqueza, portanto, ambas formas do capital. Assim, o primitivo da 

acumulação se negaria, enquanto tempo histórico meramente relacionado ao começo. 

Ao contrário, se efetivaria sob a contradição de uma história dada, a do começo, para o 

desenvolvimento ou uma negação disto pelo princípio da contradição, em que esse 

primitivo também já seria identidade universal e, portanto, do conceito de capital? Em 

sendo capital, o primitivo torna-se completamente social, no caso em Marx, teríamos a 

relação entre “miséria” e “riqueza nacional”. A primitividade se negaria, tornando a 

sua mera afirmação um fetichismo de tempo não social, não determinado pelo valor, 

ou fora dele. Assim, todo o volume de leis, a respeito da enclousure of commons é, sob 

a forma do urbano, adequado à positividade da lei, outra forma do trabalho em sua 

formação histórica.  

Elisabeth, e 1572: Esmoleiros sem licença e com mais de 14 anos de idade, devem ser duramente 

açoitados e terão a orelha esquerda cortada e serão marcados a ferro, caso ninguém os queira tomar a 

serviço por dois anos; em caso de reincidência, e com mais de 18 anos, devem ser executados, caso 

                                                 
22

 A ontologia da acumulação do capital através da acumulação primitiva fundamenta amplamente a tese do 

campesinato no Brasil, na sociologia e na geografia, como teses críticas e de esquerda, ainda que o camponês 

apareça como o que sempre repõe a reprodução ampliada, na forma da acumulação primitiva do trabalho 

camponês. A positividade deste ponto de vista teve como limite de sua crítica a própria crise histórica do capital. 

Para esta teoria campesina, não haveria crise jamais, sempre acumulação (primitiva). Assim, tais autores 

garantiram o objeto (eterno e ontológico) da crítica, o camponês  e sua via... 
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ninguém os queira tomar por serviços por 2 anos; numa terceira reincidência, serão executados sem 

perdão, como traidores do Estado...” (L.I, v.2, 266)  

A formação do trabalho, entretanto, se comporia lógica e não historicamente 

pela formação da miséria como antípoda identitário de trabalho. O vagabundo estaria 

no universo do trabalho, forma social e não aquém ou além dele. A vagabundagem se 

daria pela expropriação, muito mais rápida que o próprio capital poderia incorporar 

como força produtiva, ao mesmo tempo que isto seria a aprendizagem do camponês ao 

mundo do trabalho. Nesta formação, a eliminação propriamente física dos excedentes 

seria um expediente identitário do mundo do trabalho, que, contudo, do ponto de vista 

desta “primitividade” da acumulação, não poderia se colocar como algo que esteve no 

tempo a priori, mero começo. Já posto sob a contradição, não se trataria de começo, 

mas do princípio de sua primitividade na forma de acumulação, o que melhor 

aproximaria da noção de Acumulação Primitiva em Marx. A inerência do primitivo, 

em relação ao moderno seria o princípio na forma da simultaneidade do 

“desenvolvimento das forças produtivas” nacionais com “miséria”, independentemente 

do tempo da formação enquanto história do trabalho e, independente se acumula 

positivamente ou não. 

Este passado primitivo deteria a contradição de sua primitividade imanente, 

inerente, como momento da identidade do ser social capital. A história do capital, vista 

assim, seria uma crítica à ontologia afirmativa e positiva do ser social em Lukács, por 

exemplo, dado que o trabalho se referiria a seu próprio invólucro como universo de 

sua história e, portanto, o que se considera miséria, opressão, injustiça estaria no 

universo do trabalho e não fora dele, ou mesmo delimitado num momento histórico 

específico. Numa nota expõe Marx:  

Na época de Elisabeth, “vagabundos foram enforcados em série; geralmente não passava um ano 

que não fosse levado à forca 300 ou 400 deles, em um lugar o outro. (STRYPE. Annals of the 

Reformation and Establishment of Religion, and other Various Ocurrencies in the Church of England 

during Queen Elisabeth’s Happy Reign, 2ª. Ed. V. II.) Segundo o mesmo Strype, em Somersetshire, 

num único ano, 40 pessoas foram executadas, 35 marcadas a ferro, 37 chicoteadas e 183 soltas como 

“malfeitores desesperados”. “Contudo”, diz ele, “esse grande número de acusados não inclui nem 1/5 

dos delitos penais, graças à negligência dos juízes de paz à estúpida compaixão do povo.” Ele 

acrescenta: “Os demais condados da Inglaterra não estavam em melhores condições que Somersetshire, 

e muitos até mesmo em piores.” (L.I, v.2, nota, p. 266)  
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A formação categorial se consideraria sob as determinações da formação social, 

do capital, no que residiria uma originalidade da dialética social de Marx. Se para 

Hegel o conceito efetiva a razão que se põe como passagem negativa pelos contrários, 

reconhecendo nisto a pertinência das categorias identificadas na contradição, em 

Marx, a categorização do capital se daria por uma conceituação, sim, contudo, em sua 

ausência categorial, postas as categorias do conceito enquanto pressuposição 

fetichista. 

 A mendicância e suas leis sanguinárias seriam ilusão humanitária própria da 

violência do trabalho e como trabalho “à estúpida compaixão do povo”. Contudo, tal 

ilusão, na originalidade histórica da crítica social, constituir-se-ia uma contradição ao 

histórico e não uma adequação racional no tempo histórico. Mas isto, do ponto de vista 

da crítica do valor e do fetichismo, a que a Assim Chamada Acumulação Primitiva 

está colocada, negaria o histórico, pois que, enquanto tal, referir-se-ia à identidade do 

trabalho, cuja história, enquanto crítica social, buscaria negar. Ou seja, a história do 

materialismo negaria a si própria, dadas as contradições do trabalho. A história, 

entretanto, não comportaria a superação do trabalho, dada ser forma de consciência 

deste. A simultaneidade de termos sociais como miséria, violência, humanitarismo 

(leis sobre a mendicância) e riqueza daria a identidade deste pólo profundamente 

moderno do ser social histórico.  

A relação entre o tempo de formação das categorias e seu conceito se daria nesta 

simultaneidade ímpar, cujo conceito se faria sem suas categorias (acumulação 

primitiva) ou negando suas categorias (reprodução do capital). O fetichismo, 

entretanto, teria de ser tanto das relações categoriais entre elas (trabalho necessário e 

mais trabalho, por exemplo) quanto do próprio conceito, capital. Nesta medida, se 

matéria, história e dialética são formas desta conceitualidade a que tudo abrange, nos 

termos acima expostos, a negatividade teria de atingir esta dimensão da crítica, isto é, 

as suas próprias categorias e dimensões. O problema seria o da matéria, história e 

dialéticas, sim, mas negadas, dada a universalidade do fetichismo, seja da mercadoria, 

seja o da acumulação. A relação entre trabalho e natureza seria, assim, estritamente 

moderna e a cisão entre agricultura e indústria uma e única realidade industrial do 
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capital. A formação do trabalho em suas contradições teria a imanência disto como 

identidade histórica do capital, forma necessária de ser do conceito e não seu 

equívoco.  

O vir à existência do capital se realizaria sob as condições desta aparência de 

primitividade da acumulação. A ruptura, “sem transição”para com o modo feudal 

seria, ao mesmo tempo e no extremo, a ausência de operacionalidade do feudalismo na 

forma social capital. Assim, o próprio passado, como superação dos séquitos feudais 

seria ilusão temporal burguesa, de liberdade, que só o mundo do trabalho, como 

coação, poderia se dar. A liberdade burguesa, dupla - tanto dos meios de trabalho e ao 

próprio trabalho, através do mercado de mão de obra - reconheceria, ao mesmo tempo, 

todo o passado histórico ao capitalismo como um passado de opressão, maior ou 

menor, ou ainda de pura liberdade como poderia ser o exemplo grego. O trabalho 

como tripalium, sofrimento, portanto, conceberia socialmente, ao mesmo tempo, a 

consciência de liberdade ou de libertação àquilo que é passado (as corporações e os 

séquitos feudais). Assim, seria a partir do trabalho, presente, moderno e assalariado, 

que se traria a noção de liberdade, por isso mesmo ela  teria de se dar pelo trabalho, 

contudo, somente na forma do fetichismo temporal.  

A formação temporal, assim, das categorias introjetaria o sentido do tempo à 

esfera “puramente social”, de modo que a formação histórica seria única e 

exclusivamente do capital. O sentido de pré-história aqui atingiria uma dimensão 

radical, isto é, daquilo que não tem história já que esta, mesmo passada, seria forma 

moderna de sua própria consciência. Aqui, história, contudo, só teria sentido se fosse o 

tempo diferente do presente, então, tem-se a contradição lógica, de uma impossível 

transgressão deste presente - consciência social-, ao mesmo tempo em que essa 

transgressão realizaria a identidade do histórico. O tempo de trabalho mediaria o social 

nessa ambiguidade entre ontologia e crítica à ontologia do tempo histórico. Nesta 

negatividade histórica, a história ou é a do capital e em relação a ele,  ou não teríamos 

história. Neste preceito, a história (social) constituir-se-ia identitária da formação 

categorial do capital e da contradição desta formação com sua forma conceitual, como 

acumulação ou capital. Seria, assim, no invólucro do trabalho que de história se 

tomaria consciência.  
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Como já apresentamos, haveria aqui uma diferença significativa entre o sentido 

da pré história, do primitivo, nos Manuscritos de 1844, já cotejados, e este primitivo 

da crítica de O Capital. No primeiro, o capital é a pré-história do homem, neste 

último, a pré-história é do capital e seria forma capital do tempo. A história efetivaria 

a formação categorial do capital. Aqui a história é a do capital e não outra. O primitivo 

ou pré aqui é forma do capital e não externalidade temporal ao mesmo. Nos mesmos 

termos de Hegel, a história seria antecedida pelo princípio da contradição, antes 

mesmo que tal tempo seja o começo, ou o fim, dado que são os dois ao mesmo tempo. 

A emolduração jurídica, assim, normalizaria a violência como forma social capital, em 

que o trabalho, mercadoria que valoriza o valor, teria operacionalidade lógica. Sob a 

universalidade da troca e do valor a sociedade civil seria as contradições dessa 

violência como mundo do trabalho.  

 A própria gênese histórica do capital não poderia se observar segundo os 

pressupostos de mera historicidade, ainda que violenta, porque revolucionária. Ao 

efetivar-se pondo em escombros lógicas outras, torna-as prescindíveis para a relação-

capital e a acumulação primitiva tem de ser o apresentar da forma social em que o 

tempo é negado, posto que as determinações lógicas, enquanto acumulação, definem o 

próprio modo do tempo ser na negativade temporal. Só se afirma este tempo histórico 

na medida em que ele se contradiz na sua absoltudidade moderna, ou ainda, em sua 

condição “puramente social”, isto é, metafísica, tempo de trabalho. Deste modo, a 

história e seu tempo não transcenderiam a história do trabalho e, enquanto passado, a 

história seria impossível.  

De um ponto de vista da relação entre forma e conteúdo questionaríamos se a 

exposição dos capítulos XXIV e XXV do primeiro livro de O Captial de Marx, se 

configuram num texto realmente histórico. Teríamos aqui uma crítica ao histórico, no 

sentido de que ele é posto negativamente também na forma de exposição, dada a razão 

nuclear do objeto considerado, o tempo social de trabalho como acumulação. Esta 

lógica genética resguardaria sua identidade mesmo quando da reprodução do capital, 

visto que a própria acumulação seria forma de consciência determinada pela crise 

imanente do que se encontra sem as ou negando suas categorias (formação e 

reprodução, respectivamente). Na reprodução ampliada, enfim, a crise imanente 
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fetichizaria o conceito de acumulação para sua efetividade identitária de crise e 

acumulação. A forma da medida, nosso próximo item, traria a crise na forma 

identitária da acumulação e, entretanto, fundante dos fenômenos expansivos do 

capital. Certamente, sob nossa perspectiva, isto levaria à necessidade da negação 

dialética, negatividade da própria dialética a si mesma. Nesta medida, teríamos certa 

ortodoxia à dialética hegeliana, na medida em que a negatividade também seria do 

sistema da própria crítica, ou não seria crítica. 

Diante deste perfil sincrônico, de onde derivar uma externalidade que não seja 

forma de ser do capital? Como, então, pensar uma acumulação posta por um processo 

não categorizado pelo capital, mas cujo não só faz sentido na medida em que mediado 

pelo próprio capital? Afinal, aquilo que se põe como conteúdo deste processo social a 

acumulação, mesmo que primitiva.  Nesta contradição (moderna e primitiva), residiria 

o fetichismo de história, dado ser ela consciência social. 

Na divisão social do trabalho a que isto está relacionado, a cisão entre Estado e 

sociedade civil caminhariam pari passu na contradição entre tempo social de trabalho 

e o tempo da condição civil que, pelo trabalho, superaria suas (do trabalho) próprias 

dificuldades. Na conformação histórica da acumulação primitiva, as contradições do 

trabalho e suas violências necessárias se instituiriam, civilmente, sob o sentido de 

justiça e de liberdade a que o Estado se propõe. Na forma nacional, Marx situaria a 

contradição entre o político e o econômico numa relação ilusória necessária fundada 

nas contradições internas do trabalho e de sua lógica que, então, apareceriam  como 

liberdade e justiça. 

 Contudo, tanto mais justiça realizada, tão mais difícil de os critérios da lei se 

sustentarem, dada a coincidência entre justiça (Estado nacional) e sua não necessidade, 

o que pressupõe o seu antípoda (o injusto) como necessidade. Os limites do acerto de 

contas históricos da sociedade civil com as contradições internas do trabalho estariam 

desvelados no sentido de não alinharem a superação através da sociedade civil e de 

seus direitos fundantes. 

 O Estado, enfim, sob a formação de sua moldura jurídica constitui uma cisão em 

que a idealidade de um trabalho concreto superador se daria pela realização da 

liberdade pelo trabalho humano. Assim, ele será a salvaguarda ontológica do bem estar 
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social, na forma de justiça e liberdade. Tem-se a ilusão como consciência genérica que 

se expressa na forma de Estado, lócus de superação civil, em sua cisão para com a 

sociedade civil, lócus de contradições. Nesta cisão espacial, o tempo seria o da 

consolidação da identidade formal entre Estado e sociedade civil.  A sociedade civil e 

sua moldura jurídica seria forma da ilusão do trabalho enquanto consciência social do 

Estado. A ontologia do histórico como esta adequação entre civil e Estado seria a 

ilusão temporal constituinte da contradição capital trabalho. Na exterioridade entre 

Estado e sociedade civil tal contradição se colocaria como o justo (do que derivaria um 

sentido da teoria positiva) e a liberdade enquanto realidade teleologicamente acabada. 

A título de exemplo, o Estado de Bem Estar Social europeu seria um expoente deste 

fetichismo de liberdade e justiça dado em sua forma democrática mesmo. Lembremos, 

do ponto de vista da sociedade civil e suas representações, a crítica de Henri Lefebvre 

ao estado de bem estar social europeu em sua Vida Cotidiana no Mundo Moderno, no 

qual incluem-se as mazelas bélicas e terroristas da sociedade democrática. 

Consideramos que fetichismo do tempo da realização social que o Estado põe como 

simultaneidade contraditória entre Estado e sociedade civil seria o limite da 

abordagem crítica em questão, qual seja a de se considerar uma história afirmativa da 

civilidade.  

Em última instância, Marx fomentaria o argumento de que a expropriação das 

terras comunais tornou-se lei, isto é, justiça, na forma da “enclousure of common” e 

que esta viria, portanto, adequar termos que, para serem forma social,  contudo, seriam 

inadequáveis. No sentido de que a injustiça fosse o que a história do trabalho viria 

superar. Ao contrário, a primitividade imanente da acumulação levaria a uma história 

de que a contradição entre justo e injusto se formaria a partir e como uma só história 

na simultaneidade identitária de trabalho. Manter a história após ou como superação 

do trabalho seria possível se se mantivessem como fundamento os termos da sociedade 

civil, cuja crítica de Marx pressupunha superá-la. A história material, portanto, seria 

necessariamente do trabalho. O histórico desse materialismo estaria circunscrito no 

invólucro desse fetichismo da contradição que, em seu plano externo, isto é, das 

representações,  estaria formada pelos termos da sociedade civil e sua moldura 

jurídico-institucional.  
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O materialismo histórico, entretanto, seria uma contradição material já que é a 

história de uma “metafísica social”, ao que pese a redundância já explicitada em nossa 

primeira parte deste excerto. Contudo, isto no sentido de que todos os seus termos 

categoriais e momentos puramente (ontologicamente) temporais seriam 

simultaneidade do trabalho, forma social. Ou seja, só poderiam ser vistos como 

momentos tanto lógicos como históricos inerentes ao próprio trabalho, substância 

social que incluiria sua forma de consciência e representações. Assim a história ou 

seria social ou não seria história, daí uma crítica negativa ao sentido da história na 

crítica ao\do fetichismo.  

A inclusão do externo na forma do legal, ainda que defendidos como 

externalidade ao moderno, no caso, as leis sanguinárias sobre a vagabundagem bem 

personificam isso, não se poderia ter a história da incorporação positiva do moderno 

ao não moderno, a não ser como consciência própria da forma social, tempo de 

trabalho. Contudo, dada a contradição entre concreto e abstrato, o trabalho, ao mesmo 

tempo, formaria a consciência que lhe é própria, assim, constitutiva do próprio 

trabalho. A contradição em termos entre história e superação seria forma da crítica 

negativa ao histórico. 

O limite histórico da história, entretanto, estaria no tempo de trabalho, sua 

capacidade de mover-se ou não como mediação social, visto sua finitude lógica 

(contradição capital trabalho). Neste tempo de trabalho social é que teríamos a 

consciência histórica, e ele seria o limite lógico do histórico, portanto. A condição 

estritamente concreta do trabalho, física e ontológica, de mero metabolismo entre 

homem e natureza, fundaria o pressuposto de um distributivismo legal (civil) de 

justiça como sua história, portanto, também ontológica e, no entanto, ilusória.  o 

revolucionamento do trabalho constituiria a consciência processual fundante, tal 

revolucionamento, da consciência histórica. 

 A estrita condição física e concreta do trabalho, enfim, não evitaria ser uma 

abstração – o de que todo trabalho é concreto – embora tal abstração fosse o que o seu 

sentido de concretude pretendesse negar. A crítica superadora, através do trabalho 

concreto, já histórica, não realizaria a transcendência a seu próprio tempo, dado seu 

argumento histórico afirmativo. Do ponto de vista da crítica universalizada no 
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fetichismo, este tempo histórico, qualquer que seja, desde que histórico, estaria 

incrustado no moderno, ainda que história pressupusesse o antes e depois deste.  

No âmbito da acumulação primitiva, caberia reconhecer as determinações legais, 

como almejando um futuro seguro de justiça e liberdade, mas que sempre foram, de 

forma objetiva, um modo de assegurar o que já estava posto enquanto sociabilidade 

mercantil no seu amplo sentido, mas incluindo-se aqui, principalmente, o trabalho 

enquanto mercadoria e tempo social. O roubo das terras comunais como, em primeiro 

lugar, uma cisão entre agricultura e indústria e, depois, reconhecimento de justiça ao 

roubo dessas mesmas terras, expressaria as contradições entre o econômico e a 

institucionalidade jurídica ou sociedade civil. Esta última envolveria o sentido de um 

fetichismo de Estado nacional, das contradições econômicas mundiais no histórico de 

sua realização.  

O plano desta simultaneidade, em que a colônia participa, estaria nos termos da 

acumulação primitiva, inclusive mundial, na crítica de Marx. Salientemos que a 

unidade temporal estrita entre 300 anos de colonização na América Portuguesa e 

Espanhola, com saques, roubos, genocídios e escravização, não se fariam 

independentes dos mesmos 300 anos de acumulação primitiva inglesa, europeia. Ao 

contrário, tratou-se de um e mesmo processo de acumulação primitiva e 

industrialização, no invólucro histórico do moderno, em que indústria e agricultura 

também se definiriam num plano mundial de relações. Se “a colônia revela o segredo 

da metrópole”, a escravização indígena e negra  na colônia foi forma do trabalho 

assalariado na revolução industrial inglesa e o processo de expropriação colonial 

(produção agrícola) seria momento simultâneo da formação do trabalho industrial 

assalariado. Nesta simultaneidade, o tempo sucessivo é forma da consciência da 

adequação, seja ela sob a forma superadora revolucionária, ou não.  

Recordemos ainda nos textos de Marx que, a formação do trabalho, tornou justa 

a noção de salário, quando os sindicatos [Trade Unions] foram reconhecidos perante 

as lutas entre trabalho e capital, somente em 1825.  

Nos termos de Marx:  
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Logo no início da tormenta revolucionária, a burguesia francesa ousou abolir de novo o direito 

de associação que os trabalhadores tinham acabado de conquistar. Mesmo o governo do Terror deixou-a 

intocada. (L. I, v. 2, 269-70)  

Até então (1825) os sindicatos eram proibidos. De qualquer modo, do ponto de 

vista da simultaneidade interna à Inglaterra, teríamos a formação de um código civil 

como contradição entre justo e injusto, sob a mediação do trabalho, no sentido de que 

a liberdade se universalizaria no histórico não superado do trabalho e de sua sociedade 

civil. A cisão entre o civil e o Estado  fetichizaria o civil através da naturalização de 

um tempo social civilizatório. A liberdade das corporações que o mundo do trabalho 

seria, na crítica de Marx, entretanto, teria se formado na corporação dos empresários, 

da empresa pondo-se o civil, o legal e o Estado, na contradição de ser “...uma 

restauração das corporações abolidas pela constituição francesa!” (L. I, v. 2, 270) A 

liberdade, entretanto, era a da exploração do trabalho, mas que apareceria relativa às 

corporações feudais. 

Internamente à Inglaterra, tal simultaneidade seria a unidade entre expropriação 

das terras do povo e formação do trabalhador assalariado, ou seja, entre “ Bills of 

Inclousure of Commons” (L. I, v. 2, 259) e “Legislação Sanguinária” (L. I, v. 2, 265) 

(sobre a vagabundagem).   O sentido da forma revolucionária, o social, num 

revolucionamento que é tanto da indústria quanto da agricultura, teria de se fazer como 

divisão social do trabalho dada a forma da troca e a concorrência dela fundante. Ainda, 

seria nesta situação revolucionária que o sentido e a consciência de história se 

formaria, nem além, nem aquém, portanto, do mundo do trabalho. 

 Na produção do trabalho e de seu mercado, estaria a formação também do 

capitalista agrícola, categoria integrada da reprodução social, como produção de mais 

trabalho. Justamente daí o seu ítem “4. Gênese dos arrendatários capitalistas” 

reconheceria a expropriação das terras do povo e as leis sanguinárias a respeito da 

vagabundagem um único e mesmo processo. A formação do trabalhador urbano 

industrial (desde o mendigo, enforcado, até o trabalhador) é concomitante à formação 

do proprietário de terra e/ou do arrendatário, conjuntamente com a do trabalhador 

(agrícola e urbano industrial). O arrendatário, assim, se explicitaria nesta 

simultaneidade categorial entre trabalhador assalariado, no campo e na cidade, e 

expropriação das terras e sua transformação em pastagens capitalistas. 
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Restaria explicar, no entanto, a formação da indústria e o do industrial, do 

proprietário do capital, cujo sentido seria deter o maior desenvolvimento relativo do 

tempo social médio de produção. O capital urbano industrial, entretanto, se faria como 

o peso específico do tempo de trabalho médio que será composto tanto pela 

agricultura, quanto pela indústria. A primeira, em seu menor desenvolvimento, mas 

enquanto ramo industrial, teria sua identidade no preço da terra como transferência de 

mais valia em sua distribuição social, simultaneidade da formação do trabalho, seja na 

forma do capitalista agrícola, do industrial e do trabalhador.  

A renda da terra - embora não circunscrita aqui nos termos do terceiro volume, 

em que ela se realiza em sua forma também ideal – traria elementos para reconhecer a 

particularidade da forma agrária, identitária do capital urbano industrial. O 

arrendatário é o mesmo que o proprietário de terra, que em certa medida enriquece. A 

propriedade da terra, entretanto, seria meramente nominal, já que, sob o preço, a 

definição de sua relação entre taxa de juros e renda da terra (o que forma o preço da 

terra) estaria nas mãos do capitalista agrícola, aquele que emprega trabalho assalariado 

na agricultura. Como esta última estaria nas mãos do capitalista agrícola, 

nominalmente ou não, ele seria a unidade econômica entre propriedade da terra e 

contradição capital trabalho na agricultura. O proprietário jurídico aqui seria nominal, 

visto que ser ou não ser proprietário da terra em que se explora trabalho não define o 

sentido de renda que se daria sob uma produtividade diferencial e que recairia ao preço 

do produto que incorporaria a diferença de produtividade entre o pior e o melhor solo 

(ceteris paribus as diferentes formas de renda). Ainda que o domínio jurídico pudesse 

ser de outrem, isto não significaria mais que um tributo econômico ao proprietário 

nominal. Daí o enriquecimento de arrendatários capitalistas, neste momento da história 

23
 do trabalho.  

Contudo, a formação do trabalho teria de coincidir com a divisão social do 

trabalho na simultaneidade entre agricultura indústria, campo cidade, momentos da 

identidade nacional: o mercado interno. Nesta simultaneidade, apesar e por causa da 

diferença de produtividade, formar-se-ia o tempo social médio de trabalho, o que 

                                                 
23

 História, aqui, no sentido do que expusemos acima. A sua forma é inerente ao trabalho enquanto categoria que 

não transcende a história, ou seja, a história seria historicamente datada. 
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difere sensivelmente à concepção de indústria doméstica. Só mediante a sociedade 

universalizada na troca seria possível a unidade identitária e contraditória entre capital 

e trabalho, agricultura e indústria, pois que a socialização e a forma social enquanto 

tais poderiam se efetivar na contradição concreto abstrato, desde que na forma de 

tempo social de trabalho, mas cuja identidade teria de se passar pela determinação do 

fetiche, seja da mercadoria, do capital, do trabalho, do dinheiro... As determinações 

metafísicas e, assim, sociais, ao se sensibilizarem, na materialidade de “coisas”, 

tornar-se-iam a forma do fetiche que, na forma positiva da crítica, incorporou tal 

sensibilidade como categoria da crítica, ao invés de ser objeto dela. 

 Socialmente considerada esta contradição, a revolução na agricultura e a 

formação do mercado interno, determinado pelo mercado de trabalho, se colocaria 

como a revolução na agricultura e momento da “Criação do mercado interno para o 

capital industrial” (L. I, v. 2, 272). À agricultura não caberia ser forma de reprodução 

meramente interna e sem nexos com a reprodução ampliada do capital industrial. Do 

ponto de vista deste processo, no caso Russo, a obra de Lenin, a respeito de O 

Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, mostraria que a transformação nas 

condições de propriedade e de riqueza entre o campesinato, e sua consequente 

diferenciação, estavam fundadas na expropriação de terras e meios de produção, 

especialmente os cavalos de tiro. Na capitalização via Estado stalinista, contudo, estes 

mais remediados (Kulacs) foram considerado traidores da revolução soviética e 20 

milhões de camponeses, sob o nome de Kulacs, foram eliminados, como momento de 

uma história que, enquanto história, é do trabalho. Reiteramos que é sob este ditado 

revolucionário que se nasce a história.  

O processo, em sua forma fantasmagórica de consciência, isto é, universalizado 

pelo fetichismo enquanto forma social, estaria na contradição com sua forma, também 

fantasmagórica e abstrata, de trabalho concreto antípoda identitário de abstrato. A 

socialização produtivista da agricultura soviética não  permitiria uma exploração 

capitalista nos moldes do trabalho assalariado na agricultura realizado entre kulacs e 

camponeses– dado o endividamento do desenvolvimento capitalista da União 

Soviética. Trotsky, em seu 1905, a respeito da Rússia pré-revolucionária, salientava a 

contradição a respeito da industrialização soviética (importação de bens de produção) 
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depender da produtividade da agricultura camponesa russa. Certamente, para Trotsky, 

esta seria a condição explosiva para o processo revolucionário capitalista de 1917. 

Nesta medida, a não ser pela condição propriamente fetichista, o capitalismo não 

estaria material, sensível e organicamente vinculado ao kulac e neste personificava-se 

sob o fetichismo da concretude do mesmo. A exploração capitalista do trabalho se 

colocaria via Estado, ainda que sob a ideologia (socialismo) de eliminação do 

capitalismo (via eliminação do kulac). 

 Na comparação entre o linho produzido pelos camponeses do tempo de 

Frederico II, para com o da produção da revolução industrial temos:  

(...) O linho tem exatamente o mesmo aspecto que antes. Nenhuma de suas fibras foi 

mudada; mas uma nova alma social, penetrou-lhe no corpo… (L. I, v. 2, 272)  

A produção mercantil como universo da troca romperia a forma de reprodução 

que se apresenta, no passado histórico do trabalho, como auto suficiente ou não 

determinada pela troca. A fantasmagoria social estaria neste desencontro entre 

metafísica social, tempo de trabalho ou mais trabalho e sua respectiva forma da troca, 

sob consciência da sensibilidade estética que, na crítica de Marx em diálogo, se 

determinaria pelo fetichismo. Isto transposto para a forma de capital social, tal 

contradição seria o próprio mercado interno formado sob a socialização pelo trabalho, 

como tempo de trabalho, relações, então, sociais entre capital e trabalho. Vejamos na 

exposição de Marx:  

A expropriação e a expulsão de parte do povo do campo liberam, com os trabalhadores, 

não apenas seus meios de subsistência e seu material de trabalho para o capital industrial, mas 

criam também o mercado interno. (L. I, v. 2, 273)  

A formação social, desta história material do trabalho seria a simultaneidade da 

indústria (tempo social médio de trabalho) explicitamente universal. A separação entre 

indústria e agricultura (L. I, v. 2, 274) seria indicativa desta relação entre contradições 

da mercadoria, processo social e forma de consciência, que resultariam na crítica à 

materialidade puramente histórica de Marx. Nesta separação, a grande indústria 

conquista o mercado interno para o capital, sendo tal mercado um momento 

inalienável de uma realidade industrial. A divisão campo cidade, agrário urbano, traria 

assim a contradição de que sem mercado não se caberia pensar a revolução no campo. 
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A simultaneidade entre capitalismo industrial e expansão mundial da agricultura 

Bukharin já havia notado em nível mundial, em seu Economia Mundial e 

Imperialismo, de 1928. Aspecto, aliás, também reconhecido por e apresentado no 

prefácio de Lenin
24

. Isto é, Bukharin já notara a separação entre países produtores 

agrícolas e países industriais, numa “divisão internacional do trabalho” como 

simultaneidade do imperialismo industrial.  

A personificação disto na forma da classe industrial envolveria o comércio 

mundial como um todo, de modo que as colônias seriam, ao mesmo tempo, mercados 

assegurados pelas condições do monopólio e pelas formas de saques e escravizações 

que foram os métodos nada idílicos da modernização, como bem frisou Marx. Assim, 

a formação do capitalista implicou envolver todo o processo dos mercados nacionais, 

incluindo-se os imperiais e comerciais, demandada pelos sentidos da reprodução 

ampliada, isto é, do primitivo também como acumulação. Do ponto de vista do que 

significaram as relações propriamente de produção na colônia, Marx salienta que “O 

tesouro apresado fora da Europa diretamente por pilhagem, escravização e assassinato 

refluía à metrópole e transformava-se em capital” (L. I, v. 2, 276). Assim, como 

capital, já salientamos mais acima, a acumulação primitiva também foi uma 

reprodução ampliada de seus próprios termos, de suas próprias categorias. Afinal, 

mesmo na sua primitividade, só tem sentido enquanto uma ampliação dos termos por 

ela postos – riqueza, trabalho, etc...  

A teoria moderna da colonização também criticaria teoricamente a economia 

política que temporaliza a simultaneidade da contradição entre “Novo Mundo” e 

“Economia Política do Velho Mundo.” A simultaneidade da colonização negava, no 

centro, o argumento liberal do trabalho. Ela teria de expor formas fetichistas da 

unidade industrial como, então, fetichismo do colonial: o lugar do que ainda falta 

realizar. A colônia como o desejo de ser metrópole. A teoria moderna da colonização 

teria de ser a simultaneidade histórica entre indústria e império colonial, na superação 

crítica a esta historicidade espacialmente localizada, através da simultaneidade entre 

indústria e escravidão, por exemplo.  

                                                 
24

 Prefácio esse publicado pós edição, pois encontrou-se uma cópia depois da morte de Lenin.    
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Afinal, a liberdade do trabalho exigiria a expropriação na colônia. Assim, a 

teoria moderna da colonização não seria uma questão meramente temporal entre “o 

Novo e o Velho  Mundo” pela “Economia Política do Velho Mundo”, nem entre o 

agrário e o urbano industrial europeu, mas ela (tal teoria) teria de revelar a 

expropriação em nível mundial como forma simultânea do trabalho, determinado pelo 

tempo social industrial sob dupla forma: indústria e agricultura, isto é, metrópole e 

colônia. Ambos lados da relação seriam internamente ao valor, ao tempo de trabalho e 

o de mais trabalho, constituindo-se este movimento o tempo histórico, do trabalho. É 

como problematizamos o excerto a seguir:  

Entretanto, não nos ocupa aqui a situação das colônias. O que nos interessa é o segredo 

descoberto no Novo Mundo pela Economia Política do Velho Mundo e proclamado bem alto: 

o modo capitalista de acumulação e, portanto, a propriedade privada capitalista exigem o 

aniquilamento da propriedade privada baseada no trabalho próprio, isto é, a expropriação do 

trabalhador. (L. I, v. 2, 292)  

Consideramos isto, entretanto, ao mesmo tempo em que seria o não revelável 

para a existência da economia política. Só nesta medida, a dívida pública mundial 

inglesa poderia ser forma de incorporar como capital a riqueza social e 

metamorfosear-se em capital urbano industrial. A dívida pública inglesa era forma de 

angariar, através da produção de títulos da dívida, o ouro produzido no mundo, mas 

especialmente nas colônias. O fetichismo do trabalho e da civilização no mundo, como 

trabalho e mundo do trabalho, obscureceriam os sentidos tanto da escravidão indígena, 

quanto da escravidão negra como formas sociais inalienáveis da industrialização. Isto 

na simultaneidade histórica da formação do trabalho, o mesmo que dizer 

modernização. Esta última, entretanto, posta sob as categorias modernas, trabalho, 

mais trabalho, acumulação, produção, capital (constante e variado), salário, preço, 

lucro, valor, etc...  

O vir a ser do trabalho na colônia constituir-se-ia em garante da dívida pública 

que, então, fundava o banco da Inglaterra. Detentor de tal dívida passa a ser o emissor 

de títulos que são o próprio dinheiro. Assim, as sociedades monopólicas punham as 

relações de produção da colônia, isto é, as formas de mão de obra, como 

simultaneidade da acumulação inglesa e, entretanto, as colônias, com suas formas de 
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trabalho produziriam valor. O monopólio seria forma da distribuição desse valor, 

determinada pelo comércio mundial, incluindo-se o tráfico negreiro, que fundaria as 

colônias no sentido de serem resultado de seu preço. As guerras, determinadas pela 

industrialização, foram comerciais monopolistas, como a “Guerra do Ópio contra a 

China” (L. I, v. 2, 275), e estão submetidas a uma história determinada pela 

simultaneidade da violência (colônia e metrópole) do trabalho.  

Deste ponto de vista, como dissemos, escravidão e trabalho assalariado seriam 

apenas formas de um único tempo de trabalho social. Genocídio e força de trabalho 

seriam uma só realidade. Sob tais guerras e saques, a colônia se daria simultaneamente 

à acumulação mundial, separada, posteriormente, pelas unidades nacionais.  

O mero comércio de contratos de produção nas colônias e o monopólio do 

comércio de arroz, transformando-se numa intencional epidemia de fome, sob a recusa 

de vendê-lo, isto entre 1769 e 1770 (L. I, v. 2, 277), estiveram ambos ancorados no 

que de valor as colônias produziram e transferiram à metrópole, ou aos países 

industrializados, quando da abertura dos portos, por exemplo, no Brasil, em 1808
25

. E 

é nesse trabalho, futuro da colônia, que se apóia a fé na dívida pública:  

O sistema colonial fez amadurecer como plantas de estufa o comércio e a navegação. As 

“sociedades monopolia” (Lutero) foram alavancas poderosas da concentração de capital. Às 

manufaturas em expansão, as colônias asseguravam mercado de escoamento e uma acumulação 

potenciada por meio do monopólio de mercado. O tesouro apresado fora da Europa diretamente por 

pilhagem, escravização e assassinato refluía à metrópole e transformava-se em capital. A Holanda, que 

primeiro desenvolveu plenamente o sistema colonial, atingira já em 1648 o apogeu de sua grandeza 

comercial. (...)” (L. I, v. 2, 277)  

Do ponto de vista da determinação econômica, da forma da troca, se tratou de 

dívida pública, inglesa, realizada na forma de capital monetário financeiro, cujo saldo 

se ancorava na exploração das colônias. Assim, a “dívida pública” forma de ser do 

capital como trabalho assalariado, estava fundada na troca de produção de valores 

tanto na Inglaterra, quanto nas colônias portuguesas e espanholas. O tal comércio, 

assim, e as suas respectivas guerras, esteve ancorado nas companhias monopolistas de 
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 A relação entre abertura dos portos em 1808 no Brasil e a urbanização brasileira através de Fortaleza –CE, 

pode ser vista no doutorado de Ana Cristina Mota Silva. Do entesouramento à acumulação urbana. A produção 

do espaço de Fortaleza no século XIX, Geografia FFLCH/USP, 2005. 
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comércio e navegação. Seria sob esta simultaneidade do primitivo e do trabalho, como 

força ou tempo de trabalho, que a dívida pública se tornaria o dinheiro universal e, 

dentre outros (sistema tributário, protecionismo, saques, pilhagem, etc.), uma 

“alavanca” (L. I, v. 2, 278) da acumulação primitiva, através de cuja “alavanca”, ter-

se-ia a precificação do dinheiro, expresso na diferença das moedas nacionais. Trocar 

tudo pelo lastro ouro da libra, a partir do XVIII e XIX, significaria vantagens sob o 

comércio mundial, cujo resultado seria a migração do ouro, uma moeda que, ao 

mesmo tempo, deteria tempo social de trabalho, mas na forma de equivalente geral. A 

adequação entre o lastro ouro e o preço da Libra inglesa se valerá como o fetichismo 

entre preço e valor. O padrão ouro, no lastro da quantidade de ouro no banco, era, em 

última instância, a garantia de que, se os negócios coloniais falhassem, haveria ouro 

para todos. Contudo, de forma que convertesse essa consciência em fomento da 

acumulação bancária inglesa. Esse seria o fetichismo do padrão ouro, em que o 

trabalho social passa a ser visto como que da natureza do ouro, assim como seu brilho 

que, para Marx, revela e “ofusca” a consciência social:  

A dívida pública torna-se uma das mais enérgicas alavancas da acumulação primitiva. Tal como 

o toque de uma varinha mágica, ela dota o dinheiro improdutivo de força criadora e o transforma, desse 

modo, sem que tenha necessidade para tanto de se expor ao esforço e perigo inseparáveis da aplicação 

industrial e usurária. Os credores do Estado, na realidade, não dão nada, pois a soma emprestada é 

convertida em títulos da dívida, facilmente transferíveis, que continuam a funcionar em suas mãos como 

se fossem a mesma quantidade de dinheiro sonante. Porém, abstraindo a classe de rentistas ociosos 

assim criada e a riqueza improvisada dos financistas que atuam como intermediários entre o governo e a 

nação – como também os arrendatários de impostos, comerciantes e fabricantes privados, aos quais uma 

boa parcela de cada empréstimo rende o serviço de um capital caído do céu – a dívida do Estado fez 

prosperar as sociedades por ações, o comércio com títulos negociáveis de toda espécie, a agiotagem, em 

uma palavra: o jogo da Bolsa e a moderna bancocracia.” (L. I, v. 2, 278)  

Do ponto de vista da dívida pública, a bancocracia seria forma de torná-la 

produtiva meramente enquanto capital monetário. A formação do nacional também se 

ancora como economia nacional a partir do monopólio bancário dos diversos títulos do 

dinheiro. Na formação do banco da Inglaterra, em 1864, como Marx coloca na Assim 

chamada acumulação primitiva, temos que a dívida pública como crédito do banco, 

torna emprestável ao próprio Estado, como nota do Banco da Inglaterra, dinheiro para 

saldar sua (do Estado) dívida. É nessa universalidade da forma monetária e de seus 
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preços, representados pelos juros dos dinheiros, que a dívida pública torna-se capital 

emprestável, ao mesmo tempo em que negócios com e sob a estrita forma dinheiro, 

constituir-se-iam em um único e só capital, o capital financeiro, bancário e fictício.  

A crise do valor (Robert Kurz e Mandel, mais atuais, por exemplo) levaria à 

sobredeterminação desta ficcionalidade. Aqui, na “acumulação primitiva”, nos 

movemos no sentido da imanência de certas determinações que o primitivo, enquanto 

mera história ou tempo histórico não permitiria chegar, dado estar na forma positiva 

do tempo indeterminado. O sentido ficcional, do capital monetário, financeiro, 

portanto, como princípio contraditório da própria forma estaria totalizado já em sua 

primitividade. Aqui realizar-se-ia na forma nacional inglesa, dado que a colônia se 

faria como produtora de valor. Quanto ao sistema protecionista, ao que pese sua 

importância, estaria associado à dívida pública. A formação da categoria do capital 

(lucro), personificação do capital enquanto propriedade dos meios de produção, 

exigiria, assim, formas históricas fundadas na ruptura que, socialmente, se davam 

como saques, genocídio e escravização. Expressão disso, seria a simultaneidade entre 

escalpo de nativos em áreas produtoras de produtos agrícolas (L. I, v. 2, 277) e o 

trabalho assalariado industrial propriamente. Nesta medida, no plano da temporalidade 

posta como acumulação primitiva, que sentidos ganham a sua então “ 7. Tendência 

Histórica”(L. I, v. 2, 281) ?  

A questão a que se refere Marx é aquela a respeito dos sentidos lógicos dessa 

história ou historicidade, ou ainda, de que forma de gênese se trata. Assim, na 

pergunta: “A que conduz a acumulação primitiva do capital, isto é, sua gênese 

histórica?” (L. I, v. 2, 282) está localizada a forma da determinação histórica, isto é, se 

contínua, evolutiva, ou, ainda, como argumentamos a partir do próprio autor, a de 

ruptura que inclui a auto ruptura, como diferenciação de si mesmo. Nesta 

diferenciação e auto ruptura, portanto, teríamos a totalidade do sentido de história, 

desde a acumulação primitiva, até os dias atuais. Os termos, vinculados a uma 

superação histórica e colocados como propriedade social e propriedade privada, 

levariam à destituição da própria propriedade, no sentido de que sua generalização 

seria o seu próprio fim. Nesta medida, a história das formas de propriedade (trabalho, 

capital e terra) seria sua negação enquanto tal, isto é, tanto de história, quanto de 
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propriedade, que coincidiria com a finitude das categorias que mobilizariam a própria 

história enquanto tal.  Esta finitude histórica, assim, não seria o fim da história, mas o 

reconhecimento do histórico no seu limite histórico, cuja história levaria à superação 

do próprio histórico, da própria história. 

Assim, nessa história imanentemente crítica a ela mesma, como não poderia 

deixar de ser, não importaria, neste momento, o tom classista da produção, desde que 

observado sob os sentidos das “leis imanentes” do próprio modo de produção. A 

concentração de capital como forma de usurpação dos capitalistas pelos capitalistas 

seria a lei imanente da forma social pela acumulação, fundada na contradição capital 

trabalho. E assim critica Marx: “Essa expropriação se faz por meio do jogo das leis 

imanentes da própria produção capitalista, por meio da centralização dos capitais. 

Cada capitalista mata muitos outros. (...)” (L. I, v. 2, 283) o que leva à revolução da 

própria história para consigo mesma, ainda que o invólucro da crítica não a supere [a 

história] como forma de consciência, dado o fetichismo de tempo, de concreto, de 

natural envolvendo a história como momento da efetividade da própria reprodução 

capitalista, mas também, nesse invólucro, haveria a auto crítica ao histórico.  

Nesta medida, a cooperação, como generalização da propriedade, enquanto 

propriedade comum, seria a da antítese identitária entre propriedade e não propriedade, 

a que teria chegado o limite da crítica. Se há um movimento de se tecer os termos do 

que seria esta superação histórica, como forma planejada, não podemos argumentar 

que Marx, em sua crítica ao fetichismo, ao valor, a apoiaria sob um planejamento 

revolucionário do trabalho concreto. Nalguma medida, a imanência do processo não é 

um abdicar do sujeito revolucionário, mas de compreendê-lo no invólucro categorial 

que o forma e reconhecer assim a sua crítica ou a sua crise. Certamente, aqui 

estaríamos sob o problema de uma contradição entre história e lógica de modo que a 

crítica não se superaria enquanto tal, envolvendo então uma relação entre teoria e 

prática, que as teorias revolucionárias assumiram. Lenin e Stalin, seriam exemplos de 

vias desta contradição, embora outras tenham havido, dentre elas o caminho teórico 

militante de Marx mesmo. De qualquer maneira, a contradição entre histórico e 

superação, não se daria como superação dos termos históricos (no caso histórico e não 

histórico). Do ponto de vista individual, personificado, é a antítese entre proprietário e 
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não proprietário. Diríamos que a nova forma de propriedade planejada incorpora, 

como superação, o reconhecimento da impossibilidade de se transcender, como crítica 

histórica, a história das próprias categorias criticadas. Não encontraríamos aqui a 

ontologia futurista da propriedade ao falarmos da superação histórica em termos de 

“propriedade social”. O obscurantismo da superação pela crítica não se faz como 

superado, mas reconhecido no fetichismo não superado que funda a possibilidade da 

crítica histórica em questão, ainda que necessária, porém reconhecida em seus limites 

lógicos.  

A acumulação primitiva, como história do capital, realizar-se-ia, em seu 

fetichismo, na forma da simultaneidade do sistema colonial. A revelação de seu 

fetichismo estaria na unidade apresentada por Marx entre riqueza, “acumulação” e 

“miséria do povo”. Do ponto de vista das relações de trabalho, tratar-se-ia de 

expropriação, escravidão e acumulação industrial. Esta simultaneidade não só 

desmistificaria a riqueza da metrópole, mas expressaria, como essa desmistificação 

mesmo, a contradição entre colonização e industrialização. A colônia, nos termos de 

Marx, seria forma de expropriação das terras comunitárias, mas como determinação da 

exploração industrial do trabalho. Que sentidos, então, tomaria esta qualificação da 

acumulação primitiva como “pré história” do capital (L. I, v. 2, 283)? Aqui, teríamos 

um sentido categorial de história como história moderna, isto é, como história se 

exclusivamente moderna, dada a forma auto referente ao moderno desta primitividade, 

isto é, desta pré-modernização que poria o moderno como limite identitário do antes e 

do depois históricos. Negando uma história do homem, dos Manuscritos de 1844, ter-

se-ia uma história do capital que , em relação ao seu passado, definir-se-ia o pré 

histórico, o antes do histórico,  e não uma história passada.  

Ao contrário de sua crítica à alienação (dos manuscritos), teríamos uma pré-

história referente ao moderno e não à humanidade em geral. Nos Manuscritos de 1844, 

a história se realizaria quando da superação do capital. Ter-se-ia uma história da 

humanização do homem. Fortemente assentada, tal crítica, no pressuposto 

feuerbachiano da materialidade sensível, a pré-história, então, do homem, seria o 

capital dada a negação da humanização a que a crítica de Marx faria referência. A 

história, ao contrário, o momento de sua humanização, se daria posteriormente à 
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superação da forma capitalista, de desumanização, enquanto forma social. Nos termos 

homem natureza, no momento da “humanização da natureza” e da “naturalização do 

homem”, o que levaria à humanização do homem, ter-se-ia o começo da história. Em 

sua crítica humanista, entretanto, a história se fundaria como história somente depois 

do capital, antes, ter-se-ia a pré-história do homem, ontológica e pressuposta desde 

sempre e para sempre.  

Na crítica ao fetichismo, ao contrário, qualquer noção processual de história, 

para o regresso, para o futuro, implicaria na consciência moderna, já que o primitivo 

histórico é ao capital, ou da acumulação. Assim, a pré-história sempre se refere ao que 

não é o capital, como forma do capital, da acumulação, sendo um referente ao outro. 

Inclusive porque, pela sua forma auto revolucionária, já comentada, deter-se-ia a 

contradição entre o antes e o depois e a crítica categorial superaria o sentido de 

história como forma de sua crítica. O pr-e histórico, assim, seria o que vem antes da 

história, ao que não é histórico ou, ao que é é pré história do capital e, assim, já no 

invólucro social, não comunal. 

Defendemos, entretanto, que a acumulação primitiva tensionaria a noção de 

materialidade histórica sob a perspectiva de que falar materialmente do tempo 

histórico seria localizá-lo, tal história,  como seu próprio tempo e, assim, a história 

deixaria de ser uma ontologia. Nesta medida, a “pre-história do capital” seria auto-

referente, já que só do ponto de vista do capital poder-se-ia deter o sentido deste “pré”. 

Nesta medida, a crítica pelo princípio ontológico se vê criticada, na crítica do valor e 

do fetichismo, compreendendo-se que assim, Marx teria reconhecido o universo da 

crítica materialista e suas contradições. Isto tanto do ponto de vista da ontologia, como 

de sua crítica, mas respeitadas suas diferenças qualitativas. Do ponto de vista desta 

contradição, poderíamos dizer que a ontologia não se firma na positividade de seu 

princípio, isto é, da unidade biológica e racional do humano. Do ponto de vista da 

crítica à ontologia, o limite da crítica estaria no reconhecimento de sua insuficiência, 

de modo que nenhum princípio poderia ser inquestionado. Disto decorre que o 

princípio da crítica ontológica, como forma de um princípio em si, natural do homem, 

só seria possível na medida em que não fosse criticado. O em si do natural humano 

seria o princípio incriticável que justificaria toda sua forma da crítica. Assim, a crítica 
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ontológica estaria assentada na impossibilidade da crítica e de sua autocrítica por ser 

esta afirmação da natureza humana em si, isto é, independente do pensamento. Do 

ponto de vista da história esta não poderia ser transistórica. Nos termos da dialética 

hegeliana da filosofia do espírito, tal posição do social pelo humano seria forma lógica 

de natureza, ainda que se falasse de sociedade. Mas a contradição da crítica ainda 

poderia ser resumida se observássemos que toda e qualquer crítica ao ontológico seria 

já sua destituição enquanto ontologia, pela mera possibilidade de criticá-lo, daí a 

insubsistência da positividade humana auto afirmada como crítica. Especialmente 

porque para afirmação teria de deter o humano como o momento positivo e, assim, 

incriticável da crítica que pretende ser a crítica à totalidade social. O contra senso é 

que a ontologia teria de estar no universo desta crítica e não fora dela, mas isso 

coincidiria com a negação da ontologia. 

 A história se fundaria, assim, como “história do capital” e o pretérito ou futuro 

seriam momentos de sua identidade presente, isto é, moderna, e não uma 

transcendência temporal do presente como se pretende o preceito de histórico. Por isso 

mesmo, é na forma capital que se teria o histórico sem adjetivos de passado e futuro. A 

história, assim, não se daria no pré ou no devir, como se quer a pré-história da 

humanidade, nos Manuscritos, já citados. Ao contrário, ela superaria suas adjetivações 

temporais e a determinação do histórico como capital, mesmo o pré-capitalista seria 

em relação a ele. Referir-se, assim, ao passado do capitalismo, por exemplo, Roma, 

Grécia, etc. não deixa de ser uma consciência própria da forma histórica de sociedade 

que se é o capital. Nesta medida, a própria história se fundaria na forma simultânea de 

presente, pondo o processo histórico como consciência inextricavelmente vinculada à 

modernização. Na Acumulação Primitiva, o “pré” referir-se-ia, então, ao que é 

anterior, mas no campo histórico estrito do capital, constituindo essa referência a 

forma da história, como “história do capital”, à frente ou atrás do mesmo, o que 

determinaria essa anterioridade ou posteridade (superação) ao capital.  Uma segunda 

via deste “pré” é ser um pré ou primitivos como forma capital, e não  anterior a ele. 

O histórico se fundaria como a forma capitalista de consciência, temporal, 

moderna. O extremo desta observação levaria a reconhecer em Marx da crítica do 

valor uma crítica à ontologia do histórico. Em seu último parágrafo, a respeito da 
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acumulação primitiva, aliás, o processo longo e demorado da formação do capitalismo 

detém uma comparação de duração que seria, inclusive, a redução da permanência da 

história e de seu devido tempo. Não se trata de vislumbrar a constelação lógica de 

outra sociedade, mas de atingir, no limite categorial do capital, contradições 

categoriais que inncluiriam os limites da própria crítica.  

Assim, a história se limitaria às irracionalidades da razão capital enquanto 

ontologia social. Tal lógica se referiria a um sentido de finitude de sua relação 

categorial. Se Marx não teria saído deste limite é porque a razão da crítica também se 

via no horizonte de seu próprio tempo. O que traria uma diferença (no sentido 

hegeliano da expressão, isto é, no sentido de ser uma diferença determinada, ou com 

relações necessárias de identidade contraditória) em relação ao pressuposto 

estritamente material que seria a não identidade entre reconhecimento categorial e 

afirmação categorial. Esta forma de identidade afirmativa se poria no limite da própria 

crítica, na medida em que, para a crítica negativa, tal positividade seria o objeto 

necessário da crítica, sem o que sequer seria possível criticar, dada, tal positividade, 

como consciência necessária do capital e de sua história. 

A crítica em relação ao tempo histórico seria sua negação, ainda que não se 

aplicassem os conteúdos da contradição numa forma imediata de prática, a negação 

dos termos categoriais, ainda que reconhecidos como efetividade social, seria a forma 

da crítica, porque autocrítica. Os próprios termos desta crítica pelas determinações 

temporais (passado, presente e futuro) reconhecer-se-iam sob esta história reduzida de 

tempo que é o moderno enquanto história. Reduzida porque o pressuposto histórico 

seria, justamente, a transcendência temporal do presente moderno. Sob este preceito 

contraditório a crítica também deveria ser superada e não reafirmada como categoria 

da superação.  

A crítica a sua forma propositiva, assim, se faria não como crítica pela ontologia 

da história, mas como crítica à ontologia do histórico. A forma da auto revolução 

permitiria reconhecer sua finitude, mas não permitiria a forma histórica com 

proposições históricas novas, como se mostrou nas contradições do socialismo assim 
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chamado real
26

, pois, a determinação histórica seria o próprio invólucro da não 

superação. Neste limite, a crítica ao histórico também teria um sentido de reprodução, 

contudo, através da forma negativa, isto estaria problematizado. A crítica negativa, 

entretanto, assumiria não deter um princípio social, qualquer que seja, como forma de 

um pressuposto incriticável para se ter a crítica, daí sua subsistência lógica, ao 

contrário de uma afirmação meramente positiva do histórico. Assim, a negatividade 

histórica coincidiria com sua crítica, dada a consciência afirmativa de um tempo como 

começo e fim de tudo, que deveria ser negado. Ao mesmo tempo, reconhecer-se-ia a 

relação de necessidade entre o histórico e sua crise, isto é, esta crítica deteria tal 

negatividade e não outra.  

Esta relação necessária importa no reconhecimento do campo e do universo 

categorial da crítica propriamente materialista e histórica. Dado que a crítica se faria 

como consciência de seu próprio tempo, ainda que necessária, a crítica radical se veria 

no limite de sua auto crítica, constituindo-se a radicalidade numa contradição nos 

próprios termos, seja revolucionária, seja teórica (admitindo-se que não vamos discutir 
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o sentido dessa distinção, no momento), por isso mesmo ela teria como seus termos a 

prática, a teoria e a práxis.  

A história da Acumulação Primitiva e seus segredos (longe de se pretender o 

desvendamento, seja da forma da crítica de Marx, seja do sentido material, histórico e 

dialético, a que isso está referido) encontram-se, entretanto, jamais plenamente 

desvendados, dado o invólucro moderno a que histórico se refere. Neste sentido, ela 

seria uma revelação negativa em que o histórico deteria seus limites objetivos em 

relação ao que lhe dá sua identidade. Este seria um “segredo” seu, deter a ilusão do 

desvendamento, mas enquanto revelação pela sua unidade simultânea e mundial de 

que a história como superação também é ilusória, em sua consciência objetiva e 

ontológica de tempo. A isto se atribui a universalidade de tal acumulação histórica, 

pelo conceito de capital, do que o fetichismo de história seria um momento identitário 

da mesma. Historicamente, a história seria a infinitude adiante, revolucionária ou não, 

logicamente, contudo, o invólucro moderno como negatividade à ontologia de sua 

finitude. 

A questão que se põe é que a relação entre lógica e história não é solucionável 

nos termos da própria crítica dialética que, aliás, busca coincidência com a forma 

social que critica. Contudo, a autocrítica da dialética de Marx reconheceria como 

incoerência desconsiderar a forma desta contradição, isto é, a de que haveria uma 

lógica que pudesse defender a existência de um tempo no qual tudo seria história. A 

materialidade da crítica dialética, entretanto, teria chegado ao sentido da determinação 

lógica do tempo, em que, enquanto tal, tempo e dialética não seriam transcendentes no 

tempo, como se este fosse a resolução de toda a contradição. Por isso mesmo, tal qual 

a dialética de Hegel, a de Marx também não seria uma dialética temporal. A 

radicalidade da crítica teria sido reconhecer o seu limite identitário. É por isso mesmo 

que “a história do capital” ganha um sentido determinado. Como já apontamos, tem-se 

que história é do capital, e não outra. É aí que se torna mais curta do que o pretendido 

por sua compreensão ontológica, dada a forma da finitude a que remete a consciência 

moderna, pois é na forma social (capital) onde a história, enquanto um conteúdo 

genérico, em todos os tempos, se reconhecerá como história e não mais. Assim, a 

história a que se pergunta para todos os modos de produção só teria sentido e conteúdo 
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enquanto consciência moderna. Seria esta a forma da contradição entre lógica e 

história, nos termos da crítica do valor, numa determinada “diferença” (nos termos de 

Hegel da Ciência da Lógica) da forma desta contradição em relação à ontologia do 

tempo, pelo método da crítica.  

A crítica à ontologia do trabalho estaria realizada já nesta unidade negativa que a 

dialética detém para com o tempo (o mesmo para matéria – como vimos – e para com 

a própria dialética, como veremos a seguir), de modo a ser insubsistente a defesa de 

um trabalho em si existente na linha do eterno tempo histórico, vistas as contradições 

nos termos desta proposição ontológica do histórico. Nesta negatividade, a auto crítica 

seria a forma necessária da própria crítica, dado o invólucro do fetichismo a que a 

crítica, enquanto um termo do histórico e do moderno, teria chegado.  

Aliás, neste caso da crítica sob o princípio mais positivo do que negativo, ter-se-

ia a adequação entre lógica e história que se faria pela práxis, isto é, a unidade entre 

teoria e prática que levaria ao histórico materialista revolucionário, mas que não 

conseguiu evitar as formas estatistas de marxismo (já comentamos bibliografia na nota 

26, mais acima). Nesta contradição do próprio histórico, a forma da negatividade da 

crítica ao valor e ao fetichismo teria de problematizar os seus próprios termos e sua 

própria crítica. Isto porque seja a materialidade, a história, e mesmo a dialética, 

estariam fundadas no “princípio” da contradição hegeliana e não na representação de 

“começo” da contradição dialética e negativa, ainda que seja necessária a relação entre 

tais termos de tal crítica.  

Se do ponto de vista da matéria, a contradição estaria posta entre físico e 

metafísico (natureza e sociedade), sob a perspectiva da história, a contradição se daria 

com o lógico (insubsistência do contínuo natural, tempo). Nesta medida, a dialética, 

como mediação dos momentos da própria crítica (matéria, história e dialética) e que 

inclui a sua dimensão prática, já ressaltamos, terá de fundar a sua autonegatividade, 

dada a negação de seus termos identitários (matéria e história). Isto, na medida em 

que, na autonegatividade destes, não se subsistiria a identidade de “dialética”, ou seja, 

do próprio lógico, o qual mediaria os três momentos da crítica.  

Assim, do ponto de vista interno ao valor, todo o problema seria o da 

composição entre desenvolvimento das forças produtivas (relação capital e trabalho) e 
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relações de produção, isto é, formas de relações sociais sob a diferença revolucionária 

do capital para consigo mesmo. O movimento interno desta negatividade observamos 

sob a forma da lógica, isto é, da dialética e da crítica, que estará vinculada à prática e à 

teoria
27

. Do ponto de vista prático, será a fundamentação do histórico pelo 

desenvolvimento das forças produtivas, que se aproxima à forma das relações de 

produção (contradição à parte), já considerado neste item. Teríamos a aproximação do 

histórico ao social, já discutido em sua contraposição ao natural. Sob a perspectiva 

teórica, a impossibilidade da subsistência positiva do valor, como natureza, discutida 

por dentro dos próprios argumentos da economia política e internamente aos seus 

termos, o que exigiria a consideração da queda tendencial da taxa de lucro.  

O cálculo que busca a equidade entre preço e valor jamais subsistiria em seus 

argumentos, na medida em que a defesa da ontologia do capital seria a acumulação de 

riqueza monetária. Do desenvolvimento das forças produtivas, entretanto, passaríamos 

para as determinações internas do valor, onde, para ser capital, o preço não poderia 

coincidir com o valor. Os ciclos do capital, em sua totalidade como capital circulante, 

determinam-se pelas suas respectivas formas de circulação que evidenciaria o 

fetichismo do dinheiro. É sob esta contradição interna que o tempo histórico estaria 

limitado. O ciclo, forma de rotação do capital, seria o desenvolvimento do fetichismo 

como forma de consciência da contradição. O fetichismo do dinheiro e o fetichismo do 

capital terão, então, que se desdobrar para se reconhecerem, na forma monetária, o 

fetichismo de acumulação inerente à negação dialética da própria dialética do capital. 

Na negatividade desta dialética fundar-se-ia, justamente, a negatividade do histórico.  

A contradição entre tempo de produção e circulação define o tempo de rotação, 

determinação estritamente social, como forma interna da contradição entre lógica e 

história. A forma “puramente social” do tempo do capital, “de rotação”, poria a 
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que se considera o Marx da contradição entre teoria e prática. Para o segundo a questão entre o jovem e o velho 

se põe a partir da 11ª. Tese contra Feuerbach, da Ideologia Alemã. Para Kurz, sob o mesmo momento de Marx, 

critica os limites de uma teoria prática que não escaparia do praticismo automático. Assim, a 11ª. tese contra 

Feuerbach também é resgatada. De nosso ponto de vista, a questão do sensível e da metafísica estaria relacionada 

com este sentido material que levaria ao tempo como prática revolucionária. 
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determinação da história que não transcenderia a si, pois que todo histórico estaria a 

esta forma referido. E isto consciente ou naturalmente (inconsciente). O trabalho, 

enfim, só seria possível dentro dessa determinação social e lógica de seu tempo , isto 

é, a produção e a circulação ao constituírem a rotação, une lógica e história fundando a 

categoria trabalho como “força de trabalho”. Na sua determinação histórica positiva, 

ser outro disso, sempre teria, no conteúdo desse “disso”, a identidade capital. Nesta 

auto diferenciação, o tempo de trabalho socialmente necessário (tempo médio) seria o 

limite temporal (social e não natural) da história e do trabalho, já que constitutivos de 

uma só realidade. 

O extremo deste argumento consideraria que toda forma de tempo deteria a 

generalização do moderno, dada sua universalidade enquanto lógica social, na qual 

estaria o tempo. Para Kant e para Hegel – guardada a crítica de Hegel ao 

“entendimento” kantiano, ainda que reconheçamos que Kant não limite sua dialética a  

tal – o problema seria considerar a determinação de razão identificada, justamente por 

não estar nas coisas, à conformação do modo de ser das coisas. O externo e o material 

se fariam já sob determinação do pensamento. Em Marx, tal razão realizar-se-ia como 

consciência social ou formas fetichistas.  

Deste ponto de vista, o movimento da crítica à materialidade, como coisificação, 

estaria no invólucro da crítica dialética moderna. Do ponto de vista da crítica que se 

auto considerasse econômica e social, esta abstração ou metafísica necessária para a 

identidade do social, já discutida, teria de ser também a do tempo (já nos referimos à 

da matéria e à do tempo). Mas de um tempo sem externalidade determinante de seu 

modo de ser e que os seus próprios termos constituíssem o sentido da contradição 

interna, universal, sendo a própria dialética. A dialética social, entretanto, reconheceria 

a contradição entre lógica e economia, no extremo, devido à contradição capital 

trabalho, movente do tempo histórico, da matéria e da dialética. Assim, a dialética 

falada por si mesma, para ser uma crítica social, teria de mostrar as contradições de 

sua efetividade. A relação entre lógica dialética e produção econômica traria, na crítica 

de Marx, unidade original na relação entre sociedade e tempo. Isto porque a dialética 

teria de ser vista no interior de si mesma e determinante da forma de ser de um tempo 

que, somente assim, não seria natural ou natureza.  
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Argumentamos que o livro II daria sentido a esta discussão. Os “ciclos” do 

capital, a “rotação do capital”, etc. seriam determinantes para compreender o tempo se 

e somente se estivesse no interior da contradição entre crise e acumulação de capital. 

Assim, a “rotação do capital”, determinada pelo desenvolvimento das forças 

produtivas, como redução do tempo geral de circulação de capital, seria a forma, 

diríamos, lógica da própria dialética, mas social em todos os seus termos, o que seria 

válido também para a razão estritamente matemática da economia.  A taxa de mais 

valia e a taxa de lucro se relacionariam social e historicamente na relação capital 

constante e capital variável. Posteriormente, enquanto capital social - departamento I e 

departamento II da economia – tal contradição naturalizaria as coisas, a reprodução do 

valor e seu equilíbrio, dada a igualdade natural de um número ao outro, mas que, na 

crítica de Marx, ambas taxas se equivaleriam, sob o fetiche de igualdade, pois esta se 

daria somente do ponto de vista da soma de todos os capitais. Mas a afirmação da 

economia política dar-se-ia por um pressuposto que para a crítica do valor de Marx ela 

(a economia política) nunca teria demonstrado, isto é, a coincidência entre preço e 

valor, ou entre a mais valia individual e o lucro global.  
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  CAPÍTULO 3.  NEGATIVIDADE DIALÉTICA E AUTOCRÍTICA. OS 

LIMITES E A BOA INFINITUDE DO SISTEMA DA CRÍTICA.  

O tempo de produção, ao envolver o tempo de circulação, estaria relacionado 

com determinações estritamente sociais da reprodução, o tempo de trabalho. Este 

muda socialmente, ainda que, pela forma natural de tempo, possa não mudar. Os 

exemplos de Marx nos dispensariam maiores reflexões a esse respeito. O caso é que o 

tempo de produção estaria em estrita relação com a circulação do capital porque esta 

também se faria de modo capitalista e redefiniria o tempo de trabalho que só poderia 

ser social e não individualmente, contado segundo o tempo astronômico do relógio de 

uma única fábrica. 10 horas de trabalho individual podem valer 9, ou 11, dependendo 

do tempo social médio de trabalho. Internamente à lei da acumulação, esta contradição 

negaria os pressupostos matemáticos estritamente afirmativos da verdade do valor. 

Isto porque um único tempo (10 horas de trabalho) poderia valer – na forma de 

estoque de mercadorias, por exemplo – menos horas – de acordo com o tempo social 

médio mais produtivo que aquele estoque alcançou por não ter se realizado na forma 

monetária. A inadequação entre preço e valor, entretanto, demonstraria, na crítica de 

Marx, que o preço não seria a natureza matemática do valor, na forma da pura 

igualdade 10 horas de trabalho = 10 horas de trabalho. Daí as determinações, dentre 

elas a do fetichismo, da equivalência e não as determinações de igualdade que, na 

crítica de Marx, estas últimas, teriam de ser contraditas, negadas. Nesta negação, 10 

não seria igual (=) a 10, mas menos (-) que 10, dada a lei crítica da queda tendencial 

da taxa de lucro, identitária do capital. 

No “capital social” ( L. II, v. 3, 245 e segs.) a verdade matemática de 

naturalização da igualdade entre preço e valor se constituiria na forma fisiocrática de 

economia política e não sustentaria os seus próprios argumentos. Assim, mesmo esta 

matemática, seria socialmente determinada em sua forma ontológica de matemática. 

Lembremos muito rapidamente que Newton reconhecia a unidade entre natureza e 

matemática, como a perfeição do universo. Este seria um dos sentidos dos Princípios 

Matemáticos de Física Natural. Na crítica pela metafísica de Marx, a negação desta 

igualdade positiva entre matemática e universo, em sua perfeição, reconheceria a 
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insubsistência da afirmação meramente positiva de igualdade. A naturalização da 

matemática, entretanto, seria objeto da crítica, no caso da crítica social de O Capital.  

Sob o universo puramente lógico, a dialética estaria sob razão de segundo grau, 

isto é, refletida em si mesma. A Ciência da Lógica de Hegel e a a Crítica de Kant 

seriam formas da dialética nessa razão, isto é, a de colocar a si própria como fenômeno 

e se constituir como objeto de si mesmas, tornando as determinações abstratas e do 

pensamento, formas, portanto, do ser. Neste movimento, formar-se-ia uma ontologia, 

isto é, uma lógica do ser e, só assim, nessa duplicidade de sujeito e objeto, a dialética.  

Do ponto de vista da crítica social em questão, o universo social, portanto, não 

poderia estar externo a sua própria lógica como limite da universalidade que, 

certamente, estaria fundada no fetichismo dessa forma mesma. Assim, a 

universalidade matemática do infinito da acumulação não atingiria o sentido de sua 

própria verdade, ou seja, chegar ao número infinito da acumulação do capital. Isto, 

internamente aos números, seria o limite de uma crítica fisiocrática puramente 

positiva.  Sob os preceitos estritamente matemáticos não se chega ao número que 

explicite o infinito do capital. 

Do ponto de vista da crítica de Marx, portanto, o trabalho teria de ter o seu 

próprio tempo, mas negativo,  como tempo social médio,  no qual fosse possível sua 

operacionalidade categorial. Em última instância, fora disso, o trabalho só estaria 

como o ausente de sentido. Enquanto objeto social, que incluiria a crítica, o segundo 

grau da razão, dialética, estaria em ver em toda materialidade social o fetichismo como 

forma do objeto social. Assim, a contradição entre capital individual e capital social 

constituiria uma contradição interna à própria matemática que, em se assentando na 

naturalidade de igualdade dos montantes, não atingiria as determinações sociais da 

forma social capital, em que faz, como no exemplo,10 ser diferente de 10. A crítica de 

Marx, contudo, não desconsideraria a matemática, mas por isso mesmo, esta igualdade 

se põe como consciência própria de seu tempo, negada na diferença entre igualdade e 

forma equivalente. A unidade entre física e matemática, da qual Newton seria a 

expressão do mundo moderno, como forma de seu tempo, contribuiria para com a 

naturalização do social pelos números naturais. Dado que isto seria consciência social 

natural, pôr-se-ia, na crítica de Marx, como objeto da crítica. 
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Em primeiro lugar, seria o caso de localizar o livro II, de O Capital, em que se 

retoma a unidade entre tempo, matéria e metafísica, no sentido da reposição do 

fetichismo no “processo de circulação do capital”. Isto é, a circulação do capital 

incluiria o fetichismo como forma necessária de sua ontologia, ou de sua 

fenomenologia. Os ciclos fetichistas, entretanto, colocar-se-iam como fetichismo do 

capital, em sua concorrência entre os diferentes capitais. “As metamorfoses do capital 

e seu ciclo” recolocam o problema do real enquanto figuração, relação sujeito e objeto, 

sob a perspectiva da acumulação.  

Do ponto de vista das contas internas ao processo social e suas contradições às 

relações de produção, aqui, isto se reduz às transformações no processo de trabalho. O 

importante seria reconhecer que as contradições entre o capital individual e o capital 

social levam à negação da igualdade matemática como lógica igualitária à forma social 

capital. A lógica matemática se tornaria objeto da crítica porque forma de consciência, 

fetichista (naturalização de preço e valor) e, assim, necessária à forma social. A 

naturalidade matemática social formaria a consciência capital subjetiva do capitalista. 

Suas contas correntes da empresa mostrariam isso, especialmente na medida em que o 

capital variável apareceria estritamente como custo do capital. 

 Contudo, do ponto de vista deste individual universalizado no social capital as 

contas não se igualariam. O preço, expressão matemática do tempo social de trabalho, 

o valor, não promoveria uma adequação entre preço e valor. Sob o pressuposto da 

acumulação, esta contradição se redefiniria como capital social, divididos em dois 

departamentos da produção: o departamento II, produtor de bens de consumo e o 

departamento I, produtor de máquinas que produzem os bens de consumo. Os ramos 

produtivos assim reunidos nesses dois departamentos realizariam uma acumulação de 

valor. Ao mesmo tempo o preço do ramo produtor de bens de consumo, ainda que com 

lucro, incorporaria menos valor que o departamento I do capital social. Do ponto de 

vista categorial, a massa e a taxa de lucro se fariam acima da média, para o 

departamento I, o que traria uma acumulação nunca proporcional entre ambos, mas 

sempre crítica e inversamente proporcional. A superacumulação do departamento I 

seria a impossibilidade, ao mesmo tempo, de o departamento II transformar a mais 

valia de (I) em bens de consumo de seu próprio departamento, isto é, do departamento 
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I. Isto porque só através do consumo do salário pelo trabalhador de I, produzidos pelo 

II é que o departamento I poderá retornar na forma monetária para si, a sua mais valia. 

Assim, o mercado consumidor do departamento produtor de máquinas é o 

departamento produtor de bens de consumo. A desigualdade do processo de 

acumulação se dá justamente porque com o maior desenvolvimento das forças 

produtivas de I – pois enquanto produtor de máquinas é o próprio desenvolvimento 

das forças produtivas - que tem por mercadoria final as máquinas, permite-se maior 

transferência de valor do departamento de II para o departamento produtor de 

máquinas (I). O caso talvez fosse o da unidade entre trabalho e seu próprio tempo, isto 

é, o de produção (tp), que se constitui como a unidade entre tempo de produção e 

tempo de circulação (tc) do capital.
28

  

As determinações estritamente sociais desta determinação temporal ou histórica 

seriam a revelação da não igualdade entre crescimento material (como forma de 

consciência) e ampliação de valor. Assim, a somatória entre expansão da forma 

monetária em mais mercadorias, não coincide, muito pelo contrário, com o aumento 

da massa de valor.  

Esta somatória de dois termos não atingiria a igualdade pretendida de TR (tempo 

de rotação) = tp (tempo de produção) +tc (tempo de circulação). A unidade positiva 

pretendida, da resultante dessa somatória seria vista, pela crítica de Marx, sob a forma 

negativa, isto é, como subtração, dada a redução do tempo de rotação que tal equação 

expressaria. A somatória entre os dois termos da equação seria a redução do tempo de 

rotação, como desenvolvimento das forças produtivas gerais do capital social, visto 

                                                 

28
 A universalidade do trabalho, enquanto categoria ontológica ou não estaria no interior deste tempo e 

não de outro. Ser trabalho ontológico é em relação a esse universo temporal, do tempo social do trabalho e não a 

outro e, assim, moderno como totalidade. Enquanto história, teríamos uma primeira negação do universo 

conceitual do materialismo histórico. Nessa medida, seria este o próprio tempo que determinaria os sentidos da 

história do trabalho. Assim, propor uma história pressupõe-se ser um ponto de vista estritamente moderno, pois 

inevitavelmente seria história do trabalho. Para retomarmos, muito brevemente, a problemática sobre a 

materialidade histórica a que acabamos de passar, seria reconhecer, portanto, este tempo histórico como 

estritamente social, em sua pureza social, como negação de um tempo e de uma matéria dada, ontológica, como 

justificativa de seu próprio materialismo, contudo, negado.  
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que tp seria a unidade contraditória entre capital constante e capital variável. O capital 

produtor de máquinas deteria, na forma da acumulação, a contradição entre 

acumulação e crise. A redução do tempo de circulação realiza-se como força produtiva 

geral da sociedade, o que implicaria em dispensa de trabalho. O tempo menor da 

circulação do valor também é força produtiva, daí um caráter social do trabalho 

enquanto tempo de trabalho. A positividade do trabalho, nesta crítica, só seria possível 

numa crítica à naturalização, que se colocaria numa igualdade positiva  matemática e 

natural entre valor e preço. Mas caminhemos pelas categorias do próprio Marx.  

A circulação do capital, em sua redução do tempo de rotação, com os seus mais 

diferentes ciclos – capital, mercadoria e dinheiro – seria a exacerbação da forma 

monetária em relação à redução do valor a ser produzido e aos custos reduzidos para a 

produção desse valor, que o capital tenderia a gastar, especialmente redução de 

salários. Com esta redução inerente do tempo de rotação, a circulação do capital se 

faria com um tempo mais reduzido do que a própria produção de mais valia. Do ponto 

de vista dos salários, a realização da mais valia e seu lucro respectivo poder-se-iam se 

dar antes mesmo de se vencer novos salários. Mas isto implicaria, com um só salário, 

repor novos montantes de capital constante na produção de mais valia. Se o sentido 

vem na economia dos custos, no cálculo capitalista, isto levaria à redução do trabalho 

e o resultado seria o excedente monetário a cada ciclo de reprodução. Na expansão 

desproporcional do capital nos dois departamentos sempre haveria, 

proporcionalmente, aumento da sobra de capitais para investir em máquinas do que em 

exploração do trabalho, ou seja, capital excedente.  

Quanto mais sobra de capital para produzir bens de produção, tão mais 

desenvolvidas estariam as forças produtivas do capital, isto é, menos valor, nessa 

situação relativa, o capital estaria produzindo. Contudo, a lógica estaria justamente 

mediada pelo “tempo de rotação do capital”, só no interior desse tempo se faria 

sentido o próprio trabalho, dada a universalização como mediação social a que 

atingiria. Nesta medida, as determinações da contradição do processo social ou da 

forma capital se vinculariam a termos estritamente sociais nos quais a dialética se 

fundaria. A sua negatividade não se relacionaria a não ser ao universo social a que 
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tudo resulta. A própria natureza, como já colocamos o problema relativo à matéria, 

estaria no plano inevitável do estritamente social.  

O problema do tempo de rotação como rotação do capital, traria a relação entre 

suas figuras, ou seja, suas contradições identitárias entre os ciclos do “capital-

dinheiro”, “capital-produtivo” e do “capital-mercadoria”. Se fosse possível uma 

aproximação reduzida da relação entre os ciclos, diríamos que a mediação pelo capital-

produtivo, de tais ciclos, envolve o fetichismo entre o universo da mercadoria, ao 

mesmo tempo como universo da acumulação. Do ponto de vista do fetichismo, a 

produção, mesmo no ciclo produtivo, não está isenta de deter contradições mediadas 

por relações sujeito objeto internamente à própria produção. Se fôssemos considerar 

do ponto de vista de sua fórmula total, na figura citada a seguir [D - M...[[P...[[[M’ – D’. 

D – M...P...M’]]] – D’]. D-M... P]]... etc. (L. II, v. 3, 45), a reiteração da forma monetária, 

universalizaria o fetichismo do capital, meramente circulação de capital. A partir da 

forma dinheiro, todos outros ciclos estariam postos como formas evanescentes do 

dinheiro. Ainda que o capital produtivo se reproduza sem cessar. A simultaneidade 

entre a metamorfose do primeiro ciclo produtivo de um capital (D – M) e o término do 

primeiro ciclo produtivo de outro (M’ – D’) – considerando isto do ponto de vista da 

troca entre os capitais respectivos – torna evanescente o ciclo produtivo, na medida em 

que efetivado como troca de mercadorias (tempo médio social) por dinheiro. Assim, a 

universalização do dinheiro, como fetichismo da produção também está na forma do 

ciclo produtivo. Considere-se, assim, que todas as formas do capital, enquanto capital 

circulante, tornar-se-iam universais no fetichismo monetário. Em sua relação de 

necessidade para com o ciclo produtivo, há assim um fetichismo da produção de valor. 

Ou seja, a produção de valor, ou a sua magnitude, enquanto tempo social de trabalho, 

seria apresentada como crescimento da produção material (M’), expansão da massa de 

capital constante (P) que se evanescer-se-ia na forma final dinheiro, contudo, na 

significativa redução de tempo de trabalho social a que isto resultaria e, pelo que se 

determinaria, esta mesma redução se realizaria como excedente de capital monetário. 

 Assim, a determinação do movimento da acumulação a um tempo menor de 

circulação em relação ao tempo de produção - objeto de Marx destacado mais abaixo – 

teria, como determinação inexorável, o excedente monetário que inclui os tempos de 
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rotação (c+p) de diferentes investimentos sucessivos num mesmo capital, mas que se 

torna simultaneidade da produção na figura monetária. Isto é, o processo não pára por 

estar em diferentes figuras (monetária, trabalho e mercadoria (capital constante e 

meios de produção)) na forma universal mercadoria a qual inclui o equivalente geral 

na forma de “capital monetário”. Sob o extremo da contradição entre valorização e 

tempo de circulação do valor, para a sua realização, quanto menos tempo ficar na 

produção, menos tempo de trabalho à disposição e maior volume do capital monetário 

excedente, sentido, aliás, imanente do processo produtivo, dada a redução do tempo de 

rotação do capital. 

Isto incluiria a dispensabilidade da produção pela forma dinheiro, já que se põe 

como princípio e fim de todas as fórmulas e em sua representação monetária, no 

argumento de Marx, entretanto, o processo produtivo apareceria como um “prius” da 

forma capital, ou seja, “O processo de produção capitalista é, por isso, pressuposto 

como um prius...” (L II, v. 3, 46). Assim, a “reprodução simples” como antítese da 

reprodução ampliada, só se faz lógica se, mesmo enquanto simples, o excedente 

monetário esteja pressuposto, pois que a simples seria forma de consciência ilusória 

em relação ao processo produtivo e, no entanto, substituto do processo produtivo. A 

forma monetária, enfim, permite-se que compre matérias primas, mesmo que o tempo 

de trabalho ainda não tenha se realizado como valor. Assim, é inerente à forma valor, 

deter no dinheiro a ilusão do valor produzido.  

A crítica marxiana a esta prioridade natural do processo produtivo, pela 

evanescência do dinheiro, que pressupõe o processo produtivo como dado, definir-se-

ia pela finalidade monetária a que todo ciclo estaria submetido. Sob a forma 

categorial, isto se fundamenta pela queda tendencial da taxa de lucro, o que 

comentaremos mais adiante. No universo do capital, como capital circulante, a 

prioridade da produção de valor, ou da valorização seria efetiva na consciência 

monetária do trabalho social, como algo meramente dado. Vejamos a forma como 

Marx expressa a relação entre o ciclo do capital produtivo e a valorização:  

O ciclo do capital produtivo tem a fórmula geral P... M’ – D’ – M... P.. Significa a função 

periodicamente renovada do capital produtivo, portanto a reprodução, ou seu processo de produção 

como processo de reprodução com relação à valorização; não só produção, mas reprodução em relação à 

valorização; não só produção, mas reprodução periódica de mais valia...” (L. II, v. 3, 46)  
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Não obstante, a própria reprodução global interna ao ciclo do capital produtivo 

figurar-se-ia como “reprodução simples”, considerando-se aí um sentido determinante 

para a passagem do fetichismo do capital. Nesta medida, a universalização do dinheiro 

e sua forma evanescente – enquanto forma de consciência de todos os momentos do 

capital - implicaria na separação entre quantidade de mercadoria e quantidade de 

dinheiro. Contudo, a mediação dessa separação seria o próprio dinheiro que, na forma 

de mercadoria – ciclo do capital mercadoria força de trabalho - também é idealizado 

em sua evanescência, já que o mesmo estaria presente na forma de trabalho a ser 

trocado por dinheiro. Nesta trocabilidade pela equivalência, a massa de dinheiro 

sempre corresponderia numa relação de igualdade numérica (preço) com a massa de 

valor ou de trabalho. Sob este resultado, o fundamento seria a “reprodução simples”. 

Esta, contudo, não como equívoco, mas sim fetichismo da reprodução ampliada que o 

próprio ciclo produtivo não desvendaria, dada a mediação monetária como 

universalidade do capital, enquanto capital circulante. A forma evanescente do 

dinheiro já se poria como fetiche do ciclo produtivo porque determinar-se-ia como o 

próprio valor. Em outros termos, a consciência monetária desloca a contradição do 

desenvolvimento das forças produtivas para o excedente monetário. A mutação 

necessária entre a sua condição de produtivo para a de dinheiro torna uma autonomia 

as quantidades tanto de dinheiro, como de mercadoria. Nesta medida, são as formas de 

valorização do valor (ascendente ou negativa) que, pela universalidade do valor pelo 

ciclo monetário, não se revelam no capital como capital monetário, “non olet”, citado 

por Marx, a respeito do dinheiro. A idealização do dinheiro, entretanto, seria a 

consciência tanto do banqueiro, quanto a do trabalhador em relação ao seu próprio 

salário.  

A contraposição proposta por Marx é que, ao contrário da economia política, o 

ciclo do capital teria de incluir o M, isto é, a compra de força de trabalho e meios de 

produção, cujo sentido seria a produção de mais valia, o que levaria a uma negação da 

reprodução simples, detendo-se esta enquanto forma de fetichismo do capital ( L. II, v. 

3, 53). Aqui se teria a diferença entre consumo pessoal e o consumo produtivo, que 

levaria, na forma da concorrência, o consumo entre capitais para a produção de mais 

valia, mediada por produtos.  
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Na autonomia do valor em meras quantidades monetárias que equivaleriam com 

maior ou menor quantidade de mercadoria, o sentido seria, ainda sem considerar o 

desenvolvimento das forças produtivas, o desencontro entre novos investimentos em 

produção, dado a forma M-D, (no exemplo de Marx este M seria fio de tecido) antes 

mesmos que se tenha realizado qualquer atividade com o fio vendido. Assim, a 

continuidade do ciclo do fio, em detrimento da produção de tecidos, por exemplo, 

implicaria numa superprodução não identificada pela consciência da troca simples. 

Aqui, neste nível primário, a contradição do processo produtivo, mesmo no plano da 

troca simples, não evitaria a crise identitária do capital:  

Então eclode a crise. Ela se torna visível não na diminuição imediata da demanda de consumo, 

da demanda para consumo individual, mas na diminuição do intercâmbio de capital por capital, do 

processo de reprodução do capital. (L. II, v. 3, 54)  

Mesmo que se abdicasse do sentido que se dá ao desenvolvimento das forças 

produtivas, considere-se que aqui cada capital se produziria como totalidade, isto é, 

como D-M-D’, o que leva à desadequação entre massas de capital produzido em suas 

diferentes formas, o que não evitaria uma desproporcionalidade crítica que levaria à 

negação da forma simples da reprodução, no sentido de sua determinação fetichista. 

Neste momento, Marx destaca o dinheiro como a forma de tesouro em alqueive, 

expresso quando de sua acumulação em relação à introcabilidade das mercadorias, 

tanto para diferenciar capital produtivo e capital monetário, como para fazer jus a sua 

abstração (ceteris paribus) do sistema de crédito e do capital de crédito. A forma da 

aparência do capital, enquanto capital produtivo, implicaria numa indiferenciação de 

sua composição. Assim, 500 libras esterlinas poderiam significar maior ou menor 

volume de capital variável em relação ao capital constante dependendo de sua menor 

ou maior composição orgânica, respectivamente, o que permite integrar a produção 

simples no interior da reprodução ampliada. Assim, há uma integração entre a 

produção simples e a ampliada, na medida em que a primeira está como momento da 

segunda, na figura apresentada mais acima. Na forma da circulação geral do capital, a 

circulação simples, como consciência de cada capital individual fetichiza, nos seus 

diferentes ciclos, a reprodução ampliada. Daí que cada uma de suas formas se 

realizaria por figurações, isto é, relação sujeito objeto que seria o desdobramento do 

fetichismo do capital, determinado pelo dinheiro, como ilusão de mera acumulação.  
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Aqui, o prius da produção obscurece o capital como desenvolvimento das forças 

produtivas, cujo resultado é o excedente de dinheiro, que não revela as contradições da 

valorização, mas as revela como acumulação, porque coincide mais dinheiro com mais 

valor. O sentido de toda esta crítica, pondo a negatividade de uma adequação entre 

massa de dinheiro e massa de valor, devém dos termos internos da negatividade do 

valor. Esta, ao mesmo tempo, um materialismo que detém a negação do material 

(cédulas monetárias) como associação do valor (social) à consciência de mera 

materialidade do dinheiro.  

A resultante da independência de cada capital individual, em relação a outros, é 

o excedente monetário, que Marx, por enquanto, assume explicitamente não estar 

considerando as funções do dinheiro que diferem do ciclo do capital industrial, embora 

a ele relacionadas, isto é, o sistema de créditos. Nessa medida, seria o suficiente 

considerar a forma lógica do entesouramento para reconhecer que a reprodução 

simples, enquanto capitalismo seria um fetichismo da acumulação, ou do capital. O 

dinheiro universalizado fetichiza a acumulação e a produção de valor pela sua mera 

circulação. A simultaneidade das formas do capital (monetário, mercadoria, capital 

individual) levaria a diferentes investimentos desproporcionais que, do ponto de vista 

da forma desproporcional que é a própria acumulação, na forma monetária, poderia se 

repartir. Contudo, independente de cada capital individual, a unidade de todos é a 

relação de M distribuída entre força de trabalho (FT) e (MP), o que levaria à lógica de 

sua desproporcionalidade como “desenvolvimento das forças produtivas”, ou 

“composição orgânica do capital”. Assim, teríamos o desdobramento de que, no 

apriorismo (prius) ontológico da produção e do trabalho, a acumulação seria, ao 

mesmo tempo, inevitável e igualmente ontológica, isto é, dada e naturalizada pela 

massa excedente e sempre crescente de dinheiro, inversamente proporcional à redução 

da valorização do capital. A negação deste prius enquanto tal compõe a forma da 

crítica social materialista de Marx em O Capital, não só como fetichismo da 

mercadoria mas como fetiche do capital. 

A desproporção da distribuição do valor entre os capitais, entretanto, se daria na 

medida da grandeza individual de cada capital e de suas respectivas diferentes 

composições orgânicas, que levariam à formação do tempo médio social. Posto em sua 
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forma monetária, a divisão entre mais valia (mv), capital constante (cc) e capital 

variável (cv), se constitui como formas simultâneas em cada capital individual e a sua 

reprodução ampliada não se realiza numa relação de igualdade cambiável, trocável. A 

mais valia reproduzida de um capital pode significar uma reprodução ampliada 

desproporcional em relação a toda a mais valia distribuída em múltiplos capitais. Isto 

significaria um investimento ainda maior deste capital, mesmo que os outros múltiplos 

não fossem mais capazes de circular tais maiores investimentos. Nesta medida, a 

reprodução ampliada seria justamente os limites lógicos da reprodução simples, ou 

seja, a reprodução simples só se compreende na relação com a ampliada e como 

fetichismo desta, na medida em que é forma de consciência necessária – para Marx, a 

referência é a economia política –para a contradição entre acumulação e crise:  

No estágio D’ – M (FT +MP), a grandeza acrescida só é indicada por M’, mas não por FT e MP. 

Como M é a soma de FT e MP, já se indica por M’ que a soma de FT’ e MP’ seria falsa porque sabemos 

que ao crescimento do capital está ligada uma alteração em sua composição de valor; no progresso da 

mesma cresce o valor de MP, o de FT sempre diminui relativamente e, com frequência, também 

absolutamente. (L. II, V. 3, 58)  

O crescimento de força de trabalho e meios de produção, entretanto, 

desvinculam-se, sob a consciência da produção simples, da contradição entre 

crescimento destes e redução da proporcional e\ou absoluta da mais valia. Na medida 

em que o capital deve circular, a sua forma universal teria de ser, necessariamente, a 

forma trocável da mercadoria que só tem efetividade se estiver na forma dinheiro, 

fetiche de valor na medida em que o preço (forma monetária) difere do valor, ao 

mesmo tempo em que essa  diferença é que torna possível a acumulação. O dinheiro 

torna-se, portanto, a forma ideal de todo o processo produtivo e, ao mesmo tempo, sua 

finalidade, o que terá determinações na unidade entre excedente de dinheiro e as 

determinações fetichistas da reprodução crítica do capital. Isto especialmente dada a 

determinação do dinheiro de expressar o valor, substituindo-o. Assim, o fetichismo do 

dinheiro também se constituiria como a identidade universal do capital ou capital 

circulante. Disto decorreria a unidade entre o ciclo individual do capital e sua 

circulação social.  

A forma da “sucessão” concerniria ao capital individual ou à consciência do 

capital individual que vê a interrupção do ciclo do ponto de vista de um único capital. 



 

245 

 

Contudo, a simultaneidade das formas de ciclo estaria no universo social do capital e 

das determinações da produção social média. A simultaneidade e a sucessão, assim, 

são simultâneas, na medida em que cada ciclo se efetivaria como determinação do 

outro e estaria em cada capital individual, sob a consciência da sucessão. Nesta, o 

dinheiro investido sob o pressuposto de realizar o lucro estaria possivelmente 

determinado como não acumulação, a depender do tempo médio social a que este 

mesmo capital monetário investido no processo de produção individual responde. A 

sucessão, no entanto, seria a ilusão do investidor produtivo em que o dinheiro, 

expressão de um tempo social médio de trabalho, efetivar-se-ia como produção 

individual de valor, contudo,  seria a realização social em que o capital individual que 

a produziu poderia não se reproduzir nos mesmos termos que o individual. A ilusão 

estaria também fundada no nível da concorrência como necessidade da própria 

acumulação.  

Nesta simultaneidade, a sucessão dos ciclos seria a forma aparente da 

simultaneidade do capital como unidade do “processo global de circulação” (Ck). 

Ainda, a ilusão de mera sucessão se faria na forma do equivalente geral, por isso, meio 

e fim do processo que, na forma do excedente de produção - dado o aumento da 

composição orgânica do capital, acima considerado – circula ilusoriamente enquanto 

capital, na forma monetária. O excedente de superacumulação, quando todas as formas 

do capital estão em excesso (dinheiro, mercadoria (FT e MP e de consumo finais)), 

enfim, quando o capital está estocado, determinar-se-ia como capital ocioso e ou sobra 

monetária. Esta circularia na forma de capital financeiro, monetarização das dívidas e 

da ficcionalização do capital e seria  ilusão da circulação global do capital. Assim, a 

circulação do dinheiro ficcionalizaria seus outros ciclos, dentre eles o de produção de 

mais valia. A simultaneidade da crise, que também é monetária inflacionária, na forma 

dinheiro por-se-ia, ilusoriamente, como solução sucessiva da consciência de capital 

individual.  

Nesta unidade contraditória, entre justaposição e sucessão, tem-se a relação 

fetichista inerente ao sujeito e ao objeto que a circulação do capital individual, 

antípoda do processo global de circulação, com suas determinações de valorização, 

põe. Esta última, assim, fetichizaria a contradição entre valorização individual e 
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valorização social do capital. A forma dinheiro, assim, deter-se-ia como dupla 

autonomização. A primeira seria a separação ilusória do processo produtivo, na 

medida em que, em se estando na forma monetária, tem-se a troca por M (FT e MP) e 

repõe-se o processo produtivo de valor, como dado e ontologia. É como se a troca 

fosse determinação do preço e não do valor. Segundo, sem escala de importância à 

primeira forma de autonomização, considere-se que, com o desenvolvimento das 

forças produtivas, a circulação global do capital (Ck) que, como salientamos, inclui o 

processo produtivo, implicaria numa determinação metafísica de tempo, como tempo 

de trabalho, que terá como determinação lógica e histórica a sua redução. Assim, como 

os diferentes ciclos ou figuras do capital compõem Ck, esta circulação estaria 

composta pelo “tempo de rotação do capital”, cuja unidade se dá entre tempo de 

produção e tempo de circulação do capital. Ao colocar o processo produtivo no centro 

da contradição entre justaposição e sucessão, como momento da circulação e da 

distribuição, a contradição interna ao próprio tempo estaria dada nas categorias sociais 

que compunham este processo, isto é, força de trabalho (FT) e meios de produção 

(MP). A exacerbação monetária, advinda desta contradição, simultânea da crise de 

circulação do capital, se efetivaria no dinheiro sob a consciência de uma sucessão e 

ciclos meramente individuais. O tempo, assim, estaria na simultaneidade de um tempo 

médio que determinaria a passagem ou não do capital pelos seus ciclos. Salientamos 

que, na ociosidade do capital, a forma monetária seria o plano desta efetividade 

ilusória da circulação do capital, fetichismo de capital. A própria circulação monetária, 

entretanto, seria ilusória, em que põe como forma presente o que se posterga para o 

futuro, a exploração do trabalho que, nos termos de Marx, estaria na contradição entre 

tempo de produção e tempo de circulação do capital. Por isso mesmo, ter-se-ia esta 

forma ilusória da circulação monetária, enquanto capital ocioso, portanto, D-D’, como 

forma lógica do capital, mesmo fazendo-se ceteris paribus do sistema ou capital de 

crédito. O excedente monetário, entretanto, não se evitaria logicamente mesmo na 

troca simples.  

Assim, o capital industrial, analisado por Marx, se uniria em seus três ciclos, 

detendo a contradição capital trabalho como momento decisivo da redução de sua 

metafísica, o tempo de trabalho, ao mesmo tempo que expandiria sua forma material 

de dinheiro. Para Marx, a justaposição, como resultado da sucessão (L. II, v. 3, 72), 
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indicaria a simultaneidade dos três ciclos como unidade do ciclo global do capital, 

reconhecendo-se, no entanto, que a unidade pelas três formas se dá pela valorização:  

Só pode [o capital], por isso, ser entendido como movimento e não como coisa em repouso. 

Aqueles que consideram a autonomização do valor como mera abstração esquecem que o movimento 

do capital industrial é essa abstração in actu. O valor percorre aqui diferentes formas, diferentes 

movimentos, nos quais se mantém e, ao mesmo tempo, se valoriza, aumenta. (...)” (L. II, v.3, 73)  

  Assim, a primeira autonomização do dinheiro, implicaria no fetichismo da 

separação e ausência de relação entre preço e valor, entre o dinheiro e o processo 

produtivo, ou ainda, entre desenvolvimento das forças produtivas e relações de 

produção. A formação da simultaneidade dos ciclos, entretanto, detém-se como 

figuração lógica de um fetichismo que é do capital, de acumulação, não estritamente 

da mercadoria. A acumulação, assim, sempre dependeria, fetichistamente, de um 

tempo posterior do ciclo para se realizar. Na verdade, a consciência da sucessão estaria 

personificada na consciência do capital individual, na medida em que a sucessão dele 

como produção e posterior transformação em dinheiro é, ao mesmo tempo, a 

reprodução da forma monetária e, assim, movimento simultâneo de outro momento de 

outro capital. Contudo, estar em cada ciclo, que cada capital está, seria a circulação 

simultânea do capital social, estar como capital produtivo  realizaria o capital para 

outro, dado que as matérias primas deste capital realizariam a mais valia nas mãos do 

capital produtor das mesmas. Este processo teria efetividade, contudo, na medida em 

que essas diferenças também colocassem uma relação de valorização e desvalorização 

do capital. O fetichismo do dinheiro na forma preço seria a consciência dessa 

autonomização estritamente monetária, fetichismo esse inerente à forma preço. Isto 

terá sentido, também, ao considerar a queda tendencial da taxa de lucro, na medida em 

que sem valor, haveríamos de discutir as determinações ilusórias do valor que o 

dinheiro, em suas diferentes formas, deteria como sua identidade, qual seja, o fetiche 

de valor.  

O ciclo global de produção, nas suas três figuras entrelaçadas (dinheiro, processo 

produtivo e mercadoria), se fundamentaria na forma da produção de valor que o 

capital social deteria como um todo. Assim, a interrupção, aumento ou diminuição de 

tempo de trabalho em uma estaria determinando a formação média do tempo social de 

trabalho no capital global. A acumulação incorreria, como concorrência, neste 
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fetichismo, ao mesmo tempo, em redefinições do tempo global de circulação do 

capital, mas apareceria como algo estrito a um capital ou ciclo do mesmo. O tempo de 

rotação em sua redução, dada a contradição em M, entre força de trabalho e meios de 

produção, deteria, como fetichismo do capital, essa dimensão da acumulação sem 

relação para com a redução da produção do valor. Marx chama isso de “revoluções de 

valor” (L. II, v. 3, 73) que, no momento não seriam consideradas por ele, dada a 

necessidade de se explicitar o movimento entre as três figuras do processo cíclico.  

A produção do capital e, assim, a independência do valor ao seu processo de 

produção – identidade que Marx faz entre valorização e autonomização do valor – se 

realiza na compensação entre produção de valor e revoluções no valor, no sentido de 

que estas últimas não poderiam reduzir o valor a ponto de não valorizarem os 

investimentos desta mesma redução. Assim, a sucessão de seus investimentos 

fetichizaria a acumulação, quando da queda dos valores das mercadorias gerais, sendo 

esta determinada por revoluções sociais no processo produtivo. 

 A simultaneidade dos ciclos, na determinação do tempo social médio, levaria a 

esta independência aparente, a esta autonomia como aparência determinante do 

dinheiro em relação ao processo produtivo que se negaria em momentos de crise. 

Contudo, seria a crise algo imanente de seu processo de circulação, já que nele está 

posto enquanto momento da circulação do capital, a valorização (cc+cv =  - valor ), 

que levaria à autonomia do dinheiro, tanto lógica (imanência) como historicamente. O 

valor, enfim, se efetivaria e se acentuaria na medida de sua aparente autonomia na 

forma preço. Ainda que tais revoluções estejam colocadas como algo a respeito do que 

não se vai desenvolver, Marx salienta que tais revoluções de valor confirmariam a 

“autonomização que o valor enquanto capital experimenta e que por meio de seu 

movimento conserva e acentua” ( L. II, v. 3, 75). Tal autonomização se faz, ainda, 

como algo que repõe a si mesmo como valorização a partir dela e tendo-a como 

finalidade. Neste movimento, a autonomização de valor, ao mesmo tempo, seria sua 

forma geral de mera acumulação, cuja determinação ficcionalizaria o processo de 

reprodução social.  

No movimento das três figuras do processo cíclico, considere-se a noção de 

figuração, em que a relação sujeito objeto estaria colocada. A figura, ou figuração da 
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reprodução social capitalista, na forma de seus ciclos (capital monetário, capital 

produtivo, capital mercadoria) seriam formas com determinações ilusórias da 

reprodução geral do capital e constituintes, ao mesmo tempo, de sua efetividade. 

Assim, toda autonomia do valor, ainda que na forma da compensação e superação das 

revoluções de valores (produção de mais valia e lucro médio) figura-se, em sua 

autonomia de outras figuras do ciclo, dada a determinação monetária da consciência 

que ou está nas mãos do comprador (idealização de M) ou na idealização do vendedor 

(proprietário de M). Nesta medida, o valor se efetivaria se e somente se fosse a ilusão 

de autonomia do dinheiro de seu processo produtivo, ou seja, se o dinheiro fosse a 

representação de valor. A sua reprodução normal (com mais valia e lucros) tornaria o 

valor uma figura autônoma do ciclo devido às determinações do dinheiro. Já que 

estamos nos sentidos do tempo de produção e circulação do capital, é necessário, 

assim, mostrar a relação intrínseca e contraditória entre os três e a atuação deles 

mediada pela autonomia do valor, ou seja, esta coisificação do valor, identificada com 

o equivalente geral, seria próprio do capital e momento de sua circulação. 

Numa crise, isto é, numa não compensação das revoluções de valor– a total 

perda do valor da mercadoria e, assim, das funções do dinheiro –, o valor mostraria 

seu fetichismo de autonomia, ainda que a corrida fosse por deter o dinheiro em mãos, 

dada a ilusão do valor. Não sem motivos, a relação entre a “autonomização do valor” e 

capital industrial tem de ser apontada por Marx como determinação do processo, sem 

o que o mesmo não teria existência.  

Na circulação global do capital (Ck) a simultaneidade dos ciclos não 

corresponderia à forma da consciência restrita a cada ciclo, mas que tal restrição se 

faria como determinação desta circulação global na autonomia de cada ciclo, sob a 

determinação da simultaneidade monetária. A autonomização do valor deviria como 

possível somente numa condição automática da reprodução, isto é, como forma de 

inconsciência da reprodução social. A independência do valor, em relação à 

simultaneidade de seus ciclos, isto é, ser processo produtivo, mercadoria e dinheiro 

(como capitais) ao mesmo tempo, sempre de uma visada e não a partir de todas, seria a 

relação sujeito objeto que formaria o sentido de figura ou figuração. Assim, o 

sucessivo se faria como consciência do capital individual – do ponto de vista político 
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do estado nacional e suas contradições críticas -, em detrimento da simultaneidade da 

circulação global do capital. A autonomia do valor, entretanto, implicaria num 

automatismo da consciência em sua reprodução ampliada de modo a aparecer como 

reprodução simples. A realização e produção do valor teriam de estar automatizados 

em relação às contradições entre “revoluções de valor” e “compensações”.  

“ (...) Como só temos a ver aqui com a mera forma de movimento, não são levadas em 

consideração as revoluções que o valor capital pode sofrer em seu processo de circulação; mas é claro 

que, apesar de todas as revoluções de valor, a produção capitalista só pode existir e continuar existindo 

enquanto o valor-capital for valorizado, ou seja, enquanto as revoluções de valor são, de algum modo, 

superadas e compensadas. Os movimentos do capital aparecem como ações do capitalista industrial 

isolado, de modo que este funciona como comprador de mercadorias e de trabalho, vendedor de 

mercadorias e capitalista produtivo, mediando, por conseguinte, o ciclo por sua atividade. Caso o valor-

capital sofra uma revolução de valor, então pode ocorrer que seu capital individual sucumba ante ela e 

submerja por não poder preencher as condições desse movimento de valor. Quanto mais agudas e 

frequentes se tornam as revoluções de valor, tanto mais se impõe, atuando com a violência de um 

processo natural elementar, o movimento automático do valor autonomizado em face da previsão e do 

cálculo do capitalista individual, tanto mais se torna o curso da produção normal vassalo da especulação 

anormal, tanto maior se torna o perigo para a existência de capitais individuais. Essas periódicas 

revoluções de valor confirmam, portanto, o que pretensamente devem refutar: a autonomização que o 

valor enquanto capital experimenta e que por meio de seu movimento conserva e acentua.” (L. II, v. 3, 

73-74)  

O movimento, entretanto, seria o reconhecimento de que cada figura estivesse no 

ciclo desde que, enquanto figura, fosse uma consciência fetichista de valor, isto é, em 

sua autonomia em relação às contradições identitárias de seus ciclos que resultariam 

no desenvolvimento das forças produtivas até o limite crítico da independência do 

dinheiro como forma autônoma do valor. Nesta medida, a circularidade do capital em 

suas três figuras seria a busca da adequação impossível entre valor e massa de seu 

equivalente geral, o dinheiro. As contradições entre seus ciclos, movidas pelos 

sentidos concorrenciais e da valorização do valor, levariam à inevitável sobra relativa 

e/ou absoluta da massa monetária em relação ao seu valor, combinada com 

concentração de capitais monopolistas monetários. (L. II, v. 3,  74-75) Não bastaria 

um estudo do entrelaçamento dos ciclos, entretanto, mas um reconhecimento da 

relação que esses ciclos detêm com a mercadoria força de trabalho e meios de 
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produção e que levaria ao problema do tempo de rotação como redução do tempo de 

trabalho geral da sociedade capitalista.  

Do ponto de vista da contradição interna ao valor o tempo, como tempo de 

trabalho, seria a contradição entre tempo de circulação e tempo de produção, 

lembremos, “puramente social” do tempo. A forma antitética, justamente, estaria na 

redução do tempo de circulação para que o capital permaneça o maior tempo possível 

na produção do valor. Assim, quanto maior o tempo de circulação menor a produção 

social do valor. Nesta forma identitária, há uma redução necessária – dada a 

concorrência e a reprodução ampliada – do tempo de circulação sobre o de produção. 

Assim:  

A expansão e a contração do tempo de circulação atuam como limite negativo sobre a contração 

e a expansão do tempo de produção ou da amplitude que um capital de dada grandeza funciona como 

capital produtivo. Quanto mais as metamorfoses da circulação do capital forem apenas ideais, isto é, 

quanto mais o tempo de circulação for = zero ou se aproximar de zero, tanto mais funciona o capital, 

tanto maior se torna sua produtividade e sua autovalorização. Se, por exemplo, um capitalista trabalha 

por encomenda, de modo a receber o produto ao entregar o produto e sendo o pagamento efetuado em 

seus próprios meios de produção, então o tempo de circulação se aproxima de zero. (L. II, v. 3, 86)  

Assim, a forma improdutiva do tempo de circulação se coloca como momento 

necessário da produção de capital e, haver capitalistas comerciantes, especializados na 

comercialização, por isso mesmo, aparece para Marx como faux frais (falsos custos) 

(L. II, v. 3,  86) do processo produtivo. Pois este capital, enquanto capital da 

circulação de mercadorias e serviços, reduziria ao máximo o tempo de circulação do 

capital, para manter-se o maior tempo possível no processo de valorização do valor. 

Daí Marx salientar a “autovalorização” associada à “produtividade”. Ao que pese 

neste momento não estar equacionada a distinção entre valorização individual e social 

do trabalho, diríamos que é tudo o que pesa. O tempo zero de circulação do trabalho, 

de modo que o tempo de produção fosse absoluto, seria possível diante do 

desenvolvimento das forças produtivas em que a própria circulação do capital inerente 

a sua realização já não mais se constituiria num faux frais, pois tudo seria produção. 

Contudo, ao ser faux frais o custo da circulação, com desenvolvimento das forças 

produtivas, isso faria com que todo o capital se constituísse num custo impagável e 
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que, na forma do custo e da dívida, a reprodução se daria pela ausência da produção de 

valor. Nisto, mesmo os faux frais seriam custos verdadeiros. 

Se esse é o sentido da valorização, a redução do tempo de circulação implicaria 

num aumento do tempo de trabalho, em relação ao primeiro, mas, ao mesmo tempo, se 

daria uma redução do tempo geral, social de produção como seu desenvolvimento das 

forças produtivas. Nessa medida, o “tempo zero” de circulação de capital também 

seria aumento da produtividade e coincidiria com a redução da própria produção de 

valor, dado o desenvolvimento das forças produtivas gerais, inclusive no processo 

produtivo, que deste maior tempo de produção de mais valia devém.  

No tempo de rotação do capital (L. II, v. 3, 180-2), a determinação seria para 

com o processo de valorização de capital e, assim, referir-se-ia ao montante de 

investimentos necessários maiores ou menores em uma rotação com maior ou menor 

tempo de rotação do capital. Numa primeira aproximação ao problema, teríamos a 

redução do montante de investimentos iniciais proporcionais à redução de seu tempo 

de rotação, mesmo que seja pela redução do tempo de circulação.  

Sua multiplicidade, no exemplo de Marx, está na diferença de 2.500 de 

investimento monetário ter de ser feito em uma única vez, ou 500 em cada vez, caso o 

tempo de rotação seja 5 vezes mais rápido que o do capital inicial que rotaria, 

digamos, uma vez o ano. Nesta medida, a velocidade de rotação do capital, com 

frequência, compensa os menores níveis de investimentos ainda que se detenha massas 

iguais ou maiores de lucro. No exemplo II de Marx, o capital com metade do tempo de 

rotação, comparado a outro, observa-se justamente esta compensação em direção a 

uma redução do tempo de rotação como sentido do tempo social de trabalho e como 

forma de valorização individual do valor. Contudo, a redução do tempo de circulação 

do capital implicaria num tempo maior do tempo de trabalho, proporcionalmente à 

redução do primeiro. Isto, ao mesmo tempo, seria a metamorfose do trabalho e do 

mais trabalho na forma monetária, enquanto sobra não dispendida, ao mesmo tempo 

em que a exploração do trabalho ainda esperaria um mês ou menos para se transformar 

em salários nas mãos dos trabalhadores. Então,  teríamos os segundos investimentos 

movidos pelo trabalho pago de um único salário, devido à rotação ser menor que o 

período de pagamento de salários.  
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Assim, a redução do tempo de circulação proporcionalmente ao tempo de 

produção, ainda que seja uma redução do tempo de circulação geral ou social do 

trabalho, apareceria como redução de custos e aumento de ganhos individuais. O caso 

é que, sob esta determinação da redução de custos – ainda que isto seja produtividade, 

porque sempre na determinação de dispensar trabalho – a redução do tempo social de 

trabalho levaria à autonomia do dinheiro em relação ao valor.  

Os investimentos serão ampliados ou não, mas como determinação do tempo de 

trabalho em relação ao tempo de circulação. Nesta soma entre tempo de circulação e 

produção, teríamos a redução geral do tempo de produção de capital com consequente 

excedente de sua forma monetária. Além disso, a determinação deste excedente de 

capital monetário social seria o investimento em forças produtivas para, do ponto de 

vista do capital individual, reduzir custos. Marx, assim, reconheceria a contradição 

entre capital individual e redução do tempo social do capital global que disso resulta. 

Do ponto de vista individual, maiores lucros, dada a diferença de produtividade em 

favor dos capitais mais produtivos, mas como essa mesma equação pode ser pensada 

sob os termos da média do capital social global teríamos, então, redução do tempo de 

trabalho geral da sociedade. O excedente monetário, assim, se daria na medida em que 

o equivalente geral também equivaleria a capital, a trabalho, considerando-se a crítica 

de Marx em que a equivalência seria ilusão de igualdade. Mesmo a média social não 

expressa, na forma preço, o valor de cada mercadoria, mas ilude ser o preço a 

igualdade do valor. O excedente monetário, entretanto, se daria como resultado e 

condição das limitações internas e lógicas da forma valor e de sua inerente 

sociabilidade, expressando assim a finitude das relações categorias (dialéticas) da 

forma social capital. 

Do ponto de vista da negatividade interna ao capital, teríamos que os primeiros 

investimentos já se realizariam enquanto o tempo de trabalho, produção de valor, 

relativo a um primeiro investimento que ainda não teria sido finalizado. Aí residiria 

uma lógica interna ao próprio capital, no sentido de seu excedente, como excedente 

monetário:  

O capital adicional divide-se exatamente como o capital original. Mas o que o distingue do 

capital I é que ele (abstraindo relações de crédito), a fim de estar disponível para seu próprio período de 

trabalho, já tem de estar adiantado durante toda a duração do primeiro período de trabalho do capital I, 
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no qual ele ingressa. Durante esse tempo, ele já pode, ao menos em parte ser transformado em capital 

circulante constante, que é adiantado para todo o período de rotação. Em que medida assume essa 

forma, ou em que medida permanece na forma de capital monetário adicional, até o momento em que 

essa transformação torna-se necessária, dependerá, em parte, das condições específicas de produção de 

determinados ramos de negócios, em parte de circunstâncias locais, em parte de oscilações de preços de 

matérias-primas, etc. Considerando o capital social total, parte mais ou menos significativa desse capital 

adicional há de se encontrar sempre em estado de capital monetário. Pelo contrário, no que tange à parte 

do capital II a ser adiantada em salários, ela sempre é transformada paulatinamente em força de 

trabalho, à medida que períodos menores de trabalho transcorrerem e forem pagos. Essa parte do capital 

II está, portanto, disponível por toda duração do período de trabalho na forma de capital monetário, até 

que, mediante transformação em força de trabalho, entra na função de capital produtivo.  

Esse ingresso do capital adicional, exigido para a transformação do tempo de 

circulação do capital I em tempo de produção, aumenta, por conseguinte, não só a 

grandeza do capital adiantado e a extensão de tempo durante o qual o capital total é 

necessariamente adiantado, mas também especificamente a parte do capital adiantado 

que existe como reserva monetária, portanto se encontra no estado de capital 

monetário e possui a forma de capital monetário potencial.  

Isto ocorre igualmente – tanto no que concerne ao adiantamento na forma de estoque produtivo 

quanto na forma de reserva monetária – quando a separação do capital, exigida pelo tempo de 

circulação, em duas partes: capital para o primeiro período de trabalho e capital suplementar para o 

tempo de circulação, é realizada não pela ampliação do capital suplementar para o tempo de circulação, 

é realizada não pela ampliação do capital desembolsado, mas pela diminuição da escala da produção, 

cresce ainda aqui o acréscimo do capital confinado em forma-dinheiro. (, L II, v. 3, 185)   

As metamorfoses do capital, enquanto capital circulante, incluiriam a força de 

trabalho, ou tempo de produção de valor, como uma das formas do capital em tal 

circulação. Sua forma monetária estaria na contradição entre tempo de valorização e 

de circulação, com respectiva distribuição do valor, aparecendo como mera produção 

de valor, dado o fetichismo de valor identitário do dinheiro. A redefinição do tempo de 

rotação do capital estaria na relação entre massa monetária e valorização do valor, 

através do tempo de produção de mais valia. A redução do tempo de rotação do capital 

coincidiria com a redução da necessidade de manter o estoque de dinheiro à disposição 

da exploração do trabalho devido à redução do tempo de produção de valor. Por isso 

mesmo, o capital  circulante teria como suas determinações o “capital circulante 

constante” e “capital circulante variável” (L. I, vol 2, 184), dada a sua forma 
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identitária de capital circulante. De qualquer maneira, a determinação do tempo de 

rotação do capital e sua consequente redução como identidade do mesmo, é 

permanecer o maior tempo possível no processo de produção de mais valia, isto é, no 

processo imediato de produção, contudo, daí uma rotação  5 vezes mais rápida, 

comparada à rotação de um capital 5 vezes maior, compensar uma rotação 5 vezes 

mais lenta, em termos de relação entre montante de capital, taxa de lucro equitativa 

entre ambos e tempo de rotação do capital. Enfim, um capital 5 vezes menor, nessa 

relação, produz a mesma massa de capital que o seu análogo maior, porém, este 

último, com uma rotação 5 vezes mais lenta. O caso é que a redução do tempo de 

rotação do capital (produção e circulação do valor) aumentaria o volume de produção 

do valor, o que implica que tal redução de tempo seria uma determinação objetiva de 

qualquer capital. Ao mesmo tempo, manter maior tempo na produção de valor 

significaria com menos capital variável. 

Para além desta contagem, o processo de circulação do capital (aqui 

explicitamente por Marx fazendo-se ceteris paribus do capital creditício, monetário), 

deteria, como um de seus momentos, a forma monetária excedente, dado o capital 

figurar-se em seus diferentes momentos em tempo de produção e de realização do 

valor. Nesta medida, a realização como não produção do valor, na forma preço, e 

modo necessário de ser, tem de deter em algum outro momento, simultaneamente, a 

forma monetária em alqueive, dado que esta resguardaria a circulação do processo sem 

interrupção.  Com o aumento do tempo do capital na forma tempo de produção, 

aumenta-se também o capital à disposição. 

A respeito desta forma, contudo, não se deve considerá-la como mero 

equivalente geral, meio de circulação. Já que a forma de meio de pagamento está no 

ceteris paribus do crédito, comentado por nós, a esse excedente monetário considera-

se enquanto capital em alqueive. Nesta medida, a massa monetária seria inversamente 

proporcional à redução do tempo de rotação enquanto força produtiva. A contradição 

temporal desta determinação negativa do capital seria a de que quanto menor o tempo 

de rotação do capital, mais tempo na produção imediata de valor, mas com um 

excedente monetário proporcionalmente crescente em relação ao trabalho a se explorar 

nessa mesma produção de valor. A redução inexorável desse tempo, dado o sentido de 
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acumulação, seria o excedente monetário. Assim, em Marx, a eliminação do crédito 

das relações estabelecidas não determinaria a inexistência de capital monetário 

excedente:  

O capital adicional se divide exatamente como o capital original. Mas o que o distingue do 

capital I é que ele (abstraindo relações de crédito), a fim de estar disponível para seu próprio período de 

trabalho, já tem de estar adiantado durante toda a duração do primeiro período de trabalho do capital I, 

no qual ele não ingressa. Durante esse tempo, ele já pode, ao menos em parte, ser transformado em 

capital circulante constante, que é adiantado para todo o período de rotação. Em que medida assume 

essa forma ou em que medida permanece na forma de capital monetário adicional, até o momento em 

que essa transformação se torna necessária, dependerá em parte das condições específicas de produção 

de determinados ramos de negócio, em parte de circunstâncias locais, em parte de oscilações de preço 

das matérias-primas, etc. Considerando-se o capital monetário social total, parte mais ou menos 

significativas desse capital adicional há de se encontrar sempre em estado de capital monetário. Pelo 

contrário, no que tange à parte do capital II a ser adiantada em salários, ela sempre é transformada 

apenas paulatinamente em força de trabalho, à medida que períodos menores de trabalho transcorrerem 

e forem pagos. Essa parte do capital II está, portanto, por toda a duração do período de trabalho na 

forma de capital monetário, até que mediante transformação em força de trabalho, entra na função de 

capital produtivo.  

Nesta medida, a divisão do tempo de rotação do capital, entre tempo de trabalho 

e tempo de circulação, implicaria numa “liberação de capital monetário”, na medida 

em que o tempo de trabalho excede o tempo de circulação. Isto porque os 

investimentos em forças produtivas e na exploração de trabalho poupam investimentos 

na circulação improdutiva, mas necessária do capital,  aumentando-se a produtividade 

de um único salário. A manutenção do tempo de trabalho maior em relação à 

circulação do capital faria com que parte do segundo investimento de capital, ainda na 

intersecção do tempo de produção do primeiro/produção, poupe investimentos em 

capital total dada a produção de valor do primeiro e, portanto, liberar-se-ia capital na 

forma monetária devido a essa proporcionalidade entre tempo de trabalho e tempo de 

circulação em detrimento desta última. Contudo, o aumento do tempo de trabalho só 

se daria relativamente, isto é, reduzindo o tempo de circulação do capital que implica 

no desenvolvimento geral de suas forças produtivas. A massa de capital constante que 

se moveria com o mesmo trabalho seria maior. Isso levaria a uma redução relativa do 

trabalho relativa ao capital social. Esta redução (excedente de dinheiro, capital 

monetário) chegaria nos termos de uma redução absoluta da mais valia. Para Marx, 
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nos Grundrisse, tratou-se do “capitalismo da grande indústria”, do “capital social”, 

que “periclita” o trabalho individual.  

Ao reduzir o tempo de circulação, o entrecruzamento dos distintos capitais pode 

centrar seus investimentos no tempo de trabalho, mas isso como diminuição média 

geral do tempo de trabalho. Nesta medida, a simultaneidade dos diferentes 

investimentos de capitais aumenta proporcionalmente o tempo de trabalho (ainda 

absolutamente) à custa de uma redução geral do tempo social do trabalho, como 

desenvolvimento das forças produtivas de toda a sociedade. O fundamento da crítica 

de Marx, diante da negatividade interna do capital, entretanto, seria a inerência deste 

excedente monetário em relação ao processo produtivo e, ao ser imanente ao processo, 

mesmo que reprodução simples, deteria o excedente como resultado. Daí a reprodução 

simples deter-se neste universo fetichista de  somatória, ou positiva, ou igual a zero, 

mas não de resultante negativa, isto é, de tp+tc= (< ) ou (-) tempo de rotação, como 

redução do tempo social de trabalho. 

Do ponto de vista da negatividade interna a que a crítica do valor levaria, 

teríamos ainda que perscrutar os sentidos da finitude negativa da universalidade da 

dialética que tudo abrangeria. Daí o sentido forte de história como a sua determinação 

mais identitária, como compreensão processual presente, mas que não se resguardaria 

nesse limite da contradição. A forma interna e essencial desta negatividade também 

não se faria como um acerto de contas entre a dialética e a história, como quiseram as 

diferentes formas de marxismos históricos revolucionários... Ao contrário, dada a 

determinação “puramente social” do próprio tempo, do que a história nela se 

envolveria, a crítica dialética e sua universalidade teria de estar nas determinações de 

sua própria finitude, enquanto forma da crítica da qual o tempo é inexoravelmente 

partícipe. Mas nesta forma negativa, as contradições do conceito e seus respectivos 

fetichismos - como alguns acima abordamos... de lembrança: as três figurações do 

capital circulante, a reprodução simples como reprodução ampliada, a antecipação do 

conceito às suas relações categoriais, o primitivo da acumulação, etc. -, universalizaria 

a dialética como forma abrangente de toda história, porém negada. Seria um limite da 

própria razão prática a que esse historicismo se refere. Nesta medida, a determinação 

histórica, como história da superação do capital, se faria como negação do próprio 
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invólucro materialista histórico e dialético da crítica. Isto não como previsibilidade de 

seu fim, mas como limite fetichista de seu alcance crítico que, assim, o faria como 

crítica e não superação desta.  

Do ponto de vista das determinações da forma da crítica, de seu método se 

quiséssemos, a finitude da dialética seria o seu limite em se posicionar enquanto 

crítica, no sentido do reforço que ela seria de seu próprio objeto de crítica. Assim, a 

superação teria de ser, ao mesmo tempo, superação da crítica, que coincidiria com a 

superação da própria dialética e de seu método. Contudo, não como o ocaso de uma 

razão, mas de uma razão imanente à dialética – qualquer que tenha sido o seu 

momento histórico na modernização – que se efetivaria como negatividade a ela 

mesma. A universalidade do método que abrange necessariamente as determinações 

do histórico, para todo o sempre, estaria negada nesta  autocrítica necessária em que a 

própria consciência de histórico se poria sob as determinações da forma social 

moderna. O invólucro dialético de tempo e matéria seria a contradição capital trabalho, 

onde ambos poder-se-iam mover. Por isso a não ontologia de matéria, história e 

dialética. A superação da dialética seria a negatividade deste histórico, mas sendo este 

uma condição indispensável da própria dialética, a universalidade da crítica dialética 

(o social, o histórico e o lógico), na contradição com suas formas particulares de 

expressão (países, regiões, etc.), seria o limite de si mesma enquanto a razão 

superadora entre sujeito e objeto. Dada que posta no interior desta contradição, a 

superação entre sujeito e objeto coincidiria com a superação da própria dialética. 

Assim, ao se colocar como tal universalidade, o negativo atingiria as 

determinações da forma do sistema social e do sistema de sua própria crítica. Esta 

indeterminação da crítica em relação ao seu próprio universal, evidenciaria que a  

dialética seria forma de consciência de seu próprio tempo, também imposta sob as 

determinações do fetichismo que, enquanto moderna, não superaria. Aliás só perante o 

fetichismo (na diferença entre valor e forma valor) seria possível fundar a dialética 

enquanto a crítica social. Assim, haveria a negatividade a si mesma, cuja identidade 

para com outros momentos do processo de reprodução social e sua crítica seria a 

mediação fetichista como relação sujeito objeto. Nesta relação fetichista, a eternidade 

da dialética seria a expressão mais efetiva. Contudo, na crise de seu tempo de 
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produção, a negação do tempo histórico e de sua materialidade, sendo isto, ao mesmo 

tempo, a negação da dialética. 

Defendemos ser esta já uma crítica de Marx, em sua crítica de O Capital e, 

assim, não se colocaria o problema exclusivamente como contradição ou forma de 

consciência desta contradição a partir do século XX ou outro posterior a Marx. Nesta 

medida, a determinação lógica da forma do sistema social – através da crítica: à 

ontologia, ao positivo, ao valor, à economia política que estaria nesse universo, etc. – 

teria de ser a sua finitude lógica. A constelação lógica, seja da dialética de Hegel 

(Fenomenologia do Espírito e Ciência da Lógica), seja da de Marx de O Capital, se 

faria sob a constelação categorial que também reconheceria o universo além dele como 

o inatingível pela crítica ou consciência, reconhecendo-se aí a finitude do sistema 

dialético não só historicamente, mas logicamente. O problema é que a história seria 

um termo, uma dimensão da crítica dialética e com a finitude daquela esta, 

logicamente, teria sua finitude histórica. Para Marx o desconhecido não está fora do 

universo, porque se trata de conhecimento, justamente por isso a crítica do valor teria 

de incluir o fetichismo como determinação do real e admitir o limite histórico e lógico 

da crítica. A finitude da crítica, entretanto, teria de coincidir com a finitude lógica e 

histórica da forma da crítica.  

Nesta medida, do ponto de vista das determinações sociais, a mediação fetichista 

teria de ser no excedente monetário imanente ao processo – mesmo na circulação 

simples, como falamos – que no extremo do tempo zero de circulação detém a ilusão 

da circulação ainda que mantido, constantemente, em sua forma monetária. O 

excedente monetário, portanto, se faria como a ilusão, a determinação fictícia do 

capital, mas universal que, na contradição entre o particular e universal não se 

solucionaria. Ao contrário, estabelece a finitude,  lógica da própria crítica. Nesta 

medida, não nos ocuparemos com os sentidos do que isso poderia ter em relação à 

formas posteriores ao moderno... Certamente, esperamos ter nos colocado em oposição 

a esse argumento, a partir da finitude lógica da crítica dialética. A transistoricidade da 

dialética estaria negada, entretanto, como condição de sua própria crítica, ou 

autocrítica.  
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O que nos importa aqui é o reconhecimento da ilusão de circulação do capital 

que a forma monetária traria, enquanto sua forma universal fetichista. O excedente 

monetário seria a condição lógica da produção em que se reduz o tempo geral da 

produção, isto é, tanto do de produção como o de circulação, mas mantendo este 

último proporcionalmente menor que o tempo de produção, forma de economizar 

trabalho, mantendo-se mais tempo social no tempo de produção e, assim, reduzindo-se 

a necessidade de capital monetário no processo produtivo, tornando-o capital 

excedente, o que expressaria a desconsideração da forma monetária pela economia 

política:   

Os economistas, nos quais, aliás, não se encontra nenhuma explicação clara do mecanismo da 

rotação, deixam o tempo todo de ver esse momento principal, de que apenas parte do capital industrial 

pode estar efetivamente engajada no processo de produção, e isso se a produção deve avançar de modo 

ininterrupto. Enquanto parte se encontra no período de produção, outra parte precisa estar sempre no 

período de circulação. Ou, em outras palavras, parte só pode funcionar como capital produtivo com a 

condição de que outra parte – em forma de capital-mercadoria ou de capital monetário – fique subtraída 

da produção propriamente dita. Ao se neglingenciar isso, negligencia-se, em geral, o significado e o 

papel do capital monetário (L.II, v. 3, p. 186).  

Nesta medida, a proporcionalidade entre tp+tc, é determinante para a 

produtividade do capital, enquanto capital geral de toda a sociedade. A medida cega, 

isto é, negativa, em que a falta de regra é a regra da relação entre valor e preço que, do 

ponto de vista do capital geral, é distribuição da mais valia na forma de lucro 

individual, traria inexoravelmente o desenvolvimento das forças produtivas do capital 

e a consequente redução do tempo de rotação com redução maior do tempo de 

circulação.  

A determinação do trabalho, portanto, seria reduzir ao máximo o tempo de 

circulação, de modo que um único período salarial levasse à múltiplas rotações de 

capital. Isto seria o mesmo que a redução do tempo de produção de mais valia geral da 

sociedade. Nesta medida, o problema seria a de uma rotação negativa, como capital 

monetário excedente, em que a fixação em uma única forma se faria como ilusão de 

circulação de capital, dado o dinheiro como capital ocioso. Talvez aí se localizasse, 

entretanto, o objeto da crítica de Marx:  
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Temos de investigar que diferenciação resulta na rotação, conforme as duas seções do período de 

rotação – período de trabalho e período de circulação – sejam iguais entre si, ou o período de trabalho 

seja maior ou menor que o período de circulação e, além disso, como afeta a fixação de capital na forma 

de capital monetário. (L. II, v. 3, p. 186).  

A passagem da transformação do capital social em capital social total  (L. II, v. 

3, seção III, 245- 362) implicaria em um tempo de produção e rotação do capital cuja 

forma de acumulação seria, no interior dela mesma, desproporcional. O tempo de 

produção de capital constante, ou então, fixo é maior do que aquilo que o 

departamento II (produção de bens de consumo) poderia realizar enquanto mais valia. 

Nesta medida, o excedente de capital se torna excedente não conversível em prata, isto 

é, capital monetário em si, ocioso. 

O caso, assim, seria reconhecer os termos da desproporcionalidade entre 

produção de valor e realização de valor que os dois departamentos da economia 

trocam entre si numa proporcionalidade que, mesmo enquanto produção simples, 

resultaria no excedente monetário. A própria reprodução simples, entretanto, 

constituir-se-ia na ilusão da reprodução ampliada. Nesta, a acumulação prevalece no 

departamento produtor de máquinas que, por isso mesmo, mais desenvolvido que 

outro departamento. Contudo, na necessidade de o departamento I realizar a sua mais 

valia através dos trabalhadores do departamento II, a massa de mais valia do 

departamento II tem de ser igual à sua mais valia e à mais valia do departamento I. Isto 

porque a classe trabalhadora não é consumidora de máquinas, mas de meios de 

consumo. Assim, a realização da mais valia de (I) tem de se realizar enquanto lucro de 

II, e este poder, então, renovar as forças produtivas comprando a mercadoria final do 

departamento I, isto é, meios de produção ou parte do constante (fixo). A socialização 

da mais valia, entretanto, estabelece uma sobre acumulação no departamento I, como 

excedente de capital, em que o comércio exterior seria forma dessa contradição 

desdobrada mundialmente na forma de exportação de capital (L. III, v. 2, p. 325), dada 

sua forma excedente, advinda da própria forma da acumulação mesmo. A 

desproporcionalidade entre I e II, no entanto, fundamenta a reprodução ampliada do 

capital, como exportação de capital, na justa medida de seu excesso, em relação ao 

trabalho que não pode explorar. Essa contradição, contudo, se amplia, mas não se 

resolve com a dita exportação, tornando os países recebedores de capital formas da 
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superprodução desse capital importado. A respeito disso, em relação à economia 

mundial, particularmente a dos EUA e suas relações com a industrialização de São 

Paulo entre 1930 e1950, consulte-se meu livro Crítica à Economia Política do 

Desenvolvimento e do Espaço, pela Annablume, de 2013. 

 Se a isso resultou numa produção de valor, por algum tempo nos países 

importadores de capital (periféricos), para os países exportadores (centrais), ao mesmo 

tempo, redundou em lucros excedentes, cujo sentido, seria exportar mais capitais, 

tornando o mundo mais produtivo, em que tal desenvolvimento das forças produtivas 

como desvalorização do capital social total, se faria na forma de uma sociedade total 

inflacionária, isto é, com excedente monetário, dada a redução relativa e ou absoluta 

da produção de mais valia.  

A desproporcionalidade entre os dois departamentos está na natureza mesma da 

produção de cada departamento. Do ponto de vista do departamento I, a determinação 

enquanto a sua diferença ao dois é que parte do trabalho de seus trabalhadores pode 

ser colocada para a produção do capital constante do próprio departamento I, na base 

de uma mais valia que nada lhe custou além do salário, pois não foi mediado pela 

distribuição e produção do lucro do departamento II. Assim, o departamento I teria 

essa vantagem em relação ao departamento II, cujo capital constante será sempre com 

os custos de 100%, no respectivo momento histórico a que se refira a produção 

capitalista. Assim sintetiza Marx a diferença entre reprodução simples e reprodução 

ampliada, do ponto de vista do capital social:  

... Para que se possa dar a transição da reprodução simples para a ampliada, a produção no 

Departamento I tem de estar em condições de fazer menos elementos de capital constante para II, mas 

outros tantos mais para I. Essa transição, que nem sempre se efetuará sem dificuldades, é facilitada pelo 

fato de que certo número de produtos de I pode servir de meios de produção em ambos os 

departamentos. (L. II, v. 3, 345)  

Nesta medida, produzir capital constante para si desenvolveria as forças 

produtivas de si mesmo com custo direto do trabalho no interior do departamento I, ao 

mesmo tempo em que se tornaria “capital virtual”, pois só quando realizado em II o 

resultado final desta produção de máquinas para I mesmo permitiria tal produtividade 

se realizar como acumulação. Não obstante, o sentido da acumulação só se faz se sua 

identidade for o próprio desenvolvimento das forças produtivas enquanto capital social 
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total. A desigualdade de desenvolvimento, entretanto, seria acumulação crítica, como 

capital ocioso cujo excedente desvalorizaria o capital na forma inflacionária, como 

excedente monetário. As determinações do capital produtivo se realizariam como 

capital financeiro ou mesmo fictício, na forma da “grande indústria” (Marx, 1997), 

onde a produção de mais valia seria  forma negativa de valor, ou desvalorização.  

A passagem da reprodução simples para a ampliada se fundamentaria nesta 

capacidade ampliada do departamento I produzir o seu próprio capital constante que, 

então, como resultado final da produção em seu sentido estrito, seriam máquinas que 

desenvolveriam as forças produtivas do departamento II e, assim, o próprio 

desenvolvimento das forças produtivas da sociedade em geral. Se a expansão do 

capital se dá aumentando a massa de capital constante, dizemos, isso reduz a massa de 

variável, ao menos relativamente. Contudo, isso já seria um resultado do próprio 

desenvolvimento das forças produtivas, cuja determinação se dá pelo departamento 

produtor de máquinas. O desenvolvimento das forças produtivas, enfim, permitiria a 

expansão da mais valia, com manutenção de capital constante, ao menos em sua forma 

de taxa de mais valia. Por isso mesmo Marx confere que “(...) Para que se possa dar a 

transição da reprodução simples para a ampliada, o Departamento I tem de estar em 

condições de fazer menos elementos de capital constante para II, mas outros tantos 

mais para I.”  

Na medida em que há excedente em I, isto se reverteria em produção de capital 

constante novo para o seu próprio desenvolvimento. Mesmo do ponto de vista de uma 

redução de demanda de I em II, o problema seria o da capacidade produtiva do 

departamento I, como redefinição de padrões médios de forças produtivas, de ramos  

remunerados melhor, até que se atinja o capital financeiro como negação da própria 

produção de mais valia, dada a tendência de queda da taxa de lucro a que isso leva. 

Há forma monetária que não se realiza como valor, máquinas e maquinários (a 

rede ferroviária), que se constituem como exportação de capitais, na medida do que 

Marx considera como “capital virtual adicional” (L. II, v. 3, 345 e seguintes...), cuja 

forma é o excedente monetário. O capital excedente do departamento I não seria 

investível, porque não realizável em II, o que o determinaria na forma monetária de 

capital virtual excedente mundial. A forma deste excedente, portanto, seria a da 
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retirada do dinheiro aplicável em produção de capital constante, na forma de 

entesouramento e, dizemos, da passagem desse para capital estritamente monetário e 

exportável. O capital adicional virtual, entretanto, definiria o sistema de crédito como 

capital autônomo, contudo, determinado por esta contradição interna da produção do 

valor enquanto tempo de trabalho cindido entre tc+tp= (-) tempo de rotação.  

Na desproporcionalidade da acumulação entre os dois departamentos, a mais 

valia de I cada vez mais é consumida na compra de capitais constantes devido ao 

excedente não realizável de I. Neste movimento, a completude do processo se daria na 

forma de capital monetário creditício, como a determinação virtual do processo de 

produção. No exemplo de Marx, numa proporção de 1:5 entre variável e constante, 

respectivamente, o excedente de variável e mais valia de I em relação ao constante de 

II é retirado da mais valia de II, para cobrir os novos investimentos necessários do 

capital constante de II. Assim de 1.000 de capital variável (I) + 1000 de mais valia (I) 

= 2.000, o departamento II realiza somente 1430, do que sobram-se 570. Contudo, 

destes, 500 são para novos investimentos do departamento I. A diferença entre a 

produção de valor de I e sua realização em II seria de 70, que não se realizou, que não 

pôde ser paga a I, por II. A forma dessa efetividade seria o que Marx chama de capital 

virtual, isto é, 70 de capital estritamente monetário como promessa de trabalho. A cada 

reprodução do capital social haveria ampliação dessa desvalorização. (L.II, v. 3, 357).  

As determinações do capital social total, entretanto, universalizaria a média, sob 

a qual todas as diferentes forças produtivas estão ou dentro ou fora, sendo esta a forma 

de sua completude. Na crítica social, estritamente social, tratar-se-ia do tempo social 

médio mundial de produção. Logicamente, todas as diferentes composições orgânicas 

do capital, sendo abaixo ou acima da média, formariam a média e distribuiriam valor 

produzido. Na perspectiva histórica, isto coincidiria com as diferentes formas de 

exploração do trabalho, compondo a acumulação industrial. Apenas a título de 

exemplo, a escravidão negra poderia ser vista numa simultaneidade à industrialização 

inglesa, formas de uma só unidade, a industrialização. No outro polo, a escravidão 

entretanto, produziria valor transferido, sem acumulação,  interna aos países 

colonizados, mas forma inexorável da indústria.  
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Nesta medida, “o processo global de produção”, para uma trilha entorno da 

argumentação de Marx, determinaria esta medida social para todos os ramos 

produtivos que, desta forma, seriam concorrentes e não complementares entre si. 

Assim, cada matéria prima estaria sob o preceito do mais produto no menor tempo. 

Justamente por isso, troca e venda não se coincidem na medida em que o valor é 

expresso pelo dinheiro em sua forma de “meio de pagamento”, já no primeiro volume.  

A síntese agora, seria aquela vinculada às desproporcionalidades negativas do 

trabalho enquanto tempo de trabalho. Na composição orgânica de capitais individuais, 

mas também na composição orgânica social total. A lógica temporal, entretanto, como 

abordamos neste item, estava restrita a seus próprios termos em que o excedente de 

dinheiro é a sua negatividade enquanto tempo zero de circulação, a crítica negativa da 

metafísica.  

A desproporcionalidade, entretanto, seria forma da acumulação, das 

determinações próprias do valor, mas no universo do capital geral, estariam sob a lei 

identitária do capital, a queda tendencial da taxa de lucro. Nesta, a posição da 

formação de uma taxa média geral levaria à ficcionalização da forma social. Nesta 

forma de totalidade a que Marx se refere, está inclusa a renda da terra. Seria o caso 

entretanto, num último momento, de reconhecer a renda da terra, especialmente em 

sua forma de “renda absoluta”, no universo da forma crítica da reprodução, ainda e 

porque, sobrelucro.  

Para finalizar, relacionaria o processo social do ponto de vista da sua 

determinação econômica, isto é, a resultante da contradição entre trabalho e mais 

trabalho como excedente monetário. Do ponto de vista da contradição capital trabalho, 

a queda tendencial da taxa de lucro e a ficcionalização do capital se constituiriam 

integrados no universo da forma crítica da expansão do capital, enquanto excedente 

monetário. Nesta medida, consideraríamos o plano do econômico (logicamente) essa 

determinação posta como “mais trabalho” e “trabalho necessário” que, do ponto de 

vista histórico, seria desenvolvimento das forças produtivas como excedente de capital 

total geral. Se a mediação da reprodução é a não produção de mais valia, no universo 

negativo que a dívida generalizada se constitui – como mediação social oriunda desta 

contradição – todo capital é excedente. Daí o repôr da mera circulação do dinheiro, 
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fetiche de metamorfoses do capital produtivo. Enquanto dinheiro representaria os 

momentos produtivos, idealizados, na forma monetária, que inclui títulos, papéis, etc...  

O ciclo do capital, entretanto, mediado pela forma monetária deteria, em cada 

ciclo,  uma reprodução nos próprios termos, isto é, do próprio dinheiro, dado o sentido 

da reprodução ampliada da forma monetária a cada ciclo do capital produtivo. A 

circulação do capital enquanto tal, seria ilusão, pois não se teriam suas figurações, mas 

uma circulação que seria a fixação em sua forma monetária como capital. Nesta 

medida, o desenvolvimento das forças produtivas do capital como aumento da 

composição orgânica do capital social total – nos termos da “grande indústria” -, 

expandiria criticamente o capital, dada a redução de sua base de valor como circulação 

de dinheiro. A identidade do capital monetário e sua forma exclusiva se transformaria, 

do ponto de vista lógico, na sua lei. 

3.3.1. Queda tendencial da taxa de lucro e excedente monetário. 

Ficcionalização real e a crítica metafísica  

No que diz respeito às determinações da queda tendencial da taxa de lucro, 

consideramos a mesma como o movimento identitário da lei negativa do valor. As 

contra tendências da lei, entretanto, teriam de estar no invólucro da tendência, e não o 

contrário. Isto é, as contra tendências inexistentes, por assim dizer, não evitariam a lei. 

Contudo, as contra tendências, sem a lei, não fariam o menor sentido. A contradição, 

portanto, está na operacionalidade de um crescimento no limite sempre reduzido da 

taxa geral de lucro. Os desenvolvimentos históricos, portanto, seriam contradições no 

interior desse processo de contínuo aumento das forças produtivas e só sob ele poderia 

o capital historicamente existir. A história assim circunscrita estaria determinada 

logicamente pela forma da reprodução de um tempo estritamente social, o tempo 

social geral de trabalho individualizado em suas taxas individuais de lucro e até 

quando poderiam ou não pagar positivamente essa reprodução.  

A passagem para a formação de uma taxa geral média de lucro, entretanto, 

deviria com a necessidade da transformação do valor em preço, ou seja, de realização, 

não exatamente da mercadoria, mas da mais valia, que fundamenta a mercadoria e, 

agora, no universo da produtividade geral do capital, cuja média seria a forma 

necessária da diferença entre preço e valor. Queremos ressaltar que a forma monetária, 
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como fetiche de valor é inerente ao valor. Isto porque somente na média que ela se 

representa na forma preço e, assim, não sendo valor de nenhuma mercadoria, (a não 

ser ocasionalmente), pode realizar o saldo da concorrência. Isto é, capitais que 

produziram menos valor (mais produtivos, com maior composição orgânica de 

capital), sob taxa média de lucro e sob forma preço, o mais produtivo (maior 

composição orgânica) incorpora mais valia do menos produtivo, mas que, este último, 

mais valor produz, devido à própria diferença da composição orgânica do capital.  

O dinheiro, na forma deste fetiche da valorização só se realizaria, para Marx, 

como expressão da média que, no interior de uma taxa média de lucro realizada 

determinaria os preços de produção acima ou abaixo dos preços de custos, isto é, mais 

valia e capital constante incorporados no valor da mercadoria. É na produtividade cega 

concorrencial de redução de tempo de trabalho que o preço médio redistribuiria a mais 

valia, em proveito dos de maiores composições orgânicas (mais produtivos e que 

produzem menos valor) devido aos reduzidos custos com capital variável em relação à 

média que se forma. A transformação do trabalho social em preço, tem, entretanto, de 

estar mediada pelo fetiche do dinheiro  e de capital. Na média dos preços o maior 

valor dos menos produtivos se transfere para o de menor produção de valor, o mais 

produtivo.  

As taxas particulares de lucro, entretanto, mais valia sobre capital total, serão 

remuneradas pela produção social do tempo social médio de todos os capitais. O 

preço, portanto, seria a forma da distribuição da mais valia segundo o critério da 

composição orgânica dos capitais individuais e do capital social. No exemplo de Marx 

(L. III, v. 4, p. 117) tem-se, então, a inevitabilidade de que todas as relações 

capitalistas sejam mediadas pela forma dinheiro. Nesta, enquanto capital social, 

realizaria o universo da concorrência como consciência e efetividade de uma 

sociedade cuja forma seria a autovalorização do valor. A diferença entre preço de 

custo (cc+cv+mv) individualmente, permitiria uma taxa de lucro acima ou abaixo das 

taxas individuais. Assim, a contradição se dá entre taxas individuais de lucro e taxa 

média\social de lucro, na qual, passa-se para a forma preço final, ao preço de 

produção, isto é, do preço de custo mais o lucro médio. Nesta justa medida, os capitais 
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menos produtivos não se remunerariam no comércio dos diferentes tempos de trabalho 

determinados pela média, ainda que sejam estes os que mais produzem valor.  

Daí a definição de Marx em que “... o preço de produção da mercadoria é, 

portanto, igual a seu preço de custo plus o lucro médio.” Este assim, só seria a 

distribuição da mais valia se estivesse na forma preço cuja determinação é fetichizar o 

valor da mercadoria. A diferença desta, enquanto taxa geral de lucro, não se faria 

numa diferença entre massa de mais valia e massa de lucro, dada a proporcionalidade 

das composições orgânicas dos capitais individuais a que essa transferência estaria 

sujeita. Assim, a determinação constitutiva da contradição seria que, na concorrência 

por esse valor acrescido, tem-se de produzir menos valor, no sentido das composições 

orgânicas diferenciadas, para se obter uma taxa de lucro maior que os concorrentes, 

mas historicamente sempre menor em relação ao capital social. A taxa média de lucro, 

no extremo de sua determinação social, seria a contradição entre o lucro individual e 

sua média social. O máximo de lucro individual, poderia estar sob as determinações de 

um reduzido lucro social, como taxa média de lucro. Não seria o caso de entrarmos 

nos termos da concentração de capitais, de seus monopólios, apenas colocamos estes 

como exemplo histórico dessa contradição.  

A socialização do valor, assim, se daria pela diferença entre “preço de mercado” 

e em  “valor de mercado” (L. III, v. 5, 128 e seg.). Se pudéssemos traçar uma 

diferença entre os dois, ter-se-ia um preço de mercado no plano de um custo individual 

do capital com sua taxa de lucro e, por outro, a taxa de lucro social (“valor de 

mercado”), média, acima ou abaixo da primeira. Contudo, é socialmente que se dá a 

remuneração, daí a taxa de lucro ser o limite do preço de produção. Este, embora numa 

dada massa constante, permite diferenças na acumulação individual, a depender da 

maior ou menor parte dessa massa social de mais valia ser constituída de capital de 

menor composição orgânica. Neste caso (menor parte da massa social de mais valia 

ser composta por capitais mais produtivos), a diferença da remuneração entre os 

capitais será maior. Caso seja composta, a mesma massa, de capitais de composição 

média, em sua ampla maioria, então, a taxa de mais valia coincidiria com a taxa de 

lucro. Num último caso, com a ampla maioria dos capitais que produziram certa massa 

de mais valia ser de maior composição orgânica, então, a taxa de mais valia seria 



 

269 

 

maior que a taxa de lucro. A “equalização da taxa média de lucro”, portanto, exigiria 

que os capitais estivessem num nível de desenvolvimento das forças produtivas 

equânime como socialização entre capitais ou mesmo como circulação do capital 

geral.  

O que a concorrência realiza, primeiramente, dentro de uma esfera é estabelecer um valor de 

mercado igual e um preço de mercado igual a partir dos diversos valores individuais das mercadorias. 

Mas só a concorrência entre capitais nas diversas esferas traz à luz o preço de produção que equaliza as 

taxas de lucro entre as diversas esferas. Neste caso é necessário um grau mais elevado de 

desenvolvimento do modo de produção capitalista do que no anterior. (L. III, v. 5, 133)  

Teríamos aí a determinação da produção de valor, de sua massa e de sua 

composição orgânica geral em relação à sua forma preço, o que constitui o 

fundamento de Marx em sua crítica à economia política a qual buscava regular o valor 

pelo preço. A variação do preço, entretanto, está no universo da produção social de 

valor e de sua forma, isto é, mais ou menos produtiva. Contudo, a forma preço como 

consciência regularia, na crítica de Marx à economia política, o universo da produção 

a priori, como se fosse da natureza tal massa de lucro.  

Essa massa de lucro seria disputada pela e como concorrência, no universo da 

maior produtividade. A reprodução da circulação geral do capital social, implicaria, 

necessariamente, no revolucionamento de suas forças produtivas. Temos que nos 

referir, evidentemente, ao problema da revolução micro-eletrônica, como uma 

revolução nas relações de produção do capitalismo como um todo. As teses de 

Grossman sobre o colapso do capital (1929), de Mandel (1985) e de Robert Kurz 

(1993), a respeito da revolução microeletrônica, expressariam esta determinação 

histórica das teses, digamos, lógicas de Marx a respeito da forma da contradição 

capital trabalho.  

Por isso mesmo, o processo de realização e reprodução de capital se faria às 

cegas e só se constituiria como capital na medida da redução de seu tempo de trabalho 

individual e social, pois a média a posteriori exigiria redução do tempo individual do 

trabalho como garantia crítica de os capitais individuais a atingirem. A produção 

individual, entretanto, intervém na formação da taxa de lucro médio, na expressão de 

Marx, como “co-determinante na regulação do lucro médio”. Contudo, ainda expressa, 
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“(..) Mas esse é um processo que se dá a suas costas, que ele não vê, não compreende e 

de fato não lhe interessa. ” (L. III, v. 5, 124).  

De qualquer modo, a procura e oferta só seriam “necessidade social”, de acordo 

com maior ou menor preço de determinada mercadoria, dada pela composição do 

valor, e não por uma necessidade a priori, como pretendia a economia política, 

criticada por Marx. Nesta medida, o universo da adequação entre preço e valor seria a 

ilusão da concorrência, mas cujo sentido e limite históricos seria a redução da 

produção da massa geral de mais valia pelo capital. Para a crítica à economia política, 

todo o problema não deveria estar na adequação entre oferta e demanda, ou seja, na 

forma preço como totalidade, porque o lucro se transformaria em ontologia rentista.  

Em última instância, com a equalização da taxa de lucro, a reprodução estaria 

em todo o seu problema. A taxa média coincide com o limite da remuneração, sempre 

como redução de sua composição, dada a margem de lucro positiva como forma de 

consciência. Nesta medida, a própria taxa média de lucro deteria sua resultante 

negativa, decrescente e só no interior desta seria possível deter uma taxa geral de 

lucro, pois a média a posteriori determinaria a maior composição orgânica do capital a 

priori.  

O universo da concorrência, ainda que obscuro, estaria na consciência 

individual, do capital individual, em relação aos processos sociais que se passam ao 

largo da consciência como forma da efetividade social. Esta consciência individual se 

personificaria como a acumulação do capitalista e ou do seu capital individual. Nesta 

medida, a mera regulação da reprodução social pela oferta e demanda, isto é, pela 

forma preço, seria o nível crítico de um desenvolvimento das forças produtivas em que 

a massa de mais valia não corresponderia a nenhuma adequação possível a um preço 

que é sempre positivo, dada a subtração da mais valia do processo social que ele 

mesmo representa, sem revelar.   

Assim, a concorrência seria a efetividade social como forma de consciência 

capital, isto é, de acumulação, em que a forma subjetiva, do capital individual seria o 

fetichismo da própria acumulação, pois o pressuposto da acumulação individual seria a 

redução da mais valia social geral, ainda que apareça ao capitalista como o direito de 

remuneração devido ao que ele investiu na sociedade, como se fosse renda. A 
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compensação pelo preço, portanto, seria uma ilusão até a generalização da taxa média. 

Nesta medida, a concorrência seria a consciência “invertida”, subjetiva, personificada, 

em relação às “determinações do valor” que, sociais, são reguladoras da produção. 

Assim se refere Marx, a respeito da concorrência:  

(...) Na concorrência aparece, pois, tudo invertido. A figura acabada das relações econômicas, 

tal como se mostra na superfície, em sua existência real e, portanto, também nas concepções mediante 

as quais os portadores e os agentes dessas relações procuram se esclarecer sobre as mesmas, difere, 

consideravelmente, sendo de fato o inverso, o oposto de sua figura medular interna, essencial mas 

oculta, e do conceito que lhe corresponde. (L.III, v. 5, 151-2, itálicos de Marx.)  

 A produção de valor, no universo da contradição social, não poderia ter uma 

identidade unipolar. O valor como valorização, dada sua determinação identitária, 

seria movido pela contradição entre sua acumulação e crise, como simultaneidade. 

Não obstante, a concorrência, no universo do fetiche de capital, como acumulação e 

mera distribuição de capital, seria a determinação fetichista (invertida) da efetividade 

do real. Desta contradição, entre o lucro individual e o social geral, com sua 

articulação à forma preço, a ilusão de acumulação (que se põe, portanto, mesmo no 

capital produtivo), se faria no invólucro da queda tendencial da taxa de lucro, 

movimento e lei identitária interna – estritamente social – do valor enquanto forma 

social. Isto porque se a concorrência aumenta o lucro individual, ao mesmo tempo 

reduz a massa (relativa ou absoluta) de valor social. A completude de uma taxa média 

de lucro só faria sentido, entretanto, mediante sua queda tendencial, com ou sem leis 

contrariantes que seriam o histórico logicamente determinado pela lei enquanto tal. 

Na crítica de Marx, a queda tendencial da taxa de lucro seria síntese da 

contradição capital trabalho, na forma de composição orgânica do capital. A mais-

valia, aqui, como categoria da acumulação, teria de ter sua identidade contraditória na 

forma da relação entre tempo de trabalho e trabalho necessário. Assim, enquanto 

desenvolvimento das forças produtivas – a relação entre constante e variável – a 

produtividade do capital – feito às cegas pela formação de um preço geral de produção 

é, inexoravelmente, desenvolvimento das forças produtivas, tanto social quanto 

individualmente.  

A ilusão da concorrência se estabeleceria na medida em que o capital mais 

produtivo, isto é, o que produz menos valor, fosse o que incorpora mais mais valia 
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social, a partir da diferença de sua produtividade (maior composição orgânica de 

capital) e da massa de seus investimentos. O maior lucro individual, entretanto, 

fundar-se-ia numa redução social da mais valia produzida. O que aparece como custo 

ao capitalista individual (o capital variável), sob a lei da formação de um tempo social 

médio de trabalho seria, assim, redução do valor. Caberia lembrar quando Marx 

localiza a ilusão do capitalista em que o capital variável seria, necessariamente, 

trabalho necessário e mais trabalho. A redução do primeiro se poria como redução do 

sentido da própria produção de mais valia, isto é, do valor.  

A massa crescente de capital constante que move o variável, como composição 

orgânica do capital, reduziria a remuneração dos próprios investimentos para explorar 

trabalho. Nesta medida, a contradição, do ponto de vista da consciência se daria entre 

o individual subjetivo e a objetividade do processo social. A máxima exploração do 

trabalho, assim, do ponto de vista de seus custos, no capital individual, seria tanto 

menos trabalho para mais capital, ainda que individualmente isso resultasse em maior 

taxa de lucro. Marx, chega a localizar, no volume dois do capital, como o desperdício 

da fuligem, dos fios do algodão, em sua respectiva indústria, estavam calculados no 

valor da mercadoria. Já os fios que se rompem a toda hora não está e nem realizará um 

tempo individual cabível no social que determina o primeiro. De qualquer modo, 

mesmo os que passam no vão da fita de chumbo de Lesbo 
29

, estariam sob contínua 

redução da massa de mais valia, como resultante do aumento de sua taxa, como 

identidade da valorização. A “ilusão da concorrência” seria o fetiche do capital, de 

acumulação inexorável e ontológica, que a acumulação individual traria em 

contradição com a desvalorização social que a própria concorrência traria.  

No que tange à própria lei, Marx se refere à forma enigmática, ou ao “enigma”, 

da reprodução social. Tentar desvendá-la teria constituído as diferenças entre as 

escolas da economia política de seu tempo e antes, “... desde Adam Smith”.  

O enigmático da forma capital, entretanto, seria não compreender esta lei como  

forma lógica determinante da própria historicidade do capital, ou seja, a contradição 

entre aumento do lucro individual e redução da taxa geral de lucro. Entre todas as 
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 Na analogia de Giannotti (1997), à média social. 
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determinações desta contradição, o desenvolvimento das forças produtivas, enquanto 

pressuposto e resultado do processo de produção do capital, constituiria o sentido da 

finitide moderna da crítica, da formação categorial e do capital. No entanto, na sua 

reposição, o desvendamento da forma enigmática, não se faz como revelação positiva 

de verdade. Na relação entre a esfinge e seu enigma, o reconhecimento do enigma, 

evidentemente, como forma social, seria limite possível do próprio alcance da crítica. 

A criptografia da forma social, neste plano, é constitutiva da reprodução social e estar 

nesta teria como condição inexorável socializar-se por não desvendá-lo.  

Na forma de razão, a que este socialismo científico de Marx de O Capital 

expressa, é constitutiva a negação identitária desta pelo irracional. Se aqui falamos do 

ponto de vista de consciências e personificações, não encontraríamos uma razão 

iluminadora, meramente. Mas que, enquanto razão, o enigma seria forma social e, 

neste ponto, enquanto sociedade, ele seria a razão suficiente, de uma dialética 

desveladora do real. Enquanto lei, enfim, o capital se fundaria em seus enigmas:  

(...) Se, porém, por outro lado, se considera que a Economia Política até agora certamente tateava 

em torno da diferença entre capital constante e capital variável, mas nunca soube formulá-la 

definidamente; que ela nunca apresentou a mais valia separada do lucro e o lucro nunca em forma pura, 

separadamente de suas partes constantes, autonomizadas entre si – como lucro industrial, lucro 

comercial, juros, renda fundiária; que ela nunca analisou a fundo a diversidade na composição orgânica 

do capital e, portanto, tampouco a formação da taxa geral de lucro -, então deixa de ser enigmático que 

nunca lhe foi possível decifrar esse enigma. (L. III, v. 4, 155-6).  

Os diversos momentos da reprodução, na forma de ramos produtivos, no âmbito 

do nivelamento da taxa média de lucro, inclusive como limite da taxa de juros, são, 

enfim, momentos concorrenciais na distribuição da mais valia, na forma preço e auto 

determinados. Assim, o desenvolvimento das forças produtivas seria inexorável para 

todos os segmentos, setores, ramos produtivos, dada a formação a posteriori da medida 

que, na contradição entre capital constante e capital variável dispensaria trabalho.  

Os processos expansivos de acumulação absoluta de capital, são compensatórios 

e contraditórios, porque inversamente proporcionais, ao aumento da taxa de mais valia 

(o aumento desta coincidiria com a redução relativa de sua massa, necessariamente).  

Os investimentos de capitais, aliás, buscam absolutamente, compensar o que 

relativamente é desvalorização. Assim, a máxima exploração do trabalho coincidiria 
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com a mínima produção do valor, ao mesmo tempo em que coincidiria com a 

expansão compensatória dos investimentos de capital. Mesmo o crescimento da massa 

de lucro seria forma de compensação da redução de sua taxa de lucro, necessariamente 

derivada do aumento da taxa de mais valia.  

Dada a forma, “às costas”, como forma de consciência, é inexorável pensar no 

trabalho somente em termos de custos de produção e, deste ponto de vista, sobre o que 

se poupa capital, custos. Não se teria a consciência da desvalorização social, como 

valorização do capital individual, seja nacional ou mundial.  

Do ponto de vista da personificação disto, o que menos produz valor é o que 

mais se valoriza. Esta a forma de uma concorrência que só poderia ser negativa
30

, 

como redução de valor, cuja expansão seria compensatória. Nesses termos, a 

concorrência como lei cega reduziria custos e tornaria inexorável, como forma social 

capital, o desenvolvimento das forças produtivas e sua valorização contraditória.  

A ilusão de acumulação, dada pela forma individual da consciência (como 

sujeito), estaria na contradição objetiva do capital, mediada, esta diferença, entretanto, 

por uma abstração real, tempo social de trabalho. A sua efetividade estaria nas 

determinações de consciência redutoras, constitutivas e inevitáveis para que capital 

seja forma social. A metafísica enquanto abstração pressupõe, no abstrair, a 

consciência fundada na diferença entre o aparecer e o ser do real, aqui, o capital como 

forma social.  

A determinação do capital enquanto “tempo social” (L. III, v. 4, 189), constitui, 

como personificação do fetichismo de acumulação, o capital ou o capitalista 

individual, que só ganha em determinação na relação com a formação do preço geral, 

de uma média puramente social, como mais trabalho. Assim, deter mais trabalho neste 

processo é ser mais produtivo, ou seja, é produzir menos valor. As contas do capital 

social seriam negativas, embora a forma individual de reprodução ampliada dos 
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 Aqui nos colocaríamos em contraposiçãoa Robert Kurz que identifica , coerentemente, a concorrência do 

capitalismo de Estado da revolução soviética, como negativa. Contudo, não por ser capitalismo de Estado, 

soviética, mas por ser concorrência capitalista. Se o contraponto é o capitalismo ocidental, o que seria uma 

concorrência positiva do capitalismo ocidental? Ambas resultaram na mesma dívida mundial, afinal... Bem, nem 

mesmo Kurz chega a essa afirmativa (concorrência positiva), o que mesmo ali seria difícil de argumentar... 
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capitais que ficariam, seja positiva. O individual, entretanto, o sujeito capitalista, seria 

a consciência fetichista da concorrência como forma necessária da efetividade social.  

É nesta medida que se levantaria o “poder social” perante a condição da 

consciência do capitalista ser a de um “funcionário do capital”, cuja relação definida é 

a de “poder” cindida em “poder social geral” e “poder individual”. A noção de poder, 

aqui, se faria como a forma sociológica, de classe e sua respectiva consciência, de 

definir os termos históricos, quaisquer que sejam os preceitos desse último, ainda que, 

evidentemente, seja necessário saber de tais preceitos em cada situação. A definição 

desses preceitos viria no sentido da possível condução do sentido histórico que a 

dialética poderia estabelecer, a partir de sua forma positiva de tempo, de história, de 

materialidade e de si mesmo.  

Contudo, consideremos a individualidade de sujeito, como concorrência, forma 

de consciência necessária às determinações do trabalho como “poder social geral”. Ou 

seja, a consciência de indivíduo estaria no universo da sobrevivência ontológica (em 

si, natural) sob a capacidade maior ou menor de satisfazê-la. Nesta medida, a redução 

dos custos, sejam do Estado, da empresa ou do indivíduo, seria – do ponto de vista da 

personificação do capital no indivíduo (forma de consciência de si enquanto 

individualidade) – a perspectiva da cada vez maior habilidade de se repor na 

reprodução social do capital. A concorrência, entretanto, como forma de consciência, 

estaria no invólucro da cisão entre poder pessoal e social do capital. É no invólucro da 

forma cega da média social que se coloca a concorrência como consciência objetiva do 

sujeito, personificando, aliás, o fetichismo de capital.  

No universo da subjetividade, interessaria o aumento do mais trabalho, em 

relação ao trabalho necessário, ainda que isto leve à redução da mais valia social geral. 

Daí a afirmativa de Marx de que nenhum capitalista emprega por livre e espontânea 

vontade métodos mais produtivos em sua empresa ( L. III, v. 4, 189).  

A objetividade, entretanto, engolfaria o sujeito, no sentido de que ele seria forma 

objetiva de consciência. Do ponto de vista social, a inevitabilidade da concorrência 

que, estando no plano individual (de Estados Nacionais, de empresas ou mesmo do 

próprio indivíduo), tornaria inevitável o capital como desenvolvimento das forças 

produtivas. Aqui, do ponto de vista social, Marx estabelece a relação entre 
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subjetividade e objetividade hegeliana. Ou seja, a consciência subjetiva chegaria à 

razão para se dar conta de que a contradição não é posta pelo sujeito e que este seria 

ilusório enquanto tal, pois é da objetividade do objeto efetivar o sujeito. Esta relação 

sujeito objeto, portanto, é objetiva tanto em um quanto em outro termo da relação. 

Assim, sua consciência perderia a determinação de subjetividade o que, para Hegel, 

conscientemente ou não, levaria ao reconhecimento de que o sistema da dialética não 

seria uma panlógica.  

 Para voltarmos à forma enigmática da contradição capital, a consciência 

individual, do sujeito, se quisermos, mediar-se-ia já pela abstração real do trabalho, ou 

da média social. Daí determinada objetividade da consciência do capitalista individual. 

O crescimento de seu capital individual reduziria a valorização social do capital. Daí 

não ser da vontade do capitalista investir em forças produtivas, como observou Marx 

numa contradição entre individual e social (L. III, v. 4, 189)
31

.  

No universo desta contradição entre acumulação individual e social do capital, o 

seu sentido histórico negaria seus termos, no sentido da história estritamente da 

dialética, ainda que não se saiba a que tal negação chega.  

Esta contradição essencial do capital, isto é, a negatividade que retira todas as 

determinações do ser, sendo a identidade do ser capital o negativo para consigo 

mesmo, constituiria o processo histórico, da crítica de Marx de O capital, com formas, 

digamos, inevitáveis: 1) Concentração dos meios de produção; 2) Organização do 

trabalho como trabalho social e 3) Estabelecimento do mercado mundial. Nesta 

medida, a redução da taxa de lucro operaria como estreitamento crescente da riqueza 

“...não só material, mas de valores-capital...” que coincidem com a mundialização da 
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 Adorno, em sua Dialética Negativa, refere-se a esse problema, ainda mais, segue uma crítica a Kant, no que 

diz respeito ao universal prático da Crítica da Razão Prática. Nesse sentido, para Adorno, a consciência 

individual seria ilusão de diferença, pois ser indivíduo e sujeito seria possível somente no interior da forma 

social e na medida em que fosse reposição social. Deste ponto de vista, para Adorno, a subjetividade é a 

consciência fetichista e, assim, necessária, das determinações sociais, isto é, que estão além do racional, porque 

média, como bem já comentamos acima. A máxima univesal kantiana, portanto, fazer de tua ação uma forma 

universal, de validade para todos, enfim, na crítica de Adorno, seria a inexorabilidade da destituição do 

indivíduo, perante as determinações sociais. Assim, o sujeito, só faria sentido como ilusão natural de si mesmo 

como alteridade ao social. 
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produção capitalista, na forma do comércio exterior, não só de mercadoria e mão de 

obra, mas de capitais. O estreitamento de sua base, enfim, determina a expansão, ao 

mesmo tempo que é resultado desta.  

A crítica à economia política, portanto, devém em não considerar esta tendência 

como imanente e identitária do capital e, assim, sua contradição lógica e histórica. 

Nesta medida, o enigma não estaria desvendado pela economia política no tempo de 

Marx, “...desde Adam Smith...” (L. III, v. 4, 154) em que as diferentes escolas são 

formas distintas de tentar desvendar o “enigma do capital” (L. III, v. 4, 156), cuja 

contradição fundaria os termos da contradição da dialética para consigo mesmo, agora 

estritamente social, não mais natural, do capital. O enigma, no entanto, consistiria na 

imanência da redução de sua taxa de lucro com sua expansão e que a isso não se 

trataria de solução, isto é, de uma adequação entre lucro e mais valia relativa, mas de 

superação de seus termos.  

Assim, reconhecer essa lei seria desvendar o “enigma do capital” em que a 

distribuição na forma de renda, salários e lucros, não constituiria uma igualdade 

simples entre distribuição e produção de valor. A máxima distribuição de valor (só 

distribui, mas não produz) coincidiria com a concentração do capital determinado pelo 

aumento dos custos que redefinem um nível médio mundial mínimo para se fazer 

como capital.  

Nesta medida, o crescimento, tanto do ponto de vista do que se constitui capital 

mínimo, como a expansão mundial do capital, deviria desta imanência do processo 

crítico  realizada como excedente de capital. Nos termos de um capital produtivo, 

tratar-se-ia de compreender a expansão do capital variável, mesmo como redução 

relativa ao capital constante investido para explorá-lo, reduzindo a taxa de lucro, ainda 

que aumentando a exploração do trabalho.  

O enigmático se desfaz, contudo, não como um desvendamento histórico 

iluminado. Ao contrário, a crítica seria a admissão de um enigma como condição 

necessária da consciência histórica do capital, em que a finitude da forma social teria 

de levar à negação de seu instrumental de crítica e consciência, mostrando assim, os 

termos, hegelianamente, de uma finitude lógica da própria dialética... desde sua 

existência... como identidade dela. O enigmático é reconhecê-lo como questão, não 
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como solução. A economia política criticada por Marx, não teria realizado, sob esse 

aspecto, nem uma nem outra. 

O enigma, estaria assim, na relatividade de seus termos, na expansão da taxa de 

mais valia com a redução de sua massa relativa, ou mesmo absoluta – revolução 

microeletrônica (Kurz, Mandel), para os dias atuais –. Entretanto, a necessidade 

exponencial de sua expansão para compensar a redução da produção de valor se 

identificaria meramente com crescimento e sua implicação com acumulação, 

desconsiderando a identidade dialética entre crise e acumulação. A “lei enquanto tal”, 

entretanto, determinaria suas “formas contrariantes” na forma concorrencial de 

manter-se numa margem de sobrelucro relativa. Contudo, o sentido histórico enquanto 

capital se faz por uma redução cada vez maior da máxima do lucro, dada a redução do 

tempo de trabalho necessário, ainda que o sobrelucro relativo aos capitais 

concorrenciais possa até ter aumentado, mas sob uma margem de lucro cada vez 

menor. Essa margem de lucro reduzida, chegaria do universo do excedente monetário 

e como capital estritamente monetário. Sua expressão externa mais fetichizada seria a 

substitução da taxa de lucro pela taxa de juros. Assim, as leis contrariantes se fazem 

como afirmação de uma negatividade que são, enquanto tais, o desenvolvimento das 

forças produtivas.  

O barateamento do capital constante, os mercados excedentes, as trocas 

internacionais e barreiras alfandegárias, jamais se colocariam, do ponto de vista da 

crítica, como formas de impedimento da redução crítica da produção de mais valia, 

mas se colocam no universo dessa redução na forma concorrencial e reiteram a 

contradição capital trabalho com a sua identitária redução da massa de mais valia. Em 

última instância, a “lei enquanto tal”, sem as suas contrariantes, formaria tanto lógica e 

historicamente o capital. O contrário, as contrariantes sem a lei geral, não seria 

verdadeiro...  

Se aqui o conceito se faz como sujeito, sua sujeição a si mesmo seria esta 

contradição que põe a necessidade lógica de sua negação enquanto forma social, ao 

mesmo tempo em que negação de uma lógica aproximativa da verdade do mundo. Sua 

verdade enquanto sistema da crítica negar-se-ia, entretanto, como verdade. Nesta 

simultaneidade tem-se crise e acumulação relacionadas à crítica social e ao limite 
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lógico e histórico da própria dialética social. Desconsiderar ou resolver a crise, se 

colocaria, do ponto de vista da crítica social de Marx ao capital e n’ O Capital, como 

forma da economia política, objeto desta crítica.  

A passagem da manufatura para a maquinaria e desta para a grande indústria é a 

de um crescimento contraditório entre crescimento ascendente da massa de capitais 

investidos e queda tendencial da taxa de lucro. A exportação de capital como forma do 

imperialismo, na tese de Lenin, seria a de que o capital da grande indústria se 

expandiria como excedente de capital e não de mercadorias, como pressupõe Rosa 

Luxemburgo, do ponto de vista de uma crise pela realização da mais valia. O fim da 

expansão de mercados consumidores e do não-capitalista, pela expansão da 

mercadoria, coincidiria com o fim do capital, dada a determinação da realização da 

mais valia.  

Nesta contradição, para Lenin, o capital social como a desigualdade de 

acumulação entre os dois departamentos da economia, em vantagem para o 

departamento I, produtor de máquinas, significaria excedente de capital e não de 

mercadorias, mas determinantemente forma de desvalorização do capital. Nesta 

medida, de acordo com Lenin, o problema estaria na exportação de capital como 

forma crítica final, dadas as guerras necessárias para as atualizações dos estados 

nacionais em relação às forças produtivas sociais historicamente atingidas pelo capital. 

A expansão se determinaria pela desvalorização que o próprio acumular é.  

Para Marx, a extensão da taxa de mais valia seria forma contrariante da queda 

tendencial da taxa de lucro. O sentido aqui se daria como história fundada na 

contradição de sua lei enigmática, isto é, entre “a lei enquanto tal” e suas “causas 

contrariantes”. Sob uma aproximação estrita a Marx, seria o caso de se considerar o 

capital como forma social secular, ou mesmo milenar (ele não o mediu assim) a partir 

do universo dessa contradição em que as contrariantes se fundariam na lei. Não 

obstante, esse fundamento é, ao mesmo tempo, a redução e a negação da lei. Só neste 

universo o capital constituir-se-ia como história social, enquanto história de capital, 

que se expressaria em como “(...). Aqui se mostra novamente que as mesmas causas 

que geram a tendência à queda da taxa de lucro também moderam a realização dessa 

tendência.” (L.III, v.4, 171).  
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A máxima expressão desse sentido de história - aqui no interior do que seria a 

negatividade essencial da contradição para Marx - talvez seja o “comércio exterior” 

como uma das causas contrariantes anunciadas. Se a partir dele se deteria a elevação 

da taxa de lucro, devido à menor composição orgânica nesse “exterior”, a própria 

contrariante, então, teria como lei dela a queda tendencial da taxa de lucro dado o 

desenvolvimento interno e externo das forças produtivas que daí resultaria. Só nesta 

relação a contrariedade formaria uma contradição no estrito interior do capital, na qual 

mover-se-ia o sentido de tempo histórico.  

Nesta medida, o histórico, como aquilo que se faz enquanto história do trabalho, 

estaria no invólucro dessa temporalidade fundada na contradição entre tendência e 

causas contrariantes. É nesta simultaneidade negativa, pela “lei enquanto tal”, que as 

contratendências realizariam a sua determinação que, nesta unidade negativa pela tal 

“lei”, realizam o desenvolvimento das forças produtivas como unidade entre a lei e 

suas contrariantes. Assim, a contradição entre ambas se formaria na medida em que 

não se trata nem de mera oposição, nem de mera combinação ascendente da 

acumulação de  ambas, no sentido de que a contradição das causas contrariantes seria 

impedir a queda tendencial. As causas contrariantes, entretanto, só seriam uma 

contradição se a tendência da queda fosse a identidade de tais causas... A 

contrariedade, assim, torna-se contradição na medida em que não seria o caso de 

eliminar um pelo outro, isto é, as causas pela lei e vice-versa. 

A contradição, se faz na medida em que se supere a mera oposição de uma “lei” 

com “uma causa”, num choque de positivos cujo resultado é zero, obtendo-se a pura 

manutenção de cada mesmo. Contudo, na crítica de Marx, esta identidade de 

contrários levaria à negação de seus próprios termos, da lei, porque cai a taxa de lucro 

de modo a negar o próprio capital, das causas, porque não farão sentido sem a lei. A 

causa ao produzir sua contrariante nega a ambas, talvez aí resida um sentido de 

contradição. 

Não obstante, a negação de seus termos teria, de acordo com os pressupostos da 

crítica de O Capital, de impedir a consciência iluminada de sua finitude. A forma 

desta finitude enquanto tendência seria a que a crítica buscaria chegar, contudo, 

admitindo o universo sombrio da própria razão e identitário da razão enquanto o 
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irracional, porém, constitutivo da sociedade e fetichista na qual participa. A 

contradição se formaria na medida em que a causa contrariante é condição e resultado 

da lei. A título de exemplo, a expansão do comércio é consequência da queda 

tendencial da taxa de lucro e produz a mesma, contrariando o seu sentido de 

contrariante. 

Se o comércio exterior baratearia pressupostos da produção (capitais constantes 

e variáveis) aumentando a taxa geral de lucro, a ampliação do próprio comércio 

exterior passa a ser resultado da redução da taxa de acumulação de capital que redunda 

em capital ocioso em suas múltiplas formas. Ou seja, mesmo a formação da taxa de 

lucro mundial média – com suas diferentes formas de produção, inclusive a escravidão 

na colônia – passa a ser cada vez mais necessária para compensar a alta composição 

orgânica do capital. Contudo, em sendo capital seria a forma histórica, como 

desenvolvimento das forças produtivas, tanto no exterior como no país exportador de 

capitais. Esta simultaneidade da lei da queda tendencial, tanto na lei enquanto tal, 

quanto em suas causas contrariantes, aliás, seria a apresentação de Marx da diferença 

de sua posição, frente à acumulação, em relação à Ricardo, apresentando-se assim a 

diferença entre economia política e a crítica a essa:  

Assim ele [o comércio exterior] acelera, por um lado, a acumulação, por outro, também o 

descenso do capital variável em relação ao capital constante, e com isso a queda da taxa de lucro. Da 

mesma maneira, a ampliação do comércio exterior, embora tenha sido na infância do modo de produção 

capitalista sua base, tornou-se, em seu progresso, pela necessidade intrínseca desse modo de produção, 

por sua necessidade de mercado sempre mais amplo, seu próprio produto. Aqui se manifesta novamente 

a mesma duplicidade do efeito. (Ricardo deixou totalmente de notar esse lado do comércio exterior). 

(L.III, v. 4, 171)  

A expansão do capital, aqui como comércio exterior, detém essa duplicidade no 

sentido de ser ao mesmo tempo contrariante, mas cujo efeito seria a queda tendencial, 

aquilo que, enquanto causa, buscaria evitar. A contradição estaria em que a causa não 

evitaria ser o seu próprio efeito, isto é, as causas contrariantes à queda tendencial da 

taxa de lucro não evitariam ter a queda como efeito identitário de sua contrariedade 

que, assim, se contradizem enquanto causa e são, ao mesmo tempo, efeito. Tanto uma 

como outra são formas da “lei enquanto tal”. As causas da contrariedade da lei 

colocam o histórico como esta finitude não desvendável no interior desta contradição, 
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nem além, nem aquém dela, para ser histórico. Contudo, só no interior desta 

contradição é que se daria a história enquanto história do capital, do trabalho e, então, 

a negatividade da dialética para consigo mesma… Do ponto de vista da natureza, aqui, 

tudo é social. 

As contradições enigmáticas do capital, na expressão de Marx, estariam no 

universo do desenvolvimento das forças produtivas como redução da produção de 

valor, cuja expressão seria a queda da taxa de lucro, condição e resultado da expansão 

do capital em todas as suas formas categoriais. Ainda que aqui tenhamos a expectativa 

coerente com a crítica de uma finitude do capital, o sentido da contradição está no 

universo do tendencial. Este último como o pressuposto de uma verdade negativa, em 

que o enigma desfeito é reconhecer que não se o decifra. A tendência como esta 

verdade negativa, entretanto, se fundaria na contradição entre “ (...). O decréscimo 

tendencial da taxa de lucro [que] está ligado a uma elevação tendencial da taxa de 

mais-valia, portanto do grau de exploração do trabalho. (...).” (L. III, v. 4, 173).  

O universo histórico como a finitude não desvendada, como forma inexorável da 

consciência da própria crítica à economia política, teria que chegar a esta forma de 

negatividade em que, do ponto de vista essencial, o histórico seria a “ crescente 

produtividade do trabalho.” (L. III, v. 4, 173) como autonegatividade. A tendência 

seria o universo obscuro que a crítica mesmo não revelaria enquanto superação da 

história, justamente por ser posta, tal tendência determinada por esta lógica. Isto tanto 

por ser uma crítica teórica, como por ser uma forma social crítica.  

Do ponto de vista categorial e histórico (neste sentido, enquanto história da 

formação do trabalho, no invólucro lógico da contradição trabalho necessário e mais 

trabalho) o desenvolvimento das forças produtivas se constitui como realização do 

capital, isto é, de sua circulação monetária estritamente necessária, não de valor. Ao 

mesmo tempo, na forma dinheiro, efetiva-se socialmente como ilusão de capital. A 

isso se associam a forma da crise de produção de valor e o fetichismo de capital em 

sua forma monetária.  

Já ressaltamos anteriormente, que com o desenvolvimento das forças produtivas, 

nos termos do “capital da grande indústria” (Grundrisse), a mais valia seria 

desconsiderada do processo de produção. Enfim, não se trataria mais de o capital da 
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grande indústria produzir mais valia, mas essencialmente, desenvolver as forças 

produtivas, constituindo os termos do que Marx chamou nestes escritos de “capital 

social”. Nesta contradição, a forma social seria, como condição e resultado, o 

excedente monetário. O universo da reprodução social, entretanto, incluiria a 

consciência de segundo grau de si mesma. Não se naturalizaria o valor, no sentido da 

desigualdade entre valor e preço. Aqui se incorreria na ilusão de que se produz valor, 

porque não se o produz mais. O dinheiro e seu fetichismo de capital, entretanto, 

ficcionalizaria o capital na forma de consciência necessária do processo de reprodução 

do capital. A formação da bolsa de valores e a duplicação (“duplicatas”) do dinheiro, 

seriam a formação do capital monetário, concorrente entre si, através dos bancos 

mundiais e do que Marx chamou de “bancocracia”.  

O que nos concerne aqui é a forma do excedente monetário enquanto a 

constituição do capital fictício e a forma ficcional de subjetividade a que isso está 

relacionado. Estaríamos assim no universo da ficcionalização categorial como forma 

do fetichismo de capital, na forma do capital da grande indústria
32

.  

Se há uma passagem da forma do capital de crédito a juros para o que Marx 

chamou de “capital fingido” (fingiertes Kapital), ao invés do que se traduziu por 

fictício  (fiktives Kapital)
33

, reconhecemos, de acordo com o tradutor, que Marx não 

teria dito capital fictício e sim “capital fingido”. Entretanto, isso corrobora para nosso 

argumento a respeito de que a ficcionalidade do capital se relacionaria a uma forma de 

consciência ficcional necessária. A expressão “capital fictício”, comportaria, portanto, 

a contradição sujeito objeto como o universo da reprodução social, repondo os termos 

da forma fetichista na universalidade do ser social.  

Isto teria importância, por exemplo, no âmbito de certa história do marxismo que 

faz Perry Anderson, em Considerações sobre o marxismo ocidental, reconhecer certa 

pendência da crítica materialista, dizemos, em direção às temáticas estéticas
34

. As 

                                                 
32

 Dentre os críticos que se colocaram pela crítica do valor ou pela forma crítica da valorização (Grossmann, 

Rosa, Lenin, Trotsky, Mandel, Kurz). 

33
 Nota do editor da edição de O Capital que nos é referência. 

34
 Mesmo os considerados marxistas dialéticos, como Adorno, Lefebvre, fizeram inflexões sobre a estética do 

ponto de vista marxista, que nestes estudos não acessaremos.  Nesta discussão não acessada, caberia o 
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contradições desta situação social crítica que levariam à desconsideração das 

determinações da contradição capital trabalho – na forma de mero desenvolvimento 

das forças produtivas, ou capital da grande indústria – seriam o fundamento desta 

virada temática apresentada por Perry Anderson.  

Do ponto de vista da contradição capital, isto é, do desenvolvimento das forças 

produtivas e das relações de produção, o universo da forma ficcional da reprodução 

social constituir-se-ia do ponto de vista da circulação do capital monetário. Para Marx, 

seria o reconhecimento não somente – ainda que determinante – das “duplicatas” 

como duplicação, isto quer dizer, multiplicação do dinheiro no processo de circulação 

do capital enquanto capital circulante, mas também que o capital monetário como 

empreendimento amplamente capitalista, ainda que na forma dos juros - mas como 

                                                                                                                                                         
questionamento preliminar a respeito de Guy Debord, relativo à deteminação estética, dada a forma da 

sensibilidade do ver como fundante de sua crítica. Ainda, teríamos de reconhecer, neste universo estético, a 

aproximação de Guy Debord ao cinema. O afastamente do marxismo, assim, da teoria do valor, estaria 

relacionado à crise da própria valorização com forma da grande indústria, em que o mais trabalho já não seria 

mais o resultado das relações de produção. Contudo, isto não como adequação entre a crítica e seu objeto da 

crítica, isto é, entre crítica e forma social. Seria muito mais um afastamento da crítica do valor e de suas 

determinações com formas substitutivas, mas cujo fundamento é a crise da valorização, etc. etc... Do ponto de 

vista lógico, a dialética como crítica , se manteria sem a reposição de um fundamento da contradição para a 

noção de espetáculo, por exemplo... Isto como interrogante, mais do que afirmativa. Na transcendência dialética 

social de Marx, manter-se dialeticamente, desconsiderando a contradição, seria um problema da crítica. Assim, 

esteticamente de qual forma da crítica estaríamos falando? O que significaria sua forma estética, do ponto de 

vista da transcendência em relação às contradições de O Capital  de Marx? Como um avanço à crítica d’O 

Capital, perguntamos... Inclusive a reaproximação para com os Manuscritos, de uma estética da sensibilidade, 

suporia tal aproximação, como superação a’O Capital de Marx. Não é o caso de nos encaminharmos nas 

contradições do argumento estético, até mesmo por minha falta ao assunto. Penso que o desenvolvimento de 

nosso argumento tenha muita relação a esta crítica, ainda que a estética não nos seja objeto, certamente. 

Teríamos de nos aproximar desse universo, considerando a possibilidade de as próprias categorias do capital, 

como mercadoria e dinheiro, por exemplo, se tornarem personagens de um cenário cujo palco é o capital. Nesta 

medida, ainda que não desenvolvamos este aspecto, a ficcionalização do processo social constituiria uma 

consciência crítica, materialista, isso é, a partir do próprio Marx, mas cujo sentido é o de secundarizar as 

determinaçções do valor. Neste invólucro estamos apenas perguntando, embora não desenvolvendo, até que 

ponto não chegaríamos à estetização da crítica como forma positiva e afirmativa da crítica, enquanto crítica 

estética...Assim, também no invólucro, mas não só, do que buscam negar, uma consciência ficcional da crítica, 

justamente por se afastar da contradição capital trabalho, aqui em acordo com Perry Anderson. 
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distribuição da mais valia – concorreria com todo e qualquer capital, inclusive com o 

produtivo. Nesta relação, ainda que o capital produtivo seja o lastro de valor que 

determina o limite da expansão do capital a juros, a concorrência entre ambos é a de 

que o dinheiro se faça como mercadoria mais solvável que qualquer outra mercadoria, 

seja produtiva ou não. No universo da concorrência, a mercadoria dinheiro, ou o 

dinheiro como mercadoria, não se diferenciaria de qualquer outra mercadoria, a não 

ser pela sua auto precificação. Contudo, ficar neste momento da forma do capital 

monetário, seria estar no limite da economia política de seu tempo em que a mera 

oferta e demanda de capital seria o universo da adequação entre produção e realização 

da mercadoria produzida. Lembremos rapidamente que as letras de câmbio eram 

forma monetária que negociavam mercadorias e podiam ser descontadas nos bancos, 

por exemplo, o Banco da Inglaterra. O principal negócio bancário, entretanto, seria a 

sua economia de capital, isto é, reproduzir muitos empréstimos de dinheiro, na forma 

de títulos e ou notas bancárias, com baixo estoque de dinheiro, porém, com a 

circulação de notas que, evidentemente, cobravam juros em seus descontos no banco. 

A diferença entre notas de longo e curto prazo, mesmo diárias, permitiria que o 

mecanismo bancário emprestasse muitas vezes a mesma nota, antes de seu 

vencimento, o que constituiria uma duplicação monetária e negócios bancários, cujo 

resultado seria a acumulação monetária (devido aos descontos com juros) como capital 

bancário. Com a mesma nota bancária (título) fazendo e refazendo negócios com 

vencimentos mais curtos, o processo foi o de concentração do capital social enquanto 

capital bancário. Note-se que os descontos de curto prazo, aliás, lastreariam os 

empréstimos de longo prazo, de modo que uma redução  no desconto do primeiro 

determinaria redução dos negócios do segundo. Isto tudo, certamente  considerado 

dentro do invólucro do desenvolvimento das forças produtivas enquanto queda 

tendencial da taxa de lucro, já localizada nesta contradição mais acima, não 

estritamente como postura monetarista do argumento apresentado. 

A mudança qualitativa a que isso se vincula, na forma de capital fictício, não se 

restringe meramente à crescente massa do capital monetário em detrimento do 

produtivo. Fundamentalmente, teríamos uma determinação da circulação monetária 

em relação ao processo produtivo.  
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De um ponto de vista de certo resultado como mediação social, tem-se a 

expansão da dívida, do crédito, da separação entre compra e venda (meio de 

pagamento) em que a dívida passaria a se constituir como forma do trabalho, enquanto 

mediação social. Assim, o excedente monetário realizaria o sentido contraditório da 

acumulação do capital bancário (pressuposto pela taxa de juros), mas que, do ponto de 

vista social, a consciência da acumulação seria falsear o trabalho. Talvez aqui encontre 

algum sentido crítico de “fraude” como qualitativo desta forma de acumulação, 

expressão utilizada por Marx e Engels a respeito dos negócios financeiros sob a 

determinação do capital fictício. Assim, o acesso ao dinheiro e à dívida como 

endividamento, se constituiria como o objetivo do processo produtivo já que a 

precificação do dinheiro seria mais rentável que a taxa de lucro. A condição 

“encalacrada” das firmas que Marx considera, a partir das CPIs (Comissões 

Parlamentares de Inquérito) inglesas por ele pesquisadas, expressariam a socialização 

pelo excedente monetário, certamente, em relação ao trabalho produtivo.  

A duplicação monetária em cada nova transação, assim, permitia o desconto e 

redesconto, de notas sobre notas, de modo que a mera circulação de dinheiro se faz no 

empreendimento do capital bancário e como forma de sua acumulação. No curso da 

concentração do capital social na forma de capital bancário, por ações ou letras de 

câmbio, acessaríamos na crítica de Marx, o reconhecimento que a compra de 

mercadorias, em firmas “encalacradas” nas dívidas e estoque de mercadorias, se dava 

para se ter acesso ao dinheiro. Estoques sobre estoques eram falsos ativos para se 

acessar o crédito bancário, notas e letras de câmbio, forma de rolar a dívida impagável 

devido à não realização da compra e venda das mercadorias das firmas de comércio 

marítimo analisadas por Marx. 

A produção de mercadorias seria o mero acesso a mais letras para pagar outras 

vencidas que já haviam sido repassadas com mais letras. Marx analisa tal fenômeno 

sob a crise de 1847 em que se tinha a necessidade de compra de produtos no exterior 

devido às más colheitas juntamente com escassez monetária. Muito da importação de 

cereais pela Inglaterra significou drenagem de ouro em espécie dos cofres do Banco da 

Inglaterra. Essa exportação de ouro se teria dado mais pela restrição monetária 

determinada pela lei de 1844, juntamente com más colheitas, do que por gastos com o 
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lastro devido a tais compras. Sem a possibilidade de emissão de notas, pagou-se em 

ouro.  

Tal lei limitava a um montante de depósitos dado em ouro a emissão de notas. 

Contudo, com essa crise, a lei bancária é suspensa e liberam-se papéis em alívio ao 

mercado de capitais produtivos ou não. O preço das notas bancárias estava garantido 

pela dívida pública inglesa, mais do que pelo ouro depositado a que a lei se referia, de 

modo que não houve problemas de preço devido a mais notas no mercado, não 

resultando esse afrouxamento da lei bancária necessariamente em inflação. 

Contudo, o que observa Marx é que, depois desse alívio, a crise já não se 

constituiria mais com o agravante de uma lei bancária qualquer, mas que o excedente 

monetário já seria insolvável, devido ao movimento do próprio capital. A duplicação 

monetária exemplificada por Marx na forma do capital fictício estaria no invólucro dos 

negócios coloniais, com a Índia, China e a produção colonial ou recentemente colonial 

americana. A base de muitas notas que circulavam mundialmente era a produção de 

algodão. O tempo de vencimento das notas – com 3 meses – permitia a renegociação 

da nota, com novas duplicações e saque de notas de comerciantes sobre corretores. O 

volume de tais negócios monetários, entretanto, realizados durante o período de 

vencimento das letras, vence sem que as mercadorias tenham chegado para saldar as 

notas, dada a ficcionalidade que tal duplicação põe em relação ao processo produtivo. 

Num exemplo de Marx, 200.000 libras de mercadorias permitiram uma firma 

comercial com sede em Londres e Calcutá abrir crédito  de 200.000 em cada cidade, 

de modo que 600.000 libras circularam como lastro em 200.000. Aqui Marx analisa 

uma firma comercial que não saldou sua dívida e, no acerto de contas, abriu falência. 

O movimento desta independência do dinheiro em relação ao processo produtivo, na 

verdade forma de concorrência entre dois capitais (produtivo e improdutivo), constitui 

a compra de mercadorias, por atacadistas, como mero meio de acesso a créditos, 

especialmente quando já não se saldam mais as notas a vencer. Dado o excedente de 

notas e dinheiro em relação ao valor, saldar tais dívidas necessariamente levaria ao 

estoque de mercadorias. Observemos esta cotação que Marx faz do Manchester 

Guardian:  
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“ (...) Quanto mais pobres ficavam os participantes, tanto maior sua necessidade de comprar, 

para encontrar assim, em novos adiantamentos, um substituto do capital perdido nas especulações 

anteriores. As compras já não eram reguladas pela procura e oferta, elas se tornaram a parte mais 

importante das operações financeiras de uma firma encalacrada. (...)” (L. III, V, 4, 293)  

Para Marx, entretanto, a relação entre capital produtivo e formas de crédito, 

expressas na relação entre taxa média de lucro e as taxas de juros, se realiza como 

desenvolvimento social das forças produtivas. Em última instância, Marx teria de fazer 

essa observação na medida em que a crítica à economia política se limitava à 

discussão relativa ao que hoje chamamos de políticas monetárias, como regulação 

entre oferta e demanda do dinheiro social constituído na forma de capitais bancários. 

A relação entre taxas de juro e taxa de lucro, devêm da relação necessária e limitante 

entre ambas. Isto porque a demanda por capitais monetários deviria da redução da taxa 

de lucro que, neste caso, exigiria procura de capitais bancários para saldarem sua 

desvalorização. O aumento da taxa de juro seria ainda reforçada pela dificuldade de se 

pagar empréstimos nessas condições, do ponto de vista bancário, o aumento do risco. 

Outra forma da relação limitante entre ambas as taxas seria a expansão do capital 

produtivo que demandaria capital bancário também, numa situação de crescimento e 

acumulação real. Seria o ciclo de seu crescimento aparentemente ausente das 

determinações críticas da reprodução social.  

A expansão do crédito é, necessariamente e até certo ponto, investimento na 

expansão e desenvolvimento das forças produtivas sociais. Nesta medida, a sua 

própria expansão em termos de excedente de oferta teria de se colocar como condição 

e resultado de sua própria expansão. O desenvolvimento das forças produtivas 

proporcionado pelos investimentos que o crédito realiza no capital, enquanto sua 

própria história, resultaria, dada a dispensabilidade de trabalho e a consequente 

ociosidade do capital (duplicação monetária), em volumes absolutos e relativos cada 

vez mais crescentes da massa monetária, e, assim, em capitalização do capital social 

como capital bancário. Em resumo, o investimento do capital financeiro no setor 

produtivo levaria, inevitavelmente, ao excedente monetário – capital bancário – como 

a forma crítica da reprodução social.  

O desenvolvimento das forças produtivas, entretanto, seria constitutivo da 

relação entre taxa de lucro e taxa de juros. A crítica de Marx a Overstone, criador da 
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lei bancária de 1844, é que não se trataria, justamente, de aumento ou diminuição da 

taxa de juros, exclusivamente pela massa maior ou menor de dinheiro no mercado de 

dinheiro. Os limites dos juros não se restringiriam à oferta e demanda de dinheiro. 

Antes, o excedente monetário já adviria de um nível de desenvolvimento das forças 

produtivas cujo excedente seria forma de expressão e, por isso mesmo, enquanto 

aparência, constituiria a todos a consciência do capital bancário, isto é, de que o 

dinheiro é a sua própria valorização. Regular tal valorização, assim, seria constitutiva 

dos monetaristas. 

Do ponto de vista concorrencial, como já observamos, a concorrência entre 

capital monetário e capital produtivo disputaria o excedente, isto é, o mais trabalho. A 

disputa, em termos históricos, seria a de que o empréstimo de capital monetário, por 

parte do produtivo só poderia ser com dispensa de trabalho. Nesta historialização do 

trabalho, a teleologia seria, inevitável e tautologicamente, o excedente monetário.  

Assim, a determinação do capital financeiro se daria pela subordinação a si da 

produção. A realização do processo de compra e venda de mercadorias, na qual se 

deteria a produção de mais valia social – a que se usa para produzir o dinheiro é 

desconsiderada, porque uma nota de 1 ou de 100 teria o mesmo tempo de trabalho – se 

determinaria pela necessidade de produção de novos papéis que protelem a dívida. 

Negociar a dívida tornar-se-ia a mediação do trabalho na forma do capital fictício. A 

subjetividade, enquanto ficcionalização, seria o reconhecer disto como acumulação 

estritamente positiva de capital. No dinheiro teríamos a expressão aparente de valor, e 

não de seu tempo de trabalho. Assim, do ponto de vista da contradição econômica em 

termos de produção e realização de valor, resultaria em estoque de mercadorias e 

dinheiro, letras, etc..., já que a circulação do dinheiro pelo dinheiro se generalizaria 

como interesse geral da nação.  

A crítica ao sr. Overstone, contudo, viria no sentido de que o mesmo não 

reconheceria a relação entre excedente monetário e redução do capital produtivo, na 

medida em que para o sr. Overstone tudo se resumiria na demanda e oferta de 

dinheiro. Nos termos de Marx:  
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(...) Mas a esse valor acrescido do capital monetário correspondia por outra parte, diretamente, o 

valor monetário decrescido do capital real (capital-mercadoria e capital produtivo). O valor de capital de 

uma forma subia porque o valor do capital na outra caía. (L. III, v. 4, 303)  

O universo, portanto, da expansão de capital produtivo ou de crédito, estaria sob 

a determinação do desenvolvimento das forças produtivas cuja forma concorrencial 

seria a unidade pela divisão social do trabalho. Assim, nesta última, o capital bancário 

concorrer com o capital produtivo – o que não evitaria a concorrência entre produtivos 

e entre bancários – como forma do desenvolvimento das forças produtivas do capital 

implicaria na sobredeterminação da taxa de juros em relação à taxa de lucro, dada a 

alta composição orgânica do capital. A contradição capital trabalho, entretanto, não se 

limitaria aí, mas se desdobraria numa contradição entre desenvolvimento das forças 

produtivas e relações de produção. O que Marx aponta, do ponto de vista da forma 

lógica da contradição entre história e lógica seria a socialização do trabalho pelo 

crédito, como finitude do universo da socialização pelo valor, da história do trabalho 

no sentido negativo da história, já apresentado por nós. Sob o problema da história 

social, em sua forma capital, caberia a nós a seguinte cotação de Marx:  

As características dúplices imanentes ao sistema de créditos: por um lado, desenvolver a mola 

propulsora da produção capitalista, o enriquecimento pela exploração do trabalho alheio, num sistema 

mais puro e colossal de jogo e fraude, e limitar cada vez mais o número dos poucos que exploram a 

riqueza social; por outro lado, porém, constituir a forma de passagem para um novo modo de produção 

– essa duplicidade é que dá aos principais arautos do crédito, de Lau a Isaak Péreire, seu agradável 

caráter híbrido de embusteiro e profeta. (L. III, v.4, 318)  

O sentido de história retoma-se aqui no invólucro da finitude do valor, do 

trabalho. Finitude essa, objetivamente, identitária da forma social trabalho, mas que 

pressuporia formas de sua efetividade social como capital fictício. Quanto às formas 

da troca, Marx aqui, teria considerado as determinações do dinheiro no montante de 

mercadorias serviços e negócios. Comprar mercadorias, que já estão estocadas, isto é, 

estocar ainda mais, se  determinaria como circulação do dinheiro, enquanto 

necessidade de negócios, empresas e pessoas, no exemplo de Marx a respeito de 

empresas “encalacradas”, que comentamos.  
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Diante deste universo histórico, a superação do trabalho, anunciada, seria o 

obscuro de uma história que coincidiria com a contradição valor, isto é, do valor e de 

sua crise. A história seria o limite de sua superação identitária.  

Do ponto de vista da crítica, o universo categorial da crítica de O capital não 

seria uma crítica à economia política, a não ser que coincidisse a crítica com o 

universo de seu objeto da crítica: a sociedade, o capital, o capitalismo (já falamos de 

uma crítica não iluminada de Marx, em O Capital). Estes últimos seriam formas 

sociais, lógicas e históricas, respectivamente, de se pensar a ontologia social capital. 

Assim, se a identidade da metafísica fosse o tempo social de trabalho, cujo sentido 

negativo fosse sua própria finitude histórica, as contradições do valor reconheceriam, 

ao contrário da finitude comunal, um processo em que se redefiniriam relações de 

produção. A metafísica e a física, em última instância, deixariam de ser uma 

contradição identitária social (se aqui conseguimos fundamentar a mesma, no nosso 

item sobre a materialidade). Neste universo, entretanto, não haveria forma fechada da 

crítica, dada, enquanto tal, a sua circularidade no interior do que se quer superar. A 

dialética e a crítica materialista, entretanto, não seria a forma definitiva e correta da 

crítica, pela sua própria determinação de ser crítica. Mas no obscuro do histórico, 

como a forma de consciência da crítica dialética, o que se teria na crítica de Marx à 

fisiocracia seriam as indeterminações da crítica. A superação, assim, da condição de 

crítica e de dialética teria de se constituir de modo que não se realizasse a ontologia 

positiva do próprio método da crítica.  

3.3.2. Renda da terra e as determinações de sua forma absoluta  

A crítica de Marx reconheceria as determinações da contradição identitária da 

dialética que se referiam à autocrítica, ou seja aos limites históricos e lógicos ao 

próprio sistema da crítica. Não teríamos a finitude histórica, mas especialmente que a 

forma acabada da crítica, seja pelo revolucionário ou não, seria ilusão da crítica 

iluminada. Nesse sentido, embora constitutivo da crítica de Marx, a superação estaria 

no invólucro da crítica e não para além dele. Nesta medida, a forma final apresentada 

pelos textos do terceiro volume d’ O Capital, a seção VI a respeito da “renda da terra”, 

não seriam formas desdobradas de um fetichismo revelado. Não chegaríamos no 

terceiro movimento (capital, trabalho e renda da terra) de uma contradição superada. 
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Isso pressuporia uma razão social iluminada cientificamente, o que Marx estava longe 

de aceitar como condição de sua crítica científica. Caso contrário o limite kantiano 

(Excerto I) não faria sentido aqui. Em realidade, ressaltamos que a renda da terra se 

incorpora como totalidade social (as três classes), mas num plano conceitual de O 

capital em que se reconheceriam os processos críticos tanto históricos (as crises 

analisadas por Marx, por exemplo, a de 1844, e a de 1853-4), quanto lógicos 

(contradição capital trabalho, queda tendencial da taxa de lucro…).   

A contradição entre o universal e o individual continuaria, contudo, o tempo 

social do trabalho e o tempo individual da produção na agricultura seriam expressos 

entre produção e distribuição de valor. A renda da terra, como forma especialmente 

agrícola do trabalho (o que não exclui a urbana e a renda de minas) estaria no limite da 

distribuição do valor, mas cuja medida seria a taxa média de lucro, e sua queda 

crescente. O ardil da renda da terra seria a passagem, ou melhor, a metamorfose do 

sobrelucro em renda da terra. Isto porque na forma preço e na forma monetária que a 

mesma poder-se-ia distribuir sob a determinação do tempo social médio de trabalho, 

expresso na taxa média de lucro.  

A determinação, assim, da renda da terra, enquanto renda e não produção de 

valor, estaria na contradição entre queda tendencial da taxa de lucro e distribuição do 

lucro na forma de sobrelucro. Nesta contradição, a renda enquanto tal seria forma 

contraditória do capital, pois que teria de ser vista sob o reconhecimento – do terceiro 

livro – do processo crítico do capital. Nesta medida, este sobrelucro estaria no 

mesmíssimo invólucro do desenvolvimento das forças produtivas do capital, visto que 

o excedente de valor acima de seus custos de produção, mais a taxa de lucro médio, 

formariam o limite da renda. Nesta medida, a renda estaria limitada pelo mesmo lucro 

médio social determinado pelo desenvolvimento das forças produtivas. Tomá-la como 

mera lógica positiva a partir da noção de sobrelucro seria torná-la uma ontologia da 

acumulação, no que, aliás, Marx faz essencial diferença em relação aos seus 

posteriores marxismos, especialmente relativos à questão agrária. 

A divisão entre renda da terra, entretanto, estaria na cisão ou contradição campo 

cidade, cuja identidade seria que o trabalho no solo traria um sobre lucro que circularia 

no universo social, na forma preço, mas que, embora gerado na agricultura, seria 
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objeto de disputa de capitais agrícolas ou capitais urbano industriais. Justamente por 

isso, a análise da renda da terra teria de passar do valor, do mais trabalho, para a forma 

preço. Esta passagem, entretanto, seria sua própria identidade, ao mesmo tempo em 

que mediada por todo o processo social. A forma preço, entretanto, seria o modo pelo 

qual, na forma capitalista (da acumulação) se daria a transferência da renda da terra 

para todos os setores em concorrência, ao mesmo tempo em que mediado pela unidade 

média de produtividade de todos os setores. O preço de mercadoria acima do preço de 

produção (custos, mais lucro médio) tornaria possível a renda da terra. 

Para Marx, a renda da terra deteria, como momento de sua identidade, a taxa 

média de lucro. Nesta medida, já que do conhecimento de sua queda tendencial e de 

que isto seria o limite para o mais que formaria o sobrelucro da renda da terra, a 

redução da taxa de lucro seria, inevitavelmente, redução do rendimento do capital 

aplicado na terra e de sua respectiva renda. O grau de rentabilidade ainda que se 

mantivesse relativamente igual entre os diferentes tipos de solo seria, ao mesmo 

tempo, num universo menor de valor a ser distribuído (isso ao menos relativamente a 

capitais investidos). Deste modo, a incorporação da maior parte possível desse 

montante em redução se daria pelo desenvolvimento diferencial das forças produtivas 

no campo . É que o a mais da renda se põe em disputa entre os capitais agrícolas, mas 

especialmente, entre estes e os capitais urbanos e industriais. O não desenvolvimento 

das forças produtivas do capital urbano industrial, se não ocorresse nenhum 

desenvolvimento das forças produtivas no campo, implicaria na total transferência da 

renda da terra para o capital urbano industrial. O desenvolvimento das forças 

produtivas no campo, entretanto, se faria como movimento inerente do próprio capital, 

dada a concorrência por esse plus que a renda seria no universo da acumulação. Como 

capital social, a contradição campo cidade estaria no invólucro da média que, reduzida, 

seria determinada pela concorrência realizada como desenvolvimento das forças 

produtivas também no campo.  Aqui, a expansão das relações capitalistas de produção 

no campo se daria pelo sobrelucro como compensação ilusória da queda da taxa de 

lucro do capital urbano industrial. 

Por ora, estaríamos destacando o problema e a problematização da renda da 

terra, na crítica de Marx, sob os sentidos determinantes da reprodução crítica. Assim, 
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sob os sentidos negativos em que o sobrelucro não poderia ser visto sob a ontologia da 

eterna acumulação e do eterno não desenvolvimento das forças produtivas no campo. 

Entretanto, tal problemática, que incluiria a divisão campo cidade para Marx, não se 

daria no universo social democrata apresentado por Kautsky em sua A 

questão agrária. Não se trataria de um desenvolvimento extensivo e intensivo do 

capital na agricultura no sentido de sua generalização, mas de um desenvolvimento 

das forças produtiva que, ainda sob manutenção de massas de expropriados e 

trabalhadores do campo, isto não substanciaria suficientemente a produção de valor 

para render-se como sobrelucro, pois é o desenvolvimento social que contaria, não 

exclusivamente neste ou naquele setor, ou ramo produtivo. Não se trataria da não 

existência de mais valia, mas de a dispensa de trabalho ser, no mínimo, relativamente 

maior do que sua incorporação produtiva. Nesta medida, não se daria a transformação 

da totalidade social em agro indústria, como solução da contradição, ainda que o 

processo por vezes nos convença disso.  Ao contrário, a agroindústria se desenvolveria 

fundada pela redução da taxa de lucro que buscaria na renda da terra uma superação 

desta redução, dada a forma de “sobrelucro” de tal renda. 

O fundamental a se destacar, entretanto, é que a forma universal da renda da 

terra seria a “renda absoluta da terra” onde a produção agrícola teria uma relação de 

necessidade para com a produção urbano industrial. A renda absoluta, entretanto, seria 

a forma conceitual da renda da terra, na medida em que os rendimentos e a renda 

seriam determinados pelo desenvolvimento produtivo de toda a sociedade e não neste 

estrito ramo produtivo. Não obstante, isso está diretamente relacionado, como já 

apresentamos, ao desenvolvimento da produtividade dos capitais agrícolas.  

A renda da terra, portanto, se daria no universo de sua disputa por diferentes 

capitais e se realizaria na forma preço, onde a média social permitiria a medida das 

respectivas diferenças de produtividade entre os diferentes capitais. Aqui falamos dos 

agrícolas e dos urbano industriais. Assim, a renda absoluta da terra envolveria a forma 

lógica das diferenças de produtividade entre os diferentes solos agrícolas (A, B, C, D e 

E, nos exemplos de Marx), mas também posicionaria a renda da terra no universo 
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produtivo de toda a sociedade. A forma econômica da renda, contudo, terá ainda a sua 

forma ilusória de aumento do preço da terra com redução da taxa de juros
35

.  

Assim, o desenvolvimento das forças produtivas sociais (gerais), significaria 

redução dos preços e necessidade de maior desenvolvimento das forças produtivas na 

agricultura como mais um ramo determinado pela concorrência. Do ponto de vista da 

formação da taxa geral de lucro, em primeiro lugar, Marx remete a um sentido de 

totalidade em que a diferença de produtividade entre agricultura e indústria formaria a 

renda da terra. Assim, ambas estariam formando a taxa geral de lucro. Em segundo 

lugar, a taxa geral de lucro permitiria a formação de um preço médio em que o a mais 

da agricultura (menor produtividade) seria disputado por todos os capitais. Em 

terceiro, teríamos a coincidência, tanto na agricultura como na indústria, de uma taxa 

de lucro que não mais compensaria os investimentos. O a mais da agricultura como 

renda da terra, nem que todo usado para compensar a queda da taxa de lucro, ainda 

assim, não seria suficiente para tanto.  

Nesta medida, a queda da taxa de lucro também seria uma finitude meramente 

acumulativa da renda, já que a redução do lucro tornaria impeditivo o processo de 

distribuição de mais valia na forma de sobrelucro. Por isso mesmo, a renda da terra 

não poderia ser vista como mero a mais da acumulação de empresa e estados 

nacionais, pois que está sob as determinações da crise, mesmo porque condicionada 

pelo desenvolvimento das forças produtivas no campo e na cidade.  Assim, a renda da 

terra como sobrelucro teria de se constituir na forma final da exposição de Marx, 

também porque enquanto sobrelucro seria distribuição, pressupondo a produção de 

valor explicitada, ao mesmo tempo, seria a forma contraditória de “subprodutividade 

crescente” dos investimentos de capitais agrícolas no mesmo tipo de solo. A 

“subprodutividade”, portanto, da renda da terra seria coincidente com a redução da 

taxa de lucro. Não obstante, a busca industrial do excedente de capital seria o 
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 A esse respeito Ernest Mandel em duas obras: Capitalismo tardio; A crise do capital. Robert Kurz, em O 

Colapso da Modernização.... Ainda poderíamos recorrer a David Harvey em A liberdade da cidade. Contudo, é 

n’ O Capital mesmo  que Marx mostra essa relação. Para Marx, a redução da taxa de juros devém da reduação da 

taxa de lucro, de modo que o aumento do preço da terra devém de uma crise do capital produtivo. Assim, o 

aumento desse preço não coincidiria com aumento da renda, mas ao contrário, já que tal ascenção do preço 

devem da redução da produção de mais valia e, consequentemente, de sua distribuição na forma de renda. 
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sobrelucro, após a crise do lucro. O caso é que uma e outra queda se dão 

simultaneamente. Assim, o sobrelucro seria o salvaguarda ilusório da queda tendencial 

da taxa de lucro. 

A teoria do campesinato no Brasil, por exemplo, fez sua crítica no plano da 

superexploração do trabalho porque a renda da terra teria sido vista como mero 

sobrelucro, o que desvincularia a contradição capital trabalho da indústria em relação à 

agricultura e, portanto, as determinações da renda absoluta forma reduzidas em pró 

daquelas das rendas diferenciais. Assim, só positivamente pôde ser vista e, entretanto, 

sempre como expansão da acumulação. O aspecto crítico categorial da renda da terra, 

entretanto, não considerado pela teoria referida acima, talvez constitua o campo de seu 

limitado alcance histórico e teórico que a crise capitalista da passagem do século XX 

para o XXI mostrou. Nesta  visão da renda da terra como mera sobre acumulação a 

crise, aliás, não poderia se colocar como objeto de análise. A forma crítica, sendo 

expressão da acumulação, poria essa leitura da renda no seu fim histórico enquanto 

uma teoria a respeito da própria renda e da sua relação à formação de Estados 

nacionais.  

Caberia, mesmo que a título de mera aproximação, citar, ainda, a consciência 

romântica sobre formas externas do capital, ainda que gestadas por ele, que tais 

críticas sob a teoria da renda permitem. Isto implicaria em reconhecer que a noção de 

subordinação da renda da terra movimentada por tais autores como José de Souza 

Martins e Ariovaldo Umbelino de Oliveira, por exemplo,  se poria no invólucro da 

concepção romântica, de que haveria outra razão – da troca simples e ou do excedente 

de produção – constitutiva do capital.  

Nesta positividade campesina não pôde o próprio camponês – categoria de tal 

crítica – ser a contradição ao capital almejada. Porque a renda da terra, vista 

positivamente como sobrelucro, não seria jamais um incômodo para o capital, ou 

melhor, uma negação do mesmo, mas seu complemento, excedente do excedente. O 

messianismo, na análise dos movimentos sociais dessa contradição existente, ou 

mesmo a esperança, passam a ser categorias estéticas da crítica, devido a esta ausência 

da duplicidade do sobrelucro com a queda tendencial da taxa de lucro. Com esta falta, 

a esperança e o sofrimento os substituem. Vista só pelo lado ascendente, a renda da 
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terra tornou-se logicamente, nesta crítica sociológica da exploração do trabalho no 

campo, justificativa da acumulação, ainda que tal crítica pretendesse, e sinceramente, o 

oposto.    

No entanto, na crítica de O capital, o problema seria o de compreender a 

determinação do nível social geral das forças produtivas na distribuição desse a mais 

ao lucro médio, que constituiria a renda da terra. Marx explicitaria isso em seu diálogo 

com a economia política:  

É preciso examinar bem claro em que consiste propriamente a dificuldade de examinar a renda 

fundiária do ponto de vista da Economia moderna enquanto expressão teórica do modo de produção 

capitalista. (...). A dificuldade consiste em demonstrar de onde procede, depois da compensação da 

mais-valia entre os diferentes capitais até formar o lucro médio, a participação proporcional, segundo 

suas respectivas grandezas proporcionais, na mais valia global gerada conjuntamente pelo capital social 

em todas as esferas da produção, de onde depois dessa compensação, após a distribuição de toda a mais 

valia que há para distribuir aparentemente já ocorrida, procede, então, a parte ainda excedente dessa 

mais-valia que o capital investido na terra paga sob a forma de renda fundiária ao proprietário da terra. 

(...) (L. III, v.5, 229).  

A renda da terra, portanto, torna-se possível, no nível da diferença entre o 

desenvolvimento das forças produtivas na agricultura (menor) e o do capital urbano 

industrial (maior), de modo que a formação do lucro médio e seu respectivo preço, 

incorporaria um a mais em relação aos capitais individuais, na medida em que o atraso 

da agricultura somaria nessa média. Esse a mais, entretanto, será disputado por todos 

os capitais, isto é, pelo capital social. A renda da terra estaria fundada na diferença de 

produtividade entre agricultura e indústria. Esta diferença, entretanto, seria a da 

relação possível entre os capitais individuais, dos quais a produção agrícola faria parte 

e que tornaria possível a possibilidade da própria transferência de valor que daria a 

identidade da renda. A mesma se daria tanto em relação a cada solo e, no conjunto, 

entre indústria e agricultura, como uma diferença em termos de desenvolvimento das 

forças produtivas, tornando-se, tal diferença, uma diferença para consigo mesmo 

enquanto renda da terra, ou o seu fim crítico. Nesta autodiferenciação de si o 

desenvolvimento das forças produtivas no campo levaria à redução social da produção 

de valor e, assim, o limite para sua distribuição na forma de renda, o mesmo que 

ocorre no capital urbano industrial e determinaria sua expansão compensatória como 

agro indústria, no campo.  
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Consideraremos ainda a forma da exposição da renda da terra como síntese dos 

três livros, especialmente do ponto de vista de que a história ou a “gênese da renda” se 

realizaria depois das preliminares lógicas. Resguardando-se aí certa coerência entre a 

edição do primeiro para o terceiro livro, na medida em que a história se configuraria 

determinada pela lógica.  

Na crítica a respeito da renda da terra, Marx se debate com a forma fisiocrática 

mais decisiva da economia política. A renda da terra permitiria, no interior das 

descobertas a respeito do valor, a naturalização do valor. Para Marx, o problema 

central seria expressá-la no interior da metafísica da qual ela seria resultado e produto. 

Enquanto tal, sua naturalização seria forma de consciência social em todas as formas 

da mais valia, como expressou em sua crítica n’A fórmula trinitária. As três formas do 

valor apareceriam como rendimentos naturais de salário, lucro e renda. A renda da 

terra, entretanto, seria o fundamento de que o trabalho produtivo seria o da agricultura, 

porque tal produtividade seria medida pela multiplicação material dos grãos nela 

semeados. A renda da terra agrícola seria a síntese da forma de consciência social 

sobre o valor que Marx teria acessado através da economia política. Afinal, o 

problema de uma crítica científica se colocaria no universo do que Marx considerou 

como crítica. Esta enfim, o que quer que fosse, teria como momento constitutivo de si 

a ciência como mediação para o critério de verdade. Neste sentido, a crítica, seja ou 

não científica, por essa passaria.  

A negação da forma fisiocrática de compreender o problema da renda da terra, 

ou seja, a sua formação após a distribuição de toda mais valia (aparentemente), está na 

incorporação da renda da terra no universo do desenvolvimento das forças produtivas 

a qual a formação da taxa geral de lucro expressaria. Assim, o “nível da renda 

fundiária”, incorporaria o universo social, na medida em que a contradição campo 

cidade se faria como forma do tempo social de trabalho. O desenvolvimento das forças 

produtivas, entretanto, daria a amplitude desse nível destacado por Marx: “ O nível da 

renda fundiária (...) desenvolve-se ao longo do desenvolvimento social como resultado 

do trabalho social global.” (L. III, v. 5, 127). A renda da terra como forma de captação 

da riqueza produzida, só cresceria, posta já na concorrência igual a todos os ramos 

produtivos sociais, com o desenvolvimento das forças produtivas. O aumento da 
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produção da renda, para Marx, só se daria com a redução do capital variável, 

determinação da renda diferencial II. Esta redução, contudo, se faria como demanda de 

sua própria produção agrícola. Pelo lado do capital urbano industrial, a redução 

relativa do capital variável, não estaria necessariamente vinculada ao seu 

decrescimento absoluto. Ao contrário, a contradição campo cidade estaria no invólucro 

desta realização histórica, portanto, de redução da população agrícola, em relação à 

urbana, referente, inclusive à forma da renda da terra, na sua relação inextricável para 

com o desenvolvimento do capital urbano industrial. Marx assim nos colocaria o 

problema:  

(...) É da natureza do modo de produção capitalista que ele continuamente diminua a população 

agrícola em relação à não agrícola, porque na indústria (sentido estrito) o crescimento do capital 

constante em relação ao capital variável está ligado ao crescimento absoluto, apesar da diminuição 

relativa, do capital variável; enquanto na agricultura diminui em termos absolutos o capital variável 

exigido para a exploração de determinado pedaço de terra... (L. III, v. 5, 127)  

Tanto em termos sociais (divisão social do trabalho, contradição campo cidade) 

como econômico (no cálculo da renda da terra o lucro médio entra como custos, visto 

que a renda é o sobrelucro) a renda da terra terá sentido se e somente se for vinculada 

ao processo geral da reprodução capitalista. O reconhecimento da forma crítica do 

capital, apresentada pela queda tendencial da taxa de lucro e pelo capital fictício, 

inseriria a diferença de desenvolvimento das forças produtivas na formação da 

identidade da renda. Os limites identitários da renda entre o “preço individual” e o 

“preço geral de produção” (L. III, v. 5, 130) trariam este sentido em que a renda seria 

forma particular do valor, enquanto distribuição. Suas determinações, no entanto, 

estariam no universo da divisão social do trabalho, mas que moveria o excedente do 

mercado de trabalho ao capital produtivo industrial, ao mesmo tempo em que isso 

constituiria a demanda para o desenvolvimento da produção agrícola. Em termos 

absolutos e relativos, decréscimo do capital variável, no campo e na cidade, 

respectivamente.  

A agricultura capitalista, nesta leitura de Marx, seria possível, na medida em que 

o seu produto fosse a própria renda da terra. Nesta medida, o sentido da 

irracionalidade da propriedade privada da terra, como forma explicativa do atraso da 

agricultura em relação à produção do capital urbano industrial, se relativizaria em 
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diferentes momentos na crítica de Marx, aliás, isso seria explicitado na “renda 

absoluta” (L. III, v. 5, 208). A forma extensiva de investimento na agricultura 

significaria o seu atraso enquanto desenvolvimento das forças produtivas, mas que, 

enquanto produção realizada na forma mercadoria, determinar-se-ia como agrícola na 

formação do tempo médio mundial de trabalho e tal atraso seria compensatório ao 

aumento da produtividade do capital urbano industrial. Nesta medida, o 

desenvolvimento das forças produtivas na agricultura se coloca como objetividade do 

processo social, determina-se sob a concorrência e no invólucro da queda tendencial 

da taxa de lucro, na forma compensatória da renda. A expansão agrícola do capital, 

por exemplo, determina-se por sua contradição com a diminuição do valor e da taxa de 

lucro. Continua-se irracional, a renda, mas porque não realiza a razão compensatória 

almejada e isto constituiria o fundamento da contradição agrário urbano, na renda da 

terra de Marx. 

Esta diferença que forma os limites da renda se relacionaria entre todos os níveis 

de desenvolvimento das forças produtivas, de modo que seria a forma lógica 

identitária da renda da terra. Pensá-la sem o invólucro desta diferença de 

produtividade em diferentes tipos de solo, ou diferença de produtividade no mesmo 

tipo de solo entre diferentes investimentos sucessivos, seria reconhecer a 

impossibilidade econômica ou social da renda. No extremo, no desenvolvimento das 

formas de renda da terra, o sentido, talvez histórico, seria justamente este nivelamento, 

cuja identidade, diríamos, seria a “queda da taxa de lucro” com a “subprodutividade 

crescente da renda” relativa aos investimentos de capital no mesmo tipo de solo. A 

ficcionalização da mais valia, em todas suas formas particulares, seria o modo 

qualitativamente distinto do capital, por exemplo, na passagem do XX para o XXI. 
36
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 Sob a particularidade do crédito pessoal na forma da reprodução metropolitana, considere-se 'Vai crédito 

hoje?': do 'curto-circuito' ao blackout da reprodução crítica do capital fictício em São Paulo mestrado de Ana 

Sylvia Maris Ribeiro, também,  de Rinaldo Pinho Gomes, o doutorado, As transformações na relação centro-

periferia e a ficcionalização da miséria na metrópole paulistana. Do ponto de vista do setor imobiliário, sob a 

perspectiva do excedente de capital Luccas Ribeiro do Couto, o mestrado, Nem só o que é sólido se desmancha 

no ar: a Nova Luz na produção insubstancial do espaço urbano. De Fernando Messias Firmino, Modernização 

periférica e crise do trabalho: considerações sobre a reprodução social a partir da periferia metropolitana de 

São Paulo .... Do ponto de vista da produção do pequeno sitiante e o crédito, sob a crise do trabalho, ver Ana 
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Ao que pese a importância das diferenças de fertilidade, a determinação da força 

de trabalho como tempo social médio de produção reporia, entretanto, os sentidos da 

produção agrícola como forma “puramente social”. A “renda diferencial 1”, no 

entanto, dá este sentido de identidade a toda forma de renda, aqui já em aberto debate 

contra a tese fisiocrática da “fertilidade natural do solo” (L. III, v. 5, 137). A diferença 

seria entre si e para consigo mesma enquanto renda da terra, no sentido de uma lógica 

que incluiria a sua finitude, já que determinada pelo mundo do trabalho e, ao mesmo 

tempo, forma dele. A “diferença” constituiria uma média formadora do preço e que 

daria a passagem da renda individual para a taxa de renda da terra, isto é, sua 

rentabilidade. Nesta, o processo social envolveria a forma de distribuição de capitais 

agrícolas com diferentes produtividades entre si. O nível de desenvolvimento das 

forças produtivas da agricultura, partícipe do tempo social de trabalho, determinaria a 

rentabilidade dos investimentos. O desenvolvimento das forças produtivas, entretanto, 

a maior produtividade da indústria em ficar com a renda da terra, o que obrigaria o 

desenvolvimento das forças produtivas na agricultura. Assim, ao que pesem formas 

distintas de composição entre produtividade e remuneração na forma da renda, a forma 

conceitual da renda da terra está na renda diferencial II, porque nela haveria o 

reconhecimento do desenvolvimento inexorável das forças produtivas no campo, 

enquanto forma da produção capitalista.  

A segunda forma de renda, apresentada por Marx, renda diferencial II, estaria 

determinada por sucessivos investimentos de capitais no mesmo solo e, na 

concorrência entre agricultura e indústria, resultaria no desenvolvimento das forças 

produtivas enquanto capitais industriais agrícolas. A redução da rentabilidade dos 

                                                                                                                                                         
Cristina Mota Silva , o Pós-Doutorado, Circulação simples, Reprodução ampliada. Produção espacial e 

contradição agrário urbana do município de Itapipoca, Ceará. Sobre a agricultura, os, respectivamente 

mestrado e doutorado, de Fábio Pitta, Modernização retardatária e agroindústria sucroalcooleira paulista: o 

Proálcool como reprodução fictícia do capital em crise,  e também, As transformações na reprodução fictícia do 

capital na agroindústria canavieira paulista: do Proálcool à crise de 2008.  Sobre a natureza e seu fetichismo na 

produtividade crítica do capital ver, de Leonardo Mamede, O lixo do capital: uma crítica ao processo de 

reciclagem de materiais enquanto reposição crítica das categorias moderna, todos pelo Departamento de 

Geografia FFLCH/USP. 
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quatro investimentos de capitais apresentadas por Marx, na tabela II, seria expressiva 

de uma redução do rendimento agrícola com novos investimentos que, apesar de mais 

altos, não impedem a redução da produtividade (por quarters). De modo geral, o 

movimento é o mesmo que uma produção de maior massa de capitais, em relação ao 

trabalho vivo, que levaria a sua redução de rentabilidade. A forma preço é importante 

porque esse a mais que se obtém como renda não é nova mais valia produzida e assim 

está no plano da distribuição do valor. O preço, enfim, na medida em que expressa a 

média social, esconde as diferenças de valor entre o lucro médio e os tempos 

individuais de trabalho da agricultura. Contudo, a produção agrícola, tal qual a 

produção industrial, passaria pela redução de rendimentos, no que Marx considerou 

como a subprodutividade crescente de novos investimentos no solo B, em seu exemplo 

(L. III, v. 5, 193). A equiparação das rendas obtidas pelos dois primeiros 

investimentos, com a forma negativa dos dois últimos torna o solo B  não rentável, isto 

é, só obtendo o lucro médio.  

O fundamental seria observar o crescimento das massas de investimentos em 

relação aos resultados obtidos, ainda que Marx, aqui, não diferencie o constante e o 

variável que compõem tais investimentos. De qualquer modo, a forma dos custos de 

produção seria a redução do lucro médio. O que Marx considerará justamente é a não 

compensação entre investimentos e produtividade dada a redução da taxa média de 

lucro. Assim, para formar tal quadro o quarto investimento do solo B, 5 + 1 = 6, isto é, 

5 de cc+cv e 1 de lucro médio, ainda que investindo o dobro, não conseguiria manter 

sequer a produtividade do acre que, de 2 kilos, no primeiro investimento de 2/5 + ½ = 

3, passaria a produzir 1 kilo no mesmo acre, no quarto investimento
37
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 Consideramos que a noção de irracionalidade da propriedade, como impedimento de novos investimentos e 

que dá o sentido de menor desenvolvimento das forças produtivas na agricultura, é logicamente relativizado pela 

crítica de Marx. Isto porque, o sentido da renda da terra, na sua exposição, torna a diferença em relação a um 

lucro médio. Em primeiro lugar, teríamos a superação da necessidade da figura do proprietário distinta da do 

produtor para que se possa realizar a renda sob a forma de aluguel de terrenos. A sua forma lógica é muito mais a 

da diferença de produtividade entre diferentes investimentos do que propriamente a de um aluguel que torne 

impeditivo o desenvolvimento das forças produtivas no campo tal e qual o do capital urbano industrial. Tanto é 

assim que Marx leva o problema da renda da terra no universo da diferença de produtividade, contudo, posta na 

igualdade do desenvolvimento, da redução do tempo de trabalho social. A taxa de lucro, insistimos, constituiria o 
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 Assim, a redução do lucro médio implicaria no consumo da renda para 

compensar tal queda. Isto, diríamos, seria a determinação da expansão do capital no 

campo. A redução da taxa média do lucro social incorreria na busca do sobrelucro, o 

que justificaria os investimentos do capital industrial e ou de sua forma na própria 

agricultura. Nesta medida, a expansão do capital no campo, como cotamos Marx, mais 

acima, teria de ser sob a forma de produção também do mercado consumidor e da 

realização do valor da produção industrial no campo. A formação da classe 

trabalhadora, entretanto, estaria no invólucro da contradição campo cidade 

determinado por um tempo social industrial do trabalho. Na crítica do valor, mesmo 

tudo sendo consumido – como é o preceito de Marx para a renda da terra, nesta não há 

estoques de produtos agrícolas – a crise não é evitável, porque inerente à 

acumulação... 

Nessa medida, o preço médio de produção e sua relação com os rendimentos 

levaria à soma zero em que o solo B passaria a ser, dizemos, equivalente de A, isto é, 

daquele que não teria renda nenhuma, tão somente o lucro médio. O que teríamos de 

diferente, nessa aproximação de Marx da “renda diferencial II”, seria a relação entre 

redução da taxa de lucro com redução da renda da terra. A taxa de lucro médio, social, 

não se poria como mera soma e ou limite matemático identitário do sobrelucro, mas ao 

ter a taxa de lucro como medida do sobrelucro, o desenvolvimento das forças 

produtivas dos capitais urbano industriais seria objetivamente uma determinação 

relativa à produção agrícola, quer tenha ou não realizado tal desenvolvimento. A sua 

produção, realizada no mercado de mercadorias, passaria a mediar o tempo industrial 

de trabalho. Seria ilusório pensar que por não ter indústria, não se trata de 

industrialização... visto que o tempo social determinado por esta seria mediação social 

– seja na agricultura ou não; seja na agricultura industrial ou não.  

No movimento, entretanto, da renda da terra como desenvolvimento das forças 

produtivas, o problema para Marx seria o da compensação entre redução da taxa de 

                                                                                                                                                         
elo lógico. A agricultura, entretanto, não evitaria formas de desenvolvimento das forças produtivas (a não ser na 

história do capital) por conta da propriedade privada da terra. Ao contrário, esse diferencial de produtividade se 

faria identidade na forma do lucro médio e, assim, na do desenvolvimento geral das forças produtivas sociais, 

das quais a agricultura seria parte constitutiva.  
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lucro e o excedente do lucro, o sobrelucro. Esta relação mediada pelo aumento da 

produtividade geral social do capital constituir-se-ia, entretanto, como redução da 

valorização, em que a renda da terra passaria a compensar a queda até que se atinjisse 

a igualdade entre renda da terra e a redução do lucro médio. Assim, todo o sobrelucro 

passaria a ser distribuído como lucro médio. Nos termos de Marx, “ (...) Por isso, a 

renda [da terra] desaparece...”. (L. III, v. 5, 194)  

Aqui, estaríamos diante do nivelamento das forças produtivas entre agricultura e 

indústria em que a diferença de produtividade, identitária da renda da terra, teria se 

desfeito. A taxa decrescente de produtividade dos capitais em solos mais férteis 

deviria do desenvolvimento das forças produtivas da indústria, isto é, investimento em 

capital constante, contudo, no campo. Não obstante, este desenvolvimento é 

determinado pelo desenvolvimento das forças produtivas gerais da sociedade, seja no 

campo ou na cidade. Como temos insistido, o lucro médio como limite da renda lhe 

daria universalidade com o tempo social de trabalho. Nesta medida, o excedente de 

valor da produção agrícola deixaria de se produzir, devido ao aumento da 

produtividade do próprio ramo agrícola. A forma lógica da renda da terra como 

“diferencial”, levaria a esta diferença da renda da terra para consigo mesma já que 

estaria no invólucro do capital total. A sua total absorção pela taxa de lucro médio 

moveria a crítica a respeito da renda da terra no universo da reprodução crítica do 

capital. O sobrelucro, assim, não só não se metamorfosearia em renda da terra, como 

não teria sido produzido, estabelecendo-se a absorção deste pela taxa de lucro médio:  

(...) O que aparece como sobrelucro, enquanto o produto dos primeiros investimentos de capital 

passa a ser vendido separadamente, converte-se, assim, pouco a pouco em parte de seu preço de 

produção médio e, com isso, entra na formação do lucro médio, até que, por fim, acaba sendo 

completamente absorvido por este. (194)  

Diante disto, sua crítica aos fisiocratas (em que a renda adviria da terra, e não do 

tempo de trabalho social) mostraria que a fertilidade natural do solo só seria 

determinante como fertilidade do solo, na estrita medida de sua relação com o trabalho 

e sua respectiva produtividade. A própria noção de fertilidade do solo e de 

produtividade estaria já relacionada à consciência da produtividade do próprio 

trabalho. Muito a terra produzir, em última instância, seria pouca necessidade de 

trabalho (necessário), contudo, isso comporia a média social de produtividade, já que 
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se tratou de produzir mercadorias. A consciência fisiocrática, contudo, tomou esta 

relação a partir do seu momento natural existente em si e, assim, tornou ontológica a 

própria renda da terra, o que é, aliás, conveniente para os detentores da mesma.  

Contudo, quando Marx considera os termos da “renda absoluta da terra”, esta 

absolutidade teria como determinação a unidade do tempo de produção social como 

determinante da renda. É absoluta por deter o todo, isto é, o positivo e o negativo da 

renda, o que implicaria em sua superação. Em última instância, todas as rendas só 

teriam sentido, enquanto “renda real”, na medida em que fossem diferenças de 

produtividade em todos os ramos produtivos sociais. A particularidade da produção 

agrícola seria seu relativo atraso, que moveria um universo de captação maior da 

riqueza, em comparação com os capitais mais produtivos. Isso devido à metamorfose 

do valor produzido na agricultura e sua forma de preço. A disputa na agricultura, 

entretanto, é para ser mais produtivo em relação àquele que só com o lucro médio 

determinaria a grandeza do preço de mercado dos produtos agrícolas. 

A renda absoluta realizar-se-ia como a forma conceitual de todas outras formas 

de renda que, enquanto tais, todas são fundamentadas pela diferença de produtividade 

(diferencial I e II), mas no universo do tempo social médio de produção, dado o lucro 

médio como limite da renda. É somente na renda absoluta que esse processo se 

evidencia, isto é, o valor produzido na agricultura circula socialmente e, assim, a 

renda, ou o a mais em relação ao lucro médio que ela possibilita, seria disputada por 

todos os capitais, agrícolas e não agrícolas. Revelar-se-ia, assim, que a sua forma 

absoluta devem da diferença da composição orgânica entre agricultura e indústria e 

nesta forma absoluta deteria sua negação. Após discorrer sobre alguns exemplos, Marx 

apresenta a sua perspectiva a respeito da diferença de produtividade, pois  

“ (...) é teoricamente certo que só sob esse pressuposto o valor dos produtos agrícolas pode estar 

acima de seu preço de produção, ou seja, a mais valia gerada na agricultura por um capital de certa 

grandeza, ou, o que dá na mesma, o mais trabalho por ele mobilizado e comandado (portanto o trabalho 

vivo empregado em geral), é maior do que no caso de um capital de mesma grandeza e composição 

social média. (L. III, v. 5, 213)  

  Nesta medida, dada a necessidade de os produtos agrícolas serem consumidos, 

tanto pela indústria, como na forma de consumo final e por não serem necessariamente 

substituídos pela produção dos mesmos pela indústria, o atraso do ramo agrícola não 
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seria impeditivo para se colocar na concorrência com os capitais que estariam em 

torno do tempo médio. Justamente por isso, a agricultura põe-se na formação desse 

tempo médio e como determinação deste desenvolve suas forças produtivas.  

A renda absoluta da terra põe o tempo social despendido na agricultura nas 

contas da formação do lucro médio, de modo que agricultura e indústria são formas 

necessariamente relacionáveis, constituindo-se aí, talvez, os termos da contradição 

agrária urbana da crítica do valor. Assim, a contradição entre lucro médio e sobrelucro 

fundaria esta identidade da divisão social do trabalho. Na forma clássica, posta por 

Marx, a contradição realizaria um desenvolvimento crítico das forças produtivas, de 

modo que o campo não se colocaria como compensação da decrescente taxa de lucro 

médio, nos termos já comentados mais acima.  

Para efeito do que nos interessa aqui, reconheceríamos nas contas do próprio 

Marx que a diferença entre capital urbano industrial e capital agrícola constituiria a 

formação do lucro médio. Na diferença da composição orgânica entre capital agrícola 

e não-agrícola teríamos o não agrícola compondo-se a 85cc + 15cv e o agrícola a 

75+25, respectivamente. A uma taxa de 100% de mais valia em ambos a soma total 

seria para 1 de 115 e para o não agrícola de 125. Assim, a taxa média de lucro, isto é, 

dos 200 investidos na soma de ambos capitais seria de 20% ou 40 de valor (15+25). 

Assim, a partir da formação de 120 como o preço médio dos produtos, vendidos na 

média, os produtos agrícolas seriam vendidos abaixo de seu valor, contudo, com lucro 

médio. Contudo, Marx ainda afirma que, na nivelação do preço médio a 120, a 

variação para cima ou para baixo do preço dos produtos agrícolas entre os extremos 

dos valores trabalho (121 a 125) permitiria maior ou menor incorporação da renda 

fundiária pela agricultura. Tal incorporação ficaria entre 121 e 125, visto que 120 seria 

o lucro médio. Contudo, a variação entre tais extremos se faz como a disputa da renda 

pela sociedade como um todo - agricultura e indústria - cujo nivelamento entre 

agricultura e indústria colocaria o desaparecimento da renda absoluta da terra (L. III, 

v. 5, 215-6), ou seja, “Se a composição média do capital agrícola fosse a mesma ou 

mais alta do que a do capital social médio, então a renda absoluta despareceria...” 

(216)  
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O problema aqui seria o da forma de exposição das diferentes rendas, proposto 

por Marx. Isto nos ajudaria a pensar se a “renda absoluta” seria forma de renda, dentre 

outras, ou nela estariam revelados os termos da renda da terra como trabalho social 

geral, na medida em que composta por agricultura e indústria, como retomamos Marx, 

mais acima. Para compreender melhor a relação possível entre as diferentes formas de 

renda, caberia reconhecer que a renda de monopólio, para Marx, não se faria como 

renda normal, isto é, baseada na diferença de produtividade e da relação entre o preço 

de produção e o valor do produto. Assim, as duas formas normais, seriam a diferencial 

e renda absoluta da terra, no sentido da relação intrínseca entre renda e taxa média de 

lucro.  

A sequência sugerida por Marx, entre renda diferencial, até a renda absoluta, 

suscita o reconhecimento lógico de que a renda só é renda se for diferencial do ponto 

de vista de sua produtividade e na relação com a formação do preço final da 

mercadoria, como já comentamos. Isto implicaria numa unidade entre todas as 

diferenças de produtividade, mas cuja diferença teria de medir-se pelo lucro médio. 

Este sendo a produção tanto urbana como agrária, colocaria o problema da renda 

estritamente na relação para com o capital urbano industrial. Isto no âmbito de que a 

exclusividade da produção agrícola, que a faz como monopólio (o que o industrial não 

produziria) permite-se que esse menor desenvolvimento das forças produtivas no 

campo não seja uma desvantagem, mas ao contrário, no sentido do sobrelucro. Nesta 

medida, a composição social do trabalho terá de reconhecer este tempo social, deste 

ramo produtivo, como constituinte do processo social, na medida em que a produção 

agrícola é indispensável para a reprodução do próprio capital e, portanto, produz 

mercadorias. No entanto, a forma de sua produtividade implicaria não necessariamente 

no desenvolvimento das forças produtivas extensivamente em todas as produções 

agrícolas. Esse não se daria por duas causas, digamos. Primeiro, porque as relações de 

produção, por exemplo, escravistas (da produção moderna de café, século XIX, na 

América, por exemplo) são produtoras de valor, cuja forma, a escravidão, é modo da 

concorrência com o urbano industrial. A mercadoria café, no mercado de mercadorias, 

compõe o valor social médio mundial. Assim, a escravidão em questão é produção de 

valor e enquanto tal está no universo da produtividade do capital social geral de seu 

tempo, isto é, a industrialização inglesa e européia. Em segundo lugar, porque não se 
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carece ocupar todo o planeta pela agricultura intensiva, pois os processos críticos de 

sua alta produtividade promovem movimentos de retração de áreas plantadas, 

expansão posterior, ou mesmo substituição de formas de produção entre umas e outras. 

Assim, não se trataria de conceber a expansão universal areolar dessa produção, ainda 

que o sentido do capital isso vislumbre. A queda do lucro médio determina 

investimentos improdutivos na agricultura de modo a compensar a queda da taxa de 

lucro, através da renda da terra, sobrelucro. Nesta medida, a expansão do capital em 

sua forma agroindustrial adviria já como determinação crítica de sua forma produtiva. 

No século XXI a política de commodities hipotecou a produção com enormes 

investimentos deste capital improdutivo mundial em que a mera variação do preço das 

mesmas commodities implicaria em perdas significativas de capital creditício 

investido. Não obstante, o nível de produtividade exigida para tais investimentos 

demandam, cada vez mais, dispensa de trabalho, numa similaridade – do ponto de 

vista da produção de valor – entre agricultura e indústria. Países produtores de 

commodities agrícolas, como o Brasil, passam por ajustes, dentre outras 

determinações, decorrentes da crise de preço das mesmas que tornam impagáveis os 

investimentos no desenvolvimento da própria agricultura. Considere-se, ainda, que a 

forma das commodities, como garantia de preço futuro, estaria no universo do trabalho 

futuro, que quando chegasse a se realizar como venda da mercadoria, garantir-se-ia 

que ele valha o mesmo, ainda que socialmente se produza com menos valor ou que se 

varie para baixo o preço. Entre produção e venda estaria o certificado de garantia 

dessas dívidas que se tornam expansão do capital monetário que, mais uma vez estará 

ocioso para, no caso em questão, desenvolver, novamente, a agricultura. Neste 

processo, a diferença identitária da renda da terra em relação ao lucro médio (inclui 

capital urbano industrial), se tornaria uma igualdade, no universo de um capital não 

mais produtor de mais valia. Campo e cidade unidas não mais na complementaridade 

do valor e do aumento da massa de mais valia, mas, ao contrário, ambos como 

dispensadores de trabalho devido à própria coincidência do desenvolvimento das 

forças produtivas entre ambos e, assim, como especuladores de trabalho futuro, uma 

ilusão temporal.  

A crise se daria pela produtividade da produção agrícola que, na concorrência 

com o industrial, na disputa pela renda da terra, além do lucro médio, teria de 
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desenvolver forças produtivas cada vez mais próximas do capital urbano industrial. O 

limite do lucro médio em sua queda exigiria uma disputa cada vez mais acirrada entre 

concorrentes, que se daria no nível do desenvolvimento das forças produtivas. Com tal 

desenvolvimento, o universo da produção estaria determinado pela necessidade da 

mobilidade do próprio dinheiro, o resultado da produção seria a mobilização 

monetária, começo, meio e fim da reprodução crítica da capital na forma de fictício.  

Assim, se entre extremos temos a renda diferencial e a renda absoluta, queremos 

argumentar que toda renda da terra seria uma absoluta diferença, isto é, uma diferença 

de produtividade entre os diferentes capitais agrícolas, mas que só seria mediação 

social se fossem determinados pelos limites do lucro médio, isto é, se a diferença entre 

produtividade industrial e agrícola também estivesse na renda meramente diferencial. 

A renda diferencial e a renda absoluta, entretanto, seriam formas de toda renda da 

terra. Isto é, nenhuma renda da terra real seria realmente renda se não fosse a relação 

dessa diferença absoluta, entre agricultura e indústria.  

Na sua forma conceitual de renda da terra, entretanto, teríamos a renda absoluta, 

não só por conta da unidade a posteriori da compreensão de outras formas de renda, 

num movimento conceitual hegeliano, isto é, ao final a consciência conceitual de que 

desde o começo se trataria de renda absoluta. A forma da renda absoluta da terra seria 

conceitual também porque através dela se reconheceria o movimento do capital como 

queda tendencial da taxa de lucro, ou seja, ela é constitutiva da contradição identitária 

da acumulação e, assim, determina-se conceitualmente, nela estaria o absoluto do 

capital que envolveria sua negatividade. No capital industrial esta lógica do absoluto 

ainda carece da renda da terra. Já para esta o capital industrial estaria explicitamente 

relacionado, daí sua forma de absoluta. A contradição entre crise e acumulação, entre 

valorização e desvalorização, teria de ser a forma do sobrelucro já que a renda da terra 

seria uma das formas de distribuição do valor, mediada pela taxa de lucro médio e 

acima desta (por isso “sobrelucro”). A forma absoluta da renda da terra, assim, não se 

limitaria ao excerto a respeito da renda absoluta da terra. O lucro médio como limite 

do sobrelucro, já comentado, seria o fundamento dessa condição absoluta em outras 

formas de renda e, em todas estas formas, o tempo industrial de trabalho constitui o 
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tempo médio a partir do que se deteria o lucro médio, limite identitário da renda da 

terra.  

Por isso mesmo, a incorporação da renda da terra na compensação da queda da 

taxa de lucro, poderia ser explorada na renda diferencial II (tabela à página 193), visto 

que a forma absoluta estaria na diferencial. Preferencialmente na diferencial II, com 

investimentos sucessivos de capital, no mesmo tipo de solo, pois aqui a produtividade 

poderia ser melhor acessada, em comparação com fertilidade natural e localização.  

 Nessa medida, este lucro médio teria de aparecer ao capital individual como 

rendimento diante dessa diferença de produtividade. A renda absoluta seria a forma 

conceitual da renda da terra, no sentido de uma diferença universal - em relação todos 

os tempos de trabalho a formarem o tempo médio - que levaria a sua própria limitação 

como desenvolvimento das forças produtivas. A indistinção, assim, no universo do 

desenvolvimento das forças produtivas, entre agricultura e indústria – mediada tal 

diferença pela renda da terra – teria de compor o terceiro termo social (a renda da 

terra, em relação ao salário e ao lucro) como ilusório, mas sob a ilusão de capital, um 

“fetiche de capital, valor gerador de valor” ( L. III, v. 5, 261). A “renda da terra” como 

formulação trinitária, isto é, como reconhecimento de que o social é trinitário - 

sociologicamente falando: proletário, burguês e proprietário de terra - mas, cuja 

resultante seria a forma ilusória do capital como renda. Sim, a renda, como rendimento 

seria forma de consciência genérica e, assim, conceitual do capital. O argumento de 

que o capital é capital porque rende de suas respectivas fontes seria a ilusão dos 

juros/renda como forma ontológica da acumulação. Assim, a consciência de renda, 

como rendimento de fontes distintas e não do tempo de trabalho seria a ilusão da 

eterna acumulação do capital porque jorra como água da fonte e que se generalizaria 

como consciência moderna. Insistimos que a renda da terra seria essa forma de 

consciência posta de forma universal enquanto capital em todas as suas formas 

categoriais. Um fetichismo de capital, tanto do ponto de vista da renda e de sua 

ontologia, como a forma universal – conceitual, de capital – de consciência necessária 

à reprodução crítica.  No extremo, no âmbito da crise da reprodução que a queda 

tendencial da taxa de lucro pressuporia, a ilusão de capital como rendimento seria 

forma constituinte da reprodução do capital fictício. Isto porque a este recai a 
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perspectiva relativa à forma de sua ficção, ou ainda, de sua consciência fictícia, 

“fingida”, ou mesmo fetichista.  Seria a mesma forma de ilusão conceitual que, na 

renda da terra expressaria universalmente, dadas as três formas de distribuição de 

valor nas quais a consciência de fonte e de rendimento está presente. 

 A reprodução social capitalista, como rendimento de suas fontes, aliás, seria a 

consciência fisiocrática do sujeito socializada como e pelo capital. A fonte natural da 

renda que a terra universaliza, mas que é a mesma consciência a respeito da fonte do 

lucro (as máquinas), isto é, o lucro é natural daquele que detém a propriedade do 

capital constante, este como fonte natural do lucro. Do ponto de vista do trabalho, 

teríamos assim, a consciência de que essa fonte, o salário, ofereceria naturalmente e, 

pela natureza, a forma da equivalência que daria o caráter de justiça à relação capital 

trabalho. A seção VI do último livro de O Capital estaria numa determinante 

aproximação da relação sujeito objeto enquanto naturalização, dada a consciência 

física a que renda da terra detém, devido à sua proximidade ao que passa a ser 

considerado como fertilidade do solo.  Seria o retorno da consciência natural como 

forma do dinheiro na universalidade da renda da terra. Não seria, do ponto de vista de 

Marx, apenas uma crítica à economia política, mas fundamentalmente à consciência 

genérica que a economia política expressaria na forma de ciência.  

A posição deste terceiro termo social, ou a terceira forma do valor (renda da 

terra), não se faria como totalidade desvelada, mas que, enquanto totalidade, repõe-se 

o fetichismo como forma universal social, e “fórmula” social. Falamos, aliás, da 

“fórmula trinitária” que explicaria as formas do valor, por relações químicas, naturais 

e matemáticas. Quase que como saídas de tubos de ensaio. A renda da terra, do ponto 

de vista desta trindade social do capital, constituir-se-ia como fórmula, razão social, 

expressiva das determinações da consciência na reprodução social capitalista e, assim, 

na existência deste ser social. Estar ao final do terceiro livro é tanto a necessidade da 

distribuição do capital (não se distribui sem produzir) como explicita a consciência 

natural de capital universalizada em industrial e agrícola. A determinação desta forma, 

enquanto fórmula, nos termos de Marx, seria sua relação necessária para com o 

fetichismo de autonomia do valor, a partir de suas fontes naturais. Cada fonte 

autônoma da outra, portanto, naturalizaria o valor, como fonte de renda, seja no 
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salário, seja no lucro, seja na renda da terra. A renda da terra nessa trindade social 

seria forma universal do fetichismo como fetiche de capital, naturalização de valor e, 

assim, passagem do fetichismo da mercadoria para o fetichismo de acumulação. Para 

além das diferenças necessárias entre ambos, caberia mencionar que a passagem, em 

primeiro lugar, é do fetichismo (da mercadoria) para o fetichismo (do capital), neste 

deter-se-ia a forma fetichista universal (indústria e agricultura) como reprodução das 

relações sociais de produção. Em segundo lugar, haveria uma passagem do primeiro 

para o segundo fetichismo, cuja mediação, do ponto de vista da crítica, seria o 

processo produtivo e o seu desenvolvimento das forças produtivas que, falado 

genericamente, estaria no livro II. Na forma da renda da terra, estaríamos na 

universalização do processo produtivo enquanto distribuição do valor em suas 

respectivas formas de salário, lucro/juros e renda, aparecendo sempre como ganho, 

valorização, sem o seu antípoda negativo, a desvalorização. Socialmente, operário, 

capitalista produtivo/monetário e proprietário da terra. O caso é que o valor e a forma 

social, em sua trindade, se tornam “fórmula trinitária”, isto é, uma razão objetiva, 

naturalizada que está em todas as personae do capital, seja trabalhador, burguês, ou 

arrendatário (sem necessidade de que a propriedade e a renda da terra, dizemos, sejam 

personae diferentes):  

(...) É apenas de novo a mesma questão, de outra forma, quando se diz: o produto, em que o 

trabalho do assalariado represente para ele mesmo enquanto seu ganho, seu rendimento, é apenas o 

salário, a parte do valor (e, daí, do produto social mensurado por meio desse valor) que seu salário 

representa. Se, portanto, o trabalho assalariado coincide com o trabalho em geral, então também o 

salário coincidirá com o produto do trabalho, e a parte do valor que o salário representa, com o valor 

que é gerado por meio do trabalho. Mas, com isso, as outras partes do valor, lucro e renda, defrontam-se 

também autonomamente como salário e precisam originar-se de fontes próprias, especificamente 

distantes e independentes do trabalho; precisam originar-se dos elementos coadjuvantes na produção, 

em cujos possuidores eles recaem: portanto, o lucro há de derivar dos meios de produção; os elementos 

materiais, do capital; e a renda, da terra, ou da Natureza, representada por proprietários da terra. 

(Roscher) (L. III, v. 5., 259)  

A renda da terra, entretanto, ainda que na forma mercadoria e porque na forma 

mercadoria, expressaria o fetiche de capital em sua determinação ontológica, de 

acumulação inexorável, e forma universal (de todas as personae do capital) de 

consciência, puro rendimento de suas fontes naturais. Daí a crítica de Marx ter de 
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acessar a negação da renda, por não ser ontológica ou natural, mas social. Isto seria 

uma crítica à economia política, ou à consciência propriamente social? De qualquer 

modo, a relação entre ciência e consciência social seria intrínseca na crítica de Marx. 

Nesta medida, tal consciência social seria expressa na forma de ciência. A acumulação 

naturalmente e, assim, de forma ontológica, dada, portanto, deviria o valor de suas 

fontes naturais de rendimento. A renda da terra, assim, envolveria a consciência que é 

de todo ser social, na medida em que a gênese lógica deste processo fosse a do 

dinheiro, no sentido de sua universalidade seja na mercadoria, no trabalho, no 

lucro/juros, ou na renda, como fonte natural de valor que, no caso, já estaria no 

dinheiro e em seu fetichismo. A renda da terra seria o invólucro desta naturalização do 

dinheiro como fetichismo de acumulação, “fetiche de capital”. Estaríamos localizando, 

portanto, esta distinção entre fetiche da mercadoria e fetiche de capital. Na primeira, o 

fetiche do valor – a diferença entre valor e preço, já posta na média social, a 

desmedida da medida, na segunda, formas ilusórias da própria acumulação. A relação 

identitária entre ambos seriam as determinações da naturalização do valor mercadoria 

e do valor capital.  

Na renda da terra, a natureza se oferece como fonte de rendimento. Cada forma 

do valor, assim, ganha em “autonomia” em relação a sua própria unidade, isto é, o 

valor e a contradição capital trabalho. A aparente autonomia, entretanto, seria a 

consciência dos juros  universalizada no salário, lucro/juros, renda, pondo-se a fórmula 

trinitária como redução da forma valor, ou seja, redução da redução, já que a forma 

valor reduz o valor na forma da troca e a renda da terra reduz todas as formas sob a 

consciência de rendimento. O capital enquanto valorização aparece, assim, dado, 

anteposto ao processo produtivo propriamente. A consciência dos juros D-D’, seria tão 

fisiocrata quanto a da renda da terra, em que o trabalho deviria da fertilidade ou 

localização do solo. A forma de consciência da renda universalizar-se-ia no capital, 

fetiche de capital (acumulação), como o apriori da acumulação devido à naturalização 

de suas fontes. A renda e natureza seriam tão associadas quanto se associa lucros e 

juros. Mas é na primeira (renda natureza) que a natureza aparece positivamente, 

devido a terra como essa determinação fetichista de trabalho. Por isso mesmo, a 

consciência admitida de naturalização do valor, a natureza como a forma verdadeira de 

explicitação do valor, daí sua posição positiva na renda da terra. Nos juros, por 
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exemplo, essa natureza ainda aparece como sociedade e não natureza, ainda que se 

trate de naturalização.  

Nesta medida, a contradição entre sociedade e natureza, como forma do 

fetichismo e do materialismo, estaria na crítica da autonomia do valor em relação ao 

processo produtivo e que a renda, na forma de distribuição e de terra expressaria como 

naturalização da valorização. A autonomia, portanto, atravessaria as determinações do 

valor, isto é, fetichistas do processo social.  

Tal naturalização, como “fetiche de capital”, valor gerador de valor seria a forma 

de consciência capital que se constituiria como unidade na trindade capitalista. Diante 

das determinações históricas do capital fictício, como naturalização do capital em sua 

forma monetária, dinheiro, o fetichismo de capital que a renda da terra expressa faria 

todo sentido. Contudo, o que nos interessa seria a passagem da renda da terra para o 

universo trinitário do capital como a fórmula do rendimento e suas fontes, como a 

fórmula secreta da sociedade capitalista que incluiria “todos os segredos do processo 

de produção social” (L. III, v. 5, 251), mas que nem por isso estariam iluminados.  

3.3.3 Fórmula trinitária e fetiche do capital 

Se a fórmula trinitária, para Marx, guardaria todos os segredos sociais, ela, 

enquanto fórmula, estaria no universo do reducionismo do social que a funda, sendo 

tal reducionismo momento da universalidade social e da efetividade do social na 

figuração de fórmula. Neste sentido, guardar todos os segredos não significa revelá-

los, ao contrário, escondê-los, sendo tal esconder momento da forma social. Nesta 

medida, a fórmula trinitária universalizaria a redução, isto é, a contradição capital 

trabalho sob consciência de formas de rendas (ver p. 251 2º. §) seria a redução do 

fetichismo da mercadoria (a relação entre preço e valor, expressão de valor produzido) 

para o fetichismo de capital, a valorização como que da natureza da sociedade 

enquanto tal (fetichismo de produção de valor).  

Esta naturalização apareceria como condição e resultado do processo social, de 

modo que estaria na fórmula trinitária a associação entre natureza e valor. O preço, 

ainda que seja  forma de natureza do valor, não se conscientizaria como natureza, 

ainda que seja naturalização do valor (no fetiche da mercadoria, por exemplo). A 
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determinação da renda da terra como a forma de expor a universalidade do fetiche de 

capital a de positivamente ligar-se à natureza, como renda da terra, mas também a de 

ser a forma estrita de distribuição do valor enquanto renda. Nesta dupla forma, a renda 

naturalizaria tanto o processo de produção e, assim, do trabalho, quanto da distribuição 

do valor. A trindade, entretanto, só poderia se fazer a partir da renda da terra, em que 

produção e distribuição estivessem em um único momento sob o fetiche identitário da 

forma social. Isto não seria possível, a partir do trabalho e do lucro, ainda que tenham 

suas respectivas formas de naturalização, dada a forma manufaturada do capital 

constante e a humanizada do trabalho, ambas contraposição à natureza. A renda da 

terra, ao contrário, seria a forma de distribuição do valor – mas como se fosse fonte 

natural - em que a natureza estaria afirmativamente reconhecida (como produção e 

distribuição naturais do valor) e, assim, seria a consciência universal (nas três formas) 

como as fontes dos rendimentos (salário, lucro/juro, renda da terra).  

A incongruência da renda da terra enquanto fórmula matemática, aliás, estaria na 

relação entre a sua condição de fonte natural e a forma social do valor. Em sendo 

fontes distintas (trabalho, capital e terra) não faria sentido, entretanto, o jorro das 

distintas fontes ser o mesmo material, isto é, valor ou sua forma fetichista, dinheiro. 

Na ironia de Marx: “ E, agora, ao lado disso, a terra a natureza inorgânica enquanto 

tal, rudis indigestaque moles, em todo o seu primitivismo selvático. Valor é trabalho. 

Mais valia não pode ser, por isso, terra.(...)” (L. III, v. 5, 252)  

No entanto, o universo natural como forma de consciência a ser superada teria de 

incluir a desnaturalização do trabalho sem mediação com nenhum processo social e na 

sua generalidade de trabalho humano, uma abstração que, enquanto tal, se faria no 

interior da reprodução social como forma de consciência da renda, interna à fórmula e 

não transcendente à ela.  

As determinações do capital em sua forma de reprodução fictícia, estariam no 

invólucro da determinação crítica reposta – a reprodução das relações sociais de 

produção - pelo fetichismo da naturalização do valor e do trabalho. Isso não implica 

dizer que Marx não tenha outras passagens a respeito da ontologia do trabalho no 

capital. Pouco mais adiante (254) o trabalho, do ponto de vista ontológico é defendido, 

sob o preceito da redução da jornada de trabalho. Contudo, o problema não seriam 
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essas últimas passagens, mas em se tendo o reconhecimento do humano como 

abstração, as formas positivas do humano, inevitavelmente, estariam sendo 

problematizadas e esta negação crítica problematiza o positivo que, para ser como tal, 

não se permite problematizar. Nesta medida, o isolamento pretendido da positividade 

natural do trabalho n’ O Capital, só poderia se dar sob o peneiramento de citações que 

isolasse as duas formas de se pensar o trabalho em Marx. O que afirmamos é que se há 

uma crítica à ontologia, as passagens possivelmente ontológicas de Marx estariam 

problematizadas e, assim, negadas, porque a ontologia não se permite qualquer 

problema para se constituir no princípio ontológico da crítica. Haver as duas formas de 

crítica no capital (ontológica e não ontológica) já seria forma da negação à ontologia. 

 A negação do negativo, pelo positivo, não seria uma insubsistência do negativo, 

porque, como se colocou, tem-se uma negação do negativo, para que o positivo 

pudesse subsistir como isolado enquanto pura materialidade do trabalho humano. Esta 

positividade, no entanto, permite a subsistência do negativo, mas não do positivo, ou 

ontológico. Tal negatividade se faria não só nesta relação positiva (da renda da terra 

acima colocada) para com a natureza, como desnaturalização. Ela estaria nas contas, 

nas tabelas em que o rendimento e sua subprodutividade são a mesma determinação da 

taxa média de lucro, seja capital industrial, seja indústria agrícola.  

Diante disso, haveria relação entre as formas de naturalização do trabalho que a 

renda da terra se permite e que só a problematização (em considerar o trabalho 

humano naturalmente já ser uma abstração) estabelece. Em última instância, a 

determinação não realizada do positivo seria manter-se sob uma verdade isolada e 

inquestionada que é o fundamento da ontologia. O seu isolamento, contudo, seria a 

relação para com sua forma abstrata, é a esta forma do trabalho, negativa, que a 

positividade quer se isolar, sendo isso sua relação inevitável e, assim, a insubsistência 

lógica do trabalho como natureza. Nos termos da crítica materialista – já considerado 

isso por Adorno, Kurz e Postone, por exemplo – a ontologia enquanto positividade 

natural do trabalho, portanto, “humano”, dada a relação necessária para com o 

abstrato, para se identificar, seria forma estritamente moderna de consciência. A sua 

abstração abstrairia, justamente, o pressuposto de diferentes trabalhos na generalização 

de “trabalho humano”. Somente a consciência social abstrata, do dinheiro, da moeda e 
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do valor, poderia subtrair sua própria consciência de diferença numa abstração 

genérica de trabalho humano, ou relação sociedade natureza.  

Assim, a forma positiva e ontológica de ser do trabalho e do humano, estaria já 

no universo dessa negação. Por outro lado, do ponto de vista da forma de negação da 

ontologia do trabalho, não há nenhuma contradição nos próprios termos, a presença de 

sua forma positiva, afirmativa, já que isso é mesmo o objeto da crítica sem o que a 

negatividade não existiria. Não que isto esteja plenamente colocado de forma 

sistêmica em Marx, mas que a presença das duas formas pesa melhor para o lado da 

problematização, do que de uma visão puramente afirmativa do trabalho ontológico. 

Para esta, a mera existência da problematização da positividade ontológica seria uma 

negação da ontologia, daí o seu ilusório isolacionismo pelos peneiradores de citações.  

Neste fetichismo, as determinações do sujeito, isto é, da consciência, na 

efetividade do objeto social, identificar-se-iam, de forma inevitável, com a 

naturalização do trabalho que, no capital fictício isso se recolocaria a sua forma. Seria 

aí, nesta naturalização, que a renda da terra se constituiria como forma de consciência 

genérica, que o trabalho apareceria como “trabalho enquanto tal” (L.III, v. 5, 258 

último§). O trabalho, produtor de valor, se faria como a materialidade dos meios de 

produção, exterioridade material em relação ao processo social, e estaria no estrito da 

substância material de suas fontes. Deste modo, a relação entre matéria e trabalho 

passaria a ser possível mesmo sem nenhuma forma social dada, como possibilidade 

lógica da ontologia social (L.III, v. 5, 258). A renda da terra, entretanto, se faria no 

universo da reposição ilusória das relações de produção enquanto D-D’, sua forma 

fictícia identificada por Marx. Assim, o processo crítico da reprodução não se 

compensaria pelas fronteiras expansivas da ontologia da acumulação primitiva, como 

pretendeu o argumento a respeito do campesinato
38

.  Ainda menos, nos termos de 

Harvey, do Enigma do Capital e  outros escritos recentes, como um ajuste espacial 

dado pela expansão dos negócios imobiliários. Aliás, a crise mundial expressa na 

expansão do setor imobiliário devido à ociosidade do capital, seria exatamente o 

oposto do que propõe Harvey, do ponto de vista da renda da terra e da produção do 
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valor, ou seja, os negócios imobiliários estão no invólucro da inflação mundial devido 

ao excedente monetário mundial que o capital não consegue valorizar, disto teríamos 

uma precificação imobiliária e não uma valorização. Nesta medida, o excedente faz 

crescer os negócios imobiliários, não como nova produção de mais valia, ou aumento 

da renda da terra, mas como expressão da mais valia impossível de ser produzida, na 

expectativa de um sobrelucro que é figurado, ficcionalizado enquanto preço do imóvel 

devido ao excedente monetário, que ascende o preço imobiliário. A renda da terra, o 

sobrelucro, como espécie de acumulação primitiva hodierna seria fictícia enquanto 

consciência de uma acumulação ontológica do capital. A ascensão do preço 

imobiliário, inflacionária, enfim, se determinaria pelo excedente de capital monetário e 

creditício...
39

  

Não haveria lógica, dentro dos pressupostos da economia política, para explicar 

que trabalho, capital e renda da terra produzam o mesmo material, ao mesmo tempo 

em que sejam fontes diferentes de um mesmo, isto é, o valor ou dinheiro (indistintos, 

nesta consciência criticada por Marx). Não obstante, Marx retoma, uma vez mais a 

impossibilidade da igualação entre o resultado social (valor) e a fonte natural (terra, 

máquinas, trabalho físico), como naturalização do trabalho e do capital, consciência 

própria e genérica (coincidente nas três “fontes”) da sociedade capitalista, que a renda 

da terra revelaria. Certamente, esta revelação científica seria revelar a existência de um 

enigma, seus termos e relações, mas que não coincidem com seu deciframento, porque 

nesta crítica não se detém a verdade capitalista que é o valor das mercadorias. Saber a 

respeito da média significa não saber seus valores particulares. 

 Do ponto de vista da perspectiva sistêmica, o universo da crítica de Marx teria 

atingido  sua infinitude lógica e contraditória, no sentido de que o processo racional da 
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crítica, tudo revelar e isso coincidir com a transformação do real, chegaria, tal sistema 

da crítica, no reconhecimento da universalização do fetiche como a forma enigmática 

de seu terceiro termo, isto é, a renda da terra. A contradição entre essa revelação 

racional do terceiro termo e a situação social, no sentido de ser a forma capital, 

certamente não passaria despercebido na crítica de Marx. Afinal, a “grande indústria” 

já colocada nos Grundrisse de Marx, seria a forma capital, mais de 150 anos após tal 

revelação, que mostrava a concepção de Marx a respeito da redução da produção de 

mais valia e cujo fetichismo a renda da terra, em sua crítica, revelaria, dada a 

impossibilidade de se distribuir o que não se produziu, isto é, o valor. Assim, a 

infinitude dessa totalidade enquanto crítica dialética chegar-se-ia, na boa infinitude 

hegeliana, e nos mesmos termos, do ponto de vista do sistema, enquanto crise e 

negatividade de um sistema da crítica. Não se determinaria o que hoje poderia se 

definir como momento pós-moderno, dado o fim da modernização. Se isso fosse 

possível, teríamos de nos incorrer no absurdo de dizer que Marx mesmo seria pós-

moderno. O que buscamos é que a forma pela qual se daria a crítica negativa, seria 

identidade dela reconhecer os limites de suas determinações lógicas e históricas, ainda 

que inevitáveis. Assim, o infinito e a infinitude do método seria, nos termos da 

indeterminação kantiana, em nosso excerto sobre Kant, como aquilo que não se pode 

revelar, ainda que tal revelação o justifique enquanto crítica. A infinitude revelaria a 

crítica em sua finitude lógica. Portanto, não se teria o pós ou pré-moderno, a auto 

crítica negativa de O Capital reconheceria as determinações de sua finitude, qualquer 

que fosse o momento histórico do capitalismo em que estivesse formulada porque o 

obscuro seria parte constitutiva da crítica, portanto, não ilumista. 

 Nesta medida, o fetiche do capital, a renda da terra, repostos, mesmo e por 

causa da crise da valorização do valor, seria a simultaneidade desta infinitude da 

crítica, como finitude de seu próprio alcance lógico. Voltamos a reconhecer que os 

embates históricos, as lutas sociais, contra o imperialismo, e tudo o que poderia ser 

colocado no prato da prática, estão por demais relacionados às formas dessa 

negatividade. Sabemos sobremaneira de que não estamos incluindo isto como objeto 

de nossa análise, dada a proposta destes estudos críticos, ainda que reconheçamos a 

prática como momento identitário da crítica teórica.  
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Assim, esta consciência seria originária e lógica, portanto, como princípio da 

fenomenologia do espírito capital - seja no fetichismo da mercadoria, do trabalho, do 

dinheiro -. A renda da terra seria forma de consciência própria cujo princípio lógico se 

colocaria como fetichismo do capital, tanto do que perpassa todo o livro, como fetiche 

do capital, a forma fetiche em todos os seus momentos, mas cuja determinação seria a 

consciência ontológica da acumulação. Nesta medida, a renda da terra seria a 

expressão de um princípio contraditório, dado como consciência ao final, ainda que 

não se tratasse de superação do fetiche, mas seu reconhecimento e problematização 

negativa.  

Essa duplicidade do fetichismo de capital (de acumulação natural, ao mesmo 

tempo em que é forma de consciência de todos os momentos da trindade) colocado sob 

o terceiro termo, a renda, por-se-ia sob revelação negativa, de finitude lógica da 

própria crítica. Isto porque a negação da renda, na sua relação negativa para com a 

taxa média de lucro, negaria o objeto, o fetichismo de renda e da fórmula trinitária, 

mas nisso, o sujeito da razão também se negaria, dada a relação de necessidade entre 

sujeito e objeto. Tal finitude, enfim, se limitaria ao alcance da crítica que se 

pretenderia total, mas esta, na finitude lógica, no espaço lógico da própria crítica, 

seria, enquanto crítica total, ou radical, a ilusão da qual a crítica, por ser crítica, não 

escaparia. A renda da terra, como o terceiro termo da forma social capital, em Marx, 

destituiria, nos termos de Hegel, de A Ciência da Lógica, o sujeito e sua relação para 

com o objeto, isto é, seria destituição ou superação do sistema da crítica. A razão 

sistêmica da crítica seria uma contradição, pois a sua razão ou fórmula deteria tais 

irracionalismos como determinação identitária do sistema da crítica.  

Não se teria o sujeito da razão, seja ela crítica ou não, prática ou teórica. A 

objetividade do fetichismo poria a necessidade de desvelar o sujeito como 

propriamente sua  a identidade fetichista de sujeito da razão ou da ação, sendo a crítica 

fundada, portanto, no próprio fetichismo, porque recorre ao sujeito (da razão ou da 

ação). O retorno lógico e da forma de consciência enquanto indivíduo sob a renda da 

terra, ao fetichismo, isto é, a passagem do fetichismo da mercadoria para o fetichismo 

de capital seria o próprio limite racional da forma da crítica, expressando-se, tal crítica 

os termos de sua irracionalidade, porque o conceito é fetichista e é o fetiche. A 
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diferença, contudo, foi o reconhecimento disto e não a afirmação de uma razão 

absoluta, o que permitiu a crítica de Marx acessar tal limite sob a boa infinitude 

hegeliana, onde um (infinito) seria a identidade de outro (finito).  

A negatividade, contudo, reconheceria a não adequação entre os preceitos 

racionais e os seus resultados explicativos, históricos, teóricos e ou práticos. Nisto, 

certamente, residiria muito deste sentido da diferença dialética da crítica à economia 

política, em relação à economia política. Diferença, aliás, só possível se essa lhe fosse 

objeto da crítica. Caso contrário, tratar-se-ia de mera distinção. Ao que tudo indica, 

Marx conhecia também a diferença entre distinção e diferença... Do ponto de vista 

categorial, de acordo com o que já discutimos, a relação entre preço e valor seria o 

substrato da crítica positiva e ou negativa. Mover-se no universo dessa diferença, 

apenas de passagem aqui, certamente constitui por onde teria se movido a crítica de 

Marx, em O capital. A diferença entre o ser e o aparecer são constitutivas da relação 

identitária, mas fetichista, destas categorias. O universo da naturalização (lógica da 

renda) estaria colocado, já neste fetichismo, como simultaneidade conceitual, na forma 

de fetiche do capital a que a renda se refere e, na “fórmula”, modo de ser de todos os 

momentos do capital que a renda da terra expressaria, mas que não seria na renda a 

única forma de ser deste fetichismo.  

Assim, a “fórmula trinitária” pressuporia a lógica de igualdade que, fundada na 

natureza de qualquer trabalho, não teria correspondência aos preceitos econômicos e 

sociais necessários a uma pretendida crítica econômica e social. Mesmo diante das 

categorias de igualação entre a tríade, como três distintas fontes do mesmo 

suprimento, a determinação natural da fonte não permitiria o universo da igualação 

social do trabalho. Assim, enquanto fórmula, o problema estaria no reducionismo do 

valor a reprodução (social) natural. A fórmula trinitária, entretanto, seria a consciência 

irracional, isto é, não realizaria a igualação das fontes de valor, como pressuposto de 

sua própria razão, porque a igualdade teria de ser entre os elementos naturais, isto é, 

terra, trabalho humano e máquinas que, por critérios naturais da própria economia 

política, são desiguais.  

A renda da terra, assim, mostraria o universo fetichista a que Marx comenta em 

diferentes passagens d’O capital, no sentido de que tudo apareceria como fonte de 
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rendimentos. Cada momento da fórmula do capital, assim, um fetichismo 

naturalizante, mas cuja lógica, enquanto forma de consciência, é a da renda da terra. O 

universo da terceira forma do valor, entretanto, se põe como naturalização do valor, 

consciência mística da contradição entre queda tendencial da taxa de lucro e expansão 

do capital. A renda da terra teria, ainda, a forma de sobrelucro para se constituir no 

terceiro termo universalizante, como fetichismo de capital, isto é, de acumulação 

naturalizada sim, mas também da forma fetichista que estaria em todas as formas de 

valor, na trindade que funda a fórmula. Neste sentido, no estrito da renda, o sobrelucro 

estaria dado como fonte da terra, de sua fertilidade, etc... e seria a ontologia da 

acumulação. A renda da terra, entretanto, do ponto de vista de suas determinações da 

forma de consciência
40

   revelaria uma “fórmula trinitária” que se reconhece, na crítica 

de Marx, não como deciframento, mas revelação contraditória de um enigma, 

enquanto enigma. Se pudéssemos dizer em poucas palavras a diferença dialética da 

economia política para como sua crítica, o que para a primeira seria uma resposta 

afirmativa sobre a verdade, para Marx, ao contrário, a verdade seria o reconhecimento 

do enigma e não sua superação.  

Objetivamente e no plano das determinações materialistas históricas e dialéticas, 

a não solução entre teoria e prática, na medida do conhecimento e da crítica à 

economia política, a partir de Marx mesmo, se colocaria como autoconhecimento de 

que o fetichismo não estaria superado no interior da própria crítica. Isto porque, sob o 

invólucro da crítica materialista, a ruptura revolucionária social – não entrando agora 

nos méritos disto
41

  – seria a própria realização da crítica, o que, entretanto, a crítica 

não teria realizado, seja na sua forma prática, seja teórica. Nesta medida, haveria, em 

Marx, este reconhecimento da objetividade como limitação de sua crítica, na medida 

em que a dialética ter-se-ia colocado como forma negativa da consciência moderna, 

contudo, no invólucro desta última. Não que isto signifique que tudo seja a mesma 

coisa, ao contrário, tentamos levar em consideração em nosso excerto a respeito da 

                                                 
40

 Aqui o fetiche de capital é o de acumulação, naturalização desta, mas também porque, na forma de fontes 

naturais de valor (tal como fonte d’ água) está em todas as formas de fetichismo, isto é, a naturalização do valor 

estaria em todas as formas da trindade. 

41
 A esse respeito, já fizemos referência à sociologia, quanto à geografia. 
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crítica de Marx, de que este reconhecimento faria toda a diferença em relação à própria 

economia política. Uma diferença, aliás, dialética. A forma afirmativa da verdade 

(preço é valor) versus sua forma negativa (o preço é forma valor), na crítica de O 

Capital, teria sido, entretanto, a relação recíproca entre estes dois momentos, na forma 

do fetichismo de trabalho, de dinheiro, de capital, dentre muitos outros e que, portanto, 

não se poderia meramente tornar a crítica um partido deste universo crítico (defesa do 

trabalho concreto contra o trabalho abstrato, por exemplo), contudo, cindido.  

A diferença dialética, negativa, entretanto, não poderia jogar fora o objeto de sua 

negação, ou esta última estaria indeterminada. A forma como isso se faz na exposição 

de Marx seria, inclusive, o seu reconhecimento à economia política clássica, ao que ela 

teria chegado em relação ao valor e à sociedade capitalista. Rememoremos que Marx 

estava preocupado com as questões relativas a uma crítica social. A economia política 

lhe seria um acesso inevitável, dada a relação entre a economia e o que quer que se 

pressuponha ser sociedade.  

Entre os apologetas e os clássicos, entretanto, poderíamos dizer que Marx 

estabeleceu um diálogo sempre mediado pelo universo social e, ao mesmo tempo, 

naturalizante do trabalho. A crítica de Marx de O capital, entretanto, caberia ao 

próprio Marx dos Manuscritos econômicos e filosóficos de 1844. A questão incorreria 

no universo da física e da metafísica e/ou, do ontológico e de sua negativa como 

formas de uma consciência que é social. A ontologia, entretanto, se daria na identidade 

entre física e sociedade. A diferença, dialética, seria a relação de necessidade entre um 

e outro, mas uma relação negativa. A positividade da forma rentista de consciência 

argumentaria, sem conseguir, a respeito da natureza das coisas sociais. Contudo, esta 

contradição nos próprios termos só poderia se realizar a partir da crítica negativa a esta 

mera identidade positiva, seja de natureza, seja de sociedade. No entanto, para Marx, a 

posição da forma social valor, ao pôr a sua forma de consciência necessária, indicaria 

o limite lógico e histórico da dialética. As determinações históricas da contradição 

social da forma capital limitariam sua própria lógica, porque no obscurantismo do 

fetichismo que se possibilitaria a relação sujeito objeto, limites identitários da 

dialética. Na crise objetiva de seu objeto, também nega-se o sujeito da razão. Para 
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falarmos axiomaticamente, o método teria de reconhecer a necessidade de sua própria 

superação.  

Assim, não se chegaria ao final da renda da terra, isto é, de O capital, como a 

forma da exposição final de um sistema filosófico da crítica – sempre reconhecendo 

que, no mínimo, este sistema inclui o problema da teoria e da prática 

concomitantemente -. As determinações históricas da crítica dialética, entretanto, 

seriam, ao mesmo tempo, o plano de sua finitude lógica, como superação do invólucro 

de seu próprio tempo. A lógica temporal de afirmação do método da crítica (a 

revolução como unidade entre teoria e prática) seria logicamente infundada, como 

apresentamos a respeito das contradições históricas. A título de lembrança, mas sem 

que isto torne a contradição desimportante, temos na renda da terra, uma vez mais, o 

seu princípio se dar pelas “preliminares”, que são lógicas. A determinação da 

diferença como identidade da renda, sendo isto exemplificado pela queda d´água, seria 

o princípio, a gênese lógica, que se anteciparia em relação ao próprio tempo. A 

formulação lógica da renda seria, assim, de forma capitular, anterior à gênese histórica 

da própria renda, que vem ao final da seção VI, correspondente à renda da terra e suas 

formas.
42

  

O resultado disso, entretanto, finalizaria o terceiro livro ao reconhecer a renda da 

terra no universo social da troca, como forma de disputa de mais valia. Pensando de 

forma positiva tal universo, a soma entre lucro médio e renda da terra totalizaria a 

mais valia social. No invólucro do trabalho social, a renda da terra teria assim a 

                                                 
42

 Isto porque evidentemente, reconhecemos o que poder-se-ia chamar de determinações econômicas da renda da 

terra. O nosso argumento mais aproximado dessas determinações fizemos no estudo e pesquisa a respeito da 

produção de leite em Minas Gerais, Brasil, em municípios próximos a Belo Horizonte e a sua relação para com a 

Itambé, então, dentre os principais produtores de derivados de leite do Brasil. Essa pesquisa resultou na reflexão 

publicada na Geousp, n. 24, sob o título: Modernização e reprodução crítica: agroindústria do leite e 

contradições do processo de acumulação. Contudo, o texto não ficou de todo legível, por problemas da 

publicação digital e, na versão impressa, a edição embaralhou as notas de rodapé e tornou a relação das 

referências ao texto bastante dificultada. Ainda, essas duas versões (digital e impressa) não têm os gráficos 

coloridos. Para uma versão sem esses problemas, publicamos tanto na página do Departamento de 

Geografia/FFLCH/USP, em “graduação” “apoio didático”, quanto no site www.academia.edu, na página 

“Anselmo Alfredo.” 
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identidade do capital como um todo. Daí sua forma conceitual de fetiche de capital, a 

forma de puro rendimento, de fonte natural de rendimento, ser a forma que esconderia 

as determinações críticas da reprodução e tornaria o capital a consciência ontológica 

de si mesmo. A renda diferencial, entretanto,  responderia pelo sentido de uma 

diferença dialética, dela para consigo mesmo, enquanto finitude logicamente 

apreensível, mas no interior de suas contradições entre verdade e religião, racional e 

irracional.  

O universo da renda da terra circunscreveria o mesmo que a crise da reprodução 

do valor e de sua valorização, dada a determinação da produção de mais valia para sua 

distribuição. A renda da terra seria o fetichismo de capital que estaria na ilusão de 

autonomia do valor de suas formas na distribuição. Assim, Marx argumentaria que a 

distribuição, sua forma (renda, lucro, salário) se determinaria pelo montante de massa 

de valor produzido. A distribuição seria possível no universo da produção valor, ou 

melhor, da contradição capital constante, capital variável e mais valia.  

No quinquagésimo capítulo (L.III, v. 5, 277), a respeito da Ilusão da 

concorrência, ainda que a massa de valor continuasse a mesma 100 v + 150 mv = 250 

é diferente de 150 cv+ 100mv, ainda que a igualdade seja de 250, porque essa 

diferença estaria relacionada ao montante de capital constante, realizando a 

composição orgânica de capital. O desenvolvimento das forças produtivas, ao 

aumentar a taxa de mais valia implicaria na redução de 150 cv para 100 cv (fazemos 

este sentido da diferença entre a primeira e a segunda equação, ou seja, da que tem 

mais para a que tem menos cv), o que redefine a taxa de mais valia e sua massa. 100 

de variável é diferente de 150 variável, ainda que a massa de valor seja a mesma (250 

de capital total). Isto porque a valorização sob 100 é menor, do ponto de vista da 

própria massa de valor, do que a valorização sob 150. Vale dizer que aqui Marx 

equalizou a taxa média de lucro, a partir dos capitais individuais, à massa total de mais 

valia. Sob as determinações da própria média, o argumento de Marx seria o da 

igualdade entre massa de mais valia e massa de lucro, ainda que a distinção entre um e 

outro seja essencial, pelo que estamos comentando, especialmente do ponto de vista 

dos diferentes capitais individuais. A mudança de 100 para 150, entretanto 

corresponderia ao capital social, e não individual, ou seja, o da redução ou não da 
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massa de mais valia, que se determinaria por essa produção da massa de valor. 

Retomando-se, entretanto, a equação, toda diferença ficaria entre 400cc + 150cv + 100 

mv = 650 versus 450cc + 100cv + 100mv = 650. Assim, a distribuição do valor, na 

forma de renda estaria determinada pela massa da mais valia e a taxa média de lucro, 

como o limite de suas formas de distribuição (lucro/juros e renda). Tanto o lucro como 

a renda, seriam redefinidos na forma da composição orgânica do capital, ainda que sob 

a mesma massa de valor. Nesta medida, “... o valor de todos os demais rendimentos 

[exceto salário] tem, assim, um limite”, qual seja, “... o valor dado pelo trabalho não-

pago.” (L. III, v. 5, 280).  

Nessa medida, o argumento de Marx se fundaria na relação entre massa de valor 

e os “limites” da renda da terra e do lucro. A ilusão rentista obscureceria as 

determinações do processo produtivo e a “autonomia” ou “autonomização” só se 

constituiria como forma ilusória de consciência em suas determinações naturais de 

valor e suas fontes, ou seja,  rendimentos. Tal “autonomia” se efetivaria como a 

“ilusão da concorrência”, dada a inexorabilidade do desenvolvimento das forças 

produtivas que a contradição entre capital individual e capital social se permite 

realizar.  

A associação das formas da mais valia ao seu processo produtivo, tornaria a 

renda da terra e o lucro não autônomos em relação ao valor, a fonte social do valor e 

que, portanto, teria que se relacionar com suas determinações internas, isto é, 

“puramente sociais”. A renda da terra, assim, estaria no conceito de acumulação como 

aquele que reconhece a crise (queda tendencial da taxa de lucro, subprodutividade dos 

capitais investidos no solo, capital fictício, etc..), a redução da mais valia, como forma 

da acumulação e não um equívoco dela. Assim, a acumulação para Marx teria de deter 

esta dupla determinação para que renda da terra não se transformasse na ontologia do 

capital, o que sua ilusão de fonte natural de rendimento permitiria. A “autonomia”, 

entretanto, estaria nesse universo ilusório.  

Por fim, consideramos que a renda da terra se sintetiza na forma do lucro médio 

e isto inclui o desenvolvimento das forças produtivas sociais, o que mostramos sua 

centralidade na forma da renda absoluta da terra. Aqui retomamos que a esta recaem as 

contradições da relação campo cidade, do lucro e do sobrelucro como forma da divisão 
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social do trabalho a que a renda da terra se refere. A crise do valor e sua forma fictícia 

também permitiria acessar as formas fictícias da renda da terra, cuja determinação da 

expansão do capitalismo no campo se dá pelo invólucro do capital fictício. 

Consideraríamos este como o limite da crítica necessário de ser transposto, isto é, o 

invólucro da reprodução crítica e fictícia, não somente do capital produtivo. Não 

bastaria a mera identidade da crítica do valor ao capital produtivo, através do capital 

fictício. A transcendência a isso seria reconhecer a crise da própria reprodução fictícia, 

financeira, regulada pelas políticas monetárias que se fundam na forma preço como se 

esta forma fosse independente do valor. A crise da reprodução fictícia parece ser o 

obscuro que repõe atualidade à crítica de Marx.  
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