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PREFÁCIO 

 

 

Com grande erudição e, ao mesmo tempo, capacidade 

de síntese, Jean Menezes nos propõe uma reflexão sobre a 

relação entra a obra de Marx e a história do tempo presente, 

que significa também uma reflexão acerca da teoria histórica 

de Marx. Pois a obra de Marx, bem conhecida como “crítica 

da economia política”, e vinculada, depois da sua morte, em 

especial no século XX, aos mais diversos campos da 

atividade intelectual, é, antes do mais e como seu 

fundamento, uma teoria da história. Com a evidenciação das 

contradições da sociedade burguesa e a atividade de uma 

nova classe social, a classe operária industrial, no cenário 

histórico, os aspectos críticos e materialistas da filosofia e da 

teoria social, que tinham um caráter fragmentado e empírico, 

atingiram estatuto teórico. A crítica geral das sociedades de 

classe não podia ser formulada senão numa época de 

desenvolvimento adulto da sociedade capitalista: somente 

nas condições próprias a uma época histórica onde, de um 

lado, a produção material tinha sido amplamente socializada 

(“a época que criou o individualismo como ideologia é, na 

verdade, precisamente aquela em que as relações sociais 

atingiram seu maior desenvolvimento”),  e onde, por outro 

lado, a esfera da produção material fora completamente 

separada das outras esferas da vida social, as relações sociais 

originadas na produção material e a conexão entre essas 

relações e as condições políticas, jurídicas e ideológicas, 

podiam transformar-se em objeto de uma análise crítica. Seu 

núcleo epistemológico se constituiu a partir da premissa de 
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que os homens produzem a si mesmos à medida que 

produzem socialmente as condições de suas vidas. A 

expressão “materialismo histórico” nunca apareceu na obra 

de Marx; só veio a ser usada por Engels quando a nova teoria 

começou a ganhar destaque. 

Analisando as contradições da sociedade burguesa, 

concentrando-as na contradição inerente à mercadoria, 

fundamentando essa contradição não na propriedade privada 

em geral, mas no caráter “despossuído” do trabalho 

assalariado, expondo as leis de movimento da sociedade 

moderna, enfim, sustentando a crítica à ideologia contida nas 

formas da vida social e intelectual no caráter fetichista da 

mercadoria, a crítica da economia política ou “economia 

política da classe operária” se constituiu como base teórica 

para a ação prática contra o capitalismo e pelo comunismo. 

Essa crítica foi realizada por Marx baseada em duas 

condições. A crítica à sociedade burguesa não se cumpriu 

como uma aproximação progressiva de uma “verdade” que 

residiria, em última instância, na base econômica, mas como 

momentos de uma unidade, como crítica da totalidade da 

vida social; não rejeitou simplesmente os resultados da 

investigação em cada um destes campos, mas os “superou” 

conservando seus conteúdos; a caracterização histórica da 

sociedade burguesa analisou em sua gênese e 

desenvolvimento as tendências que conduziam ao seu 

desaparecimento. A crítica do fetichismo mercantil explicou 

a subsunção à lógica de reprodução do capital: o comunismo 

seria sua expressão superadora.  

Marx pertenceu à geração intelectual alemã que 

perdera seu entusiasmo pela racionalidade progressista do 
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Estado prussiano após a marca deixada pelo domínio 

napoleônico, desprezando a velha geração que, por sua vez, 

desprezava a “libertinagem inglesa” dos Hume, Locke e 

Adam Smith. Dentro da chamada “esquerda hegeliana” 

Marx se distinguiu por realizar uma crítica dialética do 

conservadorismo de mestre da dialética. O materialismo 

histórico não propôs a superação da filosofia pela economia 

ou reduzir todos os fenômenos sociais, políticos, culturais e 

ideológicos à sua base econômica: a “economia” era 

superada por uma ciência histórica e social do 

desenvolvimento da produção material e da luta de classes. 

A natureza de uma sociedade era a expressão das suas formas 

de produção, a partir das quais se tornava possível analisar 

suas relações de poder e dominação social. Marx e Engels se 

opuseram à substituição do trabalho de investigação histórica 

por conceitos de uma filosofia da história cuja “virtude 

suprema consiste em ser ela mesma supra-história”. 

O materialismo histórico não tinha necessidade de 

uma filosofia “prévia” ou “fundante” - um “fundamento 

normativo” - para justificar uma proposição atemporal. 

Reivindicou sua continuidade crítica da filosofia clássica 

alemã, mas fundou-se em sua filiação a uma época precisa 

(o capitalismo) e a uma classe social determinada (a classe 

operária). A filosofia alemã fora a expressão geral mais 

ampla do desenvolvimento histórico burguês; a nova teoria 

definiu-se como a expressão teórica do proletariado. Marx e 

Engels articularam o passado ao presente na perspectiva de 

perceber as possibilidades históricas do futuro. O passado 

ajudaria a explicar o presente, mas não o legitimaria, 

precisando uma interpretação que pusesse em evidência 
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todos os ângulos possíveis e as visões de todas as classes e 

forças sociais que davam forma aos acontecimentos 

históricos. O marxismo não opôs verdades “eternas” à 

filosofia dominante, mas propostas reconhecidas na sua 

conexão com uma época. Os precursores do materialismo 

histórico tinham consciência de sua importância na história 

geral do pensamento. Com temas e propostas teóricas apenas 

indicadas ou esboçadas, um traço marcante da produção 

marxiana foi seu caráter inacabado. Dois anos antes de sua 

morte, consultado por Karl Kautsky a respeito da 

possibilidade de publicação de suas “obras completas”, 

contestou dizendo que essas obras deveriam antes ser 

escritas “em sua inteireza”. A incompletude da obra 

marxiana, somada às dificuldades da sua publicação integral, 

foram geradoras, a partir de sua morte, de várias tentativas 

de completar seu corpo teórico. Marx, por exemplo, nunca 

escreveu um estudo sistemático e específico sobre o Estado, 

embora abrigasse projetos com esse objetivo. Por outro lado, 

seu método sofreu de petrificação burocrática e de diversas 

tentativas de formalização estéril. A filosofia acadêmica 

percorreu outros caminhos.  

A teoria marxista desenvolveu-se através de seu 

confronto com outras teorias ou pela análise das novas 

questões postas pelo desenvolvimento histórico, o que 

sublinha a importância da “História do tempo presente”. O 

caráter inconcluso do materialismo histórico não foi só 

produto das suas circunstâncias e percalços, ele fez parte de 

sua própria natureza, baseada na reinterpretação permanente 

da realidade para transformá-la. Nunca foi fórmula acabada, 

mas método para interpretar e subverter uma realidade 
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histórica em perpétua mudança e suscetível ele próprio de 

mudança. Desde sua formulação, o materialismo histórico 

coexistiu com exigências e pressões contraditórias: 1) Seu 

necessário aprofundamento que, segundo Rosa Luxemburgo 

(em um breve artigo chamado Avanços e Retrocessos do 

Marxismo),  só poderia resultar da sua confrontação com os 

novos problemas suscitados pela luta de classes, um 

enunciado que foi considerado restritivo e limitador por 

alguns autores marxistas (por deixar pouca ou nenhuma 

margem para a atividade puramente teórica); 2) Sua 

formalização e sistematização transformadas num “sistema”.  

A primeira exigência estava imbuída do perigo do 

dogmatismo e do fechamento teórico; a segunda, de sua 

formalização estéril. Nenhuma teoria autêntica, porém, 

sobreviveu sem enfrentar e dar resposta a esse tipo de 

exigências. Sua pedra de toque seria o permanente confronto 

com a dinâmica social e seu vínculo com a luta das classes 

oprimidas. Como sintetizou Walter Benjamin: "A luta de 

classes, sempre presente no espírito de um historiador 

inspirado em Marx, tem por objetivo as coisas concretas e 

materiais sem as quais as coisas do espírito, e todos os 

refinamentos, não poderiam existir. Mas elas não aparecem 

na luta de classes como a imagem de um prêmio a ser ganho 

pelo vencedor. Elas vivem no coração dessa luta como 

confiança, coragem, humor, astúcia e perseverança. Seu eco 

repercute na noite dos tempos passados. Elas virão sempre 

pôr em questão as vitórias das quais saíram os dominadores”. 

 

Osvaldo Coggiola  
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Daniel Henrique Rodrigues1 

 

Vivemos em um mundo no qual, a todo momento, 

somos bombardeados por tudo quanto é tipo de coisa, como 

notícias, informações (relevantes para nós ou irrelevantes), 

situações recorrentes etc. Hoje, por exemplo, nos deparamos 

com a Reforma da Previdência, a Reforma Trabalhista, a 

Reorganização do Ensino Médio, as eleições presidenciais e 

as propostas que cada candidatura diz apresentar para o país, 

as manifestações na Argentina e Brasil pela legalização do 

aborto, a crise do capitalismo, o desemprego em alta, a crise 

imigratória, o genocídio dos israelenses sobre o povo 

palestino, a tentativa de independência da Catalunha diante 

da Espanha, as ocupações que se deram nas escolas e 

universidades, a luta na Nicarágua contra a ditadura de 

Ortega etc., etc. Não podemos negar que, por mais que 

sejam, na maior parte, questões que apresentam um certo 

impacto diante da realidade, em nossa própria relação com o 

cotidiano, reagimos, na maioria das vezes, como 

recorrências que estão fora de nosso alcance. Não podemos 

negar que se trata de uma consequência de nossa 

cotidianidade. Considerando tal enfoque, necessitamos nos 

questionar: o que é essa cotidianidade, a final? 

A cotidianidade não é um elemento apenas de nosso 

                                                 
1 Militante do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), 

seção da Liga Internacional dos Trabalhadores (LIT) no Brasil.  
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presente. Muito pelo contrário, ela é histórica. Trata-se, em 

si, de uma relação de atividades que cada indivíduo 

desenvolve em um determinado tempo cronológico, sendo 

que essas atividades tendem a se repetir em seu dia a dia. 

Porém, uma resposta como esta, por mais que nos diga, a 

princípio, do que se trata, não é capaz de compreender toda 

uma relação. As situações apontadas, desde a Reforma da 

Previdência até à luta na Nicarágua contra a ditadura de 

Ortega, que ocasionam esse período conturbado pelo qual 

passamos, são apresentadas diante do cotidiano da maior 

parte das pessoas. Sendo assim, é imprescindível a 

necessidade de compreendermos essa cotidianidade não 

como uma simples relação que desenvolvemos, 

humanamente, no dia a dia, mas como se expressa 

historicamente e como nossa relação com o movimento da 

história se faz perceber diante disso.  

 

O ditado popular – o homem se acostuma até 

com a forca – significa que o homem cria para 

si um ritmo de vida até no ambiente menos 

habitual, menos natural e humano, também os 

campos de concentração têm a sua própria 

cotidianidade, e até mesmo um condenado à 

morte. Na vida de cada dia reina a reiteração e 

uma interpermutabilidade por um outro dia 

correspondente, esta quinta-feira na sua 

cotidianidade é indistinguível da quinta-feira da 

semana passada ou do ano passado. Portanto, 

ela se funde com as outras quintas-feiras e se 

conserva, vale dizer, só se diferencia e emerge 

na memória graças a algo particular ou 

excepcional. Do mesmo modo, também cada 

sujeito desta mesma cotidianidade pode ser 

permutado por outro sujeito; os sujeitos da 

cotidianidade são substituíveis e 
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interpermutáveis. O número e a sigla 

constituem a sua mais exata expressão e signo 

(KOSIK, 1976. p. 81 – 82). 

 

 Ou seja, o ser humano cria um ritmo de vida em 

determina condição. Esse ritmo, em sua 

interpermutabilidade, cabe ao que é cotidiano. A 

cotidianidade estava presente, por exemplo, na relação de 

vida do camponês na Idade Média, assim como na relação de 

vida do trabalhador na fábrica. Como o operário alemão, em 

1933, reagiu ao incêndio no Reichstag2? Neste último caso, 

por exemplo, até podemos considera-lo como um episódio 

histórico, mas ainda assim não nos deixa de parecer distante, 

já que a nossa relação com a história se perde diante da 

cotidianidade. Porém, a questão não é tão simples. A nossa 

relação com a história se perde, diante da cotidianidade, não 

em sua essência, isto é, naquilo que é concreto, mas na 

aparência, a manifestação do que é concreto em nossa 

consciência. Trata-se, assim, de uma relação. 

 

No choque da cotidianidade com a História 

ocorre uma subversão. A História (a guerra) 

rompe a cotidianidade, mas a cotidianidade 

subjuga a História, porquanto tudo tem sua 

própria cotidianidade. A separação da 

cotidianidade, da História, separação que 

constitui o ponto de vista – tanto de partida, 

como de passagem, vale dizer, permanente – da 

consciência cotidiana, demonstra-se 

praticamente, neste choque, como uma 

mistificação (Idem. p. 82). 

 

                                                 
2 Onde se situa o parlamento alemão.  
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Assim, Kosik permanece: 

 

... a História não é aquilo que se manifesta à 

consciência comum. A consciência ingênua 

considera a cotidianidade como a atmosfera 

natural ou como a realidade íntima e familiar, 

ao passo que a História lhe aparece como a 

realidade transcendente, que se desenvolve à 

socapa e que irrompe na vida de cada dia sob o 

aspecto de uma catástrofe em que o indivíduo é 

precipitado de maneira tão “fatal” quanto a do 

gado que é conduzido ao matadouro (Idem).  

 

 O que se manifesta na consciência comum é a 

aparência, isto é, síntese do concreto. Isso não significa que 

tal manifestação não é histórica, mas significa que, mesmo 

diante de uma relação histórica, nos perdemos no que é 

fenomênico. Neste sentido, aquilo que é histórico, um 

produto das relações humanas, já que a cotidianidade 

também é um produto dessa relação e é histórica, nos aparece 

de maneira invertida, cristalizada e eterna. Enquanto 

sujeitos, não nos reconhecemos no processo. O processo, do 

qual nos desenvolvemos, nos aparece de maneira 

mistificada. Como compreender, de maneira profunda, estas 

questões que nos surgem. “Como a cotidianidade, que é um 

produto histórico e quase reservatório da História, pode se 

separar da História e ser considerada como o seu 

contraposto, isto é, o oposto de transformação e do 

processo”? (Idem. p. 82 – 83). 

 A partir disso buscamos compreender o que propõe 

Marx ao redigir “Para a Crítica da Economia Política”, tal 

como compreender a reflexão sobre a História em Marx que 

se faz neste “Ensaio sobre a teoria da história”. Para isso, 
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partimos do mais simples ao mais complexo, partimos do 

que está próximo a nós, o que nos é mais imediato, tratando-

se do cotidiano, para compreender as relações concretas e 

fundantes do sujeito e do ser social. Logo, não podemos 

negar a compreensão histórica que nos cabe, tratando-se de 

ser esta uma história viva em seu processo, sendo o sujeito 

um elemento indissolúvel deste processo. Com isso, nos 

propomos a ir em busca de uma das maiores preocupações 

de Marx: a própria História, sendo esta uma História 

concreta.  

 Assim, vamos rumo a superar a cotidianidade em seu 

caráter fenomênico, no sentido que ela subjuga a História, tal 

como compreender a relação com a História.  Vamos rumo a 

superar a aparência, abarcar as muitas determinações do 

processo que se dá na síntese e no pensamento. Diante disto, 

não devemos nos fechar ao que está exposto, mas buscar a 

relação que sintetiza a exposição. Caso nos negássemos a 

isso, poderíamos afirmar que a democracia é a melhor forma 

de governo, sem mesmo saber que se trata de uma relação 

que se dá pelas condições matériais, donde perpassa as 

contradições. O que é essa democracia, afinal, sendo que, em 

por síntese, cabe algo genérico por demais? Quando 

desvendamos as muitas determinações que fazem a 

democracia abarcamos os fundamentos que não nos surgem 

de primeira impressão, de imediato. Vemos os casos de 

corrupção, roubo, eleições fraudulentas etc. Mais a fundo, 

percebemos que se trata de um sistema em que as 

engrenagens estão de acordo com os interesses de uma 

minoria que domina a política, e, assim, percebemos que essa 

minoria, enquanto domina a política, domina as relações de 
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produção. Logo, passamos a perceber que não se trata de uma 

mera democracia, como querem nos convencer em épocas de 

eleição, mas de uma democracia burguesa, da qual legitima 

a exploração sobre os trabalhadores. Tais questões não se dão 

por determinação de nossa consciência, mas pelas condições 

matériais.  

 

... na produção social da própria vida, os 

homens contraem relações de produção 

determinadas, necessárias e independentes de 

sua vontade, relações de produção estas que 

correspondem a uma etapa determinada de 

desenvolvimento das suas forças produtivas 

matériais. A totalidade destas relações de 

produção forma a estrutura econômica da 

sociedade, a base real sobre a qual se levanta 

uma superestrutura jurídica e política, e à qual 

correspondem formas sociais determinadas de 

consciência. O modo de produção da vida 

material condiciona o processo em geral da vida 

social, político e espiritual. Não é a consciência 

dos homens que determina o seu ser, mas, ao 

contrário, é o seu ser social que determina sua 

consciência (MARX, 1978. p. 129 – 130).  

 

 O seu ser social que é determinado pelas relações de 

produção da própria vida. Logo, nos cabe compreender esse 

ser social, a fim de toma-lo como fundamento da 

consciência, e não a consciência como fundamento do ser 

social. “Não é a consciência que determina a vida, mas a 

vida que determina a consciência” (MARX, 2010. p. 94). 

Neste sentido que Marx busca compreender as relações de 

uma história material, afim de superar o idealismo – o fato 

de entender a vida como uma determinação da consciência –

, ele busca superar a aparência, o imediato, aquilo que nos 
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cabe como síntese do concreto como um ponto de partida. 

Assim, tratando-se de superar o imediatismo das relações, a 

História subjugada pelo fenômeno, também busca superar a 

cotidianidade, a relação que dá aquilo que é histórico um 

caráter de eterno. Questões, tais como o que é salário, como 

ele é determinado e o que determina o preço de uma 

mercadoria, estão inseridas na preocupação de Karl Marx, a 

fim de superar o que foge, em aparência, do processo de 

relação humana, tratando-se de ser um processo histórico-

dialético.  

 

O concreto é concreto porque é a síntese de 

muitas determinações, isto é, unidade do 

diverso. Por isso o concreto aparece no 

pensamento como o processo da síntese, como 

resultado, não como ponto de partida, ainda que 

seja o ponto de partida efetivo e, portanto, o 

ponto de partida também da intuição e da 

representação. No primeiro método, a 

representação plena volatiza-se em 

determinações abstratas, no segundo, as 

determinações abstratas conduzem à 

reprodução do concreto por meio do 

pensamento. Por isso é que Hegel caiu na ilusão 

de conceber o real como resultado do 

pensamento que se sintetiza em si, se aprofunda 

em si, e se move por si mesmo; enquanto que o 

método que consiste em elevar-se do abstrato ao 

concreto não é senão a maneira de proceder do 

pensamento para se apropriar do concreto, para 

reproduzi-lo como concreto pensado. Mas este 

não é de modo nenhum o processo da gênese do 

próprio concreto. A mais simples catégoria 

econômica, suponhamos, por exemplo, o valor 

de troca, pressupõe a população, uma população 

produzindo em determinadas condições e 

também certos tipos de famílias, de 
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comunidades ou Estados. O valor de troca 

nunca poderia existir de outro modo senão 

como relação unilatéral, abstrata de um todo 

vivo e concreto já dado (MARX, 1978. p. 116 – 

117). 

 

 Contudo, o real não se concebe a partir do 

pensamento, mas a partir da relação de vida, a mesma relação 

que determina a consciência. O concreto é a síntese do 

diverso. Assim, nos cabe partir dessa síntese, do concreto 

pensado, que é a síntese do diverso, ao concreto com base 

real, sendo que o concreto, por si, tem base na realidade, 

enquanto abstraímos tal realidade no pensamento. Eu não 

compreendo a luta de classes, que nos é histórica, pela 

democracia, mas sim a democracia pela luta de classes, 

sendo esta uma de suas determinações. Porém, só tenho 

condições de compreender a democracia a partir das relações 

concretas do real que a compõe. Negar as suas determinações 

é partir de algo simples. Compreende-las implica essa 

relação do mais simples ao mais complexo. A chave dessa 

compreensão, desse movimento, está no movimento que 

compreende esse concreto, pela síntese de suas muitas 

determinações. Neste sentido, temos a democracia como 

algo determinado por um processo, e não uma coisa 

eternizada. Por esse movimento, Marx busca compreender a 

mercadoria e a relação que forma essa mercadoria. Assim, na 

intenção de entender o seu sentido histórico, já que a sua 

existência não existe por si só, busca compreender as 

relações humanas que dão o seu sentido. O que seria dessa 

mercadoria, como aponta o autor, sem o entendimento sobre 

o valor de uso e o valor de troca, em suas relações, tal como 
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o trabalho humano objetivado? “O tempo de trabalho 

objetivado nos valores de uso das mercadorias é tão 

exatamente a substância que os torna valores de troca, e daí 

mercadorias, como também mede sua grandeza determinada 

de valor” (Idem. p. 137). Assim, o valor de troca só ganha 

sentido em relação ao valor de uso. Sem o determinado valor 

de uso para outrem, não há sentido no valor de troca, assim 

como não há sentido na mercadoria. Nada disso, também, 

haveria sentido, tanto o valor de uso, valor de troca e a 

mercadoria, sem o trabalho humano objetivado, que dá 

existência à relação. Neste processo se insere a relação 

humana, que se trata de uma relação histórica. Para ir à fundo 

nessa relação, Marx parte do mais simples, de uma abstração 

dada pelos “profetas” da Economia Política – dos quais 

partiam de um indivíduo pela representação, sem 

compreender os seus fundamentos históricos – para 

compreender os fundamentos, as determinações da relação 

humana que dão sentido à relação da mercadoria e que, 

adiante, à relação do capital, que não se trata de uma relação 

natural, mas histórica. Não é à-toa que o título que Marx dá 

ao texto trata-se de “Para a Crítica da Economia Política”.  

 Com isso, não podemos compreender a História 

como um ponto de partida do nosso presente, mas uma 

relação que se dá a partir de um resultado histórico, a partir 

de um movimento que implica as suas determinações. Esta é 

uma das mais importantes intenções de Karl Marx – 

compreender os fundamentos históricos da sociedade, assim 

como compreender as determinações que se dão em seu 

tempo presente, sendo o seu tempo presente não um ponto de 

partida da História, mas a síntese do diverso. Diante disso, 
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não podemos nos esquecer que Marx é um militante. Sua 

preocupação, ao redigir tal texto, além de investigar a fundo 

as relações que se dão em seu tempo presente, não é ganhar 

um cargo de doutor em uma universidade, mas compreender 

o processo para a emancipação do proletariado e a busca pela 

totalidade histórica.  

 

A sociedade burguesa é a organização mais 

desenvolvida, mais diferenciada da produção. 

As categorias que exprimem suas relações, a 

compreensão de sua própria articulação, 

permitem penetrar na articulação e nas relações 

de produção de todas as formas de sociedade 

desaparecidas, sobre cujas ruínas e elementos se 

acha edificada, e cujos vestígios, não 

ultrapassados ainda, leva de arrastão 

desenvolvendo tudo que fora antes apenas 

indicado que toma assim toda a sua 

significação. A anatomia do homem é a chave 

da anatomia do macaco3. O que nas espécies 

inferiores indica uma forma superior não pode, 

ao contrário, ser compreendido senão quando se 

conhece a forma superior. A Economia 

burguesa fornece a chave da Economia da 

Antiguidade, etc. Porém, não conforme o 

método dos economistas que fazem desaparecer 

todas as diferenças históricas e vêem a forma 

burguesa em todas as formas de sociedade. 

Pode-se compreender o tributo, o dízimo, 

quando se compreende a renda da terra. Mas 

                                                 
3 Aqui, trata-se de um erro de tradução. A anatomia do homem não é a 

chave, mas uma chave para se compreender a anatomia do macaco. 

Perceba que a alteração de um artigo promove o sentido da frase toda. 

Não se trata de algo determinado, como sendo “a”, pois não é algo fixo. 

Marx colocou uma das formas de se alcançar o conhecimento e o 

concreto, sendo que, pensando o movimento dialético, não é a única 

forma, como uma coisa ou um método acabado e finalizado. Não é um 

determinismo que cabe em poucas linhas das páginas de um dicionário.  
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não se deve identifica-los (Idem. p. 120). 

 

 Neste sentido, o tempo presente de Marx estava 

repleto de questões que vinham se dando de forma 

eternizada, ao mesmo tempo que se voltavam pelas relações 

de vida no capital. Logo, era mais do que necessário 

compreender essas relações, assim como compreender os 

fundamentos em que se davam essas relações. Como dito 

antes, a História não é um ponto de partida que se dá pelo 

presente, mas sim em seu processo. Da mesma forma, o 

capitalismo não é um ponto de partida, mas compreende as 

suas determinações históricas.  A economia burguesa é a 

mais desenvolvida relação histórica da humanidade. Como 

se pode afirmar isso? Porque ela não existe em si, mas em 

conta de um processo. Está-se, assim, a seguir de um 

processo que é compreendido no tempo presente. A chave da 

compreensão das relações feudais está nas relações 

capitalistas. A chave da compreensão do movimento 

histórico não se encontra no passado, mas no presente. Eu só 

tenho condições de compreender o mais complexo se parto 

do concreto pensado e faço o movimento até atingir o 

concreto em sua base real, no sentido em que o mais 

complexo compõe o mais simples. Isso porque não se trata 

de uma relação etapista, que adiciona elementos para se 

chegar a um resultado, mas uma relação dialética que implica 

movimento. Estamos a falar da totalidade histórica.  

 Bem, a fim de uma preocupação didática, tratémos 

dessa totalidade histórica. Suponhamos que queiramos 

compreender o processo de vida de um indivíduo que está 

quase ao fim de sua vida. Porém, antes disso, ele passou, em 
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suas experiências, diversas situações. Nascéu, conviveu com 

familiares, crescéu, frequentou a escola, arranjou um 

trabalho enquanto menor aprendiz, começou a entender do 

que se trata a exploração do trabalho, passou a se inserir na 

fase adulta e a ter maiores responsabilidades; ao mesmo 

tempo que esteve em crise consigo mesmo, atrelado ao medo 

de crescer; passou a militar em um partido revolucionário, 

adentrou a universidade, teve que lhe dar com a justiça 

burguesa, trabalhou ainda mais, ficou desempregado 

milhares de vezes, nunca conseguiu dar aulas, mudou-se de 

país para fazer trabalhados de militância, perdeu amigos por 

conta de seu posicionamento revolucionário, nunca se casou, 

viajou o mundo organizando partido, foi preso diversas vezes 

em conta de seus posicionamentos, enfrentou ditaduras, 

ocupou fábricas, candidatou-se afim de levar um programa 

revolucionário, etc., etc. Quando percebeu, já estava com 

seus setenta anos. Perante isso, como entender esse sujeito 

em sua história de vida? É necessário compreendê-lo 

partindo de determinados elementos de seu passado de vida 

ou em sua síntese no presente? O sujeito é síntese de suas 

relações, assim como é síntese do diverso. Compreende-lo a 

partir de seu tempo presente, pelas múltiplas determinações, 

implica maiores elementos. Da mesma forma a história da 

humanidade que implica as relações no capitalismo. 

Compreender o capital pelas relações de produção que se 

davam na Antiguidade, ou mesmo na Idade Média, é negar a 

sua totalidade histórica. É necessário compreender as 

relações no capital pelo seu tempo presente, considerando o 

seu processo e os elementos históricos de sua formação. Foi 

isso que Marx se prestou a fazer, sempre na intenção de 
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transformar a realidade. Como dito antes, a adição, assim 

como as etapas, não nos cabe. Não é a soma do nascimento, 

do crescimento, da frequência na escola etc., para se chegar 

a um resultado matémático e exato, mas o movimento 

histórico que implica a totalidade. 

 Quanto a isso, o texto que nos vemos diante, “Esboço 

sobre a teoria da história em Marx”, nos deixa mais do que 

claro. Marx não era um economista, assim como a sua 

“Crítica da Economia Política” não é um tratado 

econômico. Muito pelo contrário, ele está preocupado com 

as múltiplas determinações, determinações que são 

históricas, assim como compreender os limites de seu tempo 

presente. Questões que Marx nos coloca, e que Jean Paulo 

Pereira de Menezes retoma: o que é salário, como ele é 

determinado, são questões, muito bem colocadas, que fogem 

às vontades individuais de cada um. Eu não escolho, por 

exemplo, ganhar um salário ou deixar de ganhar, tal como eu 

não escolho como vou viver, como vou gastar, se vou ter 

acesso à mercadoria ou não. Tratamos, aqui, do homem 

enquanto ser genérico, que elabora um mundo objetivo não 

por si, não em sua vontade, em sua subjetividade, mas na sua 

relação com a natureza, mediante o trabalho (que transforma) 

e à relação com o intercâmbio material com outros homens. 

O homem trabalha a natureza na medida que ela trabalha a 

si. O homem, perante essa relação, transforma a si mesmo e 

se inseri na vida social. Ele só é histórico na relação com uma 

comunidade, tendo uma sociabilidade. Esse resultado 

histórico, que se encontra no tempo presente de Marx e em 

nosso tempo presente, tal como o processo, não é 

mencionado pelos homens da Economia Política, dos quais 
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Marx está a criticar e lhes apontar os erros.  

 Assim, vê-se como necessidade a quebra de um 

caráter místico das relações, causadas pela divisão do 

trabalho.  

 

A exteriorização da consciência-de-si põe a 

coisidade. Porque o homem = consciência de si, 

então sua essência objetiva exteriorizada, ou a 

coisidade – ([coisidade é] o que para ele é 

objeto, e objeto é verdadeiramente para ele 

apenas o que lhe é objeto essencial, o que é, 

consequentemente, sua essência objetiva. Como 

o homem efetivo enquanto tal não é construído 

como sujeito, e por isto a natureza também não 

– o homem é a natureza humana – mas apenas a 

abstração do homem, a consciência-de-si, então 

a coisidade só pode ser a consciência de si 

exteriorizada) = a consciência-de-si 

exteriorizada, e a coisidade é posta por meio 

desta exteriorização. É completamente 

plausível que um ser vivo, natural, provido e 

dotado de forças essenciais objetivas, isto é, 

matériais, tenha objetos efetivo-naturais de seu 

ser, na mesma medida que sua auto-

exteriorização (Selbstentäusserung) seja o 

assentamento (Setzung) de um modo efetivo, 

mas sob a forma da externalidade 

(Äusserlichkeit) um mundo prepotente e 

objetivo, não pertence[ente] ao seu ser (MARX, 

2010. p. 126).  

 

Pensando esse caráter místico, vemos em Marx do 

que se trata essa alienação, essa exteriorização em 

consequência da exploração do trabalho, que causa também 

a divisão do trabalho, a hierarquização social e o não 

reconhecimento em seu processo de formação. Logo, torna-

se um indivíduo dominado pelo seu meio social. Ele projeta 
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para fora de si partes dele mesmo e, essas “partes”, dispostas, 

voltam-se contra si, o dominando, enquanto ele se enxerga 

fora de uma totalidade histórica que lhe cabe. O homem, sem 

conhecer o processo, sem ter noção do todo, passa a ser 

objetificado e a ver os objetos, fruto de um trabalho que é 

humano, como a mercadoria, enquanto algo eterno e distante 

de si. O indivíduo, neste sentido, se perde de seu sujeito, se 

perde dele enquanto um “homem genérico”.  

Hoje temos a Reforma Trabalhista, a Reforma da 

Previdência em tramite, as manifestações na Argentina e 

Brasil pela legalização do aborto, o desemprego em alta, a 

crise imigratória, o genocídio dos israelenses sobre o povo 

palestino, a tentativa de independência da Catalunha diante 

da Espanha, etc. São questões de nosso tempo presente, de 

nosso cotidiano, mas que fogem ao nosso controle. Questões 

que fogem do controle dos trabalhadores, assim como o 

salário ou a mercadoria. Porém, ainda assim não deixam de 

ser questões relacionados ao sujeito, ao ser humano, mesmo 

que não tenhamos conhecimento do todo desses processos.  

Diante disso voltamos a problematizar sobre a 

cotidianidade. Fica, assim, sendo a cotidianidade como a 

absorção do indivíduo pela objetividade, perdendo-se diante 

de um mundo mistificado. Neste sentido, vê-se como 

necessário superar essa cotidianidade, no sentido em que ela 

subjuga a História. Para isso, é essencial uma transformação 

revolucionária. Logo, a partir do tempo presente de Marx, e 

que permanece até nosso tempo presente, têm-se como algo 

imprescindível a necessidade de uma organização, sendo 

esta não qualquer organização, mas uma organização de 

trabalhadores e pelos trabalhadores. Esta é a grande 
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preocupação de Marx, reafirmada por Jean Paulo Pereira de 

Menezes. Trata-se não apenas de um novo conceito da 

História, mas pensar a história pela perspectiva da classe 

trabalhadora, tal como também intervir na História por essa 

perspectiva. Por mais que hoje queiram insistir, com 

discursos pós-modernos, o que implica a fragmentação do 

sujeito e o derrotismo, não perdemos a objetividade da 

História, assim como não perdemos o sentido aglutinador de 

classes sociais. A necessidade uma organização classista, um 

partido revolucionário, no caso, permanece. Ainda assim, 

hoje, como expõe o autor, encontramos dificuldades quanto 

à questão de se organizar, que se trata do individualismo, a 

negação da organização em consequência dos discursos pós-

modernos e derrotistas que vêm ganhando espaço nas 

universidades, o autonomismo que faz jus ao espontaneísmo, 

o sectarismo etc.  

 

Quando o trabalhador não consegue enxergar o 

equivalente geral de valor pelo qual vendeu a 

sua força de trabalho. Ele não consegue 

entender também que essa quantidade de valor 

é fruto que expressa outras mercadorias 

produzidas por outros trabalhadores no mundo. 

Marx enfatiza isso porque entende que em 

caráter internacional a classe trabalhadora tem 

que entender o que ela é diante do mundo das 

coisas em que vivemos. O fetiche aguça cada 
vez mais o individualismo do sujeito, o 

compartimenta diante do todo não identificando 

o valor, mas apenas o preço das relações 
coisificadas, seja dos sapatos, dos alimentos e 

do salário (MENEZES, J. P. P, 2018. p. 134).  
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Neste sentido, podemos afirmar que a negação de 

uma organização também faz jus a esse individualismo, que 

é uma consequência do esfacelamento do sujeito. Não se 

vendo como sujeito histórico, não reconhecendo a sua 

totalidade que lhe cabe, não se permite enxergar como parte 

integrante das relações humanas. Isso não significa que estas 

questões venham apenas de uns anos para cá. As 

contradições das lutas de classes continuam a se 

perpetuarem. Atualmente, nos deparamos com discursos 

derrotistas, promovidos pela ideologia burguesa, tal como se 

promove a dita pós-modernidade. Também há o crescimento 

desenfreado do consumo, tido como uma necessidade para 

satisfazer as subjetividades do indivíduo. Tais discursos 

ganham ainda mais força com o fim da União Soviética, a 

queda do Muro de Berlim e as crises no Leste Europeu, 

consideradas como experiências socialistas que não deram 

certo4. Assim, não haveria perspectiva diante do capital. Ora, 

                                                 
4 Não se trata, aqui, do fim do socialismo, sendo que o socialismo não foi 

concretizado, e sim de tentativas de se formar Estados operários que, ao 

longo da História, foram se degenerando pela burocracia stalinistas ou já 

se fundaram degenerados. Assim, diversas determinações ocasionaram 

essa burocratização, essa degeneração. Entre essas determinações temos 

a ideia de uma revolução num só país, da qual se caracteriza como um 

“social-patriotismo” proposto após a revolução na Alemanha não ter sido 

alcançada. Assim, a burocracia, que já vinha se formando diante de uma 

relação ruim com a teoria, estabeleceu as necessidades de se alcançar 

primeiro o socialismo na URSS para depois se expandir. Com isso, nega 

a necessidade de uma revolução permanente, tal como nega a própria 

teoria. Isso se expressou na revolução chinesa, em que a Internacional 

Comunista fez com que o Partido Comunista da China apoiasse o partido 

nacionalista Kuomitang. Com o enfrentamento a esses problemas, assim 

como à burocracia, as oposições, principalmente a Oposição de 

Esquerda, passou a ser perseguida, e tudo o que fosse o contrário do que 

a burocracia decidisse passou a ser considerado ligado ao trotskismo 
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o discurso derrotista não vem de hoje, mas é fruto da própria 

ausência de perspectiva que já vem, ao se tratar das relações 

do capital, de um longo tempo. Ainda assim, devemos nos 

questionar: chegamos mesmo ao fim da História? O 

capitalismo é o ápice das relações sociais? Agora, tudo se 

tornou eterno e o movimento se perdeu? Negar o movimento 

histórico, assim como negar a totalidade que nos cabe, é 

negar a própria história. Estamos aqui para ir em oposição a 

isso.  

Hoje, mais do que nunca, estamos em um tempo 

presente conturbado, do qual nos vemos diante de crises 

políticas, crise econômica, o surgimento de novas 

necessidades, sem falar na oposição entre as forças 

                                                 
(2007). Assim, não era o centralismo democrático, a democracia interna 

e pela base, que vigorava, mas um centralismo burocrático, em que o 

Partico Comunista, em degeneração, decidia os rumos da “revolução”. 

Em países como a Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, Angola 

etc., o que era tido como socialismo havia sido instaurado não por uma 

revolução que se deu pela base, mas de cima e com as mãos do Partido 

Comunista da União Soviética. Enfim, o que se deu, historicamente, não 

foi a tentativa de hegemonia do socialismo, mas sim do stalinismo, 

síntese dessa burocracia e dessa degeneração.  
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produtivas5 e as relações de produção6 que vem, cada vez 

                                                 
5 Ao mencionar o processo de trabalho e o processo de valorização, Marx 

apresenta a sua relação: “Mediante a compra da força de trabalho, o 

capitalista incorpora o próprio trabalho, como fermento vivo, aos 

elementos mortos que constituem o produto e lhe pertencem igualmente. 

De seu ponto de vista, o processo de trabalho não é mais do que o 

consumo da mercadoria por ele comprada, a força de trabalho, que, no 

entanto, ele só pode consumir desde que lhe acrescente os meios de 

produção. O processo de trabalho se realiza entre coisas que o 

capitalista comprou, entre coisas que lhe pertencem. Assim, o produto 

desse processo lhe pertence tanto quanto o produto do processo de 

fermentação em sua adega” (2017. p. 262 – 263). Logo, as forças 

produtivas, pode-se dizer, são parte de um modo de produção, uma 

relação de trabalho e valorização. A classe trabalhadora é parte dessa 

relação de forças produtivas. Entre essas forças também poderemos 

encontrar a terra, os instrumentos da produção, como as máquinas 

indústriais etc. As forças produtivas dão seu devido sentido às relações 

de produção, sendo que estas se apropriam das forças produtivas para dar 

a elas o seu devido valor. Citando um exemplo histórico, vemos as forças 

produtivas que se davam em partes da Europa na Idade Média, na relação 

de produção feudal: a corveia, a vassalagem, a talha, a terra etc. Tais 

forças produtivas, em sua relação de produção, assim como parte da 

contradição, desenvolvem-se no sentido em que as relações de produção 

não dão conta de permanecer, sendo estas superadas por uma nova 

relação de produção: a relação de produção da sociedade burguesa. No 

mesmo sentido, a contradição permanece quando se trata das relações de 

produção e as forças produtivas.  
6 Neste sentido, as relações de produção compõem a relação de trabalho 

que se dá com as forças produtivas. Ambas não podem ser pensadas 

apartadas de si. São estas que dão sentido de existência às forças 

produtivas e tomam o seu trabalho, aquilo que é produzido, como seu, 

parte de sua relação. Não há como afirmar que o trabalho ganha sentido 

apenas com as forças produtivas, sendo que a participação das relações 

de produção está conexas com essas forças. Taís relações de produção, 

que se trata das relações de produção na sociedade burguesa, apenas 

serão superadas no sentido de que as forças produtivas tiveram condições 

de superá-las, de apresentar uma perspectiva histórica e concreta diante 

dessas relações, e para isso não basta apenas essa contradição se não 

houver uma direção revolucionária que propõe levar adiante as 

condições, tal como foi com a burguesia, ao superar as relações de 
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mais, se acirrando. Porém, ainda assim não basta essa 

contradição se acirrar sem uma organização de 

trabalhadores, que no caso é o partido revolucionário. É 

necessário que a classe trabalhadora em si, que não 

reconhece a sua posição social na produção, tal como na 

totalidade histórica, desenvolva as condições que a fazem 

classe trabalhadora para si, que tem noção da sua posição no 

ritmo da produção e da divisão do trabalho. Como fazer isso 

se não pelo partido revolucionário? Espontaneamente 

permaneceremos nos limites que o capital nos coloca, já que 

estamos ligados a determinada relação de vida. Assim, é 

necessário, a todo momento, disputar a consciência e, 

principalmente, a consciência da classe trabalhadora. 

Somente assim, a partir de uma direção revolucionária que 

seja capaz de responder diante da crise do capital, teremos 

condições de nos levar ao que propomos para a superação da 

exploração, da desumanização, da alienação, estranhamento, 

fetichização, enfim, a irmos em direção a termos condições 

de nos objetivarmos enquanto seres sociais: a totalidade 

histórica.  

 

Chegou-se a tal ponto, portanto, que os 

indivíduos devem apropriar-se da totalidade 

existente de forças produtivas, não apenas para 

chegar à auto-atividade, mas simplesmente para 

assegurar a sua existência. Essa apropriação 

está primeiramente condicionada pelo objeto a 

ser apropriado – as forças produtivas 

desenvolvidas até formas uma totalidade e que 

existem apenas no interior de um intercâmbio 

universal (MARX; ENGELS, 2007. p. 73).  

                                                 
produção feudal.  
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  INTRODUÇÃO 

 

A HISTÓRIA, TEMPO PRESENTE E A OBRA 

“PARA A CRÍTICA DA ECONOMIA POLÍTICA” DE 18597 

 

 

“C'est nous les canuts 

Nous sommes tout nus”8. 

 

A construção do conceito de história em Marx se 

efetivou fora dos círculos acadêmicos. Esta característica foi 

fundamental para compreendermos o pensamento do autor 

acerca da história e tempo presente. Foi neste sentido que 

utilizamos a expressão avante de la lettre nos capítulos 

anteriores da pesquisa para nos referirmos como é que Marx 

estava à frente do seu tempo. Em dado sentido, Marx se 

antecipa aos históriadores profissionais do seu tempo, com 

uma perspectiva que apenas fora possível, no caso da 

historiografia, no século XX, especificamente nos referimos 

a Marc Bloch e Lucien Febvre. Não afirmamos se tratar da 

mesma leitura de mundo, entretanto, enfatizamos que a 

preocupação em se escrever a história em uma perspectiva 

crítica no campo dos históriadores fora tarefa desenvolvida 

fortemente entre os primeiros annalistes já citados, setenta 

                                                 
7 Este ensaio é parte da tese de doutoramento (especificamente o capítulo 

IV) defendida em 2015 no Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais da UNESP de Marília. 
8  Canção popular francesa, cantada até os dias atuais. “Nos somos os 

trabalhadores de seda, estamos nus”, são dois versos que compõe o refrão 

da canção Les Canuts, uma referência aos trabalhadores fiadores de seda 

da cidade de Lyon. 
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anos depois. 

Todavia, a crítica de Marx, no século XIX, apresenta 

maior profundidade em relação ao tempo presente, nos 

possibilitando a compreensão de que a crítica marxiana não 

se limitava à crítica epistêmica, mas a transformação da 

sociedade capitalista em socialista, uma perspectiva que não 

se coloca nos marcos nem mesmo de annalistes como Bloch 

e Febvre.  

A crítica em Marx é desenvolvida do interior, ou seja, 

procura se apropriar do pensamento do autor, conhecer os 

movimentos de suas ideias, compreendê-las na sua lógica, e, 

ao passo que se movimenta desta maneira visa a sua 

superação, uma superação via apropriação. Ao possuir como 

alvo a economia burguesa na história de seu presente 

procede ao movimento ideal a partir da realidade concreta, 

da mais empírica realidade até a mais abstrata. Contrapõe a 

economia política do capital a uma economia política do 

proletariado, mas para isso apreende sua lógica e é 

exatamente o que faz em seu livro de 1859, pois considera 

as contribuições da economia política clássica, não despreza 

os economistas vulgares, e, ao compreendê-los os submetem 

a crítica a partir do próprio pensamento alvo. Uma crítica 

que pretende a superação e a superação da economia política 

do capital e a defesa mais concreta de outra sociabilidade 

onde a classe trabalhadora tem total centralidade: trata-se de 

compreender para revolucionar e aqui não há outra 

perspectiva que não seja em última instância a revolução 

social. Os nus protagonizam centralmente a construção de 

suas próprias vestimentas, com a seda, o algodão e seu 

próprio trabalho (C'est nous les canuts).  
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CAPÍTULO 1 

 

BREVES METÁFORAS PARA UMA METÁFORA BREVE DO 

TEMPO PRESENTE9 

 
 

Um dos sentidos deste nosso estudo é que ele sirva 

para contribuir ao entendimento do conceito de história e 

tempo presente em Marx, dentro e fora da universidade, 

todavia, este é o sentido central de nossa tese: demonstrar 

que em Marx há uma outra perspectiva de tempo presente, 

uma perspectiva revolucionária (muito além de uma leitura 

epistemológica sobre a realidade). Com efeito, ao passo que 

apresentamos este estudo sobre Marx e sua crítica, é também 

parte de nossas preocupações polemizar com o presente 

daquele que investiga, escreve, e expõem também as suas 

análises no mesmo presente em que pesquisa o pretérito 

                                                 
9 Nas próximas três subseções nossa escrita fará uma licença estética em 

relação a estética predominante na academia, ao menos daquela que se 

espera dos que pleiteiam a conclusão do doutoramento. A forma aqui não 

dever ser entendida como um insulto mesquinho a estética hegemônica, 

mas sim a preocupação de ampliar a interlocução do texto, mesmo 

considerando que os primeiros interlocutores são os membros de uma 

banca de doutorado, portanto, doutores mais experientes. E, justamente 

isto, nos encoraja na licença, não o fato de serem doutores mais 

experientes, mas de serem, nossos imediatos interlocutores, todxs críticos 

e também preocupados com os leitores para além de si mesmo. Sobre a 

estética, pesquisa e escrita da história a historiografia oferece importantes 

considerações e parte delas encontramos em Marc Bloch “[Arte contra 

ciência, forma contra fundo:] tantas polêmicas boas para devolver ao 

saco de processos da escolástica. Não há menos beleza numa equação 

exata do que numa frase correta. Mas cada ciência tem sua estética de 

linguagem, que lhe é própria” (BLOCH, 2002, p. 54). 
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relativamente recente.  

As metáforas10 aqui devem serem entendidas como 

crítica à ideia de tempo do paradigma pós-moderno que 

também faz empréstimos metafóricos para mercantilizar a 

cultura transformando-a em uma mercadoria enfeitiçada.  

Todavia, nosso posicionamento sobre a pós-modernidade é 

enfaticamente abordado nos capítulos iniciais da tese de 

forma crítica. Não concordamos com essa perspectiva. As 

metáforas aqui são pontos de partida, nada mais do que isso. 

O objetivo é apresentar ao leitor a superação dessas alegorias 

metafóricas e mesmo ironizar parte das fantasias que 

estamos submetidos. Iniciamos anedoticamente, a partir de 

metáforas para problematizarmos o concreto de onde estas 

são pensadas. Não há sintonia aqui fora do objetivo de 

ilustrar para desmistificar, posicionamento que jamais 

interessaria à um intelectual do paradigma pós-moderno.  

O que apresentamos é uma frequência crítica à 

proposta da cultura como mercadoria e qualquer vertente de 

posicionamento da pós-modernidade. Assim, mais uma vez, 

partimos do real, do concreto, e nele até mesmo os que 

reivindicam alguma parte da tradição marxista se lambuzam 

com o universo fantasioso, com a pós-modernidade, por isso 

insistimos neste ponto de partida. Avancemos para além da 

metáfora, cabe a elas aqui a preocupação de iniciar acrítica 

em uma outra forma estética do texto desta pesquisa 

De acordo com Marc Bloch, historiador francês já 

apresentado aqui em nossa tese, é a partir do tempo presente 

que o investigador inicia sua jornada, através de 

                                                 
10 Do grego “metaphorá”, no sentido de transposição, coisa ou palavra 

que figurativamente metamorfoseia. 
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problematizações que o coloca na trilha da investigação de 

um determinado objeto, com determinadas 

problematizações11. A esta altura nosso leitor já deve ter sido 

convencido da maior parte de nossas problematizações sobre 

a história e tempo presente em Marx. E em dada medida o 

problema de Marx ainda está colocado, com séculos de 

acúmulos é verdade, mas com desafios ainda colossais. A 

atualidade do pensamento de Karl Marx, como apresentamos 

no capítulo inicial desta nossa tese ainda parece gritar diante 

de Cronos.  

Neste sentido esta seção tem a função de ilustrar a 

contemporaneidade das problemáticas levantadas por Karl 

Marx no mundo das mercadorias, principalmente daquela 

mercadoria especial pela qual inicia o texto de 1859: a força 

de trabalho. É verdade também que o dinheiro é da mesma 

forma uma mercadoria especial, mas por mais que o poder 

do fetiche no dinheiro lhe atribua um poder semelhando ao 

atribuído aos deuses, é o trabalho humano a grande força 

criadora de valor, valor enquanto substância não apenas 

como grandeza expressa em preços indexados no mercado, 

por isso o título desta seção que tem a pretensão de provocar 

em nosso leitor um giro temporal tendo por base a 

manutenção de uma problemática colocada por Marx em 

1859 e que nos ronda desde então12. 

                                                 
11 Nas palavras de Bloch: “A incompreensão do presente nasce 

fatalmente da ignorância do passado. Mas talvez não seja menos vão 

esgotar-se em compreender o passado se nada se sabe do presente” 

(BLOCH, 2002, p. 65). 
12 Nosso leitor pode ser assombrado com a visita do fantasma do 

anacronismo, mas alertamos, não se trata de fantasmas ou mesmo 

transposições de demônios atuais no passado, mas da mais concreta 
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a)- Da primeira metáfora-problema: o dissipar-se do salário nas 

mãos de quem trabalha. 

 

Utilizamos aqui uma figura expressa no verbo 

dissipar como ponto de partida para problematizar as 

fantasias que se apresentam ao mundo do trabalhador, 

sobretudo em relação a sua mercadoria trocada por salário.   

Outra figura são as brumas. Brumas são aquelas 

pequenas nuvens que se formam, por exemplo, bem 

próximas ao espelho d’água em um lago ou mesmo nas 

paisagens em geral. Quando avistamos de longe as brumas 

podemos até sermos convencidos de que se trata de algo 

denso e que ao nos entrarmos entre as brumas não seremos 

capazes de visualizar nada além daquela branca nuvem. Mas 

ao aproximarmo-nos, ou mesmo diante de um pequeno raio 

de luz, as brumas se dissipam rapidamente, como se nunca 

tivessem existido. 

Algo parecido com as brumas é o salário. Todos os 

meses a classe trabalhadora fixa o olhar no calendário, 

procurando avistar o dia do pagamento. Identifica-se a 

sensação de nunca chegar o dia do vencimento, até mesmo 

parece que os dias que o antecede se comparam as brumas, 

em uma falsa densidade, pois representa algo distante, que 

nos separa… Como se não fosse possível penetrar os dias 

restantes. 

Passam semanas (os trabalhadores) a planejarem 

como gastarão o salário… Muita criatividade se desenvolve 

                                                 
constatação da manutenção de elementos centrais que já estavam 

colocados para Marx no século XIX e que insistem em se fazerem 

notados também em nosso tempo presente. 
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neste percurso de labor e espera. Organiza-se o pagamento 

das contas e vislumbra-se a possibilidade de novas 

compras.  Mas para isso, para se realizar no consumo, é 

necessário muita espera. Há que se produzir muito, mesmo 

que o trabalhador não se identifique no processo produtivo, 

pois é diante deste processo estranhado que ele irá receber 

uma quantidade de dinheiro e logo ao recebê-lo, buscará a 

sua realização através do consumo primário do salário e de 

outras coisas que lhes forem úteis. 

E aqui é o ponto. Quando o grande dia é chegado, os 

trabalhadores (ao menos a maioria deles) pegam os seus 

salários e como em um passe de mágica (mas não é) tudo que 

parecia significativo, toda aquela quantidade de valor… Se 

dissipa como brumas ao sol (…), parece desaparecer, com ou 

sem um feixe de luz. 

Como se trata de uma experiência vivenciada todos 

os meses de sua vida, o trabalhador passa a se comportar 

como um ser em estado de encantamento diante do salário. 

Ele fica enfeitiçado com o poder  de compra (agora aqui 

como salário), pois sabe que ele possui um tipo de poder (de 

comprar)… Sabe que pode ser usado, mas nosso trabalhador 

fica plenamente enfeitiçado justamente por saber isso… 

Sabe que ao utilizar do poder de compra do salário o mesmo 

desaparecerá… Mas sabe que se não o fizer, o mesmo 

permanecerá ali, bem diante dos seus olhos, mas também não 

se realizará. 

Fica “magicamente” preso aquela quantidade de 

dinheiro que poderá ou não ser realizado no mercado. Um 

impasse que só será resolvido com a tomada de uma decisão 

pelo trabalhador. Durante alguns dias ele resistirá, mas o 



- 42 - 

tempo será impiedoso… A vontade de se realizar diante do 

poder (mesmo sendo pequeno no caso no salário) crescerá a 

cada dia que se passar e a tentação de buscar a realização será 

ainda maior. 

Para fugir deste feitiço e não ser plenamente 

encantado acabando com o poder de seu salário, o 

trabalhador apenas o utilizará para o que for estritamente 

vital, para ele e sua família (quando possuir uma) (…). Com 

tristeza nos olhos, ele vai pagar as contas: primeiro, as contas 

de água e luz; segundo, o aluguel (…) e aqui a dor é 

tremenda! É como se o anel fosse cair de uma montanha onde 

jamais o resgataria (…). Paga com parte do salário o maldito 

aluguel de todos os meses e se sente como se algo do seu 

corpo tivesse sido arrancado neste momento, com se parte do 

seu esforço fosse lançado ao abismo. 

Depois deste momento trágico a tristeza e a dor 

continuará mais implacável, pois há que se comer para 

continuar a esperar o mês passar e o novo salário chegar. 

Para gastar o mínimo possível ele vai escolher o que 

comer… E quando pensa em ir comprar as coisas (alimentos) 

importantes, desgraçadamente ele se lembra que ainda há 

que se pagar o transporte (passes) coletivo (péssimo) para 

continuar trabalhando durante o mês… Fica desolado, de 

cabeça-baixa e revoltado. Mas há que se pagar as contas (…). 

Quando tudo parecia estar organizado, ai sim… Sai 

e  vai ao supermercado… Passando entre as pratéleiras, 

visualiza a sua frente uma pilha de mandiocas e se lembra da 

deliciosa sopa que tanto desejou fazer durante o mês… 

Agora era o momento… Pegou logo quatro grandes pedaços 

da raiz… Colocou-as no carrinho e soltou o maior sorriso do 
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mês! Finalmente estava se realizando com o salário… Justiça 

estava sendo feita… Desfilava com o carrinho pelos 

corredores e só olhava para as mandiocas… Realizava-se 

nelas… Era até capaz de antecipar o processo de consumo 

mais concreto… Sentia até o gostinho saboroso da sopa que 

consumiria em algumas horas. 

Mas o momento da realização através do consumo só 

havia se iniciado. Nosso trabalhador continua a andar pelo 

supermercado e diante de tantas mercadorias para serem 

consumidas soube escolher em menos de quarenta minutos 

todas aquelas que ele poderia adquirir… Comprou uma 

caixinha de tempero artificial, alguns saquinhos de suco na 

promoção e fez a feirinha como de costume. Quando estava 

indo para o caixa, passou pelo corredor dos doces… Ficou 

encantado com um pacote todo colorido de uma bolacha de 

marca famosa… Sua boca salivava… Resolveu pegar outro 

caminho para chegar até o caixa, assim se afastaria de 

tamanha tentação… E quando se meteu em outro corredor 

quase morreu de vontade de levar umas latinhas de atum… 

Mas isso era impossível… A calculadora no bolso, assim 

como o minotauro do labirinto, já forçava a sua saída daquele 

lugar que prenunciava o seu fim… Já tinha atingido o limite! 

Não dava para comprar absolutamente mais nada, pois já 

estava levando os saquinhos de sucos que nem era para 

entrarem na lista de compras. 

Resignado, quase de modo genuflexório, o 

trabalhador abaixa a cabeça mais uma vez e continua 

olhando para o chão, sem conseguir ver o que existia nas 

pratéleiras satânicas que o levava até o caixa. Quando 

percebia que estava chegando, levantou a cabeça e como se 
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a maldição fosse real… Outras tentações ali mesmo no caixa! 

Ao lado da fila… Era como se as mercadorias fizessem cara 

de cachorrinho perdido… Como se falassem: “por favor… 

me leva… não me deixe aqui sozinha com estas pessoas 

estranhas”… Era um saquinho de marchimelo maldito, 

possuído, que lhe saltava aos olhos… Respirou fundo (…) e 

conseguiu passar reto, pois a calculadora já estava chifrando 

o bolso nestas alturas. 

Passou pelo caixa… Pagou tudo rápido para sofrer 

menos… Mas foi em vão… Ao sair com algumas sacolas 

para o ponto de ônibus só conseguia pensar em uma coisa: o 

salário que se dissipava feito bruma.  Quase nada o restara, 

apenas alguns reais. Chegando em casa a alegria parecia 

revisitá-lo ao passo que retirava as coisinhas compradas da 

sacolinha para guardar… Que alegria (!): “minhas coisinhas 

vitais para viver e continuar trabalhando”. Finalmente fez a 

tão esperada sopa de mandioca… Comeu muito e foi dormir, 

pois no outro dia pulava pela manhã para continuar 

trabalhando. Infelizmente o sol raiou.  Levantou e foi logo 

confirmando o quantum de dinheiro que ainda tinha. 

A cada dia que passava, nosso trabalhador sentia a 

despedida do salário e como era cada vez menor o poder, lá 

pelo meio do mês a tristeza era total… Sem sopa… Sem K-

suco… Quase sem nada para comer. Só lhe restava aguardar 

a formação de novas brumas para encontrarem-se mais uma 

vez… Neste dia o poder de consumir se manifestaria 

novamente por um momento… e as brumas mais uma vez se 

dissipariam ao passo que o minotauro o perseguiria 

novamente pelos corredores do supermercado. 

E assim, de forma aberta, continuamos a escrever a 
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vida, sem fantasias, onde o dissipar-se do salário nas mãos 

de quem trabalha é uma das sínteses de múltiplas 

determinações (não apenas um momento isolado de tudo) na 

sociedade de classes antagônicas, na sociedade capitalista. 

 

b)- Da segunda metáfora-problema: uma introdução ao conceito de 

salário em Marx. 

 

No item anterior procuramos apresentar algumas 

palavras sobre o dissipar do salário nas mãos da classe 

trabalhadora. Para isso, utilizamos de algumas metáforas, 

como as brumas que se dissipam rapidamente. Para 

avançarmos para além dos empréstimos metafóricos, 

propomos uma breve reflexão sobre o conceito de salário em 

Karl Marx. Desta forma, tomemos o próprio Marx como 

timoreiro de nossas problematizações. 

O ano de 1848 é ensinado no Brasil como sendo o da 

“Primavera dos Povos”. Embora o nome primaveril possa 

sugerir flores, foi um ano de duras manifestações de crises 

econômica e política, seguidos de muitas lutas e repressões 

por boa parte do continente europeu (França, Prússia, Rússia, 

Itália, Áustria, etc.). Neste período, Marx está dirigindo 

a Neue Rheinische Zeitung13 (Nova Gazeta Renana) em 

território prussiano (em Colônia), governado pela monarquia 

Guilhermina. 

Um ano após o ascenso de 1848 na Europa, Marx, a 

partir de anotações para uma conferência aos trabalhadores, 

apresenta o artigo Lohnarbeit und Kapital (Trabalho 

                                                 
13 A Nova Gazeta Renana fora a publicação da Liga dos Comunistas em 

Colônia nos anos de 1848-49. 
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Assalariado e capital) nas folhas da Neue Rheinische 

Zeitung. A repercussão do texto só viera mais tarde, após a 

Comuna de Paris (1871). 

Após os acontecimentos da Comuna de Paris (levante 

heterogênio no qual membros da I Internacional tiveram 

participação) o texto Lohnarbeit und Kapital teve um 

alcance notável nas décadas posteriores.  Mesmo após a 

morte de Marx o artigo continuava a ser divulgado e para o 

ano de 1891, o texto recebeu a organização de Frederich 

Engels com as pertinentes atualizações de conceitos 

processados pelo próprio Marx desde 1859. 

Há neste artigo três problematizações para o tempo 

presente, inicialmente centrais para Marx: a) O que é o 

salário? b) Como ele é determinado? c) O que determina o 

preço de uma mercadoria? Para nossas breves palavras, nos 

deteremos centralmente na problemática “a” de Marx: O que 

é o salário? 

É razoável afirmar que cotidianamente, poucos 

trabalhadores fazem esta pergunta, ou seja, esta 

problematização sobre o salário que recebem.  Isso se dá por 

vários motivos, entre eles: a naturalização do que não é 

natural! 

Muitos trabalhadores encaram o salário como algo 

natural… Que está ali no início do mês, ou qualquer 

momento do mesmo mês. Entretanto, o salário está longe de 

ser algo natural, longe de se parecer com um pé de bananas. 

Trata-se de algo muito mais complexo e que se apresenta 

como um dos pilares de regulação da reprodução da vida na 

maior parte do planeta, onde imperam as relações sociais de 

reprodução da vida no capitalismo. A naturalização do 
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salário no cotidiano do trabalhador é fundamental para que 

se mantenha reproduzindo este tipo de relação denunciada 

por Marx em sua crítica da economia política nos anos de 

1850. 

Para Marx […] “o salário é a soma de dinheiro que 

o capitalista paga por um tempo de trabalho ou pela 

prestação de um determinado trabalho” (MARX, 2010, p. 

33). Por exemplo, um frentista de posto de combustíveis, 

mecânico, vendedor, professor, etc. Estabelece-se uma data 

para que o trabalhador possa receber uma quantidade de 

dinheiro, o qual popularmente chamamos de salário. Esse 

valor é o preço da nossa força de trabalho, entendida como 

uma mercadoria, a única que é propriedade do trabalhador. É 

a mercadoria das mercadorias, pois é a única capaz de 

reproduzir outras mercadorias. Assim, “A força de trabalho 

é, portanto, uma mercadoria que o seu proprietário, o 

operário assalariado, vende ao capital. Por que ele a vende? 

Para viver” (MARX, 2010, p. 36). 

Por detrás desta relação há um elemento central que 

não é revelado, trata-se do que chamamos de naturalização. 

Para se encarar esta relação como natural, utiliza-se de 

relações jurídicas que coroam o ato de compra e venda 

(trabalhador x capitalista) como justa, naturalmente justa. 

Uma parte necessita da força de trabalho para fazer a 

empresa funcionar, a outra necessita vender a única 

mercadoria que possui (força de trabalho) para sobreviver. 

Assim, a primeira vista, teríamos uma relação justa e até 

humana. Mas isso se desfaz (como as brumas) se 

acompanharmos o pensamento de Marx sobre o que é o 

salário. Vejamos: 
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Mas a força de trabalho em ação, o trabalho, é a 

própria atividade vital do operário, a própria 

manifestação da sua vida. E é essa atividade 

vital que ele vende a um terceiro para se 

assegurar dos meios de vida necessários. A sua 

atividade vital é para ele, portanto, um meio 

para poder existir. Trabalha para viver. Ele nem 

sequer considera o trabalho com parte da sua 

vida, é antes um sacrifício da sua vida. É uma 

mercadoria que adjudiciou a um terceiro. Por 

isso, o produto da sua atividade tampouco é o 

objetivo da sua atividade. O que o operário 

produz para si próprio é o salário; e a seda, o 

ouro e o palácio reduzem-se, para ele, a uma 

determinada quantidade de meios de 

subsistência, talvez a uma roupa de algodão, a 

umas moedas, a um quarto num porão (MARX, 

2010, p. 36). 

 

Como é determinado na estabelecida relação jurídica 

naturalizada, o que tem de direito o trabalhador é a 

quantidade de valor (o preço da força de trabalho vendida e 

combinada) estabelecida diante do patrão. Essa relação, 

jogada como uma espécie de manto sagrado para cima do 

trabalhador e o seu sangue, parte do pressuposto de uma 

relação de igualdade de compra e venda. Ela desconsidera 

totalmente a disparidade em trabalho assalariado e capital. 

Não leva em conta a existência de uma multidão de reserva 

desempregada. Assim mesmo, grita-se aos cantos do mundo: 

“só posso pagar isso! E se o preço do salário não te serve, 

pode demitir-se a hora que desejar, não vivemos na 

escravidão!”. 

Vejamos se o grito dos lacaios se sustentam… Não 

vivemos na escravidão? Sim, vivemos na mais aperfeiçoada 

forma de escravização do homem pelo homem! Mas para 
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observarmos isso para além do fenômeno da aparente 

liberdade, da compra e da venda da força de trabalho, será 

necessário avaliar de forma a desnaturalizar essa relação já. 

Trata-se de ir mais uma vez à referência central; Marx: 

 

 […] O trabalho nem sempre foi trabalho 

assalariado, isto é, trabalho livre. O escravo não 

vendia a sua força de trabalho ao proprietário de 

escravos, assim como o boi não vende os seus 

esforços ao camponês. O escravo é vendido, 

com a sua força de trabalho, duma vez para 

sempre, ao seu proprietário. É uma mercadoria 

que pode passar das mãos de um proprietário 

para as mãos de um outro. Ele próprio é uma 

mercadoria, mas a força de trabalho não é uma 

mercadoria sua. O servo só vende uma parte da 

sua força de trabalho. Não é ele quem recebe um 

salário do proprietário da terra: pelo contrário, o 

proprietário da terra é que recebe dele um 

tributo (MARX, 2010, p. 36). 

 

E, continua: 

 

O servo pertence à terra e rende frutos ao dono 

da terra. O operário livre, pelo contrário, vende-

se a si mesmo, e além disso por partes. Vende 

em leilão oito, dez, doze, quinze horas da sua 

vida, dia após dia, a quem melhor pagar, ao 

proprietário das materiais-primas, dos 

instrumentos de trabalho e dos meios de vida, 

isto é, ao capitalista. O operário não pertence 

nem a um proprietário nem à terra, mas oito, 

dez, doze, quinze horas da sua vida diária 

pertencem a quem as compra. O operário, 

quando quer, deixa o capitalista ao qual se 

alugou, e o capitalista despede-o quando acha 

conveniente, quando já não tira dele proveito ou 

o proveito que esperava. Mas o operário, cuja 

única fonte de rendimentos é a venda da força 
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de trabalho, não pode deixar toda a classe dos 

compradores, isto é, a classe dos 

capitalistas, sem renunciar à existência. Ele não 

pertence a este ou àquele capitalista, mas à 

classe dos capitalistas, e compete-lhe a ele 

encontrar quem o queira, isto é, encontrar um 

comprador dentro dessa classe dos capitalistas 

(Ibidem). 

 

Nessa história do presente, para Marx, não há a 

mínima possibilidade do trabalhador sobreviver 

absolutamente por fora da lógica de produção e reprodução 

do valor, ao menos de forma minimamente qualitativa. Há 

uma ditadura da classe dominante (burguesia) para que esse 

seja obrigado a vender a sua força de trabalho a qualquer 

custo para que este possa se realizar através do consumo. 

Entretanto esse consumo finaliza a mercadoria consumida e 

para que o assalariado continue a se realizar (uma vez que 

suas necessidades vitais não cessam antes da morte) ele é 

obrigado a vender mais e mais, todos os dias/meses da sua 

vida a sua única mercadoria que possui para obter outras 

mercadorias que necessita. Assim, diante desta lógica, temos 

a perpetuação da “raça” de trabalhadores assalariados (o que 

não exclui outras formas arcaicas de trabalho como o servil 

e escravo) que devem se sujeitarem as imposições da classe 

de compradores de força de trabalho. Não há saída 

imediatamente. De imediato ou se vende a força de trabalho 

ou se passa a viver na esperança do surgimento de um bom 

filantropo que te alimente todos os dias (seja espiritualmente 

e principalmente materialmente). 

A escravidão pode ser desvelada se olharmos de 

forma desnaturalizadora para as relações que estabelecem a 
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contratação entre as partes que não são livres, pois os 

vendedores de força de trabalho (na economia política 

capitalista) não são capazes (em maioria absoluta) de 

sobreviverem sem a venda da sua mercadoria. 

A questão aqui ainda é mais complexa, pois há um 

conjunto de concorrências que embrutecem ainda mais esta 

imposição da escravidão daqueles que sobrevivem da venda 

da força de trabalho: a concorrência entre as classes 

vendedoras. Os compradores da força de trabalho concorrem 

entre si para pagarem o menor salário possível (contrariando 

até mesmo a média de quantidade de valor necessário para a 

reprodução medíocre da vida), pois contam com a existência 

e manutenção do gigantesco exército de reserva no mercado 

de seres humanos. Há ainda a concorrência entre os 

miseráveis, os trabalhadores precarizados, os desempregados 

(…) para receberem o melhor salário possível, e, sobretudo 

para conseguirem vender a sua força de trabalho, mesmo que 

seja por um valor medíocre, incapaz de ser o equivalente a 

quantidade de valor necessário para a realização das trocas 

cotidianas mais básicas, mais animais que possuem: a 

compra de comida! 

Em Marx, a divulgação da ideologia de que há uma 

relação democrática nas relações de compra e venda de força 

de trabalho não passa de uma falácia disseminada na 

sociedade de classes para naturalizar e garantir o 

aperfeiçoamento da escravidão moderna sob o manto 

jurídico (quase sagrado) da legalidade das relações entre 

capital e trabalho. 

Evidentemente que nosso interlocutor tem acesso 

aqui a apenas algumas palavras sobre o tema. Mas estamos 
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convencidos de que são da mais alta importância estas 

problematizações. No próximo ítem escreveremos sobre a 

questão da organização e os desafios diante do nosso tempo 

presente, sobretudo diante das greves que ocorrem em 

épocas de um tal padrão FIFA que passa radicalmente 

distante da classe trabalhadora que agoniza com salários de 

brumas dissipantes. 

 

c)- Da terceira metáfora-problema: os desafios de organização 

política no tempo presente. 

 

Chegamos ao final das metáforas breves onde nos 

detivemos a apresentar ao leitor algumas problematizações 

acerca da classe trabalhadora na sociedade capitalista, 

partindo de Marx. Na primeira, apresentamos de forma mais 

geral uma série de problematizações sobre o salário que se 

realiza e se extingui, assim, não possibilitando mais 

realização alguma e para isso a necessidade de continuar a 

vender a força de trabalho para continuar a se realizar 

cotidianamente. 

Na segunda, de forma ousada, nos atrevemos a 

escrever algumas palavras sobre o conceito de salário em 

Marx. Para isso nos detivemos em apenas uma importante 

contribuição de Marx sobre o tema “Trabalho Assalariado X 

Capital”. 

Agora, com a terceira metáfora problema, 

apresentamos outra abordagem que diante das duas 

anteriores tem a pretensão de propor alguns 

encaminhamentos no sentido de continuarmos 

problematizando sobre a história e o tempo presente diante 
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da questão do trabalhador na sociedade capitalista que 

apenas possui a sua força de trabalho como meio de 

sobrevivência no mundo do mercado. 

Ainda na perspectiva marxiana continuaremos a 

propor algumas reflexões sobre a questão da organização, 

sobretudo, dos desafios da organização política. Vejamos o 

que este autor apresenta, juntamente com Friedrich Engels 

no ano de 1848, em plena “Primavera dos Povos”: 

 

O objetivo imediato dos comunistas é o mesmo 

que o de todos os demais partidos proletários: 

constituição do proletariado em classe, 

derrubada da supremacia burguesa, conquista 

do poder político pelo proletariado” (Marx & 

Engels, 2005, p. 51).  

 

Temos aqui, certamente, parte dos desafios de 

organização. Um ano anterior aos ascensos de 1848, Marx 

em polêmica com Joseph Proudhon14, problematizava no 

calor da construção revolucionária sobre o método e a 

História no texto inicialmente publicado em 1847 sob o título 

“Miséria da Filosofia”, onde o autor ainda se mostra atual 

para nossas problematizações vigentes. Vejamos: 

 

Os românticos pertencem à nossa época, na qual 

a burguesia se encontra em oposição direta ao 

proletariado, na qual a miséria se engendra tão 

abundantemente como a riqueza. Então, os 

                                                 
14 Pierre Joseph Proudhon, filósofo, foi membro do parlamento francês e 

considerado por Marx um socialista utópico. Proudhon, hoje, inspira boa 

parte das quatro perspectivas que apresento neste artigo, sobretudo os 

autonomistas, em dada medida a uma parcela da tradição anarquista. 

Trataremos da polemica de Marx com este pensador mais adiante. 
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economistas se apresentam como fatalistas 

enfastiados que, do alto da sua posição, lançam 

um olhar de soberbo desprezo sobre os homens-

máquinas que fabricam as riquezas (Marx, 

2009, p. 140). 

 

Em nosso tempo presente encontramos nossos 

próprios obstáculos históricos, dizemos, nossos desafios com 

suas particularidades e singularidades no tempo e no espaço. 

Entretanto, muito do que se identifica em outros momentos 

da história se mantém vivo (permanências) para nós e 

regentemente se colocam como parte dos entraves para uma 

organização política, logo, como desafios a serem encarados: 

o autonomismo; o individualismo; o ativismo romântico e o 

sectarismo. Estes são apenas alguns dos desafios que os 

trabalhadores diante da organização política devem 

enfrentar. 

Faremos uma breve caracterização de cada um destes 

elementos com o fito de apontar questões problemáticas e 

visualizarmos como é que esses espectros se tornam 

verdadeiros entraves na organização da luta política do 

trabalhador diante do capital e uma compreensão frágil 

diante da história e o presente. Evidentemente não será 

possível aprofundar em uma análise destes elementos, tendo 

como proposta aqui apenas apontar algumas palavras 

anedóticas para que o debate prossiga diante da estética 

textual predominante de nossa tese. 

O conjunto de lutas populares que vem marcando a 

cena sócio-política nos últimos anos, de parte do mundo 

Árabe à Europa, da Ásia à América, torna-se palco de 

grandes desafios, e um deles é o de organização política, 
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problema que Marx também se colocava, e, para isso, era 

necessário considerar a história em movimento. 

Diante deste contexto não foram poucos os que 

postularam o desgaste, e mesmo a superação de formas 

tradicionais de organização, como partidos e sindicatos. A 

tese central era de que estas formas não seriam mais capazes 

de contribuírem para qualquer tipo de transformação. 

Defendia-se (defendem) ainda que a organização é 

justamente não possuir organização! Neste episódio todo, 

marca presença o personagem que chamamos de o novo 

Dorian Gray, que, sem o brilho do primeiro, sapateava para 

marcar sua posição no palco das manifestações de rua e 

salão15. E aqui a perspectiva pós-moderna ganha destaque, 

pois o elogio da fragmentação e a crítica da razão caem como 

uma pena diante do tempo presente ocultando seu verdadeiro 

propósito. 

 

c.1) O individualismo 

 

Esta característica emblemática da sociedade 

capitalista é talvez um dos grandes desafios na organização 

dos trabalhadores, hoje bem mais amadurecido do que no 

período de Marx. O individualismo está firmemente 

enraizado no processo de formação do que entendemos como 

perspectiva de homem capitalista. Esta é sem dúvidas a 

característica que comparece em todos os apontamentos 

                                                 
15 Ver o artigo “A atualidade de Dorian Gray”, publicado no site da 

revista Caros Amigos, disponível em: http://www.carosamigos.com.br/ 

index.php/artigos-e-debatés/3526-a-atualidade-de-dorian-gray>. Acesso 

em: 22.05.2015. 
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neste texto e sem margem de dúvidas a mais potente de todas, 

pois o individualismo é o elemento de quebra de toda e 

qualquer possibilidade de organização política coletiva para 

além dos desejos e realizações do sujeito isolado. O 

individualismo provoca, quando não colabora, para o 

cercamento de deliberações mais amplas como assembleias. 

E mais uma vez em esplendor relação com a pós-

modernidade. 

 

c.2) O autonomismo 

 

O autonomista acredita que ele só basta. Que ele é na 

melhor das hipóteses, o seu grupo, bem intencionado é 

verdade, são capazes de promoverem a transformação social 

por completo. O autonomismo desvincula o sujeito de um 

todo pensado a partir do seu papel no sistema produtivo e o 

empurra para o barranco das ações desvinculadas de um 

programa maior (o que não garante eficiência plena à nada) 

fazendo coro com as vozes pós-modernas que 

contraditoriamente se digladiam com as estruturas de poder 

na sociedade capitalista, mesmo quando financiados por elas 

(por exemplo, como ocorre com grande parte dos intelectuais 

acadêmicos)16. 

                                                 
16 É enorme no número de corporações que patrocinam, como 

investimento, a produção intelectual. Emblematicamente: Fundação 

Ford, Sadia, Perdigão, Santander, Fundação Carolina, etc. Para um 

acesso mais detalhado do caso brasileiro, ver pesquisa realizada e 

disponibilizada pelo IBGE “As Fundações Privadas e Associações Sem 

Fins Lucrativos no Brasil” (IBGE, 2008). Pensamos que o aspecto “sem 

fins lucrativos” também faz parte do panorama romântico no que tange a 

produção do conhecimento. 
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No presente atual, naquele momento de ascenso 

(junho de 2013), o discurso autonomista ganhou bastante 

repercussão entre os jovens, pois esta característica dialoga 

diretamente com a primeira (o individualismo) uma vez que 

mantém o gozo da realização pelo consumo, só que agora de 

uma mercadoria intangível, as manifestações de rua e o 

consumir de forma autonomista de um lugar neste complexo 

de seres humanos que desejam protestar por um mundo 

melhor. O autonomista não se preocupa com a totalidade do 

ascenso, pois só consegue observar ao seu redor 

(comportamento típico do individualismo burguês), assim 

suas proposituras são ligadas ao afã do imediato… do grupal 

e não atingem sequer um fio de cabelo do oponente (o 

capital), radicalmente organizado com seus partidos e todas 

as possibilidades de manifestação de controle do poder sobre 

os demais. 

 

c.3) O ativismo romântico 

 

Este tipo de desafio na organização é de alta 

relevância, pois, assim como os demais, podem ser altamente 

bem intencionados, mas, como de boas intenções o limbo 

está repleto, pensamos que é necessário fazer alguns 

apontamentos sobre o ativismo romântico, que guarda uma 

tênue linha com o autonomista. 

O ativista romântico não quer saber o que tem pela 

frente, nem quanto o são, e como estão! O que “nos” resta é 

atacar o inimigo veementemente, já, sem pensar muitas 

vezes. É necessário agir mais (!). Ignoram a aritmética. 

Este tipo de comportamento guarda uma contribuição 
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com o sistema repressor formidável, mesmo que não seja 

consciente, o romântico fica preso a um passado, muitas 

vezes não tão distante, e por ele se pauta diante do capital. 

Ledo engano e pesado desafio de organização, pois o capital 

não tem perdão para esse tipo de romantismo e 

frequentemente o resultado é a tropa de choque e o retrocesso 

de milhares de pessoas. Um verdadeiro presente para o 

inimigo. Mas há algo de belo no ativismo romântico e está 

justamente na boa intenção do ativista, mas como disse, o 

limbo está repleto deles. De acordo com Marx, seria 

necessário os trabalhadores, como classe nas ruas, sempre 

buscando superarem os desafios e os limites de organização, 

para além, da moral, pois só com ela não se faria revolução 

social. 

Esse tipo de ativismo se estabelece como um entrave 

não porque é intencionalmente posicionado entre os 

trabalhadores, mas porque não consegue encontrar uma 

saída, ou caminho mais concreto para a organização da 

classe, e nisso o papel da vanguarda é fundamental o que só 

faz crescer a responsabilidade de determinadas organizações 

no tempo presente e sobre isso Marx oferece ótimas 

reflexões, seja da experiência em Colônia, Paris ou Lyon, na 

organização da Liga dos Comunistas e da Associação 

Internacional do Trabalhadores. 

 

c.4) O sectarismo 

 

Estamos aqui diante do mais terrível desafio. E 

porque que esse é o mais terrível de todos? Porque diferente 

dos demais, o sectarismo se coloca como um desafio não 
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apenas teórico-metodológico, mas um desafio moral para 

toda a classe de trabalhadores. 

O sectarismo se coloca como a vanguarda da 

vanguarda e acredita realmente que é capaz de convencer 

toda a classe do seu protagonismo e que o revolucionarismo 

é uma “propriedade privada” de apenas os poucos que 

conseguem dialogar com estes. Um verdadeiro misto de 

ilustrismo, de iluminismo e cegueira política! 

O sectarismo já fora combatido veementemente por 

Vladimir Ilitch (Lênin, 1989) no início do século XX e 

também por Lev Davidovich Bronstein (Leon Trotsky, 

2009). Lênin caracterizava esse comportamento como 

doença infantil de parte da esquerda e que continua 

necessitando atenção médica urgente! O sectarismo é 

sedento de protagonismo, mas tão sedento, que acaba se 

afogando no isolamento entre os lutadores. São muitos os 

casos em que os sectários por humilharem, difamarem, 

mentirem, enganarem e desprezarem, grande parte dos 

lutadores e lutadoras acabam por amargarem em apenas entre 

os seus em um quarto fechado, isso quando não capitularam 

para o lado oposto, se rendendo aos prazeres reservado aos 

lacaios da patronal. 

Trotsky já se referendou ao sectarismo ao escrever 

sobre a moral deles e a nossa e também diria: a moral 

revolucionário que postulam os sectários é justamente a de 

não ter moral alguma. E, considerando a máxima de que a 

verdade é revolucionária, não é possível avançar na luta e 

organização política se ficarmos obstruídos pelo sectarismo 

infantil que mesmo após mais de um século, não foi capaz de 

enxergar para além de dois palmos diante de seus próprios 
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narizes. De acordo com Trotsky: 

 

A moral destes senhores consiste em regras 

gerais e procedimentos oratórios destinados a 

mascarar seus interesses, seus apetites, seus 

temores. Em sua maioria, eles estão prontos a 

todas as baixezas – à abjuração, à perfídia, à 

traição - por ambição e lucro. Na sagrada esfera 

dos interesses pessoais, para eles o fim justifica 

qualquer meio. É por isso mesmo que 

necessitam de um código moral particular, 

prático e ao mesmo tempo elástico, como um 

bom par de suspensórios. Eles detestam quem 

quer que seja que revele perante as massas seus 

segredos profissionais. Em tempos de "paz", seu 

ódio exprime-se por meio de calúnias, vulgares 

ou "filosóficas". Quando os conflitos sociais 

assumem forma mais aguda, como aconteceu na 

Espanha, estes moralistas entram em acordo 

com a GPU para exterminar os revolucionários. 

Depois, para justificar-se, repetem que 

"trotskismo e stalinismo são a mesma coisa" 

(TROTSKY, 2006, p. 70) 

 

O método de calúnia diante dos lutadores, homens e 

mulheres, é uma prática execrável e se mantém como uma 

das centenas de características de obstáculos sectários. 

Apresentam a calúnia, desferem ataques que apenas divide e 

fragiliza a classe, mesmo que com o fito de estarem 

salvaguardando os mais nobres interesses da classe. O que 

fazem na verdade é se fritarem ainda mais e se isolando com 

o devir da luta, transformando-se em verdadeiras seitas 

irracionais e sem representatividade efetiva entre a maioria 

absoluta dos lutadores. 

O sectário se consolida em uma espécie de Dorian 

Gray grupal e que se coloca diante do espelho para identificar 
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na multidão o que ele só pode observar sozinho, ou 

isoladamente entre os seus, os únicos capazes de caberem em 

um retângulo espelhado de dois metros quadrados. Qual é o 

obstáculo então já que estes mesmos se isolam diante da luta? 

Uma problematização observável é que até o momento de 

atuarem com seita política esses grupos travam no 

desenvolvimento do ascenso e ao mesmo passo que 

apresentam o espetáculo do sectarismo, provocam um recuo 

entres os lutadores. No atual estágio histórico da luta entre as 

classes, muitos retrocessos ocorreram, mas um retrocesso 

provocado por pseudos lutadores, pode ser mais duro ainda 

no que diz respeito a esse retrocesso de luta histórica. 

Por isso o sectarismo é um desafio de organização 

concreto e deve ser combatido com uma moral 

revolucionária, diferente da prática sectária. Deve ser 

referendado publicamente e de forma crítica, sem rodeios ou 

qualquer tipo de concessão, pois estes – não qualitativamente 

diferente dos demais desafios apresentados até agora- são 

aplicadores da moral do vale tudo para serem a direção do 

movimento… E a contra tese se coloca: Não, não vale tudo! 

Evidentemente os obstáculos são muitos, o que 

estamos apresentando são apenas apontamentos 

“anedóticos” sobre alguns dos desafios que certamente 

identificamos na organização da luta, do presente de Marx 

ao nossos dias. 

Entre estes quatro desafios de organização, podem-se 

localizar sujeitos praticantes de tais perspectivas que ao 

passo de seus devaneios, postulam a hipertrofia, ou mesmo o 

esgotamento da forma partido como instrumento de luta. 

Evidentemente que ao localizar em sujeitos, acabamos por 
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singularizar as formas gerais que até aqui chamamos de 

“quatro desafios de organização” em nosso tempo presente. 

Todavia, nos parece sustentável que estas 

perspectivas/desafios, não estão presas ao indivíduo, 

comparecendo até mesmo em uma grande parcela dos 

lutadores, nas frações de classe. 

Não se trata aqui de apenas apresentar um conjunto 

de tijolos às estas perspectivas equivocadas de organização 

política, mesmo porque é notório que grande parcela dos 

sujeitos que se associam as estas perspectivas são bem 

intencionados (com a exceção do sectário em última 

instância). 

Se a forma de resistência organizada “Partido” está 

realmente superada, há algo de míope em parte destas 

perspectivas de organização. Defendemos a tese de que, não, 

os partidos não estão superados, bem longe disso, continuam 

sendo uma das formas fenomênicas de dominação das 

classes em pleno exercício do mando naturalizador das 

coisas. A burguesia a exemplo do que falamos, não abre mão 

do Estado e seus partidos há séculos. Não se trata também de 

postular a defesa da superação desse estado de coisas apenas 

via partido, apenas via eleitoral, apenas via o formalismo do 

Estado! Trata-se aqui de postular um tipo de organização 

(atenção ao artigo indefinido) altamente eficiente na luta 

cotidiana da classe trabalhadora e não de um salto 

revolucionário via Estado como forma suprema da 

superação! Isso já “bem” fizera a social-democracia alemã. 

Então, de que partido falamos? 
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c.5) Qual Partido? 

 

Pensamos que a caracterização do partido ideal aqui 

não ajudaria muito na tarefa de apresentar algumas palavras 

sobre a questão da organização política dos trabalhadores. 

Mas, princípios elementares são inevitáveis, mesmo não 

existindo nenhuma fórmula mágica como postulam muitos 

sectários. 

Há que se considerar a “forma” partido como um 

instrumento de luta da classe trabalhadora durante mais de 

um século. É verdade que esta forma é plural e 

metodologicamente diversa. Então, mais uma vez, de que 

partido falamos? Nos referimos ao partido concreto, real, 

socialmente existente (o que demanda pensarmos outra série 

de desafios). Não nos referimos aqui a um partido único de 

figuras seletas e altamente esclarecidas do caminho a 

seguirem, isso o judaísmo/cristianismo já se encarregou de 

fazer há milênios! 

Marx pensava o partido como o próprio movimento 

da classe trabalhadora, um partido internacional, com várias 

seções nos mais diversos países. A estrutura de partido que 

conhecemos hoje se distancia daquela que Marx e Engels 

vivenciavam, para eles o partido era a própria Internacional, 

o próprio movimento dos trabalhadores em luta organizada 

de resistência ao capital. 

Lênin, diante do seu tempo vivenciara uma outra 

forma de manifestação do partido… Há no tempo presente 

de Lenin a existência de um conjunto de partidos que se 

reivindicam representar a classe trabalhadora… há uma 

diversidade que não era marcante na segunda metade do 
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século XIX. Há uma organização sindical que Marx jamais 

pode observar. Está posto para Lenin o desafio de polemizar 

com a burocracia sindical de seu tempo, e, a forma partido, 

centralizado pela base é o que se coloca para este momento 

histórico (e aqui guardando sintonia com o partido 

organizado por trabalhadores nos meados da segunda metade 

do século XIX). 

Trotsky, por volta de 1928, já problematizava a 

organização partidária alertando sobre a necessidade de 

encarar os desafios construídos historicamente: 

 

[…] de um partido proletário vivo, e ativo, 

através de comunistas avançados, pioneiros e 

construtores de socialismo […] o partido deve 

ser capaz de sentir isso através de seus inúmeros 

tentáculos e soar o alarme. Mas para tudo isso, 

o partido por inteiro deve ser sensível e flexível 

e acima de tudo não deve ter medo de ver, 

entender e falar (Trotsky, 2010, p. 78). 

 

Escrevemos sobre a necessidade de uma organização 

unificada com lutadores e lutadoras preocupados em avançar 

na luta e na organização diante do capital. Uma organização 

real, composta pelos mais diversos setores em luta. Um 

partido que seja capaz de congregar a diversidade diante do 

debate coletivo (que jamais será harmônico e linear), que seja 

capaz de errar e buscar a superação dos erros. Uma 

organização que dialogue de forma firme com os 

movimentos sociais e todos os setores também organizados 

sob outras formas. Veja, este partido tem que considerar o 

plano real, pois do contrário reproduziria as formas utópicas, 

ainda longe de serem superadas na história da luta de classes. 
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Não dialogar com os mais diversos setores em luta 

significa assinar a sua própria carta de marginalização. Há 

que se considerar que não é uma legenda que guiará a classe, 

mas a classe que guiará e congregará as diversas legendas. 

Então se trata de alianças? Sim. Mas não do tipo de alianças 

que a democracia capitalista propõe. Não se trata de unidade 

que postule a conciliação de classes. Não se trata de unidade 

com o oponente, mas de unidade entre os lutadores (há 

também que se considerar a existência dos quatro desafios 

abordados neste texto) que só podem ser identificados no 

processo de luta, não apenas pelo que postulam formalmente 

em seus documentos e discursos oportunistas. Escrevemos 

de um partido em permanente construção, inacabado por 

excelência, mas não desorganizado! Não exemplificarei 

aqui, pois não há formulas prontas à serem aplicadas em 

determinados momentos históricos, mas há momentos 

históricos que nos exigem conteúdo, substância para 

forjamos constantemente esta organização. 

Certamente há experiências históricas, mas são 

experiências históricas, não modelos a serem aplicados ao 

bel prazer do idealismo romântico. Marx ao apresentar o 

programa do partido internacional dos trabalhadores no 

século XIX, se referia à historicidade dos desafios de 

organização, distanciando-se de receituários pré-

formulados: “A história de toda sociedade até nossos dias 

moveu-se em antagonismos de classes, antagonismos que se 

tem revestido de formas diferentes nas diferentes épocas” 

(Marx & Engels, 2005, p. 57). 

O leitor deve ter notado a esta altura que escrevemos 

de algo que apresenta elevado grau de complexidade, e isso 
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não deve ser confundido com alto grau de utopismo. Nos 

referimos a uma necessidade imperiosa daqueles que vivem 

da venda da força de trabalho todos os dias; de homens, 

mulheres, gays, lésbicas, simpatizantes e as demais possíveis 

autodeterminações, que ao nascerem até morrerem deverão 

produzir e reproduzir riqueza para terceiros se realizarem e 

não a si mesmos! Escrevemos de algo concreto, factível e de 

uma necessidade, mais uma vez: imperiosa para realmente 

vivenciarmos a história e não a pré-história da humanidade 

onde a regência da vida é deliberada pelo capital em 

detrimento do homem. 

Finalizamos assim nossas três metáforas breves. E, se 

a esta altura, a forma do texto tiver provocado certo mal estar 

em nossos interlocutores, devemos advertir que esta forma 

fica por aqui, embora não exista uma só linha que não esteja 

ligada ao nosso próprio tempo presente, é verdade, distante 

de Marx por mais de um século, mas impossível de ser 

ignorado. Estas “metáforas”, aqui, possuem a pretensão de 

dialogar com a última seção da tese, uma vez que tratará de 

nossas observações sobre a mercadoria e o dinheiro, 

apresentado por Marx, publicamente, no ano de 1859.  

Passemos à próxima seção de nossa investigação que 

continuará tratando da história e o tempo presente em Marx, 

sobretudo, o presente imediato de nosso sujeito central.  
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CAPÍTULO 2 
 

O PRESENTE IMEDIATO 

 

 

Em 1859, estava colocado para o presente de Marx 

elementos relevantes à necessidade de apresentação ao 

público de parte dos seus estudos críticos, que já se 

estendiam por mais de quinze anos, sobre a economia 

política. É importante notar que o título trata de uma 

contribuição, ou ainda, como preferimos: “Para a crítica” 

(Zur Kritik). Não se apresenta ainda a crítica propriamente 

dita, completa, mas um texto para a crítica da economia 

política. Esta crítica só se tornará publicada em 1867 quando 

do “O Capital”. 

Esta nossa caracterização mostra que o movimento 

das ideias na construção de sua crítica é central. Marx não 

trabalha com separações epistemológicas, pois 

identificamos, que, desde os conhecidos manuscritos de 

1844 esta crítica já se apresentava em construção, e, 

inicialmente é formalizada parcialmente para o público na 

obra central de nossa tese em 1859.  Sobre esse movimento, 

diz Roman Rosdolsky17: 

 

                                                 
17  Historiador e professor de História entre os anos de 1949 e 1951 na 

Wayne Staté University, de Detroit, nascido na Galícia em 1898, 

passando a viver nos Estados Unidos em 1947. Um belo artigo biográfico 

sobre Roman Rosdolsky, fora produzido por João Antonio de Paula, 

publicado na revista "Nova Economia", sob o título: Roman Rosdolsky 

(1898-1967): um intelectual em tempos de extremos (PAULA, 2007). 
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O manuscrito de que trata nosso trabalho tem 

uma longa história prévia. Como afirmou Marx 

em uma carta a Lassalle18, resultou de quinze 

anos de estudos, durante os quais o autor 

observou os problemas da economia política a 

partir de pontos de vista sempre renovados, 

para então lançar as bases de sua própria 

construção teórica nessa área. É necessário, 

portanto, que procuremos desde logo conhecer 

as etapas através das quais a obra de Marx 

amadureceu (ROSDOLSKY, 2001, p. 21). 

 

Os planos de publicação passaram por 

transformações durante o desenvolvimento de seus estudos, 

pois considerando a trajetória de Marx, sobretudo suas 

investigações entre os anos de 1857-58 onde cria volumosos 

cadernos de anotações e produções textuais para seu uso 

pessoal, hoje conhecido como Grundrisse, inicia por abordar 

a questão do dinheiro, para ficarmos em apenas um exemplo, 

e que posteriormente ao identificar que a primeira forma de 

manifestação das relações sociais fetichizadas no presente 

era a mercadoria, passa então a apresentar suas investigações 

pela própria mercadoria. Existia um plano de publicação de 

sua crítica em seis volumes, entretanto o primeiro volume 

que deveria possuir o capítulo da mercadoria, do dinheiro e 

do capital não passa dos dois primeiros. O terceiro capítulo 

só seria produzido nos anos de 1860 e assim mesmo não fora 

publicado como um segundo volume do plano. Marx retoma 

seus estudos após a publicação de parte de sua crítica em 

                                                 
18 Aqui o autor apresenta uma nota: Ferdinand Lassalle, Nachgelassene 

Briefe und Schriften, III, p. 117 (“Carta a Lassalle”, 22, de janeiro de 

1858). 
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1859 e ao passo que dá vida aos manuscritos sobre o capital 

observa que todo o conteúdo já publicado de sua crítica era 

cada vez mais englobado ao passo que se dedicava ao capital 

em geral. Trabalho que já conhecemos retomado em 1867 

sob o título de “O Capital” onde a Crítica da Economia 

Política vem agora para o seu leitor como subtítulo de toda 

sua crítica.  

Mais uma vez, o movimento das ideias a partir da 

realidade concreta, na produção do conhecimento de Marx é 

fundamental para entendermos a sua concepção de história e 

tempo presente. Distante disso qualquer tentativa de 

compreensão de sua filosofia da história não passará de 

frágil repertório crítico que acusará Marx de ser um profeta 

de seu tempo, relativista dialético e até mesmo metafísico. 

Roman Rosdolsky em sua obra, no Brasil, publicada 

com o título “Gênese e estrutura do Capital de Karl Marx”19 

é responsável por um dos maiores estudos sobre a história e 

construção da crítica de Marx que nos ocupamos em nossos 

estudos. O estudo da história e estruturação das 

investigações de Karl é organizado no trabalho de Rosdolsky 

e as mudanças de planos dos anos de 1857 até 1867 nos é 

apresentado por ele, como se segue: 

 

 

 

 

                                                 
19 ROSDOLSKY, Roman – Gênese e estrutura de O Capital de Karl 

Marx. Trad. de César Benjamin; Contraponto, RJ, 2001. O autor é o 

primeiro a se debruçar sobre os Grundrisse no século XX e até hoje é 

referência fundamentar para os estudiosos que se lançam a entender a 

obra de Marx. 
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Como se sabe, Marx elaborou dois planos - em 

1857 e 1866 (ou 1865)20 que deveriam servir de 

base para sua principal obra econômica. Entre 

ambos há um período de nove anos de 

experimentação e de permanente busca da 

forma expositiva adequada. Verificam-se uma 

progressiva contração do plano inicial e, ao 

mesmo tempo, uma ampliação da parte 

remanescente (ROSDOLSKY, 2001, p. 27). 

 

E continua sobre o plano inicial: 

 

O plano de 1857, o conjunto da obra estava 

dividido em seis “livros” (ou “seções”21 ou 

“capítulos”).22 O primeiro deveria versar sobre 

o capital; o segundo, sobre a propriedade da 

terra; o terceiro, sobre o trabalho assalariado; o 

quarto, sobre o Estado; o quinto, sobre o 

comércio exterior; o sexto, sobre o mercado 

mundial e as crises. Além disso, Marx pretendia 

redigir uma introdução que explicitaria “as 

determinações gerais e abstratas que estão 

presentes, em grau maior ou menor, em todas 

as sociedades”.23 Mas, já em fins de 1858 ele 

                                                 
20 Nota 1: “Adiantamos o ano do segundo plano para 1865 porque na 

carta de Marx a Engels datada de 31 de julho de 1865 (Briefwechsel, III, 

p. 333) a estrutura da obra corresponde exatamente à indicada na carta a 

Kugelmann datada de 13 de outubro de 1866” (Rosdolsky, 2001, p. 480). 
21 Nota 2: “Cf. Grundrisse p. 198-199 (‘Seção sobre o salário’), p. 429 

(‘Seção sobre o comércio internacional’), assim como p. l38-139 (onde 

se denominam ‘seções’ às seis partes do plano)” (Idem.). 
22 Nota 3: “‘Capítulo sobreo capital’ (Zur Kritik p. 7); ‘Capítulo sobre o 

trabalho assalariado’ (Grundrisse, p. 302 e 702; Briefwechsel, II, p. 404); 

‘Capítulo sobre o salário’ (Grundrisse, p. 24l; Theorien, I, p. 379, e III, 

p. 306)” (Idem.). 
23 Nota 4: “Pode-se ler o fragmento dessa introdução (publicada em 1903 

por Kautsky) nos Grundrisse p. 3-3l. Seria preciso acrescentar que no 

texto dos Grundrisse encontram-se algumas remissões à mencionada 
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desistiu de fazer essa introdução, pois 

considerava ruim “antecipar resultados que 

deveriam ser demonstrados”.24 

(ROSDOLSKY, 2001, p. 27). 

 

Ao pensar a história Marx o fazia sempre 

considerando o movimento e a maior comprovação disso, 

sobretudo em meados do século XIX, é a sua própria 

produção teórica. A crítica que vinha preparando durante até 

mesmo mais de quinze anos, passara por transformações de 

elaboração expositiva do texto e mesmo paradas forçadas 

por força dos acontecimentos políticos em seu tempo 

presente.  

Ao que se refere a estrutura do plano de sua crítica à 

Economia Política sabemos que esse movimento de ideações 

se refletem nas propostas de trabalho de Marx. A existência 

de planos e as mudanças nestes planejamentos representam 

a movimentação na construção no plano teórico, no caso de 

Marx, radicalmente vinculado ao plano mais concreto do 

mundo objetivo. 

Sobre o plano inicial de 1857 e os seus seis propostos 

volumes deveriam dar conta de abarcar temas centrais 

organizados em a)- o capital; b)- a propriedade da terra; c)- 

trabalho assalariado; d)- o estado; e)- comércio exterior; e, 

f)- mercado mundial e crises. Ferdinad Lassalle consegue 

um editor para Marx em Berlim e o que temos de concreto 

                                                 
introdução e aos temas que seriam tratados nela. Isso ocorre nas p. 206, 

226 e 267” (Idem.). 
24 Nota 5:  “Zur Kritik, p.7. Nas anotações escritas em 1863, Marx volta 

a mencionar uma introdução dessa natureza” (Rosdolsky, 2001, p. 481). 

(itálico nosso)  



- 72 - 

publicado em 1859 é apenas parte desta proposta e que fora 

reestruturada nos anos de 1865. O primeiro livro que trataria 

do capital é composto por dois capítulos que tratam da 

mercadoria e do dinheiro. O terceiro capítulo que 

apresentaria os estudos críticos de Marx sobre o capital não 

fora enviado ao editor e é justamente este capítulo que será 

constantemente reorganizado, pois as investigações 

continuaram mesmo após a publicação de 1859, por isso o 

título Para a Crítica, e não a Crítica propriamente. Os planos 

demonstram que a publicação tratava-se de apenas uma parte 

da estrutura da obra que posteriormente será publicada na 

década seguinte. Em 1858, Marx produz uma introdução 

geral à obra, mas a abandona, pois o que tinha de concreto, 

publicado e em andamento de estudos, era muito precipitado 

diante da envergadura que ele mesmo planejara. Todavia, 

este texto fora divulgado como parte dos Grundrisse e nos 

foi de fundamental importância para compreendermos o 

sentido metodológico do autor e por sua vez o conceito de 

história indissociavelmente fincado no presente histórico.  

Entretanto, os anos anteriores a publicação da crítica 

são fundamentais para podermos compreender como é que 

1859 fora o momento de apresentação, mesmo que 

apressada, dos estudos de anos que Marx vinha 

desenvolvendo. Retroagir foi fundamental para 

compreendermos como é que o conceito de história e tempo 

presente se germina entre crise econômica, revoltas e 

retomadas de crescimento da economia capitalista nos anos 

cinquenta. 

Para Marx o presente é pensado como história. E 

como é que se observa este presente?  Ele não apenas 
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observa, mas busca a intervenção mais direta naquela 

realidade social. Dizemos com isso que Marx ao pensar a 

história possui também a consciência de estar fazendo-a via 

organização da classe trabalhadora. A crítica de Marx é ao 

mesmo tempo a negação do presente e a mais forte defesa de 

que no presente a história é movida. Por isso, a nossa 

vinculação do conceito de história ao tempo presente em 

nossa investigação. 

Em 1848, Marx já se vinculara a Liga dos 

Comunistas25 e vivenciou o que se convencionou chamar 

historicamente de “Primavera dos Povos”.  Presenciou este 

momento de ascenso como participante, não apenas como 

analista. E nos pareceu fundamental nos reportarmos aos 

anos anteriores da publicação da “Crítica” para podermos 

melhor apresentar esta obra, que em dada media, poderíamos 

chamar de primeira versão pública do que viria ser o texto 

de 1867. Eric Hobsbawm, se refere ao 1848 como: 

 

As revoluções de 1848, portanto, requerem um 

detalhado estudo por estado, povo, região, para 

o que este livro não é o lugar. No entanto, elas 

tiveram muito em comum, não apenas pelo fato 

de terem ocorrido quase simultaneamente, mas 

também por que seus destinos estavam 

cruzados, todas possuíam um estilo e 

                                                 
25 Antecede a Liga dos Comunistas (1847 - 1852), a Liga dos Justos e a 

Liga dos Proscritos, estas duas últimas se situando dentro da tradição de 

associações secretas de cunho liberal republicano e nacionalista. A 

trajetória destas organizações de trabalhadores alemães exilados tem na 

liga dos justos a representação de uma política fora do campo da 

perspectiva secreta e lança em 1848 o seu programa político juntamente 

com uma síntese da História a cargo de Engels e Marx. Ver Engels, “Para 

a História da liga dos Comunistas” (ENGELS, 1982, p. 192-212). 
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sentimento comuns, uma atmosfera 

curiosamente romântico-utópica e uma retórica 

similar, para o que os franceses inventaram a 

palavra quarente-huitard26. Qualquer 

historiador reconhece-a imediatamente: as 

barbas”27 as gravatas esvoaçantes, os chapéus 

dos militantes, as bandeiras tricolores, as 

barricadas, o sentido inicial de libertação, de 

imensa esperança e confusão otimista. Era a 

"primavera dos povos" – e, como a primavera, 

não durou. Precisamos agora olhar brevemente 

suas características comuns (HOBSBAWM, 

2002, p. 29). 

  

Para Hobsbawm28 a atmosfera era inevitável e 

culminaria com o 1848. A precarização dos trabalhadores e 

as condições de vida eram insustentáveis, até mesmo para a 

leitura do mais empedernido burguês. Este processo 

histórico de ascensos que nos referimos redundaria na 

década que foi o prelúdio da crítica de Marx e seus 

posicionamentos diante da história e o tempo presente. Era 

necessário trabalhar na forja de instrumentos teóricos 

capazes de servirem de ferramenta para a classe trabalhadora 

diante da crise e os ascensos revolucionários de meados do 

século XIX. Mais uma vez Eric Hobsbawm se refere ao 

período que vai de 1789 a 1848, em sua “Era das 

Revoluções”: 

 

 

                                                 
26 Forma de tratamento aos revolucionários, fazendo menção ao próprio 

ano de “quarenta e oito”. (nota introduzida por nós) 
27 Citamos aqui como a edição publicada no Brasil apresenta o texto. 

Provavelmente um erro gráfico, pois onde se grafa uma aspa ( “ ) após a 

palavra barbas, pelo nexo, deveria ser grafado uma vírgula. 
28 Historiador inglês que nunca rompeu claramente com o stalinismo. 
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A alternativa da fuga ou da derrota era a 

rebelião. A situação dos trabalhadores pobres, e 

especialmente do proletariado industrial que 

formava o seu núcleo, era tal que a rebelião era 

não somente possível mas virtualmente 

compulsória. Nada foi mais inevitável na 

primeira metade do século XIX do que o 

aparecimentos dos movimentos trabalhistas e 

socialistas, assim como a intranquilidade 

revolucionária das massas. A revolução de 1848 

foi sua consequência direta (HOBSBAWM, 

2007, p. 285). 

 

Marx trata desse momento histórico em sua brochura 

de 1849 “Trabalho Assalariado e capital” que é resultado de 

suas intervenções junto aos trabalhadores militantes nos anos 

de 1847-48. O título deste livro é fruto de uma série de 

conferências organizadas e posteriormente publicadas com o 

objetivo de abortar o tempo presente de modo científico. 

Marx tinha a pretensão de poder colaborar com a classe 

operária no que tange a uma análise racional, materialista e 

histórica-dialética (científica) de seu tempo presente, palco 

das crises e das revoluções.  

Temos aqui, mais uma vez, uma breve demonstração 

de como Marx era capaz de apreender as conexões possíveis 

em seu presente histórico e diante disso a elaboração da 

crítica do mesmo tempo presente29.  Disserta o próprio Karl 

                                                 
29 E o que é a crítica do tempo presente neste momento? Para os 

oponentes de Marx e Engels se tratava de um tipo de crítica que 

chamaremos aqui de: a crítica desagradável. Antes é necessário abordar 

uma definição do que é a crítica. É verdade que existem várias definições 

e nenhuma delas é capaz de ser a única. Entretanto, apresentemos a que 

pensamos ser a mais sólida. Crítica é a síntese teórica, que privilegia a 

totalidade, idealmente produzida, a partir do mundo concreto. É aquele 

pensamento construído a partir do mundo real que se eleva à 
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caracterizações comprometidas com a verdade que se compreende 

sempre a partir do social e historicamente construído. Criticar é um ato 

histórico, pois não está relacionado a ações extra-humanas ou mesmo 

natural. Compreender historicamente as relações sociais em determinado 

momento é necessariamente procurar entender as formas e substâncias 

das coisas criadas pelo homem diante da natureza. É também a tentativa 

de entendimento do movimento da natureza e seus fenômenos que não 

são realizações humanas. Criticar é estabelecer análises e caracterizações 

a partir da realidade mais concreta, da mais empírica até a mais abstrata. 

Isso quer dizer que a crítica é um movimento ideal que apenas os seres 

sociais são capazes de realizarem.  Provavelmente isso não agrada os 

adoradores de animais indefesos no mundo dos homens! Todavia é 

necessário ser crítico diante da escrita sobre a crítica. Um gatinho não faz 

crítica de nada. Um cachorrinho não é capaz de objetivar absolutamente 

nada no mundo dos homens. Cães e gatos são capazes de muitas coisas é 

verdade, mas a crítica é algo desenvolvido por humanos e não meros 

animais (por mais fofos que estes sejam, pois a crítica não tem relação 

alguma com a fofura dos seres!). Neste sentido, quando desenvolvemos 

a crítica, em relação à natureza e ao próprio homem, muitos (menos os 

cães e gatos!) acabam por se sentirem ofendidos, até mesmo atacados e 

se magoam. Poderiam dizer até mesmo que estariam diante de uma crítica 

destrutiva. Assim, abre-se espaço para a existência de outra crítica: a 

construtiva, em contraposição a destrutiva! Não partilhamos desta 

classificação. Crítica construtiva está mais para eufemismo do que para 

o movimento teórico que parte do real na tentativa de compreendê-lo e 

superá-lo. Crítica nos sentidos construtivo e destrutivo é mais uma das 

formas fetichizadas de obstrução na elevação do pensamento que se 

esforça para compreender o mundo dos homens e da natureza em franca 

relação simbiótica. A crítica que nos interessa aqui é a que colocamos 

nas linhas anteriores: criticar é estabelecer análises e caracterizações a 

partir da realidade mais concreta, da mais empírica até a mais abstrata. 

Sobre a crítica ser desagradável (...). Desagradável é tudo aquilo ou coisa 

que não é capaz de produzir e reproduzir agrado ou prazer. Desagradar é 

uma ação indesejada para a maioria das pessoas e é entendível que assim 

o seja. Porém, o pensamento que acredita em um mundo plenamente 

agradável e prazeroso é também representação de uma parte da realidade 

social onde o real se coloca de forma fetichizada. O mundo não é 

plenamente agradável. Não se afirma com isso que seja o homem egoísta 

por natureza. Mas não se pode desconsiderar que desde a convencionada 

pré-história da humanidade o homem vem passando por drásticas 
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Marx: 

                                                 
privações e que é diante de sua capacidade de idear e objetivar (coisas 

que os caninos e felinos jamais foram capazes de fazerem na história de 

sua evolução) diante de suas relações com a natureza que esse mesmo ser 

social vem cada vez mais submetendo a natureza aos seus interesses, 

benéficos ou não. Ainda, neste sentido apresentado, a crítica que 

desagrada é aquela que ao buscar a análise e caracterização do mundo 

dos homens e se apresenta da forma mais certeira sobre determinada 

coisa ou ser é também a que ao fazer assim provoca nos seres objeto da 

crítica a sensação de desconforto, de desprazer: o desagrado. Nesta 

perspectiva, a crítica se torna sinônimo de ofensa, pois o ser criticado é 

desmascarado diante de suas relações mistificadas, coisificadas e 

estranhas a ele mesmo e a classe que pertence. O crítico (que também 

deve ser objeto da crítica que postula) é atacado como se tratasse de um 

ser desagradável e sua presença também se torna a manifestação do 

desagradável!  Para exemplificarmos esta situação o próprio Marx em 

1859 ao publicar parte de seus estudos críticos sobre a sociedade 

capitalista, e, tratamos aqui de uma crítica no sentido que apresentamos 

anteriormente. Todo movimento ideal de análise e caracterização da 

sociedade que realizou não agradou em nada os círculos intelectuais de 

seu tempo (e do nosso também não), sobretudo daqueles que defendiam 

com unhas e dentes a sociedade burguesa no século XIX. A resposta à 

critica de Marx foi o silêncio: era desagradável demais, até mesmo para 

ser objeto de outra crítica. De lá até o nosso tempo presente a crítica 

marxiana vem desagradando muita gente, uma classe inteira para ser 

mais abrangente! Como funciona a sociedade? O que é a sociedade? O 

que é o salário? O que é o valor? Como se produz e reproduz valor?  

Foram abordagens críticas de Marx que se apresentaram como muito 

desagradáveis: crítica que desagrada.Estabelece-se aqui a reinvindicação 

do eufemismo na crítica. Entretanto, crítica é crítica e não há que ser 

melindroso ao apresentar os resultados do processo ideal que se faz a 

partir do concreto. O crítico deve se comportar assim e não tem o direito 

de se reservar algo diferente para si mesmo. A crítica construtiva, “aquela 

que não é desagradável” é o velamento da realidade! Uma crítica que não 

é crítica, mas a mais real manifestação da politicagem pessoal ou de 

classe, e, em uma perspectiva revolucionária, o posicionamento crítico 

deve ser reivindicado e não marginalizado. A crítica que nos 

referendamos não é uma exclusividade de Karl Marx, mas uma 

construção social que apenas os homens são capazes de realizar. Agrade 

isso ou não os cães e gatos e mesmo parte dos seres sociais.  
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De vários lados, somos censurados por não 

havermos exposto as relações econômicas que 

constituem a base material das lutas de classes 

e das lutas nacionais nos nossos dias. De acordo 

com nosso plano, tratamos dessas relações 

apenas quando elas explodiam diretamente em 

enfrentamentos políticos (MARX, 2010, p. 31). 

 

Esta brochura de Marx vem sendo publicada desde 

então com algumas devidas modificações conceituais que 

Engels esclareceu em 1891, sobre tudo em relação a 

diferença entre trabalho e força de trabalho. O que mais nos 

importou neste texto, juntamente com a preocupação de 

Marx em apresentar aos militantes daquele momento uma 

crítica da economia política de seu tempo, foi o caráter 

metodológico no que tange as análises, caracterizações e a 

política desenvolvida nos anos de ascenso.   

Trabalho assalariado e capital inicia como vimos 

acima com algumas considerações sobre a ênfase analítica 

em relação a política e entende-se política como a dedicação 

da organização da luta mais cotidiana que exigia os ascensos, 

sobretudo, de 1848 na Europa. Marx em interlocução com 

seu leitor, então a partir da publicação das intervenções 

verbais dos anos anteriores, deixa claro, que a referida 

brochura realiza uma abordagem econômica da questão 

social. E as datas aqui são importantes para afirmarmos e 

identificarmos que o econômico e o político, a política e o 

social, não são observados de forma separada. Nos anos 

anteriores a 1849 já se falava da ação política e se abordava 

o econômico ao mesmo passo e a referência mais cabal disso 

são as próprias conferências sobre a questão econômica que 

Marx apresentava às associações de operários nesta mesma 
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época da divulgação do Manifesto de 1848. 

A análise e caracterização do presente histórico 

realizada por Marx considera a totalidade de múltiplas 

determinações, ou ainda, a política e o econômico não são 

investigados separadamente como já dissertamos. E, outro 

elemento vital que se identifica na perspectiva de Marx em 

relação ao presente é a necessidade constante de reconsiderar 

as análises e caracterizações que se faz na história presente, 

já que o material histórico é constantemente renovado, da 

mesma forma, as análises e caracterizações históricas 

também os devem ser.  

Depois do ascenso de 1848, o que Marx e Engels 

desenvolvem em 1849 e nos anos posteriores, é também 

demonstrativo do movimento que reivindicamos nas páginas 

anteriores. Queremos dizer com isso que é necessário 

identificar esse movimento das ideações em Marx para 

compreendermos sua filosofia da história no tempo presente. 

Após a Primavera dos Povos, Marx se dedicará, mais 

do que nunca, a investigar com mais profundidade a 

Economia Política. Queremos dizer com isso que para Marx, 

não há na história qualquer tipo de império absoluto e eterno 

de teorias em relação aquilo que hoje podemos chamar de 

ciências históricas. Acreditou-se na possibilidade 

revolucionária que não se efetivou, entretanto, não se 

afundaram em um lago de lágrimas ou se refugiaram nas 

florestas negras, ou seja, retomaram as investigações e as 

caracterizações que haviam realizado para compreenderem 

os avanços e recuos. Em uma palavra, realizaram o que 

chamaremos de balanço político do tempo presente, 

fundamental para o desenvolvimento da consciência da 
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classe operária em contraposição as crescentes e 

inescondíveis contradições da sociedade burguesa. 

Os anos que antecedem a publicação da Crítica de 

1859, mais uma vez, com efeito, são fundamentais para 

contextualizarmos e identificarmos elementos cada vez mais 

centrais na constituição do conceito de história e tempo 

presente na crítica de Marx. E ao olharmos as paisagens 

históricas na qual Karl é parte observaremos também que 

estudo e militância não perfeitamente pertinentes, não 

excludentes; que embora existam momentos predominantes, 

não o é de forma a separar gnosiológicamente as questões 

políticas, econômicas e sociais, pois no presente histórico as 

partes que constituem o todo o fazem diante da totalidade 

histórica e essa totalidade histórica é ao mesmo passo a 

própria existência destas partes. 

E ainda no texto de 1849, Marx nos permite acesso a 

parte de suas caracterizações sobre aquele presente, 

dialeticamente ideado, quando se refere à derrota que é ao 

mesmo tempo vitória e a vitória que é também uma derrota, 

no que tange a luta de classes: 

 

Tratava-se, antes de mais nada, de seguir a luta 

de classes na história do dia a dia e de provar, 

de maneira empírica, com a subjugação da 

classe operária, ocorrida em fevereiro e março, 

foram ao mesmo tempo vencidos os seus 

adversários: na França, os republicanos 

burgueses; e, em todo o continente europeu, as 

classes burguesas e camponesas em luta contra 

o absolutismo feudal; que a vitória da 

“República honesta”, na França, foi ao mesmo 

tempo a queda das nações que haviam 

respondido à Revolução de Fevereiro com 
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heroicas guerras de independência; e, por fim, a 

Europa, que, com a derrota dos operários 

revolucionários, retornou à sua antiga e dupla 

escravatura, a escravatura anglo-russa. Os 

combatentes de junho de Paris, a queda de 

Viena, a tragicomédia de Berlim em novembro 

de 1848, os esforções desesperados da Polônia, 

da Itália e da Hungria, a submissão da Irlanda 

pela fome, tais foram os principais 

acontecimentos em que se resumiu a luta de 

classes, na Europa, entre a burguesia e a classe 

operária, com os quais nós demonstramos que 

todos os levantamentos revolucionários, por 

mais afastados da luta de classes que os seus 

objetivos possam parecer, têm de fracassar até 

que a classe operária revolucionária seja 

vitoriosa; que todas as reformas sociais 

permanecerão utopia até que a revolução 

proletária e a contrarrevolução feudal se 

enfrentem pelas armas numa guerra mundial. 

Na nossa exposição, como na realidade, a 

Bélgica e a Suíça eram quadros caricaturais e 

tragicômicos no grande painel da história: uma, 

apresentado como Estado modelo da monarquia 

burguesa; a outra, o Estado modelo da república 

burguesa. E ambas, como Estados que se 

imaginavam tão independentes da luta de 

classes como da revolução europeia (MARX, 

2010, p. 31-32). 

 

O ascenso de 1848 (fevereiro e Junho30) não durou 

                                                 
30 Em “A Luta de Classes na França”, Marx caracteriza uma 

particularidade entre as revoluções de fevereiro e a de junho. A primeiro 

reúne um conjunto contra a monarquia, que acaba por levar os burgueses 

republicanos ao poder fazendo com que os pontos reivindicados pelos 

trabalhadores forem recuados até a repressão do levante de junho contra 

esse mesmo governo liberal que se preocupava em cortar gastos, por 

exemplo, fechando as oficinas de trabalho, engrossando o desemprego 

no setor têxtil. A resposta de parte da classe trabalhadora foi o levante 
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por muito tempo, entretanto a paisagem política deste ano 

não dever ser refém da mesma data, pois se caracterizarmos 

de forma retroativa, constataremos que o ascenso que nos 

referimos faz parte de um conjunto de manifestações que 

remontam aos anos de 1830 quando das revoltas de 

trabalhadores em Lyon na França. Em 1831 e 1834 os 

operários de Lyon protagonizaram uma série de revoltas por 

condições de trabalho e não apenas, pois propunham uma 

forma de vida melhor o que está além de uma luta 

economicista.  

Osvaldo Luis Angel Coggiola31 nos remete ao fato de 

que as revoltas de operários já marcavam o cenário inglês e 

francês bem antes de 1800. Em seu texto “O movimento 

operário nos tempos do manifesto comunista” nos apresenta 

uma valiosa síntese da trajetória dos movimentos operários 

na Europa, como podemos localizar na citação:  

 

Em 1724, os operários chapeleiros de Paris 

declararam greve por causa da redução 

injustificada de seus salários. Criaram, para 

financiar essa ação, um "caixa de greve". Os 

                                                 
armado, um levante proletário contra a burguesia. Essa característica o 

difere da revolução de fevereiro e é justamente o que se coloca como 

desesperador para a burguesia. A resposta foi a ação do general 

Cavaignac, gerando a morte de mais de 3000 prisioneiros (MARX, 2012, 

p. 46).  
31 Como o próprio Osvaldo disponibiliza, no banco de dados do CNPq: 

Graduado em Economia Política e História na Université ParisVIII 

(1979). É doutor em História Comparada das Sociedades 

Contemporâneas pela École des Hautes Études en Sciences Sociales 

(1983). Atualmente professor titular da Universidade de São Paulo na 

área de História Contemporânea. Atua principalmente nos seguintes 

temas: marxismo, América Latina, movimento operário, capitalismo e 

socialismo.  



- 83 - 

primórdios do movimento operário, na 

Inglaterra, por sua vez, vincularam-se ao 

movimento democrático radical, por direitos 

políticos iguais para todos. Filho de um rico 

comerciante, John Wilkes começou sua carreira 

política atacando desde seu jornal, o North 

Briton, o Rei Jorge III, transformando-se no 

paladino das liberdades civis fundamentais. 

Logo virou líder de massas em Londres, com 

grande apoio para seu movimento de reforma 

democrática. Foi perseguido e detido diversas 

vezes. A 10 de maio de 1768, uma multidão se 

reuniu para exigir sua liberdade. A repressão da 

manifestação provocou seis mortos e muitos 

feridos (COGGIOLA, 2015, p. 01). 

 

As manifestações de trabalhadores em 1848 se 

inserem em um conjunto de lutas já processadas no século 

XVII marcando o mesmo espaço do desenvolvimento 

industrial e se estenderá até o tempo presente de Marx. Em 

1830, se referindo aos limites de uma revolução democrática 

e a manutenção das manifestações de trabalhadores, 

Coggiola faz referência, vejamos: 

 

A resposta foi à insurreição dos tecelões de 

Lyon, em 1831. Os operários exigiram que 

fossem aprovadas novas tabelas para o 

pagamento do trabalho. O governo negou-as. A 

insurreição levou os operários a ocuparem a 

cidade durante dez dias, aterrorizando as 

autoridades, que deixaram o poder nas mãos 

operárias. A repressão posterior não impediu 

que o processo de organização avançasse: os 

impressores de Nantes criaram em 1833 a 

Associação Tipográfica. Em setembro do 

mesmo ano, o movimento grevista adquiriu 

novas características: estendeu-se por toda a 

França, e mobilizou setores operários de ofícios 
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diversos. Os líderes foram mortos pela 

repressão e milhares de operários foram detidos. 

Mas em janeiro de 1834 a associação mutualista 

dos tecelões de Lyon lançou a idéia da greve 

geral, para obter uma tarifa mínima. O 

movimento desaguou numa nova insurreição, 

em abril de 1834, realizada sob a bandeira de 

"Viver trabalhando ou morrer combatendo!". 

As primeiras tropas enviadas para a repressão se 

solidarizavam com os grevistas, e os 

republicanos de Paris levantaram barricadas em 

diversos bairros em solidariedade aos insurretos 

de Lyon. O exército mobilizou suas melhores 

unidades para esmagar os revoltosos, o que foi 

concluído em 11 de abril (COGGIOLA, 2015, 

p. 03). 

 

Os operários de Lyon tornaram-se emblemáticos 

daqueles que contestavam a incapacidade do projeto da 

modernidade se fazer concreto/universal. A universalidade 

da modernidade, de revolucionária passa a reacionária e ao 

lado dos operários, muitos intelectuais provenientes da 

classe burguesa, gerações após o 89 francês, compuseram a 

crítica à modernidade. Cada vez mais o projeto 

revolucionário da burguesia se cristalizava em reação aos 

trabalhadores que ao mesmo passo também buscavam novas 

formas de se organizarem e promoverem suas 

reinvindicações. De acordo com Coggiola, que toma por 

referência a militante Flora Tristan, havia neste período, em 

França de 1843, cinco milhões de operários e dois milhões 

de operárias, sendo muitos deles dispostos a travarem a luta 

que “não se limitava ao plano defensivo ou a atividade 

puramente sindical, mas também se projetava na ação 

política geral” (GOGGIOLA, 2015, p. 04), uma força social 
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inegável. 

No período, também de tornou emblemática a revolta 

dos tecelões da Silésia que amargavam conforme o avanço 

das forças produtivas naquela região era também responsável 

pela geração de desemprego tornando insuportável aos 

trabalhadores. Na publicação de 1850 “A Luta de Classes na 

França” e também em “A Luta de Classes na Alemanha” 

(este último uma invenção bem vinda da Boitempo editorial 

em 2010, onde se reúne textos de Marx sobre a questão do 

tempo presente na Prússia) Marx analisa o tempo presente 

em relação ao ascenso dos trabalhadores e dá destaque ao 

caso da Silésia, por sua característica ser uma manifestação 

para além da luta política, e sim social. A revolta na Silésia 

foi registrada também na poesia de Heinrich Heine “Die 

schlesischen Weber”, 1844 (Os tecelões da Silésia): 

 

Im düstern Auge keine Träne, 

Sie sitzen am Webstuhl und flestschen die 

Zähne: 

Deutschland wir weben dein Leichentuch, 

Wir weben hinein den dreifachen Fluch – 

Wir weben, wir weben!32 

 

Sabendo que para a Prússia não seja possível a 

generalização do avanço industrial neste período, este evento 

nos possibilita pensarmos as relações contraditórias entre o 

                                                 
32 Tradução de Paulo Quintela (1996) In Scheidl et al. Dois Séculos de 

História Alemã (Sociedade, Política e Cultura), Coimbra, Ed. Minerva, 

pp. 123. "Sem uma lágrima no sombrio olhar, Ei-los sentados, de dentes 

cerrados, junto ao tear: Alemanha, a tua mortalha tecemos à mão, E nela 

tecemos três vezes maldição – Ao tear, ao tear!" 
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avanço das forças produtivas e as relações sociais de 

produção.  

No que se refere a girada (no sentido de mudança de 

perspectiva analítica) da Economia Política como ciência no 

contexto do projeto da modernidade, para sua fase 

reacionária e que divide espaço no tempo como o 

desenvolvimento de revoltas por parte da Europa, é o próprio 

Marx que nos conduz em análise realizada no posfácio da 

segunda edição de O Capital em 1873:  

 

Desde 1848, a produção capitalista tem se 

desenvolvido rapidamente na Alemanha e hoje 

já se encontra no pleno florescer de suas 

fraudes33. Mas, para nossos especialistas, a sorte 

continuou adversa como antes. Enquanto 

podiam praticar a economia política de modo 

imparcial, faltavam à realidade alemã as 

relações econômicas modernas. Assim que 

essas relações surgiram, isso se deu sob 

circunstâncias que já não permitiam seu estudo 

imparcial dentro do horizonte burguês. Por ser 

burguesa, isto é, por entender a ordem 

capitalista como a forma última e absoluta da 

produção social, em vez de um estágio 

historicamente transitório de desenvolvimento, 

a economia política só pode continuar a ser uma 

ciência enquanto a luta de classes permanecer 

latente ou manifestar-se apenas isoladamente. 

[...]. [...]Com isso, porém, a ciência burguesa da 

economia chegara a seus limites 

intransponíveis. Ainda durante a vida de 

Ricardo, e em oposição a ele, a crítica a essa 

                                                 
33 Abrimos uma nota para citação da nota apresentada pelo tradutor 

brasileiro: “No original, ‘Schwindelblüte’ (literalmente: ‘floração de 

fraudes’) (N.T.), (MARX, 2013, p 84). 
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ciência apareceu na pessoa de Sismondi34 

(MARX, 2013, p. 84-85). 

 

Ao se referir à Alemanha (Prússia) Marx constata os 

limites da modernidade no que se trata a produção do 

conhecimento. Identifica a impossibilidade de compreensão 

diante de uma realidade histórica onde não fora possível 

condições objetivas para o desenvolvimento da economia 

política e, posteriormente, a existência de condições 

históricas para o desenvolvimento da economia política, 

porém diante das contradições da sociedade capitalista já 

avançadas, o que fazia a produção do conhecimento ser 

regida pelas necessidades do capital, particular, privado e 

não de valor universal.  O que quer dizer quando se refere a 

“limites intransponíveis”? Marx se refere aos obstáculos que 

a busca da produção do conhecimento enfrenta diante dos 

interesses de classes e com isso os limites intransponíveis da 

ciência burguesa, que, em seus marcos, é eclipsada pelas 

contradições e interesses históricos da classe que priva a 

outra dos meios de produção e reprodução da vida. Ainda 

sobre esses limites e contradições, vejamos como Marx 

continua sua intervenção contrapondo a situação alemã a 

inglesa: 

 

A época seguinte, de 1820 a 1830, destaca-se na 

Inglaterra pela vitalidade científica no domínio 

da economia política. Foi o período tanto da 

vulgarização e difusão da teoria ricardiana, 

quanto de sua luta contra a velha escola. 

Celebraram-se magníficos torneios. O que 

                                                 
34 Aqui Marx cita em nota de rodapé: “ver meu escrito Zur Kritik der 

Politshen Ökonomie, p. 39” (o itálico é nosso). 
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então foi realizado é pouco conhecido no 

continente europeu, pois a polêmica está 

dispersa, em grande parte, em artigos de 

revistas, escritos ocasionais e panfletos. O 

caráter imparcial dessa polêmica – ainda que a 

teoria de Ricardo também sirva, 

excepcionalmente, como arma de ataque contra 

a economia burguesa – explica-se pelas 

circunstâncias da época. Por um lado, a própria 

grande indústria apenas começava a sair da 

infância, como o comprova o simples fato de 

que o ciclo periódico de sua vida moderna só se 

inaugura com a crise de 1825. Por outro lado, a 

luta de classes entre capital e trabalho ficou 

relegada ao segundo plano: politicamente, pela 

contenda entre o grupo formado por governos e 

interesses feudais congregados na Santa 

Aliança e a massa popular conduzida pela 

burguesia; economicamente, pela querela entre 

o capital industrial e a propriedade aristocrática 

da terra, que, na França, se ocultava sob o 

antagonismo entre a propriedade parcelada e a 

grande propriedade fundiária, e que, na 

Inglaterra, irrompeu abertamente com as leis 

dos cereais. Nesse período, a literatura da 

economia política na Inglaterra lembra o 

período de Sturm und Drang [tempestade e 

ímpeto]35 econômico ocorrido na França após a 

morte do dr. Quesnay, mas apenas como um 

veranico de maio lembra a primavera. No ano 

de 1830, tem início a crise decisiva (MARX, 

2013, p. 85). 

 

Interessa-nos aqui a questão da crise que o autor se 

refere. Todo este cenário, poderíamos dizer, cena social, nos 

                                                 
35 Abrimos uma nota para citação da nota apresentada pelo tradutor 

brasileiro: “Referência ao movimento pré-romântico que dominou a 

literatura alemã entre as décadas de 1760 e 1780 e ao qual pertenceram 

Heder, Goethe, e Schiller, entre outros. (N.T.)”.  
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remete ao processo histórico onde a série de manifestações 

da classe trabalhadora marca a maior das características da 

crise do projeto da modernidade: as revoltas. O processo de 

crise e de reação a ela por parte da classe trabalhadora 

representa parte do contexto no qual Marx está inserido, ou 

seja, parte do seu tempo presente e Marx sabe que esse 

presente é a manifestação fenomênica da essência das coisas. 

E foi diante deste processo que a necessidade de estudo da 

economia política foi ganhando espaço cada vez maior na 

trajetória intelectual de Marx.  

Mais uma vez considerando que Marx, desde os anos 

de 1843 já se ocupava com questões materiais do seu tempo 

presente, o conceito de história que comparece na obra de 

1859 é o resultado, parcial, de uma particularidade que é a 

produção do conhecimento para além dos ciclos intelectuais 

acadêmicos de sua época. A vinculação direta com a 

realidade mais concreta da sociabilidade capitalista faz com 

que o iniciar de uma crítica à economia política seja 

apresentada no sentido de que também estivesse 

apresentando ferramentas para essa classe que já vinha se 

manifestado de modo crítico em relação a ordem capitalista. 

E a cada passo que as contradições se apresentavam, 

desenvolvia-se também a necessidade de Marx socializar 

parte de seus estudos sobre o tempo presente, ideado 

historicamente. Era cada vez mais a apresentação da 

intransponibilidade de uma ciência a favor dos interesses da 

burguesia. E continua, cada vez mais, explicitando esses 

limites: 
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Na França e na Inglaterra, a burguesia 

conquistara o poder político. A partir de então, 

a luta de classes assumiu, teórica e 

praticamente, formas cada vez mais acentuadas 

e ameaçadoras. Ela fez soar o dobre fúnebre 

pela economia científica burguesa. Não se 

tratava mais de saber se este ou aquele teorema 

era verdadeiro, mas se, para o capital, ele era útil 

ou prejudicial, cômodo ou incômodo, se 

contrariava ou não as ordens policiais. O lugar 

da investigação desinteressada foi ocupado 

pelos espadachins a soldo, e a má consciência e 

as más intenções da apologética substituíram a 

investigação científica imparcial. De qualquer 

forma, mesmo os importunos opúsculos 

lançados aos quatro ventos pela Anti-Corn Law 

League [Liga Contra a Lei dos Cereais], tendo à 

frente os fabricantes Cobden e Bright, ainda 

possuíam um interesse, se não científico, ao 

menos histórico, por sua polêmica contra a 

aristocracia fundiária [...]. 

A revolução continental de 1845-1849i 

repercutiu também na Inglaterra. Homens que 

ainda reivindicavam alguma relevância 

científica e que aspiravam ser algo mais do que 

meros sofistas e sicofantas das classes 

dominantes tentaram pôr a economia política do 

capital em sintonia com as exigências do 

proletariado, que não podiam mais ser 

ignoradas. Daí o surgimento de um sincretismo 

desprovido de espírito, cujo melhor 

representante é Stuart Mill. Trata-se de uma 

declaração de falência da economia “burguesa”, 

tal como o grande erudito e crítico russo N. 

Tchernichevski36 já esclarecera magistralmente 

                                                 
36 Nikolai Gavrílovitch Tchernichévski, crítico russo, tradutor de 

"Princípios de economia política" de John Stuart Mill (1829-1899). No 

Brasil, em Niterói, encontramos em andamento no Programa de Pós-

Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, sob 

responsabilidade do Prof. Dr. Daniel Aarão Reis Filho identificamos o 
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em sua obra Lineamentos da economia política 

segundo Mill (MARX, 2013, p. 86). 

 

Aqui temos o cenário de crise onde as contradições 

capitalistas não podem ou não devem ser explicadas pela 

ciência burguesa sob ameaça de sua própria existência. 

Todavia, não fora preciso o anunciar de um galo da economia 

para que a própria classe trabalhadora se levantasse diante da 

incapacidade do projeto da modernidade.  

A série de manifestações, revoltas e propostas de 

revoluções foi representativo do que poderíamos chamar de 

manifestações da questão social, ou, mais especificamente, 

da incapacidade da classe burguesa de operar qualquer tipo 

de universalização que não fosse a das ações nas bolsas de 

valores. E foi diante deste conjunto de manifestações que 

Marx se dedica diante de inúmeros percalços, seus esforços 

para a publicação de sua crítica em 1859.  

E este ano, o de 1859, talvez tenha sido o período 

mais tenebroso de sua vida, sua ocupação para o jornal na 

América lhe ocupava grande parte do tempo e o retorno 

financeiro desta atividade estava longe de ser suficiente para 

uma vida que atendesse às necessidades humanas. É neste 

período que perde filhos, contrai doenças... e um conjunto de 

desgraças incessantes, que não foram capazes de destruírem 

a sua capacidade crítica e produtiva. Nos pareceu que um 

número a mais das sete pragas do Egito ainda não eram 

suficientes para colocá-lo para fora do jogo, ou mesmo no 

                                                 
desenvolvimento da pesquisa “Nikolai Gavrílovitch Tchernichévski e a 

intelligentsia russa: filosofia, arte e revolução na segunda metade do 

século XIX” de autoria de Camilo José Teixeira Lima Domingues em 

2013. (nota nossa) 
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centro do jogo como um valet governamental. 

Em carta de 22 de julho de 1859 à Engels, Marx trata 

sobre a questão do desenvolvimento jornalístico no Das Volk 

e de textos de Engels, ele se manifesta da seguinte maneira 

sobre sua publicação de 1859, no que toca a sua importância 

e urgência: 

 

You forgot to let me know whether you wish to 

do a review of my piece [Contribution to 

Polítical Economy]. There is great rejoicing 

among the fellows here. They imagine the 

thing’s a failure because they are ignorant of the 

fact that Duncker hasn’t even advertised it yet. 

Should you write something, don’t 

forget, 1. that it extirpatés Proudhonism root 

and branch, 2. that the specifically social, by no 

means absolute, character of bourgeois 

production is analysed straight away in its 

simplest form, that of the commodity. Mr 

Liebknecht informed Biskamp that ‘never has a 

book disappointed him so much’, and Biskamp 

himself told me that he didn’t see ‘à quoi 

bon’ [what use it was]. Is Lupus back? (MARX, 

2015, p. 01).37 

 

                                                 
37 Em português: “Você se esqueceu de me dizer se você deseja fazer 

uma avaliação da minha peça [Contribuição para Economia Política]. Há 

grande satisfação entre os companheiros aqui. Eles imaginam que a coisa 

é um fracasso porque são ignorantes do fato de que Duncker nem sequer 

anunciou ainda. Se você escrever algo, não se esqueça, 1. que extermina 

Proudhonismo raiz e ramo, 2. que o especificamente sociais, de nenhuma 

maneira absoluta, o caráter da produção burguesa é analisado 

imediatamente na sua forma mais simples, a da commodity. Mr 

Liebknecht informou Biskamp que "nunca um livro o decepcionou tanto 

', e o próprio Biskamp me disse que ele não viu' à quoi bon" [o que usá-

lo era]. O Lupus esta de volta?”. Tradução de Gustavo Garcia Martins, 

Calgary-Canadá, 2015. 
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Tornar público parte dos seus estudos era uma 

necessidade para o partido38, por isso o grito que se 

estabelecia em seu presente no sentido de orientar o 

proletariado na construção das novas manifestações da luta 

de classes. Entretanto o novo ascenso não se concretizou e a 

recuperação econômica afastou a possibilidade de uma nova 

onda revolucionária. Contudo, não era o fim da história, pois 

os anos posteriores foram os maiores legitimadores, no que 

cabe as caracterizações, das considerações de Marx e sobre 

as crises.  

Em certa forma, não seria exagero afirmar que as 

crises, em alguma medida, agradam os marxistas 

revolucionários, ao menos agradava o próprio Marx, como 

conferiu David Riazanov (David Borisovich Goldendach) 

acerca da reação de 1852 a 1862: “Pero si en su vida 

personal Marx tenia demasiados disgustos, después de 1857 

se sentia feliz como revolucionário”39 (RIAZANOV, 1962, 

p. 36). Entendia-se que as crises são as parteiras da revolução 

e o prelúdio de uma época de crise na produção capitalista 

era bem recebia por grande parte dos militantes da época. 

Franz Mehring se refere sobre essa “felicidade” diante da 

                                                 
38 Partido para Marx não está colocado assim como foi para Lênin. Marx 

se refere ao partido como sendo o próprio movimento internacional dos 

trabalhadores. Mesmo que postulemos a existência de fundamentos do 

que seria o partido para Marx e sendo estes fundamentos o alicerce para 

Lênin no século XX, não há na concepção partidária de Marx qualquer 

possibilidade de vislumbrarmos uma organização Bolchevique, não 

passaríamos para além de um grito anacrônico, típico da tradição 

stalinista. 
39 Em português: “Se em sua vida particular Marx tinha muitos desgostos, 

depois de 1857 ele se sentia feliz como revolucionário”. (Tradução 

nossa) 



- 94 - 

crise:  

 

No entanto, todos os problemas pessoais foram 

esquecidos quando a crise chegou na Inglaterra 

no outono e depois se espalhou rapidamente 

pelo continente. Escrevendo para Engels em 13 

de novembro, Marx declarou: “Apesar de estar 

em dificuldades financeiras sérias, eu não me 

sinto tão feliz desde 1849 como me sinto hoje 

devido a esta erupção” (MEHRING, 2013, p. 

254). 

 

Poderia, aqui, o leitor de nossa tese, se questionar se 

o parágrafo anterior não é deveras muito moralista e 

inconsequente, uma vez que todos sofreríamos em períodos 

de crise. E o doutorando perguntaria: há na história da 

indústria um só dia em que os trabalhadores não são 

obrigados a conviverem com o sofrimento, até mesmo 

naturalizando tal fenômeno? Desta forma, o que poderia ser 

tomado como um levantamento moralista deve ser entendido 

como uma proposta marxiana de desvelamento da realidade 

mais sangrenta e concreta na história no século XIX. O 

conceito de história envolve a questão moral, pois 

determinados valores se realizam (mesmo que de formas 

fetichizadas) no tempo presente, mas não se limita a apenas 

esta questão. Para isso era necessário superar aquele estado 

de coisas onde as relações se davam (e ainda hoje) em suas 

formas enfeitiçadas, ou seja, fetichizadas. Era necessário 

avançar para além da crítica moral e era justamente isso que 

Marx estava realizando deste os anos de 1840.   

Esta síntese se fez fundamental para que nosso leitor 

tivesse acesso ao processo de nossas investigações pois 
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apresentar uma pesquisa, sobre o conceito de história e 

tempo presente a partir de um livro publicado de Marx, seria, 

em nosso entendimento uma tentativa ainda mais limitada. 

Todo esse percurso deve nos levar ao texto central de 1859. 

A revolução não se efetivara como se esperava e 

“Para a Crítica da Economia Política”, fora publicado assim 

mesmo e o livro não fora um sucesso de vendas, nem mesmo 

entre os que talvez Marx considerasse parte da vanguarda. 

Os intelectuais acadêmicos silenciaram-se diante da obra e 

ao mesmo tempo buscaram silenciar a Crítica. 

Empreendimento de sucesso até certo ponto, por parte de 

seus oponentes. Mas não fora suficiente para calar Marx 

diante do tempo presente.   

No ano de 1859 Marx expõe o seu conceito de 

história que marcará as ciências históricas no século XX e 

esta publicação não será compreendida se identificarmos o 

livro como uma mercadoria, mas sim como um estudo sobre 

a teoria do valor, onde a mercadoria é apresentada como 

forma elementar que comparece no tempo presente e que 

marca a história de toda sociedade mercantil. Trata-se de um 

livro, e neste caso, uma mercadoria, mas sua trajetória, seu 

conteúdo jamais poderá ser tratado como um simples livro 

que se publica em momentos de crise para a acumulação de 

valor – como nos parece o caso criticado até aqui.  

Por outro ângulo, Ernest Mandel tratou da 

importância dos anos que antecedem 1859 e o problema da 

crise e das manifestações anteriores a Crítica de Marx. Em 

seu livro “A formação do pensamento econômico de Karl 

Marx: de 1843 até a redação de O Capital”, dedica um 

capítulo exclusivo sobre as crises. Sua preocupação colabora 
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para a importância que demos aos anos anteriores como parte 

de um processo que leva Marx a sua publicação em 1859. 

Mandel sintetiza parte deste processo de forma substancial, 

vejamos: 

 

Entre o Manifesto Comunista e a Neue 

Rheinische "Zeitung — Politisch-ökonomische 

Revue40, na qual Marx e Engels formulam suas 

opiniões detalhadas sôbre a marcha cíclica da 

produção capitalista e sôbre as crises de 

superprodução que abalam periòdicamente êsse 

modo de produção, se intercalam apenas dois 

anos. Mas que anos! Revolução de fevereiro de 

1848 na França; revolução de março de 1848 em 

Berlim; volta de Marx e de Engels à Alemanha; 

publicação de um diário, o Neue Rheinische 

Zeitung de Colônia, dirigido pelos dois amigos; 

primeira insurreição proletária em junho de 

1848 em Paris; primeira interdição do Neue 

Rheinische Zeitung; explosão e derrota da 

revolução na Itália e na Hungria; explosão e 

derrota da revolução em Viena (onde Marx 

tinha estado durante dois meses para preparar os 

trabalhadores vienenses para o que ia 

acontecer)41; vitória da contra-revolução em 

Berlim; dissolução da Assembléia Nacional 

alemã; interdição definitiva do Neue Rheinische 

Zeitung; expulsão de Marx da Alemanha; 

participação de Engels na campanha militar 

conduzida pela democracia pequeno-burguesa 

na Alemanha meridional contra as tropas 

contra-revolucionárias; nôvo exilio dos dois 

amigos, desta vez na Inglaterra (MANDEL, 

1968, p. 69). 

                                                 
40 “Nova Gazeta Renana, Revista Econômico-Política”. (tradução nossa) 
41 Aqui Mandel faz uma nota de referência: Fr. Mehring, Karl Marx, 

Geschichte seines Lebens, Leipzig, 1920, Leipziger Buchdruckerei, pág. 

182. (o itálico é nosso) 
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Não se trata apenas de uma citação rica em 

localização, mas sim rica em acúmulos que se revelaram de 

fundamental importância para a classe trabalhadora. Após 

este ascenso, o mais importante não era acertar o momento 

da nova revolução, mas sim o desenvolvimento de balanços 

em relação às caracterizações deste processo e Mandel nos 

apresenta um estudo de como Marx e Engels souberam 

explorar este acúmulo histórico. Se erram em relação ao 

estouro de uma nova revolução, acertaram em relação à 

caracterização das crises de superprodução e a estruturação 

da economia capitalista em seus momentos de 

desenvolvimento e crise, que pode ou não ser, no caso do 

segundo, marcado por ascensos de trabalhadores em luta. 

Sobre esta capacidade de caracterização de Marx em relação 

a economia capitalista, Mandel se refere ao fato de que 

“supera tudo o que a ciência académica da época tinha 

podido apreender” (MANDEL, 1968, p. 76).  

Ainda sobre o período de construção e publicação de 

Para a Crítica da Economia Política, Franz Mehring, em sua 

biografia42 sobre Marx, a primeira a ser publicada até o ano 

                                                 
42 Atualmente existem trabalhos biográficos que apresentam aos leitores 

uma perspectiva bastante ignorante em relação a este momento da 

trajetória marxiana. Para ficarmos com uma biografia bastante 

emblemática deste tipo de literatura oportunista que pretende dar conta 

da história de vida de seus biografados, citamos o livro de Mary Gabriel 

(jornalista, ex-funcionária da agência Reuters em Londres e 

Washington), publicado recentemente quando do desenvolvimento da 

crise econômica mundial de 2008, a partir dos Estados Unidos. Nesta 

biografia a autora tem a pretensão de falar da família Marx em suas 

centenas de páginas bem impressas. Entretanto, consideramos que entre 

as biografias disponíveis, esta é sem margem de dúvidas a pior de todas. 
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A biógrafa busca focalizar um caráter mesquinho, oportunista e 

mercadológico em relação a publicação de Marx em 1859. Gabriel não 

dá conta de se permitir idear a perspectiva do autor em sua 

particularidade e acaba por reproduzir a exteriorização de seus demônios 

em relação aos ganhos e fama de um trabalho publicitário de cunho 

predominantemente moralista apenas. Poderíamos nos estender por todo 

seu trabalho sobre Marx, mas seria isto uma tarefa desnecessária para 

nossa investigação. Todavia, citamos a propagandista em suas palavras 

quando se refere ao ano de 1859, na parte IV de seu livro intitulado “O 

fim de La Vie Bohème”(do francês para o português: “o fim da vida 

boêmia”..), especificamente onde se refere a publicação da Crítica de 

Marx em Berlim, a partir da Londres vitoriana: “ENQUANTO MARX 

TRABALHAVA EM SEU MANUSCRITO, a crise financeira global que 

ele e Engels esperavam que fosse precipitar a revolução terminou sem 

destruir o sistema capitalista, sem provocar um levante social e sem a 

queda de nenhum governo” (GABRIEL, 2013, p. 365). E continua: “Nos 

primeiros meses de 1859, Marx esperou ansiosamente notícias de que o 

livro estivesse prestes a ser publicado. Jenny também aguardou, 

gabando-se para sua família na Prússia sobre a edição iminente de uma 

grande obra do marido, que, segundo ela, arruinara a própria saúde no 

ano anterior devido aos estudos intensos(A biógrafa faz referência aqui a 

carta de Jenny Marx a Louise von Westphalen, 10 fev 1859, Moscou.). 

Os dois viam o livro não apenas como algo importante para o “partido” 

e para a reputação de Marx, mas também esperavam que se convertesse 

numa grande fonte de renda: assim que fosse lançado na Alemanha, podia 

ser traduzido e publicado na Inglaterra, um mercado muito mais 

lucrativo*(aqui Mary Gabriel apresenta uma nota se referendando a 

MECW, vol.40,p.389-90. O que não faz é abordar os conteúdos centrais 

nos documentos que cita. As cartas de Marx para Engels citadas entre os 

períodos de 03 de março a 4 de março de fevereiro de 1859, onde os dois 

se correspondem, tratam de questões para além de um pensamento 

“business”. Marx escreve à Engels (Londres-Manchester) tratando de 

polêmica em relação a Lassalle e Dunker, seu editor. Uma breve 

correspondência que nem mesmo o mais fantástico dos historiadores 

conseguiria abstrair o que Gabriel aponta em seu texto: “[...] grande fonte 

de renda”. Há limites no movimento criativo daquele que escreve a 

história e neste caso a biografa vai além do que poderia sugerir o maior 

dos encantamentos de um texto escrito.)”, (GABRIEL, 2013, p. 366). O 

trabalho de Mary Gabriel quanto ao esforço de trabalho com fontes é 

considerável, mas quando passa a apresentar suas perspectivas sobre a 
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vasta quantidade de fontes que trabalha ao seu leitor mais atento acaba 

por ter acesso aos limites do trabalho jornalístico, na melhor das 

hipóteses, se comparado ao trabalho historiográfico. As considerações a 

partir dos documentos históricos que trabalha mais parecem-se a tratados 

moralistas e protocolos subjetivistas. Durante sua dissertação é tonal a 

escrita que tenta vincular Marx ao empreendedorismo mercantil. Associa 

o livro de Marx á uma mercadoria que deveria resultar em produção de 

valor, assim como qualquer outra mercadoria. Pareceu-nos que a biógrafa 

se fez refém da sua própria visão de mundo ao se referir a Jenny, Marx e 

Engels. Desconsidera a processualidade histórica nada linear na 

construção da crítica à economia política; é incapaz de captar para além 

do fenômeno a necessidade material que a família Marx está envolvida, 

menos ainda os motivos que os levam a tal situação material. Gabriel se 

emblematiza como aquela intelectual que possui fartas fontes diante de 

si e parco conteúdo para conseguir uma abstração razoável sobre o que 

investiga. Pareceu-nos desesperadora o posicionamento da escrita na 

biografia conforme se passavam os anos, linearmente apresentados, 

como manda a boa tradição positivista. E ainda acerca do ano de 1859, 

Mary continua a insistir na mesquinhez dos marx’s em relação ao livro 

de Karl, afirmando desmedidamente uma possível associação oportunista 

em relação a obra de Charles Darwin, A Origem das Espécies, onde se 

aspirasse sucesso: “O livro de Darwin esgotou num único dia, e Jenny 

talvez se consolasse imaginando um sucesso das mesmas proporções 

para o marido. Ela se agarrou a essa crença como a um bote salva-vidas” 

(GABRIEL, 2013, p. 374). Embora Mary Gabriel afirme ter aprendido 

muito com Marx e ter se apaixonado por este homem, observa-se a 

possibilidade da paixão, mas discordamos que tenha aprendido com 

Marx, pois suas inferências conduzem o leitor para um pântano sem 

processualidade história – a não ser a linearidade historicista que 

apresenta durante toda a biografia- não alcançando elementos básicos do 

pensamento marxiano e das propostas de Karl no que tange a importância 

da apresentação ao público de sua Para Crítica da Economia Política em 

1859. Nossa atenção a esta biografia se justifica pelo fato de que se trata 

de uma publicação internacional e que no que diz respeito a sua 

apresentação dos anos de 1859, seu trabalho contextualiza a obra de Marx 

de forma equivocada, fazendo que o leitor intelectualmente honesto e 

ingênuo tenha uma compreensão distorcida da intenção da obra de Marx 

publicada neste ano de 1859. Nos interessa aqui não deixar passar o 

caráter equivocado que Mary Gabriel impõe ao seu leitor. Pensarmos o 

ano de 1859 é da maior importância, pois é o presente que faz Marx 
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de 1918 em alemão, se refere ao ano de 1859 de forma 

radicalmente distinta da biografia citada anteriormente nesta 

mesma seção.  

                                                 
apressar a publicação de seus estudos como arma para a luta 

revolucionária e não a demanda do mercado! Criticar Gabriel aqui em 

nossa tese é da mais alta importância para travarmos as batalhas contra o 

pensamento liberal que por todos os modos tenta destruir a plataforma de 

pensamento que Marx nos legou.  Assim, insistimos, entender o ano de 

1859 é buscar compreender parte do tecido social em que Marx está 

publicando sua Crítica à Economia Política, não é apenas um olhar para 

a conjuntura, mas se preocupar com o presente onde os acontecimentos 

políticos e econômicos são centrais para a socialização da ferramenta que 

Marx vinha desenvolvendo! É verdade que Marx se preocupa com a 

questão financeira, uma vez que entes seus vinham minguando 

juntamente com ele. Vender livros que se publica é de uma obviedade, 

mas afirmar que a busca do sucesso de algo rentável é confundir a 

construção da ontologia marxiana com projetos pessoais que a biógrafa 

provavelmente possui. Mais uma vez, esta biografia mais fala da busca 

desenfreada, e ai sim, oportunista da jornalista do que a saga familiar de 

Karl Marx e a história de uma revolução, como subtitulou sua tentativa 

biográfica. Respondendo a possíveis perguntas: por que colocar aqui uma 

parte da conjuntura biografia sobre o nosso sujeito da pesquisa? 

Pensamos que as biografias são importantes para contribuírem em 

relação ao tempo presente do autor. São fontes históricas que colaboram 

para problematizarmos como o espírito daquele tempo foi registrado pelo 

biógrafo. Não esperamos acessar o pretérito, mas observarmos quem o 

fez e em que medida esse tipo de trabalho pode, ou não, contribuir para 

nossos estudos no que tange aquele momento de crises em que Marx 

consegue publicar o seu livro. Dois desses trabalhos nos chamaram a 

aténção justamente pela suas possibilidades de contribuições para 

entendemos parte daquele momento histórico, um pela qualidade e outra 

pela péssima qualidade. Ambos publicados recentemente no Brasil e 

disponíveis para os leitores de todas as classes sociais. Entretanto, duas 

editoras, uma internacional e outra militante, ou seja, qual biografia 

chegará mais rapidamente à mesa do consumidor? Desta forma, cabe a 

crítica a biografia de Mary Gabriel que neste exato momento já deve estar 

ensinando milhares de pessoas pelo mundo que em 1859 o projeto de 

negócios de Marx não foi um sucesso, o que por sua fez arruinara 

qualquer possibilidade de uma vida melhor na Inglaterra vitoriana! 
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O trabalho biográfico de Franz Mehring não trata de 

apenas um laborioso serviço de juntada necessária de fontes 

históricas (o que já reconhecemos não ser pouca coisa), mas 

a apresentação de uma produção intelectual do biógrafo que 

demonstra entender o biografado de dentro, quer isso dizer, 

capta a perspectiva de Marx, não predomina a exteriorização 

de seus demônios como no caso biográfico anterior, e, até 

neste ponto Franz é seguro, pois se tratando de demônios eles 

(Marx e Mehring) possuíam o mesmo satã: a classe burguesa. 

Mehring aderiu ao marxismo depois de maduro, mais 

velho e mais experiente. Nunca ocupou cargos emblemáticos 

na direção do movimento, mas como todos os militantes, foi 

vital na construção de parte do que chamamos na tese de 

tradição marxista. Franz Mehring fazia parte de quadros do 

partido que se dedicavam a tarefa intelectual, chamaríamos 

hoje de quadro de formação política do partido. A tarefa de 

escrever a primeira biografia de Marx seguramente não fora 

fácil, sobretudo em relação a ter acesso as fontes. Entretanto, 

Franz foi escolhido para esta tarefa e fontes não faltaram para 

dar vida a um material biográfico sério e crítico de Marx.  

Seu trabalho possui brilho próprio no que se refere à 

estética, pois não entrega ao leitor apenas uma 

sistematização cronológica aos moldes do historicismo 

positivo do século XIX. Mais do que uma biografia 

tradicional (e aqui devemos dar peso ao presente histórico de 

Mehring, não de Marx) o texto desenhado é cativante, pois 

apresenta um homem, não um deus, ou mesmo um santo 

marx. A honestidade intelectual reivindicada pelo próprio 

Marx também é sua característica como escritor.  

Franz Mehring trabalha com eixos temáticos, embora 
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não ignore as datas e nomes43. E, mais uma vez, se 

contrapondo às biografias de caráter mercadológico 

apresentadas no século XX e XXI, podemos observar outra 

abordagem no que se refere aos anos de 1850 como presente 

imediato de Marx: 

 

O plano de escrever um exaustivo trabalho 

sobre economia política, um que deveria 

mergulhar nos princípios fundamentais do 

modo capitalista de produção, já tinha quinze 

anos quando Marx finalmente começou a 

executá-lo. Ele tinha considera a ideia mesmo 

antes da revolução de março e sua resposta a 

Proudhon era um tipo de acerto de contas. 

Quando as lutas dos anos revolucionários 

tinham passado, ele imediatamente voltou para 

a ideia, e em 2 de abril de 1851 escreveu para 

Engels: “Estou agora no ponto em que acabei 

com toda a escravidão sobre a economia. 

Depois disso, devo trabalhar no meu livro em 

casa e me dedicar a outra ciência no museu. Está 

começando a me aborrecer. A ciência da 

economia política não fez qualquer progresso 

fundamental desde os dias de Adam Smith e 

David Ricardo, apesar das pesquisas 

minuciosas, algumas bastante delicadas, que se 

fizeram nela”. Engels ficou encantado e 

respondeu: “Eu fico feliz que você está 

finalmente trabalhando em sua economia 

política. A coisa estava demorando muito”, mas 

como um homem experiente, acrescentou: 

“Enquanto ainda existir um livro que você 

considere importante em sua frente e que você 

ainda não leu, você não vai colocar a caneta no 

papel” (MEHRING, 2013, p. 257).  

                                                 
43 Tratar-se-ia de um grave erro caso limitarmos o historicismo positivo 

a questão de datas e nomes. As datações e nomenclaturações estão para 

além da maternidade do historicismo positivista. 



- 103 - 

   

Mehring está se referindo ao momento posterior aos 

ascensos de 1848, sobretudo na entrada da nova década onde 

Marx retoma seus estudos sobre economia política como 

uma necessidade para o desenvolvimento de novas 

caracterizações, agora no exílio em Londres, com acesso ao 

Museu Britânico e ao maior palco de observações naquele 

presente da sociedade burguesa e sua economia política. 

Onde, para muitos, existiria o momento de 

pessimismo e derrotismo para Marx se tratava fazer o 

balanço revolucionário de um momento revolucionário para 

outro momento pós-revolucionário e de acordo com Mehring 

isso não se fazia com o autoengano. 

 

Provavelmente ninguém foi tão duro em sua 

autocrítica como eram Marx e Engels. Ambos 

eram completamente livres daquele 

dogmatismo desgraçado que ainda hoje procura 

enganar a si próprio, mesmo em vista dos 

desapontamentos mais amargos, declarando que 

teria sido correto apenas se isto ou aquilo tivesse 

acontecido de forma um pouco diferente. Eles 

também estavam livres de derrotismo barato e 

pessimismo infrutífero. Eles aprendiam com 

suas derrotas e ganhavam nova força para 

preparar as vitórias que viriam (MEHRING, 

2013, p. 199). 

 

Era exatamente este o momento de produção e 

amadurecimento do conceito de história em Marx. Retomar 

de onde tinha parado antes dos ascensos, significa dedicar-se 

ao desenvolvimento das investigações que deram vida em 

1857-58 aos textos fundamentais para o entendimento de 

Marx sobre o seu presente histórico. A retomada destes 
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estudos é exatamente o momento laboratorial onde 

apresentará, no final dos anos de 1850, parte dos seus 

resultados e pretendiam ser ferramentas para a classe 

operária. A escrita de Marx não existe em função de glória 

ou fortuna particular como sugere a filistéia escrivã do século 

XXI. A escrita da crítica marxiana não se liga ao 

diletantismo, mas o desenvolvimento de conceitos e 

amadurecimentos destes que nortearão grande parte da luta e 

organização da classe trabalhadora, e, mesmo, das ciências 

históricas no século XX e XXI.  

Sobre este trabalho de Marx, vejamos: 

 

Foi neste trabalho, intitulado Contribuição à 

crítica da economia política, que Marx deu um 

passo decisivo além dos limites da economia 

política burguesa como esta tinha sido 

desenvolvida, em particular por Adam Smith e 

David Ricardo. A economia política burguesa 

culminava na definição de valor  de uma 

mercadoria como a quantidade de horas de 

trabalho necessárias para produzi-la, mas como 

via o modo de produção burguês como a forma 

natural e eterna da produção social, assumia que 

a criação do valor era uma característica natural 

da força de trabalho humana, representada pela 

força de trabalho individual e concreta de um 

indivíduo, e ao assumir isto, se envolvia em 

uma série de contradições que era incapaz de 

resolver.   Marx, por outro lado, não via o modo 

de produção burguês como a forma de produção 

social natural e eterna, mas como uma mera 

forma histórica definida de produção social 

sucedendo toda uma série de formas prévias 

(MEHRING, 2013, p. 279-260). 
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A partir desse pressuposto clássico Marx elabora a 

construção da sua crítica desenvolvendo um conjunto de 

problematizações em relação a economia política e publicará 

a sua crítica à essa ciência. Ao fazer a crítica da teoria do 

valor, Marx está propondo ao mesmo passo o 

desenvolvimento de um conceito de história e tempo 

presente que apresentamos nas páginas posteriores.  

A abordagem de Mehring se distingue ao se referir ao 

ano de 1859 por conseguir observar o que pareceu mais 

importante para Marx, que é a sua apresentação científica em 

sintonia como a realidade histórica daquele presente, ligada 

ao projeto revolucionário que ambos sustentavam. Tratou-se 

de questões centrais como as necessidades materiais e a sua 

relação com Ferdinand Lassalle; da articulação lassalliana 

com seu próprio editor para que o livro de Marx fosse 

publicado em Berlim a um preço superior ao que se pagava 

por páginas; do método de estudo que Marx vinha 

concretizando; como dissemos, a escrita de Franz Mehring 

se distingue44 por conseguir abordar momentos realmente 

relevantes para o momento biografado. Isso permite aos 

pesquisadores como nós um contraponto a trabalhos que 

obedecem fins meramente econômicos, como o recente de 

Mary Gabriel45. 

                                                 
44 Assim como também de distingue outros trabalhos biográficos sobre 

Marx e que figuram em nossa investigação como referências de primeira 

linha. É o caso da biografia de Henri Lefebvre (1975) e David McLellan 

(1975). Também creditamos um esforço importante a biografia Karl 

Marx desenvolvida pelo Instituto Marx e Engels de Moscou sob os 

trabalhos coordenados por FEDOSSEIV, P. N. (1983). 
45 Além do esforço de Mary Gabriel, podemos incluir nestes projetos 

editoriais internacionais outra frágil biografia publicada em 2014, de 
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Embora a crise não tenha chegado da forma 

caracterizada, uma vez que a crise de 1857 não fora capaz de 

mobilizar as massas como se esperava e assim não 

provocando grandes ascensos46, a crítica de Marx viera dois 

anos após a crise, 1859. E nela o autor aplica da forma mais 

evidente o seu conceito de história no tempo presente onde o 

trabalho se confundia com a força de trabalho, onde a 

distinção entre valor de uso e valor de troca carecia de maior 

abrangência em relação à teoria do valor. Diante das 

múltiplas determinações de seu presente imediato, Marx 

publica a investigação que parte da realidade mais sensível 

no mundo do mercado. Parte da mercadoria como a forma 

mais elementar e avança ao dinheiro como o equivalente 

geral de valor que é capaz de cristalizar, em dada medida, 

todas as outras mercadorias.  

A recepção à Crítica não fora das melhores até 

mesmo por aqueles que Marx esperava que fossem entender 

o conteúdo do seu livro. Até mesmo Engels achou a 

exposição um pouco confusa. Sobre isso a biografia de 

Mehring se refere desta forma: 

 

No começo, a luz gerada por este exame crítico 

confundiu mesmo os amigos do autor, mais do 

                                                 
Jonathan Sperber, sob o título “Karl Marx, uma vida no século XIX”, 

onde encontramos associações mais graves, de um Marx positivista, em 

sintonia com o positivismo de August Comte que não concordamos ser 

sustentável, por vários motivos, para ficamos em apenas um: o caráter 

ontológico do pensamento de Marx.  
46 Consideramos uma série de movimentações que ocorrem, sobretudo, 

no ano da publicação em 1859. 
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que esclareceu. Liebknecht47 declarou que 

nunca havia ficado tão desapontado com um 

trabalho antes, e Miquel48 achou “pouca coisa 

realmente nova” nele. Lassalle elogiou a forma 

e o estilo, colocando-o, sem qualquer indício de 

inveja, acima de seu próprio Heráclito Mas 

quando Marx falou que as “frases” de Lassalle 

davam motivo para suspeitar que este entendia 

muito pouco de assuntos econômicos, ele estava 

no caminho certo, e não demorou muito para 

Lassalle mostrar que não tinha entendido o 

“ponto vital” do livro, a diferença entre a força 

de trabalho produzindo valor de uso e a força de 

trabalho produzindo valor de troca. 

Se esta foi a recepção que o trabalho de Marx 

teve nas mãos de quem se esperava que 

entendesse, o que esperar dos outros? 

(MEHRING, 2013, p. 263). 

 

Evidentemente uma situação trágica para quem ficara 

anos investigando e preparando a primeira aparição pública 

de sua “Para a Crítica da Economia Política”, principalmente 

por se tratar de um livro que tinha a pretensão de ser um 

referencial para a classe trabalhadora naqueles momentos 

conturbados de cries, revoltas e greves. Já sabemos que não 

foi isso que ocorrera. Este livro de Marx não se tornou o 

grande referencial para que a classe revolucionária pudesse 

combater com maior conteúdo a economia política da 

burguesia, por outro lado, Marx pode aprimorar o seu 

método de exposição e como já abordamos com o passar dos 

planos em movimento, posteriormente, a exposição do texto 

                                                 
47 Socialista alemão, ajudou a construir o Partido Social Democrata, pai 

de Karl Liebknecht, assassinado com Rosa de Luxemburgo. (Nota nossa) 
48 Johannes Miquel, pertenceu a Liga dos Comunistas em 1840. (Nota 

nossa) 
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será aperfeiçoada e aprofundada. Todavia, isso em nada 

retira a importância da obra, ao contrário, só a potencializou 

no decorrer da história como sendo o texto de Marx em que 

o materialismo histórico-dialético é apresentado de forma 

mais enfática aos revolucionários. E para além do prefácio 

do livro de 1859, veremos que o seu conceito de história e 

tempo presente está fundamentando toda a sua análise sobre 

o valor, sobre a mercadoria e o dinheiro na sociedade de 

classes. 

Assim, passaremos agora ao trato mais imanente49 de 

nossa obra central na investigação, onde continuaremos a 

apresentar nos estudo sobre o conceito de história e tempo 

presente em Marx a partir da crítica da economia política 

entregue ao público muito restrito em 1859.  

  

  

                                                 
49 Imanente aqui se coloca no sentido propositalmente metodológico de 

um tipo de leitura em que se procura debruçar a investigação da produção 

textual, assim como é apontado por Sérgio Lessa em seu livro “Trabalho 

e Proletariado no capitalismo contemporâneo”, 2007. Não se trata de 

imanente no sentido de considerarmos que a obra se basta em si. 
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CAPÍTULO 3 

 

A APRESENTAÇÃO FULMINANTE DO CONCEITO DE 

HISTÓRIA (A DIALÉTICA DA HISTÓRIA) 

 
 

No prefácio de “Para a Crítica da Economia 

Política”50 Marx apresenta de forma fulminante um conjunto 

de categorias que faz até hoje existir posicionamentos 

divergentes, economicistas, dogmáticos, historicistas e 

mesmo conciliatórios. Inicialmente falaremos de modo geral 

sobre estas perspectivas em relação ao “Prefácio” de 59, 

como ficou conhecido na tradição marxista, ao passo que 

analisamos o texto. Neste mesmo momento Marx apresenta 

como o seu presente imediato foi fundamental para o 

desenvolvimento de suas problematizações a partir das 

questões materiais que se deparava. 

Aqui, faremos a exposição do texto de Marx 

sistematizando os momentos de nossa análise por trechos, 

enumerados por colchetes [1], [2] (...), seguidos das 

considerações necessárias, como segue: 

 

[Trecho 1] Considero o sistema da economia 

burguesa nesta ordem: capital, propriedade 

                                                 
50 A tradução que trabalhamos em nosso estudo é de Edgar Malagodi, 

publicada em 2005 pela Editora Nova Cultural Ltda., que por sua vez 

trabalhou a partir da publicação alemã de 1972 como texto básico para a 

tradução da Dietz Verlag Berlim, da coleção Marx-Engels Werke, v. 13. 

Um exemplar desta coleção em Alemão foi periodicamente consultado 

por nós, portanto disponível para possíveis cotejamentos, no Centro 

Cultural Brado na cidade de São José do Rio Preto – SP, entre os anos de 

2010-2012. 
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fundiária, trabalho assalariado; Estado, 

comercio exterior, mercado mundial. Nos três 

primeiros títulos examino as condições 

econômicas de vida das três grandes classes em 

que se divide a moderna sociedade burguesa; a 

conexão dos três seguintes é evidente. A 

primeira parte do Livro Primeiro, que trata do 

capital, compõe-se dos seguintes capítulos: 1- a 

mercadoria; 2- a moeda ou a circulação simples; 

3- o capital em geral. Os dois primeiros 

capítulos formam o conteúdo do presente 

volume. Tenho diante de mim o conjunto do 

material sob a forma demonografias que foram 

redigidas com longos intervalos, não para serem 

impressas, mas para minha própria 

compreensão, e cuja elaboração sistemática, 

segundo o plano dado, dependera de 

circunstâncias exteriores. 

 

Logo no primeiro parágrafo do prefácio Marx 

apresenta sua proposta de trabalho enfatizando o caráter de 

classe que se divide a sociedade burguesa moderna. 

Apresenta ao leitor a existência de três grandes classes que 

marcam a história daquele presente e não simplesmente duas 

classes, típica da ideia binária de apenas duas classes 

dominantes na história imediata. Esta identificação de três 

classes predominantes não exclui a existência de outras 

classes, todavia a burguesia, o proletariado e os latifundiários 

são as predominantes na sociedade moderna e que 

posteriormente o próprio reafirmará a existência desta classe 

predominantes na sociedade capitalista como é apontado no 

capítulo LII do terceiro volume de O Capital organizado por 

Engels. É verdade que se trata de um capítulo incompleto, 

mas que sobretudo nos aponta um elemento significante na 

trajetória do autor em relação as classes antagônicas, que, 
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deste do Manifesto de 1848 são apontadas como marcantes 

na constituição da história. Observa-se que logo na 

apresentação se enfatiza ao lado da apresentação do conteúdo 

do livro o marcante antagonismo das classes e que o presente 

histórico não é analisado a partir de uma harmonia social, de 

uma abstração nada razoável do que é a sociedade fora das 

suas particularidades.  

Embora Marx apresente a proposta de trabalho em 

três eixos centrais, a parte que diz respeito ao capital não é 

publicada, sendo apenas anunciada a existência do material 

sobre o tema como monografias a serem encaminhas ao 

editor. Fato que não ocorreu naquele momento em 1859, 

como já apontamos em seção anteriores de nossos estudos. 

Após a publicação da Crítica, Marx retomará os estudos 

investigativos nos anos de 1860 e constatará que “capital, 

propriedade fundiária, trabalho assalariado; Estado, 

comercio exterior, mercado mundial” [trecho 1] estão 

contidos no processo e produção e reprodução do capital 

como relação social, o que faz esta proposta de publicação 

ser incorporada na sua obra de 1867. 

Estas considerações nos demonstraram que o devir 

histórico é o próprio movimento e que nele as considerações 

não são e não poderiam ser estanques, fixas ou mesmo 

eternas. Fato este que é elementar para observarmos as 

considerações do trecho 2 do prefácio, onde faz referência à 

consagrada introdução de 1858, abandonada por princípios 

metodológicos de apresentação da investigação no seus 

decorrer, queremos dizer, durante o desenvolvimento do seu 

proceder investigativo. O que nos pareceu uma 

demonstração emblemática daquilo que o próprio Marx 



- 112 - 

chamava de honestidade intelectual daquele que se propõe a 

investigação sem o frenesi de antecipar o que ainda está por 

ser constituído. Vejamos mais proximamente este segundo 

trecho do prefácio: 

 

[Trecho 2] Suprimo uma introdução geral que 

havia esboçado, pois, graças a uma reflexão 

mais atenta, parece-me que toda antecipação 

perturbaria os resultados ainda por provar, e o 

leitor que se dispuser a seguir-me terá que se 

decidir a ascender do particular para o geral. Por 

outro lado, poderão aparecer aqui algumas 

indicações sobre o curso dos meus próprios 

estudos político-econômicos. 

 

Observamos que a particularidade do autor é 

colocada como central na constituição de suas considerações 

sobre a crítica que pretendia introduzir ao público em 1859, 

entretanto insistimos na importância desta Introdução de 

1857, principalmente na seção que Marx produz sobre a 

questão do método. Suprimir aqui, não tem significado de 

ignorar ou mesmo de abandono, mas de seguir a exposição 

do investigado de modo prudente ao seu leitor, e, para nossa 

pesquisa, retornar a este texto é da maior importância para 

entendermos o conceito de história e investigação de Marx 

em meados do século XIX. E, ainda, como parte do curso de 

seus próprios estudos políticos e econômicos. Assim, este 

trecho 2, nos conduz necessariamente a algumas abordagens 

gerais destes aspectos adiantados por Marx, embora 

suprimido naquele presente imediato, da introdução geral.  

Neste texto de estudos pessoais, mas que se ocupa de 

esboçar parte das suas investigações em uma grande síntese 
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inacabada dos manuscritos de 1857-58, conhecido por nós 

como rascunhos, planta baixa, fundamentos, Grundrisse de 

suas investigações sobre a crítica que realizava à economia 

política da moderna sociedade burguesa e é neste justo 

sentido que retomamos algumas das consideração centrais 

daquela grande síntese geral de 1857.  

Nela Marx expõe, sem a publicação51, uma série de 

eixos temáticos que deveriam constituir introdutoriamente a 

sua crítica em um eixo temático, a saber, “Produção, 

consumo, distribuição e circulação. Sobre a “Produção”, 

Marx apresenta a questão da historicidade em seu método, 

enfaticamente chamando atenção para a ignorância sobre o 

mesmo, fazendo isso do início ao fim da seção. Este eixo 

central contém subseções intituladas por “Produção; A 

relação geral da produção com a distribuição, troca e 

consumo”, onde se ocupa em apresentar a produção, a 

distribuição, troca e o consumo na forma ideologizada pelos 

economistas, segregando o processo da unidade global; 

também subdividindo em itens: “a)- Produção e consumo”, 

“b)- Produção e distribuição”, e, c)- “Finalmente troca e 

circulação”; seguindo as seções sobre “O método da 

Economia Política”, onde apresenta o que em suas 

                                                 
51 É muito importante que tenhamos em mente que os Grundrisses e a 

introdução geral entre os anos de 1857-1858 são textos escritos sem a 

apresentação imediata de publicação, pois trata-se de uma produção 

textual que poderíamos fazer de o laboratório intelectual de Marx. Textos 

que não são escritos para serem publicados e que por assim serem, nos 

possibilita a ter acesso a intimidades daquele que escreve onde se permite 

uma série de anotações, questionamentos e até ataques que m texto par 

ao público não possuiria. Estes textos nos mostra o Marx em sua mais 

íntima particularidade de estudos, a singularidade de um homem de carne 

e osso e não de uma estátua gélida e inerte aquilo que critica e polemiza. 
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considerações seria o método equivocado e o correto para a 

análise; e, “Produção, Meios de produção e relações de 

produção, Relações de produção e relações comerciais. 

Formas de Estado e de consciência em relação com as 

relações de produção e de comércio. Relações jurídicas. 

Relações familiares”, certamente o ponto mais ousado e que 

Marx não desenvolve como pretendido, provavelmente 

temos aqui o ponto de auto crítica no sentido de não 

continuar aquilo que ainda estava em andamento. Todavia, o 

eixo que trata do método é fundamental para a compreensão 

do conceito de história e tempo presente no autor, pois 

diferente de outros clássicos das ciências históricas, Marx 

não nos deixou um livro específico que falasse diretamente 

sobre o método. Para isso devemos considerar que o método 

marxiano está difuso em toda a sua trajetória, como o próprio 

Marx se refere no fim deste trecho, e que, entendê-lo exige 

percorrer seus caminhos, pois seu método está intrínseco a 

sua própria produção crítica, assim como o seu conceito de 

história e tempo presente. 

Nos momentos finais da “Introdução” de 1857, Marx 

apenas lança algumas palavras, não mais do que seis vezes 

sobre a história e algumas vezes sobre os historiadores e a 

historiografia. Assim: 

 

[...] 2 - relação entre a historiografia idealista tal 

como tem sido escrita até agora e a história real. 

Nomeadamente as que se intitulam histórias da 

civilização - a antiga história da religião e dos 

Estados. (Oportunamente, podemos referir 

também aos diferentes gêneros de historiografia 

até o presente. A chamada [historiografia] 

objetiva. A subjetiva (moral etc.). A 



- 115 - 

Filosófica.); 

[...] 5 - dialética dos conceitos: força produtiva 

(meios de produção) e relações de produção, 

dialética cujos limites estão por determinar e 

não suprime as diferenças reais; 

[...] 7 - essa concepção aparece como um 

desenvolvimento necessário. Mas, justificação 

do acaso. De que modo. (A liberdade, e também 

outras coisas.) (Influencia dos meios de 

comunicação. A história universal não existiu 

sempre; a história considerada como história 

universal é um resultado.); (MARX, 2005, p. 

46- 47) (grifos nossos) 

 

A última seção da “Introdução” trata de 

apontamentos que não deveriam ser esquecidos. São 

anotações de Marx, já que o texto em questão compõe o que 

se chamou de Grundrisses, ou planta baixa, como se referem 

os arquitetos. São considerações que o autor crê com 

importância e que posteriormente deveriam ser retomadas. 

Estamos em 1857 e as considerações sobre a história já foram 

apontadas juntamente com Engles na “Ideologia Alemã”, sua 

concepção de história já é esboçada do decorrer da sua 

trajetória, aqui tratou de apontar no contexto de seus estudos 

atuais alguns elementos que não deveriam ser esquecidos.  

Marx faz uma distinção ente historiografia idealista 

(sendo esta a predominante) e a história real, aquela que 

concretamente se passava, se manifestava no tempo presente, 

especificamente a história da civilização, identificando 

diferentes modalidade da escrita da história até o presente, 

clara alusão a historiografia objetiva e aqui notamos mais 

uma crítica a principal “escola” histórica de sua época: a 

prussiana, onde Marx já registra (como apontamos nesta 

tese) o seu desprezo à historiadores como Leopold von 
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Ranke, defensor da objetividade no trato das fontes e 

portanto de uma escrita da história que distava do 

pensamento de Marx, chagando até considerar, em cartas, a 

figura de Ranke como sendo a de um valet do Estado. 

Outro ponto sutil, mas que se revela da maior 

importância é a consideração de gêneros historiográficos até 

o presente. Além de não ficar preso à “escola” prussiana 

historiográfica, considera outra manifestações da 

historiografia até o seu tempo presente, ou seja, inferimos, o 

presente como história e palco da sua escrita, de um modo 

que Marx não concordava, por isso a necessidade de retomar 

futuramente estes pontos em seu trabalho de uma outra 

escrita sobre o presente, como sabemos hoje, na forma de 

crítica à economia política. 

Chama atenção estas breves palavras de finalização 

da “Introdução”, a preocupação com a dialética dos 

conceitos, sobretudo forças produtivas e relações de 

produção, onde os limites, as relações, determinam e não 

suprimem a relação entre as diferenças reais. Diferente do 

que se coloca em parte da tradição marxista, sugerindo a 

superação de uma por outra, não considerando o movimento 

constante da dialética dos conceitos no processo histórico, 

fixando a absoluta determinação de uma em relação à outra. 

Não nos referimos a não existência de predomínios, mas que 

o momento predominante não pode ser tomado como o 

momento único, final, absoluto, mas que afirmarmos que os 

conceitos, Marx, devem ser entendidos em movimento 

históricos, que há determinações, mas não a supressão de um 

conceito pelo outro, portar-se assim seria decretar mais uma 

vez a morte, ou derrota da dialética como história.  
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E no item 7, nos deixa uma clara reafirmação da 

construção histórica dos seres e de tudo que é criado diante 

da capacidade teleológica deste. A história universal, tratada 

como natural, ou mesmo divinizada, exclui a presença dos 

homens e mulheres desta mesma civilização, como 

construtores, conscientes ou não de que fazer a história. A 

história universal não é uma coisa natural, pois faz parte de 

um conjunto de síntese de reflexões a partir do mundo 

material dos homens e que se estabelecerá de modo formal 

muito recentemente na história como um resultado de 

relações sociais concretas, de necessidades humanas, seja 

daqueles que dominam e possuem o monopólio do poder na 

constituição do devir, e para o tempo presente de Marx, como 

o resultado contestatório por parte daqueles que buscam 

alterar o resultado desta construção criada socialmente 

estabelecendo outra sociedade. 

Estas palavras marxianas em 1857 são de certa 

maneira, reagrupadas e sistematizadas no prefácio que 

continuamos a abordar, vejamos como isso acontece no texto 

de Marx. 

No trecho 3, a importância do tempo presente na 

constituição do pensamento marxiano é evidenciada com 

todas as letras, pois em 1859 o autor faz questão de 

apresentar ao leitor suas problematizações de décadas como 

vitais na constituição das preocupações e por sua vez do 

estudo em publicação. Vejamos: 

 

[Trecho 3] Minha especialidade era a 

Jurisprudência, a qual exercia contudo como 

disciplina secundária ao lado de Filosofia e 

História. Nos anos de 1842/43, como redator da 
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Gazeta Renana (Rheinische Zeitung) vi-me pela 

primeira vez em apuros por ter que tomar parte 

na discussão sobre os chamados interesses 

materiais. As deliberações do Parlamento 

renano sobre o roubo de madeira e 

parcelamento da propriedade fundiária, a 

polêmica oficial que o Sr. Von Schaper, então 

govenador da província renana, abriu com a 

Gazeta Renana sobre a situação dos 

camponeses do vale do Mosela, e finalmente os 

debates sobre o livre-comércio e proteção 

aduaneira, deram-me os primeiros motivos para 

ocupar-me de questões econômicas. Além do 

mais, naquele tempo em que a boa vontade de 

"ir a frente" ocupava muitas vezes o Iugar do 

conhecimento do assunto, fez-se ouvir na 

Gazeta Renana um eco de fraco matiz filosófico 

do socialismo e comunismo francês. Eu me 

declarei contra essa remendagem; mas ao 

mesmo tempo em uma controvérsia com o 

Jornal Geral de Augsburgo (Allgemeine 

Augsburger Zeitung) confessei francamente que 

os meus estudos feitos até então não me 

permitiam ousar qualquer julgamento sobre o 

conteúdo das correntes francesas. Agarrei-me 

às ilusões dos gerentes da Gazeta Renana, que 

acreditavam que através de uma atitude mais 

vacilante do jornal conseguiriam anular a 

condenação de morte que fora decretada contra 

ele, para me retirar do cenário público para o 

gabinete de estudos. 

 

Sua formação acadêmica era o Direito, não a História 

ou a Filosofia, sobretudo estas duas outras áreas da ciências 

históricas, declaradamente, tiveram grande peso na formação 

intelectual de Marx à época de Universidade. Importante 

notar que há a necessidade de colocar isso ao leitor, mesmo 

que em um breve parágrafo. Nota-se ai a preocupação de 

Marx em demonstrar os seus estudos em perspectiva: a 
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histórica. 

Após isso há um pequeno salto cronológico onde seu 

leitor é colocado nos anos de 1842/43 diante de um espaço 

de trabalho de Marx, o jornalístico, e, neste presente, coloca 

suas limitações diante das questões materiais que se 

manifestavam na Renânia. Um enfrentamento, como escreve 

o próprio Marx, que o colocou deliberadamente, pela 

primeira vez, diante de apuros. A questão do vale do Mosela 

é extremamente emblemática na formação do Marx que 

conhecemos hoje, pois é neste momento que o pensamento 

marxiano passa a notar as contradições entre as formas de 

organização da vida e reprodução da mesma. Em outras 

palavras, esta manifestação da questão social impõe a Marx, 

determina, a observação de seus limites para analisar as 

relações sociais para além da formação acadêmica, que 

embora importante, não permitia em questão de tempo, e, 

portanto, de velocidade analítica suas considerações sobre o 

tempo presente. Não tratava-se agora de uma análise 

fundamental de Epicuro e Demócrito, mas de se posicionar 

diante da realidade candente, do tempo presente mais 

imediato, onde pessoas de carne e ossos eram tratadas como 

criminosos por conta de uma dieta que proibia a catação da 

lenha no vale do Mosela. A necessidade de se posicionar 

diante desta questão demonstra a particularidade do 

pensamento de Marx e do jornal que trabalhava, se preocupar 

com esta questão era se ocupar de uma realidade concreta 

que dizia respeito ao parcelamento de terras por todo vale do 

rio Mosela, portanto da propriedade privada e de do uso de 

materiais vitais para a reprodução da vida naquela região: a 

madeira. Tratava-se de posicionar-se diante da história no 
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seu tempo presente, de se posicionar contra os intelectuais 

(Von Schaper) e o próprio Governo da Renânia, um 

enfrentamento público diante o governo no reinado de 

Frederico Guilherme IV (dinastia de Hohenzollern). Isso 

significa afirmarmos também a relação direta entre a 

realidade vivida a produção do pensamento, tempo presente 

e escrita da história indissociável. 

É importante ressaltarmos que estamos aqui, neste 

momento, dissertando sobre Karl Marx no início dos anos 

quarenta, um jovem de apenas 24 anos de idade e que embora 

possuísse destaque na Gazeta Renana, é um trabalhador, um 

funcionário e que não delibera em última instância o 

comportamento dos acionistas majoritários proprietários do 

jornal. Marx se posiciona em favor dos trabalhadores do 

Mosela e a resposta governamental é a pressão ao jornal que 

procura de forma mais vacilante, diríamos mais centrista, 

sobreviver. Como sabemos o centrear da Gazeta Renana não 

garantiu a sua manutenção e o jornal fora liquidado. Um 

jornal liberal que vê em Marx a potência para suas 

manifestações públicas em um reino monárquico e que se 

avizinha da França revolucionária burguesa. Marx escreve 

de “ilusões dos gerentes”, o que mais pode ser observado 

como manipulação do conhecimento objetivado na 

particularidade de Marx como escritor e redator da Gazeta.  

O que mais nos importou é que o fato de em 1859 o próprio 

autor faz questão de apresentar esta perspectiva ao leitor de 

sua “Crítica”, pois entende que é fundamental para ser 

entendido em relação ao desenvolvimentos dos seus estudos, 

ou seja, para ser entendido no seu tempo presente em 

perspectiva histórica. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Hohenzollern
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Temos assim um dos primeiros momentos 

emblemáticos de descenso que Marx enfrentara em sua 

trajetória, embora particular, ao encontrar-se diante de 

conjunturas deste tipo, dizemos, de recuo, de derrota 

fenomênica, retoma os estudos para revisar as análises e 

caracterizações para reafirmar e mesmo considerar os limites 

no sentido de avançar na compreensão das relações sociais. 

Um procedimento metodológico que tomará para si até o 

seus últimos dias como intelectual e dirigente político. E 

sobre isso trata o trecho seguinte: 

 

[Trecho 4] O primeiro trabalho que empreendi 

para resolver a dúvida que me assediava foi uma 

revisão critica da filosofia do direito de Hegel, 

trabalho este cuja introdução aparecéu nos 

Anais Franco-Alemães (Deutsch-Französische 

Jahrbücher), editados em París em 1844. Minha 

investigação desembocou no seguinte 

resultado: relações jurídicas, tais como formas 

de Estado, não podem ser compreendidas nem a 

partir de si mesmas, nem a partir do assim 

chamado desenvolvimento geral do espírito 

humano, mas, pelo contrário, elas se enraízam 

nas relações materiais de vida, cuja totalidade 

foi resumida por Hegel sob o nome de 

"sociedade civil" (bürgerliche Gesellschaft), 

seguindo os ingleses e franceses do século 

XVIII·mas que a anatomia da sociedade 

burguesa (bürgerliche Gesellschaft) deve ser 

procurada na Economia Política. Comecei o 

estudo dessa matéria em Paris mas tive que 

continuá-lo em Bruxelas, para onde me transferi 

em consequência de uma ordem de expulsão do 

Sr. Guizot. O resultado geral a que cheguei e 

que, uma vez obtido, serviu-me de fio condutor 

aos meus estudos, pode ser formulado em 

poucas palavras: na produção social da própria 
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vida, os homens contraem relações 

determinadas, necessárias e independentes de 

sua vontade, relações de produção estas que 

correspondem a uma etapa determinada de 

desenvolvimento das suas forças produtivas 

materiais.  

 

Neste trecho, Marx deixa claro que as 

problematizações são o seu ponto de partida a partir do 

tempo presente. A história é encarada como problemática, 

como problema a ser investigado e é por este caminho que 

Marx se depara com Hegel e observa que o fenômeno não 

deve ser tomado como o todo, pois as representações não 

apresentam diretamente as substâncias essenciais. Observa 

que o direito, as formas, não devem ser entendidas a partir 

do que dizem de si, mas das múltiplas constituição das 

mesmas, para além do enunciado, ou ainda, que o fenômeno 

não é o reflexo simples da essência, de que a superestrutura 

desenvolvida em dado modo de produção não é a chave 

absoluta para o entendimento nem de si e das relações que se 

estabelece a partir dela. O devir histórico não é explicado, 

em absoluto, através do devir da consciência, mas através das 

relações sociais, da questão material (em sentido amplo do 

termo), ou ainda, entendido através da crítica à economia 

política. 

E aqui neste trecho o leitor é colocado diante de uma 

consideração fundamental do pensamento marxiano sobre a 

história, onde, na vida, “os homens contraem relações 

determinadas, necessárias e independentes de sua vontade”, 

relações que correspondem a um momento da história “a 

uma etapa determinada de desenvolvimento das suas forças 

produtivas materiais”. E aqui neste momento o texto 
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marxiano toca em um dos pontos fundamentais o qual 

William Shaw também tratou em seu estudo como já 

apontamos em capítulos anteriores de nossa tese.  

A questão do determinismo em Marx, 

fundamentalmente neste texto, não deve ser tratada como 

uma questão de determinação cega, ou como já apontamos, 

mecanicamente. A determinação em Marx é determinante, 

mas o determinante não é a determinação absoluta. Não 

relativizamos a questão, pois o texto de Marx é claro em 

relação a determinações em relação ao devir histórico. Os 

escravos no mundo clássico não negariam a existência da 

escravidão, assim como o seu dono. Um egípcio não 

ignorava a determinação da escravidão. Em ambos os casos 

há uma determinação histórica que coloca o homem em um 

circuito do qual ele não tem pleno domínio, sejam os 

escravos ao tentarem se rebelarem contra ao modo de 

produzir escravista, mesmo os senhores em relação a 

manutenção desta forma de produzir o mundo material. São 

relações e um modo de produzir a vida onde a inferência está 

para além de uma ou duas subjetividades, são condições 

determinadas em um momento da história. E aqui o conceito 

de história como permanentes transformações, em 

movimentos, contraditória foi central para considerarmos em 

nossos estudos que a determinação em Marx é histórica, isso 

quer dizer que não há eternidade ou qualquer possibilidade 

de petrificação dessas relações e formas de reproduzir a vida. 

Relações determinadas devem ser entendidas como 

determinações históricas, passíveis de transformação, 

reafirmação, negação, crises e conflitos, do contrário 

seríamos todos gregos, escravos ou proprietários, 
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majoritariamente; ou ainda; seríamos membros de 

comunidades americanas de agricultores, ou mesmo, 

caçadores, coletores e extrativistas; e para não decepcionar a 

nossa formação intelectual majoritariamente europeia, 

seríamos servos em um mundo medieval em que as relações 

mecanizadas teria nos legados uma forma específica de 

partes da Europa ocidental de produzir a vida espiritual e 

materialmente. Não há estabilidade plena, absoluta na 

história para Marx, a crise52 tem papel fundamental na 

constituição do devir e este prefácio deixa suas 

considerações abertamente fixadas em relação a este 

movimento. Como podemos observar no trecho seguinte, 

continua: 

 

[Trecho 5] A totalidade dessas relações de 

produção forma a estrutura econômica da 

sociedade, a base real sobre a qual se levanta 

uma superestrutura jurídica e política, e à qual 

correspondem formas sociais determinadas de 

consciência. O modo de produção da vida 

material condiciona o processo em geral de vida 

social, político e espiritual. Não e a consciência 

dos homens que determina o seu ser, mas, ao 

contrário, e o seu ser social que determina sua 

consciência. Em uma certa etapa de seu 

desenvolvimento, as forças produtivas materiais 

da sociedade entram em contradição com as 

relações de produção existentes ou, o que nada 

mais é do que a sua expressão jurídica, com as 

relações de propriedade dentro das quais 

                                                 
52  Sobre a importância do conceito de “crise” no pensamento de Marx e 

o papel na constituição de sua filosofia da história, ver a tese de 

doutorado de Jorge Grespan, sob o título: “A dinâmica da crise: um 

estudo sobre o conceito de crise na critica da econômica política de 

Marx” (GRESPAN, 1994). 
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aquelas até então se tinham movido. De formas 

de desenvolvimento das forças produtivas essas 

relações se transformam em seus grilhões. 

Sobrevém então uma época de revolução social. 

Com a transformação da base econômica, toda 

a enorme superestrutura se transforma com 

maior ou menor rapidez. Na consideração de 

tais transformações é necessário distinguir 

sempre entre a transformação material das 

condições econômicas de produção, que pode 

ser objeto de rigorosa verificação da ciência 

natural, e as formas jurídicas, políticas, 

religiosas, artísticas ou filosóficas, em resumo, 

as formas ideológicas pelas quais os homens 

tomam consciência desse conflito e o conduzem 

até o fim. Assim como não se julga o que um 

indivíduo é a partir do julgamento que ele se faz 

de si mesmo, da mesma maneira não se pode 

julgar uma época de  transformação a partir de 

sua própria consciência; ao contrário, é preciso 

explicar essa consciência a partir das 

contradições da vida material, a partir do 

conflito existente entre as forças produtivas 

sociais e as relações de produção. 

 

Marx apresenta uma metáfora bastante conhecida na 

tradição marxista e que nem sempre é tomada como tal. O 

que mais nos preocupou (preocupação no sentido que Kosik 

dá) é a consideração marxiana sobre a totalidade dessas 

relações de produção formarem a estrutura econômica sobre 

a qual se levanta uma superestrutura, correspondendo a 

formas sociais determinadas de consciência. Marx não se 

refere à determinação da forma que criticamos, pois 

entendemos que a estrutura econômica aqui, em Marx, não 

se refere ao que hoje entendemos por econômica, ou mesmo 

por economics. O econômico aqui é tudo o que o homem 

criou e é capaz de criar, portanto não envolve apenas a 
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tangibilidade das coisas, na sua imediaticidade mais 

empírica. Trata-se de considerar, como já apresentamos, a 

determinação econômica também em suas múltiplas 

determinações historicamente constituídas e não apenas a 

manifestação econômica mais direta, embora também faça 

parte desta totalidade. 

Ainda que exista uma determinação da estrutura 

econômica, no sentido de Marx, a subordinação da 

superestrutura não é algo evidente nesta passagem, diferente 

do que considerável parte da tradição marxista afirmará, não 

há uma subordinação absoluta entre estrutura econômica e 

superestrutura de forma absoluta. Recorrer a esta 

consideração de forma absoluta nos parece ser radicalmente 

contrário a perspectiva de Marx sobre a história, pois 

privilegia-se em absoluto o que é historicamente constituído 

e em movimento. Concordamos que há momentos 

determinantes e assim mesmo, buscar a compreensão destes 

momentos é fundamental, e, é exatamente isto o que Marx 

está fazendo em seus estudos e apresentando ao público em 

1859. 

Ao afirmar que o modo de produção da vida material 

condiciona a vida social é expor exatamente a inter-relação 

entre os aspectos constitutivos do reproduzir a vida, e, Marx 

está em um determinado momento da história, ele observa a 

partir de determinado ponto e perspectiva da história o devir 

e em sua perspectiva constata, ai sim, uma determinação 

fundamental na constituição da forma material de produzir a 

vida. E, mais uma vez, não entendemos que Marx se refere a 

“material” como o sendo em relação a simples tangibilidade 

da coisa. 
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Quando afirma que não é a consciência que 

determina o ser, mas sim o ser que determina a consciência, 

Marx apresenta uma síntese que se colocada apenas em uma 

leitura imanente estruturalista não é capaz de dar conta do 

significado desta clássica afirmação, já apresentada na 

Ideologia alemã e retomada agora em 1859. Em 1845, 

quando escreve com Engels a obra que hoje conhecemos 

publicada como A Ideologia Alemã, os dois escrevem 

centralmente uma crítica aos idealistas na Prússia, apontando 

os limites de sua filosofia materialista, com olhares voltados 

para o céu, esquecendo-se da terra onde as coisas aconteciam 

e eram criadas, até mesmo as coisas do “céu”. Ao reivindicar 

uma concepção materialista da história, ou ainda o papel 

fundamental da vida material, mesmo em 1845 não o faz 

desconsiderando o mundo espiritual como algo separado das 

relações sociais, mas como parte de um todo complexo. 

No desenvolver do texto quando se refere ao 

momento de crise, Marx parece se referir especificamente ao 

econômico mais tangível, o que para nós é demonstrativo que 

dentro destas relações há momentos predominantes do 

econômico pensado na sua forma menos geral, o que não 

possibilita a afirmação de que a produção da riqueza 

econômica é o eixo central, mas as relações sociais que dão 

vida a esta riqueza em determinado momento da história. 

Quando esta contradição é elevada, cria-se uma época 

história de revolução social e aqui somos obrigados a 

revisitar outra obra, anterior a 1859, onde Marx explicita o 

seu entendimento acerca deste conceito de revolução social.  

Em 1847, em polêmica com o socialista francês 

Joseph Proudhon, Marx escreve e publica o livro “Miséria da 
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Filosofia”, em resposta ao livro de 1846: “Système des 

contraditions économiques ou Philosophie de la misère” 

(Sistema de contradições econômicas ou Filosofia da 

miséria”. 

Neste ano Marx apresenta algumas teses centrais, 

críticas à Proudhon, onde apresenta ao leitor elementos 

centrais da sua filosofia da história anterior a publicação de 

“Para a Crítica da Economia Política” doze anos antes. Trata-

se de sete observações sobre o método centrais e 

polemizadoras onde podemos identificar considerações 

centrais sobre o conceito de história e tempo presente já 

operando na crítica marxiana. Há um capítulo dedicado ao 

método, sempre de forma crítica, intitulado: “A metafísica 

da economia política” (MARX, 2009, p. 119). 

É neste capítulo que Marx apresenta suas 

observações sobre o método equivocado do pensador francês 

e aponta substanciais considerações sobre a história ao 

mesmo passo que desenvolve a crítica do presente. Estamos 

entre os anos de 1846-47, e já é possível observar 

consistência no conceito de história e tempo presente de 

Marx e não entraremos aqui na polêmica de que a obra 

“Miséria da Filosofia” não representa a totalidade do 

pensamento de Proudhon, isso é uma obviedade, todavia 

ressaltamos este ponto diante de certa tradição anarquista 

que reivindica o pensador francês e nega o Alemão exilado, 

apenas por não estarem de acordo com as ácidas, é verdade, 

críticas de Marx ao entendido teórico do anarquismo53, e o 

                                                 
53 Se nosso leitor consegue notar um tom de desconfiança quando nos 

referimos a ser o “pai do anarquismo” é porque Proudhon se aproxima 

muito mais do liberalismo, do individualismo burguês do que qualquer 
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fazem, sem ler Proudhon e poucamente, o próprio texto de 

Marx, o que não contribui para entender nenhum e nem o 

outro. 

Retroagimos brevemente, e continuaremos fazendo 

assim sempre que necessário, ao tempo de Cronos para 

observamos como o conceito de História e tempo presente se 

constituíram para além do período de maturidade geracional 

tão reivindicado por parte da tradição Marxista. Conceitos 

que guardam a sua substância, histórica-social, e são 

retomados na obra de 1859.  

Nestas considerações Marx demonstra sua 

preocupação diante da necessidade de análise do movimento 

histórico para o entendimento do presente e sua 

transformação, coisa que não realizava os economistas nem 

Proudhon. Enfatiza a necessidade da análise histórica para 

compreender as relações sociais capitalistas em sua 

historicidade e não na sua naturalidade como fazia David 

Ricardo e Adam Smith e abstratamente o pensador francês 

em seu idealismo sobre o devir como de uma razão pura ou 

mesmo na tentativa de um gênio robusto onde tudo já existia, 

ou seja, outra situação onde sujeito se transforma predicado 

e predicado em sujeito puro e realizador. E também neste 

momento Marx busca a reafirmação das forças produtivas 

como predominantes em relação as relações sociais e a 

                                                 
outra coisa do gênero. Mas não aprofundaremos nesta questão em nossa 

tese de estudo, isso seria enveredar para outro objeto e o nosso é o 

conceito de história e tempo presente, e, o sujeito, Marx, o que já é de 

muita valentia diante da produção do conhecimento em tempos de pós-

modernidade e manutenção da repressão, através do patrulhamento 

ideológico na universidade pública, estatutariamente de caráter 

ditatorial-militar. 
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análise histórica, fundamental para a compreensão das 

relações por elas advindas historicamente naquele presente. 

Neste momento, o conceito de abstração na pena de 

Proudhon é apresentado por Marx como metafísica em 

oposição a análise histórica, pois as categorias já estariam 

prontas, e, elas, as determinantes da história, mais uma vez o 

predicado se levanta com sujeito, assim como um defunto se 

levantaria da cova após o sétimo dia de uma missa não 

realizada, ou pior, o ressuscitar de uma alma morta e não 

encomendada, e pior, que ressuscita no céu, ao lado de deus 

mesmo sem a extrema unção. 

Diferente disso é o “movimento da história que 

produz as relações sociais” (MARX, 2009, p. 122) não uma 

série de abstrações puras, desta forma questionando o 

método absoluto de Proudhon onde a história se anularia ao 

procurar identificar de modo dicotômico e moral o bem e o 

mal. Eliminar-se-ia o mal e focalizar-se-ia o bem e o que 

teríamos, de acordo com Marx é a nulidade da história. 

Na segunda observação Marx já aponta o que 

apresenta ao público em 1859, ou seja, as relações entre 

forças produtivas e relações de produção. A primazia da 

primeira sobre a segunda, a determinação, no sentido que já 

apresentamos anteriormente, é afirmada também em 1846-

47, e, neste texto, mas é menos fulminante do que no Prefácio 

de sua “Crítica...”, mais sistematizada à economia política. 

Vejamos como José Paulo Netto nos apresenta sua tradução 

da obra marxiana: 

 

As relações sociais estão intimamente ligadas às 

forças produtivas. Adquirindo novas forças 

produtivas, os homens transformam o seu modo 
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de produção e, ao transforma-lo, alterando a 

maneira de ganhar a sua vida, eles transformam 

todas as suas relações sociais. O moinho 

movido pelo braço humano nos dá a sociedade 

com o suserano; o moinho a vapor dá-nos a 

sociedade com o capitalista industrial (MARX, 

2009, p. 125). 

 

Além de demonstrar que o pensamento marxiano 

opera na longa duração história, não eliminando as outras 

possíveis temporalidades, a ênfase do conceito de modo de 

produção dada em 1859 pode ser identificada em 1847. O ser 

social estabelece relações de acordo com realização material 

que produzem na história. Isso quer dizer que aquilo que 

Marx chama em 1859 de superestrutura está intimamente 

ligada a produtividade material, e material aqui, insistimos, 

não está no sentido da mera tangibilidade dos objetos, dos 

bens, das mercadorias. Assim, as categorias não são 

absolutas, mas relativas, “[...] são produtos históricos e 

transitórios” (MARX, 2009, p. 126). A história é para Marx 

um movimento contínuo de crescimento nas forças 

produtivas e que em dado momento a crise e a própria 

negação das relações sociais se estabelece e este fenômeno 

histórico não anula a histórica, ao seu contrário, alimenta a 

fornalha da produção humana, com elementos bons e ruins 

(admitindo a linguagem de Proudhon54) e seus complexos de 

                                                 
54 A tradução de livro de Proudhon, realizada pela Editora Ícone no 

Brasil, sob tradução de José Carlos Orsi Morel nos possibilita a 

localização destes termos e evidentemente eles não aparecem 

formalmente tem todas, nem mesmo no seu conjunto maior das 438 

páginas do Tomo I. Marx identifica esse dualismo limitante da história 

para além da forma grafada no texto de Proudhon, por isso a ênfase de 

Marx em seu capítulo de “miséria da Filosofia”, sobretudo a partir da 
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múltiplas determinações na totalidade histórica. 

E Marx continua observando que a história não é uma 

seriação de relações de produção e mais uma vez enfatiza a 

                                                 
quarta consideração (MARX, 2009, p. 127).  Como publicado em língua 

portuguesa no Brasil: “A proporção do bem e do mal, [...]” 

(PROUDHON, 2003, p. 203); “[...] aos meus olhos, do justo e do injusto 

e do bem e do mal na sociedade” (PROUDHON, 2003, p. 319-320); 

quando trata do valor, “de maneira uniforme o bem e o mal, 

[...]”(PROUDHON,  2003, p.244). Ainda poderíamos apontar algumas 

problematizações da introdução da obra de Prodhon, que é escrita pelo 

próprio tradutor José Carlos (MOREL, 2003, p. 7-36), mas 

enveredaríamos para outros sertões.  Principalmente se considerássemos 

a tradução que José Carlos (2004) faz de Marx em Miséria da Filosofia 

em 2004 pela mesma editora e seus comentários introdutórios à obra. 

Neste Caso, para contrapor-se ao já citado trabalho de tradução de José 

Paulo Netto publicado pela Editora Expressão Popular, neste mesmo 

tratudor, há outra publicação dos anos oitenta, pela Global Editora 

(MARX, 1985), ambas com introduções do José Paulo e que recorremos 

para nossas considerações de estudo sobre a tese. Para o debate sobre a 

teoria do valor em Marx e Proudhon, existe um artigo muito importante 

de José Flávio Bertero publicado da Revista de Estudos de Sociologia 

que aborda de forma clara as diferenças e os limites dos dois autores, e, 

reconhece a importância de Marx nos anos de 1840 como sendo um 

considerável esboço da constituição do ser social regido pelo capital, 

mesmo não aparecendo claramente ainda conceitos como mais valia e 

força de trabalho, “Marx concebe o trabalho como uma mercadoria 

particular, capaz de criar valor. Trabalho, note-se bem, e não força de 

trabalho, pois ele ainda não havia elaborado esse conceito. Isso o 

incapacita, naquele momento (1846/47), para explicar de maneira clara e 

precisa a origem do excedente. Só dez anos mais tarde, com a sua 

Contribuição à Crítica da Economia Política (1857) e os Borradores de 

O Capital (1857/58) é que elaborará esse conceito, bem como o de mais-

valia. Tinha, entretanto, na ocasião da redação da Miséria de Filosofia, 

uma dada concepção do real e de ciência. E essa dupla concepção que faz 

com que, a nosso ver, essa obra seja uma espécie de embrião da expressão 

científica da sociedade burguesa, concluída em seus estudos posteriores, 

particularmente em O Capital, estudo no qual apreende as leis que regem 

o movimento do ser social sob o domínio dele, capital, as quais estão 

somente esboçadas na Miséria da Filosofia” (BERTERO, 2014, p. 9-34). 
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totalidade como o que constitui as relações sociais. A história 

não é observada como um conjunto de séries, ou nas palavras 

de Marx “as relações econômicas como umas tantas fases 

sociais que se engendram umas as outras, que resultam uma 

das outras assim como a antítese resulta da tese, e que 

realizam, na sua sucessão lógica, a razão impessoal da 

humanidade” (MARX, 2009, p. 126); teria assim uma 

sucessão lógica que nos levaria a igualdade, mas não há 

igualdade para o tempo presente de Marx e considerar a 

história diferente disso seria se desintonizar do conceito de 

história e tempo presente em nosso principal sujeito de 

estudo. Na quarta observação, como apontamos 

anteriormente, a crítica ao binarismo da lógica histórica 

recebe inferência uma vez que trata-se de eliminar o lado mal 

da história eliminar-se-ia toda ela. Para Marx a história não 

é bipolar, não se trata de polaridade boas ou ruins, o devir se 

constitui com contradições, o movimento do processo 

histórico não é constituído de dois termos ahistóricos e 

passível de separação concreta no mundo dos homens. 

Queremos dizer com isso que as contradições geram crises e 

que estas crises movem a história sob condições 

determinadas, que a história é constituída por contradições, 

desconsiderar isso é a mais cabal demonstração de uma visão 

adâmica. Com efeito, é diante destas contradições, das 

negações das negações, queremos dizer das sínteses de 

múltiplas determinações que o devir se estabelece, desde a 

mais remota existência do ser social diante da natureza, e 

mais, desde antes dos seres sociais se constituírem em 

humanidade é possível identificar a constante relação de 

contradições que marcam a existência dos seres, em especial 
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dos animais, entre eles aqueles que se humanizaram e 

criaram a história. Os desafios pré-históricos do homem para 

se alimentar, sobreviver diante de outros animais, essa lado 

“ruim”, “mal”, da realidade é também o elemento que 

possibilita a superação daquele determinado estados de 

coisas. A necessidade de sobreviver diante do todo, onde as 

leis da natureza imperam de forma impiedosa é também 

aquilo que coloca o homem preocupado, como diz Karel 

Kosik, a relação do homem diante da natureza é feroz e dessa 

ferocidade se afirma, se nega, se supera e se recria, ou mesmo 

se extingui. Marx dá ricos exemplos históricos de como é 

impossível a eliminação de parte de uma história 

bipolarizada e com isso nos coloca também parte de suas 

considerações sobre o conceito de história e tempo presente. 

Marx cita exemplos históricos como a América do Norte, o 

que seria os Estados Unidos sem a escravidão (temos que 

pensar isso para além da moral)? O que seria o capitalismo 

sem a exploração do trabalhador, do assalariamento? 

Observemos que os exemplos são fincando a partir de 

problematização que Marx faz diante do seu tempo presente. 

O conceito de história, sempre vinculado as preocupações no 

tempo presente para Marx é discordante de tal separação 

pretensamente epistemológica de separar as partes, ou parte, 

boa das ruins, ou recorrendo ao judaico–cristianismo, separar 

o joio do trigo, pois o trigo pode ser bem trabalho, justamente 

por ter o homem de retirar o trigo da lavoura, queremos dizer, 

joio faz parte da totalidade social e neste caso natural da 

produção da vida (não queremos dizer que o joio é o 

elemento determinante na produção de trigo, mas que tal 

separação poderia negar o desenvolvimento de técnicas onde 
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o homem diante de dificuldades, crise e contradições, 

buscaria a superação de determinados fenômenos). 

Ainda seguindo rapidamente as observações de 

Marx, no quinto trecho, sua crítica continua sendo em 

relação a construção de um tipo de interpretação da história 

que acaba por negar ela própria. Que história se considera? 

Que fazer histórico (não necessariamente o fazer do 

historiador apenas) se realiza? O conceito de história para 

Marx não trabalho com princípios abstratos apriorísticos, já 

existentes, e exemplifica muito bem nossa afirmação quando 

questiona a existência de princípios no século XI e século 

XVIII, onde, para entender estes princípios predominantes é 

necessário primeiro, antes de explodir os pulmões de ar para 

anuncia-los, quem são os homens e mulheres no século XI e 

XXVIII? Como organizam a vida? Quais são as formas 

constitutivas da sua existência? E aqui mais apresenta mais 

uma vez que o seu conceito de história exige que saiamos da 

manifestação dos fenômenos e busquemos a essência das 

coisas que se manifesta nos fenômenos, é verdade, mas 

apenas em parte dos fenômenos. É preciso mais do que 

princípios, é necessário investigar o movimento história, 

para mais uma vez não se tomar o predicado como sujeito no 

tempo presente. 

Nas duas demais observações que constituem o 

capítulo segundo de Miséria da Filosofia Marx continua suas 

problematizações sobre a história e tempo presente. Mantem 

o debate sobre a necessidade de estudar a história para que a 

análise no tempo presente seja a mais concreta possível.  

Tonifica pontos anteriores na sétima observação em relação 

de entender a história em movimento e a não compreensão 
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do papel das contradições na história não é apenas não 

compreender Hegel, mas o próprio movimento histórico. 

Aparece aqui neste texto publicado em 1847 o esboço do que 

conhecemos hoje como o capítulo XXIV do Capital de 1867, 

Marx se atenta a esboçar uma chave para o entendimento do 

presente, retroativamente, apresentando seus estudos sobre a 

história de como as relações de produção vão colocando 

novas relações sociais, que na medida das suas necessidades 

vai criando novas necessidades e buscando se legitimar 

socialmente até mesmo por artifícios artificiais, históricos, 

como o universo jurídico, lançando seu manto sagrado diante 

da história repleta de contradições e em constante 

movimento, velando a realidade no tempo presente. O eixo 

central na sexta observação é justamente esse, demonstrar 

como, historicamente (sem a preensão de ser historiador) as 

contradições vem operando na história e como estas 

contradições, por mais doloridas que são, foram e são 

fundamentais para a constituição da história do concreta dos 

homens. No texto de 1859, também apresenta com 

tonalidade a preocupação de historicizar o presente onde 

realiza a sua abordagem sobre a sociedade capitalista, 

propondo apontamentos históricos sobre a história da 

mercadoria, uma preocupação depois não publicada em 

1867, mas permanecendo a preocupação de historicizar sua 

problematizações a todo momento, e, é exatamente o que 

encontramos no Capital em vários seções, sobretudo nos 

capítulos XXIII e XXIV. Termina suas observações 

reafirmando a necessidade de compreensão da história para 

além da moral, da bondade e de uma princípio igualitarista, 

equilibrador das contradiçoes do devir. Dá peso ao debate 
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presente no texto de 1859 sobre forças produtivas e relações 

sociais, não seria exagero afirmarmos que em 1847 Marx já 

tem claro para si o conceito de história e nos posteriores anos 

o que faz, sempre ao lado de Engels é aperfeiçoarem esse 

conceito de história e tempo presente e ao passo que realizam 

desta forma, fica mais evidente a não necessidade de 

formalizarem estes conceitos centrais na constituição do 

pensamento marxiano, não por arrogância intelectual, mas 

por maturidade intelectual, o que obviamente dificulta o 

trabalho de jovens pesquisadores e ouras já mais maduros. 

Marx não deixou nenhum livro, mesmo em rascunhos, até 

onde sabemos, que trata exclusivamente sobre o conceito de 

história e tempo presente, ou sobre o seu método, como 

fizera Emile Durkheim ou Marx Weber, ou Marc Bloch, 

Lucian Febvre e outros que são dados em classe. Investigar 

estes conceitos em Marx (história e tempo presente), 

necessariamente, é enveredar-se para além da periodização 

seriada da história e das convenções mais aceitas sobre a 

escrita da história, por isso também a necessidade de 

reconhecer os limites da nossa investigação e que tanto 

estimula, talvez o Sr. Proudhon não nos entenderia também 

aqui. 

Estas considerações nos conduz novamente a questão 

em que Marx finaliza o texto de 1847 sobre a transformação 

temporal, social, material no mundo dos homens concretos, 

ondes as contradições históricas, não rígidas, a apriorísticas, 

são fundantes na construção do devir e sobretudo as 

contradições entre as forças produtivas e as relações sociais 

de produção como assim já as entende em 1859. E, como 

também reafirma na publicação da sua “Para a Crítica da 



- 138 - 

Economia Política” as condições de uma revolução social 

são colocadas historicamente, diante destas contradições, daí 

o problema daquele conceito de história que busca, ou 

idealiza, equilibrar os antagonismo e até mesmo aniquilá-lo 

eliminado o movimento, ou seja, a síntese, a possibilidade de 

negação, numa palavra: a superação das contradições. 

Neste sentido, quando advém uma época de 

revolução social, constatando-se a transformação da base 

econômica a superestrutura também se transforma com 

maior ou menor velocidade. E é justamente isso que Marx 

está observando ao escrever a sua crítica da economia 

política. O sistema do capital em desenvolvimento como 

relação social que produz valor, se expande para outras 

partes da Europa e para além dela, pois chega a África, 

América, Ásia ainda na sua fase de desenvolvimento, e, ao 

amadurece-se, vai estabelecendo novas formas e também se 

apropriando das formas antigas de reprodução da vida para 

se reproduzir enquanto relação que produz valor.  

O comércio é o espaço onde estas transformações 

inicialmente são impostas, e no caso do capitalismo, 

observa-se como a superestrutura vai sendo substituída de 

acordo com as transformações econômicas predominantes. E 

no caso do capitalismo, esta transformação é efetiva com 

maior ou menor velocidade ao passo que o sistema do capital 

é implementado nas novas áreas continentais. Populações 

inteiras são avassaladas pelo capital, no sentido de que são 

colocadas de acordo com os interesses do capitalista e 

passam a consumirem e produzirem de acordo com o 

interesse dos detentores de capital. Neste sentido a 

superestrutura jurídica, política, religiosa é colocada de 
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acordo com os novos rumos da produção da vida material, 

ignorando a superestrutura antiga ou mesmo subsumindo 

alguns de seus elementos a seu favor. Talvez o caso mais 

emblemático para nós no Brasil seja a escravidão na América 

Portuguesa, que atendera os interesses da nova base 

econômica entre os séculos XV-XIX. Ao passo que o 

capitalismo se desenvolvia e amadurecia na Europa, no 

Brasil, por mais de quatro séculos se manteve uma produção 

material e espiritual, predominantemente de Plantation. 

Considerando que estas transformações se realizam de forma 

desigual e combinada, nos possibilita entender que a 

revolução social, também deve ser pensada historicamente, 

pois nem sempre essa transformação da base econômica 

apresenta de imediato a liberdade ou mesmo o fim da 

violência.  

É verdade que nos termos de Marx, em 1859, quando 

se refere a revolução social ele está pensando em seu tempo 

presente, onde o desgaste do modo de produção capitalista já 

era evidente no século XIX, entretanto, além de defender a 

revolução social, Marx está preocupado em entender para 

agir rumo a esta revolução, mas diante de determinações 

histórias que o espírito objetivo se equacione com o espírito 

subjetivo. Vejamos como continua o próximo trecho: 

 

[Trecho 6] Uma formação social nunca perece 

antes que estejam desenvolvidas todas as forças 

produtivas para as quais ela é suficientemente 

desenvolvida, e novas relações de produção 

mais adiantadas jamais tomarão o lugar, antes 

que suas condições materiais de existência 

tenham sido geradas no seio mesmo da velha 

sociedade. É por isso que a humanidade só se 



- 140 - 

propõe as tarefas que pode resolver, pois, se se 

considera mais atentamente, se chegará à 

conclusão de que a própria tarefa só aparece 

onde as condições materiais de sua solução já 

existem, ou, pelo menos, são captadas no 

processo de seu devir. Em grandes traços 

podem ser caracterizados, como épocas 

progressivas da formação econômica da 

sociedade, os modos de produção: asiático, 

antigo, feudal e burguês moderno. As relações 

burguesas de produção constituem a última 

forma antagônica do processo social de 

produção, antagônicas não em um sentido 

individual, mas de um antagonismo nascente 

das condições sociais de vida dos indivíduos; 

contudo, as forças produtivas que se encontram 

em desenvolvimento no seio da sociedade 

burguesa criam ao mesmo tempo as condições 

materiais para a solução desse antagonismo. Daí 

que com essa formação social se encerra a pré-

história da sociedade humana.  

 

Neste trecho a concepção de história, diríamos, do 

desenvolvimento do devir, Marx mais uma vez insiste em 

apresentar o que chamamos aqui de espírito objetivo e 

subjetivo, como tratamos na terceira seção do nosso primeiro 

capítulo. As forças produtivas e as relações de produção 

fazem parte de um mesmo todo, se contrapondo ou não, não 

se entende que o sobrepujar de uma força produtiva aconteça 

separadamente de relações sociais, mesmo porque estas 

relações sociais são de produção da vida. Há nitidamente no 

texto de Marx uma ênfase em relação as forças produtivas, 

pois em seu tempo presente ele identifica como já existente, 

enquanto germe, novas necessidades que aquela realidade 

das forças produtivas já não mais correspondiam. Identifica 

contradições entre forças produtivas e relações sociais de 
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produção como já apontamos no início deste capítulo de 

nossa tese. 

E é neste trecho que Marx apresenta, de forma 

bastante fulminante, uma sequência de modos de produção 

que marcaram a história até o seu presente. Fala de “épocas 

progressivas da formação econômica da sociedade”  e 

escreve no sentido de “grandes traços”. Observamos que 

estas são considerações sobre uma nova forma de 

periodização da história proposta por Marx, sem a pretensão 

de estar historicizando para os historiadores de sua época. 

Marx, desde A Ideologia Alemã procurava observar o devir 

histórico da forma distinta da historiografia, focalizava 

períodos, é verdade, mas ao traçar estes períodos o fazia 

dando destaque para as formas predominantes, que 

considerava, de produzir e reproduzir a vida em sociedade, 

as formas materiais, que por sua vez, não descartava o 

universo metafísico pelo homem criado.  Aqui, o texto de 

1859, apenas apresenta algo que se não considerado na 

totalidade da produção marxiana dá, e deu, espaço para uma 

interpretação linear da história e progressista do 

desenvolvimento. Nada mais distante do pensamento de 

Marx, e que se constata na tradição marxista, sobretudo nos 

textos de Stálin como já apontamos no final do capítulo 

terceiro desta tese. 

Os modos de produção asiático, antigo, feudal e 

burguês são apresentados em traços gerais, dos estudos de 

Marx, e aqui é necessário chamar a atenção, pois esta 

perspectiva representa as investigações de um ser social, e, 

por mais brilhante que tenha sido, também possui limites ao 

escrever um tipo de história sobre a história (ou pré-história, 
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no sentido que Marx considerou em dado momento)55. Marx 

procede a partir de um contexto particular na história do 

século XIX que certamente jamais se repetirá, por obviedade 

e pelas conjunturas que viveu. Esperar que Marx dissertasse 

sobre o modo de produzir a vida dos Tupinambá é o mesmo 

que esperar do professor Florestam Fernandes uma análise 

da história do tempo presente sobre as jornadas de junho de 

2013.  

Marx tem uma formação específica, a partir de alguns 

pontos e momentos específicos da Europa do século XIX. 

Sua produção e por vez o seu conceito de história é 

construído a partir daquela realidade concreta que existe 

enquanto ser social. A leitura que tem sobre o mundo 

asiático, antigo, feudal e burguês deve ser considerada dentro 

desta lógica, pois entoaremos a canção do anacronismo que 

também já fizemos referência no início da exposição desta 

nossa tese. 

Não queremos dizer com isso que Marx era um 

homem do seu tempo, no sentido que lhe atribui intelectuais 

conservadores e reacionários. Reafirmamos, mesmo nesta 

altura da tese, que Marx realmente era um homem do seu 

tempo e que vivia concretamente e espiritualmente, para 

frente do seu tempo. Não como um idealista, mas crítico do 

                                                 
55 Poderíamos afirmar ainda, que o conceito de história de Marx é 

realizado a partir  de um momento que ele chamará de pré-história (pelo 

fato de a regência da vida ainda não ser dada pelo homem, mas pelo 

capital, sendo a história o momento do devir em que esta regência se 

inverteria. Marx encontra elementos para a necessidade do homem 

adentrar plenamente na história e sua escrita se situa na transição 

histórica dentro deste devir. Isso tudo não em termos de inevitabilidade, 

mas da necessidade, da possibilidade. 
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idealismo em todas suas formas, que é um dos primeiros a 

identificarem as contradições daquele novo modo de 

produção que já nascia velho, ou ainda, que para além de 

identificar  os fenômenos de seu tempo presente, foi, ao lado 

de Engels, o primeiro a realizar uma sistematização da 

História de consistência duradoura e que influenciou várias 

áreas do conhecimento até os nossos dias. 

Não existiria uma teleologia nestes estudos de Marx? 

Esta é uma importante indagação que devemos realizar. As 

palavras não são inocentes – escutamos isto durante toda 

nossa vida acadêmica e militante- o que significa teleologia, 

se problematizamos a possibilidade desta característica 

compor o conceito de história em Marx?  

Se considerarmos que teleologia se comuna com 

idealismo e metafísica da e na história, certamente o conceito 

de história e tempo presente em Marx não comporta esse tipo 

de característica, pois o pensamento de Marx é exatamente o 

oposto destes significados. Entretanto, se tomarmos 

teleologia, como o movimento ideal que os seres sociais são 

capazes de realizarem a partir de uma determinada realidade 

social, a partir de um conhecimento historicamente 

acumulado e de necessidades concretas no mundo dos 

homens, teleologia passa a ter um outro sentido, e, 

enfatizamos, da maior importância para compreensão da 

concepção ontológica da história que Marx constrói em 

parceria de Engels. 

Neste último sentido o conceito de história em Marx 

é sim a ideação e sistematização do devir em bases reais, do 

mais empírico ao mais abstrato, para isso é importante 

adiantarmos que ele inicia o capítulo primeiro do texto de 
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1859 com a mercadoria e os seus fatores, ou seja, com algo 

radicalmente concreto, tangível e ao mesmo tempo altamente 

abstrato, relativo e histórico. O teleológico para Marx não é 

fruto da imaginação meramente criativa, mas a utilização 

destas qualidades particularmente humanas diante do 

laborioso trabalho de investigação que exige tempo, 

dedicação, materialidades e espiritualidades, não se tratando 

de constituir o pensamento do espantalho, mas de 

compreender a constituição do espantalho e as relações 

sociais que enfeitiçam a palha, as vestimentas e o chapéu 

posteriormente chamado de espantalho na cabeça dos 

homens. 

Ainda neste trecho, Marx identifica as relações 

burguesas de produção como sendo as últimas formas 

antagônicas no processo social de produção da história 

humana, considerando que a história contrata constituída 

para o seu tempo é, no mais imediato aqui, o ano de 1859, e 

no mais tardar o ano de sua morte, 1883. Ainda, até o seu 

presente histórico, observa que o modo de produção 

capitalista é o último da história humana e não o fim da 

história em sua última forma de reproduzir a vida.  

Marx faz aqui mais uma sutil e macro periodização 

da história, pois tudo, até o modo de produção burguês 

moderno tratar-se-ia da pré-história da humanidade e não a 

sua história propriamente dita, uma vez que a regência da 

vida ainda não é plenamente do homem, mas do capital 

(nesta última etapa do devir). Trata-se de apenas uma frase, 

mas se considerada em partes da totalidade do pensamento 

de Marx que tivemos acesso durante nossa tese, torna-se algo 

mais substancial, pois é representativo das suas 
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considerações em relação à superação do estado de coisas 

para além da individualidade na História. Está se referindo 

ao fim dos antagonismos de classe que identificou marcar a 

pré-história humana, com base nas condições sociais de vida 

dos indivíduos, no caso, na sociedade capitalista. Mais uma 

vez aqui se coloca outra problematização: fim do 

antagonismo entre as classes? Não seria isso uma 

manifestação da ideia de paraíso na terra como trata algumas 

religiões, no caso de Marx o judaico-cristianismo?56 

Estas problematizações expressam como o próprio 

pensamento do interlocutor é recheado com as ideias 

religiosas e por isso acaba por exteriorizar os seus próprios 

demônios. Quando Marx escreve sobre o fim da pré-história 

e uma possível entrada na história propriamente dita em suas 

possibilidades de realizações verdadeiras e de objetivações 

não alienadas no sentido que impera na sociedade capitalista, 

não está se referindo ao fim dos problemas, das 

problematizações ou dos conflitos no campo da 

individualidade. Marx faz referência ao fim do antagonismo 

de classes, como demonstra bem no trecho 6 a partir da 13 

linha. Assim, como será então esta história em que o homem 

poderá se ver livre do trabalho alienado e concretamente se 

realizar durante a vida associando-se a outros humanos? 

                                                 
56 Durante a realização deste nosso estudo, agora apresentado como tese 

de doutorado, não foram poucas as pessoas que nos interpelavam com 

este tipo de indagação. Observamos algumas matizes, fenomenicamente 

é claro, destas preocupações em nossos interlocutores, desde a mais banal  

até mais complexa (todas importantes), todas colocadas no espaço 

hegemonicamente acadêmico. Talvez por não lerem ou mesmo por terem 

uma leitura pluralmente caricatural do pensamento de Marx e que não 

cabe a nós, neste momento fundamentar suas origens. 
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Uma pergunta excitante, pois se refere a justamente algo que 

não efetivamos até este século XXI, e que foge plenamente 

de nossos objetivos, pois não passaríamos das conjeturações 

mais diversas, das pessimistas até as mais romanceadas e isto 

não constitui a preocupação de Marx na exposição de sua 

“Crítica” em 185957.  

Seguindo, no trecho 7 Marx disserta sobre a 

importante parceria com Engels, ou seja, do trabalho em 

conjunto, na produção de um conceito de história que se fez 

e se identifica na trajetória dos dois amigos e militantes. Mas 

vai além e reconhece a importância primeira que teve Engels 

na sua formação: 

 

[Trecho 7] Friedrich Engels, com quem mantive 

por escrito um intercâmbio permanente de 

idéias desde a publicação de seu genial esboço 

de uma crítica das categorias econômicas (nos 

Anais Franco-Alemães), chegou por outro 

caminho (compare o seu trabalho Situação da 

Classe Trabalhadora na Inglaterra) ao mesmo 

resultado que eu; e quando ele, na primavera de 

1845, veio também instalar-se em Bruxelas, 

decidimos elaborar em comum nossa oposição 

contra o que há de ideológico na filosofia alemã; 

tratava-se, de fato, de acertar as contas com a 

nossa antiga consciência filosófica. O propósito 

                                                 
57 Evidentemente Marx, Engels e todos os marxistas do século XIX até 

os nossos dias se depararam e deparam com esta cobrança por parte dos 

lutadores e a resposta que guarda maior disposição com o conceito de 

história e tempo presente em Marx é: Como será, exatamente, não sei. 

Reunindo as experiências histórias que temos após Marx é possível 

pensarmos juntos esta construção do devir, mas como ele será 

exatamente, ninguém pode afirmar, a não ser que se deixe de recorrer a 

Marx e consulte algum dos deuses criados pelos homens, ou coisa do 

gênero. 
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tomou corpo na forma de uma da filosofia pós-

hegeliana. O manuscrito, dois grossos volumes 

in octavo, já havia chegado há muito tempo a 

editora em Westfalia quando fomos informados 

de que a impressão fora impedida por 

circunstancias adversas. Abandonamos o 

manuscrito a crítica roedora dos ratos, tanto 

mais a gosto quanto já havíamos atingido o fim 

principal: a compreensão de si mesmo. Entre os 

trabalhos dispersos de então, através dos quais 

submetemos ao público nossas opiniões sobre 

questões diversas, menciono apenas o 

Manifesto do Partido Comunista, que Engels e 

eu redigimos em conjunto, e uma publicação 

minha, o Discurso Sobre o Livre-Comércio 

(Discours sur le Libre Échange). Os pontos 

decisivos de nossa opinião foram indicados 

cientificamente pela primeira vez, ainda que 

apenas de uma forma polemica, em meu escrito 

Miséria da Filosofia (Misere de Ia Philosophie 

etc.), publicado em 1847 e dirigido contra 

Proudhon. Depois, numa dissertação escrita em 

alemão sobre o Trabalho Assalariado, onde 

sintetizei as minhas conferências sobre este 

tema feitas na União dos Trabalhadores 

Alemães de Bruxelas, cuja impressão, todavia, 

foi interrompida pela Revolução de Fevereiro e 

por minha subsequente expulsão da Bélgica. 

A publicação da Nova Gazeta Renana (Neue 

Rheinische Zeitung), em 1848 e 1849, e os 

acontecimentos posteriores interromperam 

meus estudos econômicos, que só puderam ser 

retomados em 1850, em Londres. A enorme 

quantidade de material sobre a história da 

economia política que se encontra acumulada 

no Museu Britânico, a situação favorável de 

Londres como ponto de observação da 

sociedade burguesa e finalmente o novo estágio 

de desenvolvimento em que esta parecia entrar 

com a descoberta do ouro na Califórnia e 

Austrália determinaram-me a começar tudo de 
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novo, e estudar criticamente até o fim todo o 

material. Esses estudos, em parte por causa de 

seu próprio caráter, chegaram a disciplinas 

aparentemente afastadas do plano original, nas 

quais tive que deter-me por mais ou menos 

tempo. Mas foi sobretudo a necessidade 

imperiosa de exercer uma profissão para ganhar 

a vida que me reduziu o tempo disponível. 

Minha colaboração, já de oito anos, com o 

primeiro jornal anglo-americano, o New-York 

Tribune, tem exigido uma extraordinária 

dispersão dos estudos, uma vez que apenas 

excepcionalmente me ocupo com o jornalismo 

propriamente dito. Contudo, artigos sobre fatos 

econômicos de destaque, ocorridos na 

Inglaterra e no continente, constituem uma parte 

tão significativa da minha contribuição que me 

vi obrigado a familiarizar-me com pormenores 

que ficam fora do ramo da ciência da Economia 

Política propriamente dita. 

 

Este penúltimo trecho sistematizado por nós, 

composto por dois parágrafos, talvez seja o que mais 

emblematize o título de nossa seção: a apresentação 

fulminante do conceito de história. Nele Marx sintetiza um 

tipo de escrita que deliberadamente leva o seu leitor por 

quatorze anos de investigação e produção preocupada com o 

tempo presente e o ser social na história, de 1845 até 1859. 

Faz referência aos Anais Franco-Alemães e ao livro 

de Engels, sobre a situação dos trabalhadores na Inglaterra e 

escreve sobre a existência de outros caminhos que os 

levaram as mesmas considerações sobre a Economia Política 

em seu tempo. Ou seja, mais uma vez é necessário enfatizar 

que na construção do conceito de história e tempo presente, 

para Marx, não cabe a consideração de uma perspectiva 

dogmática, mecanicista e monolítica, pois o que está 
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apresentando é uma chave para a anatomia do macaco, não a 

única possível. 

Faz também referências A Ideologia Alemã, não 

publicada e descoberta apenas no século XX, onde juntos 

escreveram centenas de páginas críticas e debochadas aos 

filósofos idealistas de seu tempo, reivindicando o 

materialismo histórico, antagônico ao materialismo 

mecanicista e a filosofia idealista. Cita o Manifesto do 

Partido Comunista e o Discurso Sobre o Livre-Comércio e 

enfatiza a primazia científica da apresentação de suas ideias 

no livro também publicado em vida contra Proudhon 

“Miséria da Filosofia” de 1847. Refere-se ainda ao texto 

publicado em 1849 como resultado de um trabalho de 

formação política desenvolvido em Bruxelas em 1847 

durante a Revolução de Fevereiro e sua expulsão da Bélgica. 

Se refere a Nova Gazeta Renana entre 1848 e 1849 e a 

interrupção das investigações apenas retomadas em 1850 na 

Inglaterra. Identifica a grande quantidade de fontes para sua 

investigação acerca da economia política e como Londres é 

um palco privilegiado para o estudo na sociedade burguesa e 

suas contradições.  

O texto que, também enfatiza a relação conflituosa 

entre a necessidade do continuar seus estudos e as 

necessidades materiais para garantir a sobrevivência junto a 

família. É neste momento que Marx sistematicamente passa 

a contribuir para o jornal anglo –americano New-York 

Tribune que ao passo que lhe proverá alguma forma de renda 

para o sustento também o retirará o tempo necessário para 

ocupar-se do desenvolvimento da sua “Crítica”. Outro 

elemento importante é a questão das retomadas de estudos, 
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Marx está sempre retomando sus considerações, 

caracterizando o pensamento de acordo com as 

transformações históricas cotidianas. Uma postura 

metodológica que o difere de um pensamento dogmático, 

mesmo quando poderia colocar por terra um conjunto 

expressivo de publicações e polêmicas já traçadas. 

Todo esse itinerário que Marx apresenta ao leitor não 

é com o fito de esbanjar um currículo invejável como coisa 

do gênero, mas fundamentalmente inserir o seu leito em parte 

da totalidade que a sua crítica vinha se constituindo. O 

trabalho jornalístico diante do tempo presente, as críticas 

publicadas nestes jornais e revistas, a militância com 

trabalho de organização e formação política com 

trabalhadores alemães exilados, o produção de textos que se 

sintonizassem com a realidade concreta do seu momento 

histórico, a crítica ao idealismo alemão, a polêmica com 

parte da tradição socialista que chamará de utópica, o 

programa político do Manifesto do Partido Comunista, a 

Revolução de Fevereiro em 1848,  o descenso de 1849, o 

exílio, a vida em Londres nos anos de 1850, as necessidades 

materiais, o trabalho jornalístico como forma de vender a sua 

força de trabalho intelectual, a falta de tempo, a 

familiarização com a economia política, todos estes 

elementos colocados, mais uma vez, deliberadamente por 

Marx no prefácio de seu livro tem a intenção de apresentar 

ao seu leitor o que claramente escreve no último trecho da 

apresentação do livro. Marx deixa nítido a sua perspectiva de 

longa duração da investigação científica e de como as 

questões materiais são entraves na produção do 

conhecimento critico que propunha desde os anos de 1843. 
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Como afirma no trecho final do prefácio de 1859:  

 

[Trecho 8] Esse esboço sobre o itinerário dos 

meus estudos no campo da economia política 

tem apenas o objetivo de provar que minhas 

opiniões, sejam julgadas como forem e por 

menos que coincidam com os preconceitos 

ditados pelos interesses das classes dominantes, 

são o resultado de uma pesquisa conscienciosa 

e demorada. Mas na entrada para a Ciência - 

como na entrada do Inferno - é preciso impor a 

exigência: 

Qui si convien lasciare ogni sospetto 

Ogni viltà convien che sia morta.58  

 

O trecho final demonstra que Marx tinha consciência 

que o silenciamento covarde e o não enfrentamento dos seus 

opositores políticos-intelectuais em relação a obra poderia se 

concretizar. A honestidade intelectual é uma exigência para 

se conhecer aquilo que se coloca, concordando ou não com 

os resultados.  

Este prefácio não se esgota em nossa leitura, pois a 

riqueza de cada parágrafo, de cada linha só pode aqui ser 

apresentado na medida também da nossa realidade concreta, 

que também é política e material. A apresentação de Marx é 

fulminante por sintetizar sua trajetória e nesta síntese muitos 

elementos ficaram sem a apresentação, acontecimento típico 

do escritor que deve estabelecer critérios de acordo com a 

sua perspectiva para convencer o interlocutor daquilo que se 

deseja apresentar. 

                                                 
58 Uma referência a Divina Comédia, de Dante Alighieri, onde se diz: 

“Que aqui se afaste toda a suspeita/Que neste lugar se despreze toda a 

covardia” (a tradução aqui também é de Edgard Malagodi). 
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Lamentavelmente, por motivos razoáveis de 

divulgação do pensamento de Marx este prefácio também é 

apresentado separadamente da obra. Ao analisar a 

mercadoria e o dinheiro Marx se ocupa em apresentar os 

elementos centrais deste prefácio, porém, como isso e feito 

em 1859 parece não convencer os interlocutores, mesmo os 

mais próximos de Marx do seu conceito de história e tempo 

presente. Nosso estudo se ocupa agora de demonstrar como 

é que o conceito de história e tempo presente comparece no 

capítulo da mercadoria e do dinheiro, neste trabalho de 1859 

como o sendo a primeira manifestação do Capital de 1867. 

Passemos assim ao Livro Primeiro, composto pelo capítulo 

da Mercadoria de O Dinheiro ou a Circulação Simples, 

vejamos como a história comparece em sua análise e por 

mais que possa parecer a mercadoria e o dinheiro apenas 

como coisas veremos que estas coisas são mais do que 

objetos ou abstrações para Marx.  
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CAPÍTULO 4  

 

A MANIFESTAÇÃO DO CONCEITO DE HISTÓRIA E TEMPO 

PRESENTE NOS CAPÍTULOS SOBRE A MERCADORIA E O 

DINHEIRO EM 1859 

 
 

Retomamos, a construção do conceito de história e 

tempo presente é uma realização processual de Marx e que 

não se identifica apenas em uma obra, livro, artigo, 

conferências ou cartas. Este foi constituído durante a 

trajetória intelectual militante do autor onde pudemos 

mapear algumas de suas manifestações sobre estas 

categorias de nosso estudo sobre história e tempo presente.  

A existência de textos emblemáticos não esgotam os 

conceitos e o texto de 1859, para além de seu prefácio, 

embora não seja a obra mais emblemática onde boa parte dos 

pesquisadores procuram entender uma das manifestações 

sobre o conceito de história e tempo presente. Entretanto, 

nossa tese apresenta agora a manifestação destas categorias 

no texto já apresentado e como foi abordado nas seções e 

capítulos anteriores, em 1859 este conceito já está 

amadurecido e sendo utilizado na mais rica crítica ao tempo 

presente como fizera em 1852 com a publicação de o “18 de 

Brumário de Luís Bonaparte”59, e como sabemos, fora ainda 

mais aperfeiçoada nos anos de 1867, com o Capital.  

O capítulo primeiro que vai tratar da mercadoria, em 

                                                 
59 Verificar na seção 1.2 de nosso capitulo I, onde apresentamos como o 

conceito de história aparece já em 1852. 
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primeira vista, parece tratar apenas de uma coisa ou conjunto 

de coisas, ou seja, de objetos, de bens com determinados 

valores. Todavia, ao tratar da mercadoria e suas formas60, 

Marx está tratando exatamente do tema central de nossos 

estudos, ou ainda, o autor trata da história e tempo presente 

sem a necessidade de ficar mencionando estas categorias ao 

passo que tem a necessidade de apresentar outras, sobretudo 

o valor. 

Ao atingirmos este momento da exposição de nossa 

tese, para sustentarmos nossas considerações, reafirmarmos, 

os capítulos que antecederam foram e são da maior 

importância para localizarmos estes dois conceitos em uma 

obra de Marx fora de uma chave imanente que privilegia 

apenas a obra de um determinado autor, apenas o texto e 

ignora o contexto, a totalidade que a parte expressa e é ao 

mesmo tempo. Continuamos, assim, a proceder a 

apresentação de nossos estudos sobre a obra do autor e o 

autor da obra em movimento associando este capítulo a 

todos os demais de nossa tese onde o conceito de história e 

tempo presente em Marx já vem sendo apresentado desde a 

primeira linha do capítulo I. 

                                                 
60 Sobre a estética da Mercadoria, há um estudo desenvolvido por 

Vanessa Batista Andrade da maior relevância para os que desejam 

entender a mercadoria e a obsolescência programada em nosso tempo 

presente onde a autora se preocupa em apresentar um estudo que se 

vincula também com a nossa proposta de problematizações que partem 

do presente antagônico de classes em perspectiva histórica “Desde a 

Grécia Antiga, a beleza é percebida como a harmonia das formas, e essa 

harmonia passou a ser prerrogativa para todas as mercadorias. Ela 

deveria agradar os sentidos humanos e se apresentar como uma 

‘promessa aparente’ embutida na mercadoria que facilitaria a troca dos 

produtos” (ANDRADE, 2007, p. 27).  
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Considerando nossa abordagem na introdução, onde 

estabelecemos a não similitude entre conceito e definição, 

Marx conceitua ao passo que examina, e examina no passo 

que conceitua a constituição da mercadoria, e, ao fazer desta 

forma, disserta sobre o presente histórico, onde pudemos 

identificar o conceito construído diante da própria análise do 

tempo presente através da pena de Marx61. 

A mercadoria é entendia com a manifestação de um 

complexo de relações sociais onde se cristaliza de forma 

fetichizada as relações entre seres produtores, produtores de 

mercadorias, mesmo que em sua forma reificada, estranhada, 

estrangeira, por isso podendo ser apreendida como algo 

simples, absolutamente concreta e natural. 

O capítulo da mercadoria trata de um processo geral, 

embora Marx se refira a particularidade do produtor, o seu 

foco central é a generalidade já estabelecida na sociedade de 

mercado em seu tempo presente62, trata da essência das 

relações sociais no capitalismo. E, nestas condições, as 

                                                 
61 Nesta época não existia nem mesmo a caneta. Marx escrevia com uma 

ponta de ferro molhada no tinteiro. A caneta bico de pena só fora 

desenvolvida depois, aperfeiçoada com uma ponta de metal e munida de 

um carregador de tinta em 1884, patenteado por Lewis Watérnam, um 

ano após a morte de Marx. É muito mais recente as canetas esferográficas 

que conhecemos hoje no século XX e XXI, como a pioneira francesa Bic, 

de Marcel Bich. 
62 O tempo todo Marx trabalha desta maneira, desde as suas 

considerações sobre a Filosofia do direito em Hegel, a crítica sempre é 

colocada em perspectiva de totalidade. Isso significa que a crítica em 

Marx se constituiu na sua trajetória sempre levando em consideração o 

seres, ontologicamente constituídos, diante da totalidade história. Assim 

a escrita, a análise, sempre se coloca o objeto, o sujeito, diante de um 

todo mais geral e complexo do que a mera manifestação fenomênica dos 

seres. 
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pessoas se apresentam também como coisas, como 

mercadorias e as relações humanas são entendidas naquele 

presente histórico em sua generalidade mais ampla, porém 

coisificada.  

Observa-se que a preocupação central é dirigida a 

processos sociais, e não detidamente a indivíduos, pessoas 

na sua imediaticidade. O motivo é o fato de esta 

imediaticidade ser a imediaticidade onde o ser não se 

identifica como o eixo central da história, mas as 

mercadorias. A mercadoria é a forma pela qual as relações 

sociais são identificadas, uma relação entre coisas, coisas 

que ganham vida altamente significativa em uma mercadoria 

geral que é o dinheiro, assunto que Marx aborda no capítulo 

II. 

A história nesse momento é marcada por relações 

sociais altamente fetichizadas e a mercadoria é neste 

movimento o elemento pelo qual o capital avassala as formas 

anteriores a ele, de produção da vida, a seu favor, 

reproduzindo cada vez mais relações alienadas, onde o 

trabalho vivo é a cada momento no presente histórico sugado 

pelo trabalho morto. Este é o ponto de consideração inicial 

da exposição de Marx, é a forma que nota o presente 

histórico, por isso uma crítica da economia política e não um 

elogio do presente, por isso um conceito crítico de história 

no presente da sociedade burguesa. Retornando ao 

“Manifesto” de 1848, se referindo à apropriação 

avassaladora (subsunção) Marx nos escreve: 

 

Com o rápido aperfeiçoamento dos 

instrumentos de produção e o constante 

progresso dos meios de comunicação, a 
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burguesia arrasta para a torrente da civilização 

todas as nações, até mesmo as mais bárbaras. Os 

baixos preços de seus produtos são a artilharia 

pesada que destrói todas as muralhas da China 

e obriga à capitulação os bárbaros mais 

tenazmente hostis aos estrangeiros. Sob pena de 

ruina total, ela obriga todas as nações a 

adotarem o modo burguês de produção, 

constrange-as a abraçar a chamada civilização, 

isto é, a se tornarem burguesas. Em uma 

palavra, cria um mundo à sua imagem e 

semelhança (MARX & ENGELS, 2005, p. 44). 

 

Todo este complexo violento de relações sociais é 

objeto de Marx em sua “Crítica”. Ao tratar das formas da 

mercadoria, também trata das formas de trabalho. O trabalho 

abstrato, geral e o trabalho simples, particular, concreto. Sua 

análise da história considera a constituição das mercadorias 

através da atividade vital que é o trabalho e as duas formas 

de trabalho são as que Marx identifica no seu presente como 

aquelas que nos moldes da economia política capitalista 

determinam os homens na pré-história da humanidade. Em 

outras palavras, a história daquele presente era 

hegemonicamente constituída por seres alienados a um modo 

de produção da vida que ao reproduzi-la o fazia de modo 

fetichizado, uma história onde o personagem central é 

conduzido pelo capital a uma relação social onde o sujeito se 

transforma em objeto e o objeto em sujeito. Retomemos mais 

atentamente a questão da mercadoria e suas formas, assim 

como o conceito de trabalho apresentado deste capítulo 

primeiro da “Crítica” de Marx em 1959. 

Marx parte das considerações já estabelecidas pela 

economia política acerca do que é a mercadoria. Vejamos: 
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À PRIMEIRA VISTA, a riqueza burguesa 

aparece como uma enorme acumulação de 

mercadorias, e a mercadoria isolada como seu 

modo de ser elementar. Mas toda mercadoria se 

apresenta sob o duplo ponto de vista de valor de 

uso e valor de troca63. 

Em primeiro lugar, a mercadoria e, na expressão 

dos economistas ingleses, "uma coisa qualquer, 

necessária, útil, ou agradável para a vida", 

objeto de necessidades humanas, meio de vida 

no sentido mais amplo da palavra. Esse modo 

de ser da mercadoria como valor de uso 

coincide com sua existência natural palpável. 

Trigo, por exemplo, é um valor de uso particular 

que se diferencia dos valores de uso algodão, 

vidro, papel etc. O valor de uso só tem valor 

para o uso, e se efetiva apenas no processo de 

consumo. O mesmo valor de uso pode ser 

utilizado de modos diversos. Contudo, a soma 

de suas possíveis utilidades está resumida em 

seu modo de existência como coisa com 

propriedades determinadas. Além disso, o valor 

de uso é determinado não só qualitativa como 

quantitativamente. Segundo sua propriedade 

natural, diversos valores de uso possuem 

medidas diferentes, como fanga de trigo, resma 

de papel, vara de tecido (MARX, 2005, p. 57). 

 

 

                                                 
63 Ao final do parágrafo Marx faz a seguinte citação: “ARISTÓTELES. 

De Republica. Edit. I. Bekkeri Oxonii, 1837. Livro Primeiro. cap. IX. – 

‘Pois todo o bem pode servir para dois usos... Um é próprio à coisa como 

tal, mas o outro não o é: assim, uma sandália pode servir como calçado, 

mas também pode ser trocada. Trata-se, nos dois casos, de valores de uso 

da sandália, porque aquele que troca a sandália por aquilo de que 

necessita, alimentos, por exemplo, serve-se também da sandália como 

sandália. Contudo, não é este o seu modo natural de uso. Pois a sandália 

não foi feita para a troca. O mesmo se passa com os outros bens’”. 
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Marx inicia a apresentação de suas investigações a 

partir da mercadoria como já estabelecida pela economia 

política clássica. A mercadoria seria uma coisa com utilidade 

para a existência e como apresenta posteriormente no 

Capital, é um bem. Trata-se de uma definição e como 

apontamos desde a introdução de nossa tese, definições não 

se aplicam no modo de trabalho intelectual de Marx64. 

Entretanto, é importante observar que a exposição da crítica 

considera a definição que estabelece o que é a coisa, o bem 

útil à vida no sentido mais amplo do termo, mas a coisa, no 

caso, a mercadoria como coisa, não passa da manifestação de 

parte do fenômeno mercadoria. Definições históricas como 

esta, diante do conceito de história de Marx, são importantes 

no sentido de demonstrar que elas mesmas, as definições não 

são suficientes para entender a história das coisas e sujeitos, 

os fenômenos. Ao definir, fixa-se o que é, e, como em uma 

enciclopédia, o ser lá se manifesta de forma estática, como 

se fosse possível enquadrar o movimento das coisas sem 

legá-lo ao não-movimento.  

Partindo deste ponto a exposição marxiana passa a 

questionar e ao apresentar a definição clássica da mercadoria 

vai ao mesmo passo problematizando desde o início a coisa: 

“A primeira vista, a riqueza burguesa aparece como uma 

enorme acumulação de mercadorias”. Já sugerindo ao leitor 

                                                 
64 E aqui em total concordância com Reinaldo Carcanholo: 

"Reafirmemos que o valor, como qualquer categoria da dialética 

marxista, não se refere a algo dado, a algo que possa ser definido de uma 

vez para sempre. O valor é, na verdade, um processo de desenvolvimento 

que, como qualquer outro, possui seu nascimento, desenvolvimento, 

maturidade, velhice ou senilidade e morte" (CARCANHLO, 2011, p. 

18). 
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uma segunda visão que é a sua crítica ao passo que apresenta 

os dois fatores da mercadoria sem se preocupar em definir ao 

longo de sua exposição. Marx opera desta maneira durante a 

construção da sua trajetória e ao historicizar parte sempre do 

estabelecido, do tempo presente e como as coisas se 

apresentam nele.  

Ao tratar da mercadoria o leitor mais atento perceberá 

que as pessoas não são citadas em sua singularidade. O sr. 

Durigan não aparece como agrônomo, assim como não 

aparece o sr. José Carlos como capataz no interior de São 

Paulo, nem mesmo o sr. Navega como operário da indústria 

de bolachas. Aparentemente não há personagens com 

centralidade no palco de suas exposições. Qual o motivo que 

leva Marx a não falar inicialmente dos homens de carne e 

ossos? Se foi um intelectual, militante e dirigente político 

revolucionário, qual seria o propósito de logo inicialmente já 

não citar a concretude do tempo presente, assim como já 

fizera Engels em seu livro A Situação da classe trabalhadora 

na Inglaterra? Ou como ele mesmo já publicara em seu 18 

de Brumário de Luis Bonaparte em 1852?65 

                                                 
65 Para a continuidade é necessário mais uma vez considerar como 

Reinaldo Carcanholo observou em seu “Capital: Essência e Aparência”: 

“4. Devemos advertir imediatamente sobre uma importante característica 

d’O capital. Não vamos encontrar nesse livro a exposição dos resultados 

finais de uma pesquisa terminada; algo assim como um resumo das 

conclusões. De certa maneira, o que ali se expõe é a trajetória da 

pesquisa, os passos metodológicos necessários para ir descobrindo 

progressivamente cada nova categoria. Veremos que, ao lermos atenta e 

ordenadamente cada um dos seus sucessivos parágrafos, estaremos sendo 

conduzidos de mãos dadas pelo autor. Ele nos levará da observação 

sistemática e metódica da realidade, ao descobrimento das categorias; 

destas e de uma nova observação do real, nos guiará para o 

descobrimento de novas categorias. Começaremos logo a sentir-nos 
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Engana-se o leitor que concordar com isso. O que 

Marx está fazendo é exatamente escrever de pessoas de carne 

e ossos, mas em uma sociedade onde estes mesmos homens, 

mulheres, gays, lésbicas e simpatizantes vivem e reproduzem 

a sua vida em estado de encantamento. Está escrevendo sobre 

a sociedade capitalista e necessariamente sobre a história do 

tempo presente. Uma história que é a crítica da história no 

presente.  

Dissertar sobre uma história encantada no mundo do 

consumo identificando que essa ideia de sociedade de 

consumo é uma ilusão para o século XIX (e ainda atual) é 

                                                 
como os verdadeiros descobridores das mesmas. Aceitemos o convite do 

autor, caminhemos sob sua condução durante algum tempo, nos passos 

mais simples ou nos mais difíceis. Não tardará muito e nos daremos conta 

de que, em alguns passos, já não necessitaremos sua mão; poderemos 

caminhar sozinhos. 5. No entanto, como estamos acostumados a 

exposições sobre resultados finais, sobre conclusões, inicialmente não 

entenderemos o convite do autor. Suas palavras soarão como afirmações 

conclusivas” (CARCANHOLO, 2011, p. 27 – 28). Considerando que 

nosso objeto de estudo é a Crítica publicada em 1859 e que esta é a 

primeira apresentação sistematizada e que durante os anos de 1860 terá 

a sua exposição aperfeiçoada, passando ainda nos anos de 1870 por 

constantes aperfeiçoamentos de exposição das investigações, sempre em 

andamento de Marx, estamos convencidos de que as observações de 

Reinaldo Carcanholo são da maior importância para a nossa exposição. 

Em 1859, a exposição marxiana da teoria dialética do valor ainda é 

pesada, densa e que fará Marx acrescentar e deixar vários momentos 

dessa sua exposição que em 1867 é O Capital. Para nossas 

problematizações e objetivos aqui, estes dois eixos (4.- 5.) de 

observações são relevantes no que tange ao nosso leitor acerca da  

compreensão do conceito de história e tempo presente, intrinsicamente 

ligados no “Para a Crítica da Economia Política de 1859”. No próprio 

Prefácio, Marx faz referência ao poeta florentino que é conduzido pelos 

caminhos por Virgílio, provocando uma interlocução com o leitor que 

nos conduz a hipótese de associação de Marx com a própria figura do 

poeta romano. 



- 162 - 

um de seus grandes motivos. E para entender o poder do 

fetiche, até mesmo considerar que as relações são 

fetichizadas faz com que o autor inicie por aquilo, aquela 

coisa que mais é portadora do fetiche, iniciando pela 

mercadoria e posteriormente o dinheiro onde o processo 

brutal de fetichização se realiza na sociedade capitalista. 

O conceito de história está diretamente associado à 

necessidade de entender como funciona a sociedade 

capitalista através da economia política. Como os homens 

organizam as suas vidas, como elas são organizadas pelo 

capital ao ponto de não se reconhecerem no processo de 

produção e mesmo no ato da circulação onde o fetiche se 

completa. 

A análise da mercadoria se preocupa centralmente em 

demonstrar que as relações sociais de produção, as forças 

produtivas da vida não são relações naturais, que os valores 

e tipos de trabalhos não são determinações naturalmente 

imanentes e que se manifestam por algum tipo de poder na 

história na vida dos homens. Não se trata da realização do 

espírito que se manifesta em parte nas coisas e nos seres, 

menos ainda de mistérios que se manifestam nos objetos. 

Marx demonstra que a produção de valor existe com critérios 

estabelecidos e históricos e a sua proposta durante décadas 

de sua vida foi procurar demonstrar como é que esta história 

se processa, sobretudo, em sociedade de capitalismo 

industrial avançado como se podia observar na Inglaterra. 

Este conceito de história está ligado a uma 

perspectiva proponente de transformação radical do tempo 

presente. Não encontramos na crítica da economia política 

de Marx apenas um tratado de entendimento do sistema 
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capitalista, mas um conjunto de ferramentas teóricas que ao 

escrever a história crítica daquele presente está também 

propondo a construção de outro estado de coisas, a 

verdadeira entrada da humanidade na história em detrimento 

da situação que se encontrava naquilo que classificou como 

pré-história da humanidade em que a regência, o grande 

reitor é o capital.  

O conceito de história e tempo presente em Marx não 

é a manifestação de um epistemólogo, mas de um intelectual 

revolucionário, que participara como ser social, talvez de um 

dos momentos mais singulares de toda a história do 

capitalismo onde o seu conceito de história era colocado a 

prova a cada momento do tempo presente, seja nas barricadas 

na Prússia, seja através das publicações e correrias de todos 

os tipos que está metido um dirigente político exilado e com 

responsabilidade de receber outros militantes no exílio 

(principalmente pós 1871)66.  

                                                 
66 Nossa escrita pode até ser tomada como presunçosa, mas seria difícil 

proceder com uma estética diferente desta ao investigar parte da 

produção de um intelectual militante e dirigente. Por certo, há momentos, 

assim como também há no texto marxiano, a preocupação de que a 

interlocução sobre esta história não seja algo absolutamente restrita a um 

conjunto de cinco importantes intelectuais, mas que seja, e que seja 

mesmo, ao menos uma piscadela diante da luta de classes que consiga 

chamar a atenção do leitor para a importância da continuidade deste 

conjunto de problematizações apresentados até aqui. Diferente de Marx, 

nossa investigação se faz no universo acadêmicos e aqui temos 

problemas que Marx e Engels certamente não tiveram que ser preocupar, 

assim mesmo insistimos e a esta altura da apresentação os membros da 

banca já devem terem amadurecido as suas considerações, cabendo a 

mim a sustentação em banca desta estética, desta proposta de escrita que 

por vários momentos teve a necessidade concreta de ousar escapadelas 

diante de uma estética mais tradicional para a apresentação de uma tese 

de doutoramento. 
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Também é importante notar que a escolha de Marx 

por iniciar pela mercadoria lhe custou muitas reflexões, pois 

nos Grundrisse o dinheiro tem destaque inicial, mas logo 

observa que antes do dinheiro a mercadoria era o elemento 

que na história se manifestava de forma mais imediata. A 

vida é pautada por elas, o seu posicionamento social é 

marcado pela quantidade destes bens que se possui ou não, 

muito ou pouco, a posse dessas significará uma posição 

social. Na sociabilidade capitalista tudo é mercadoria, elas 

estão por toda parte e expressando uma quantidade de poder, 

seja ele de consumo, político ou econômico. A mercadoria 

mostra quem é quem no mundo do mercado e é este tempo 

presente altamente contraditório que Marx está apresentando 

como resultado de seus estudos. Neste sentido as 

“metáforas” apresentadas anteriormente demonstram o 

significado da mercadoria e do dinheiro no tempo presente, 

e insistimos, a essência desta relação não se alterou durantes 

os últimos séculos. 

Como dissemos, o primeiro capítulo do livro trata da 

mercadoria porque é ela a expressão mais imediata do mundo 

da produção. Da Pré-história ao século XIX. Evidentemente 

que é no sistema capitalista que a produção das mercadorias 

se intensificou, e um tipo de mercadoria específica que já 

existia que é a força de trabalho também intensificada e 

passou a ser predominante com o sistema de assalariamento 

durante o processo de desenvolvimento da revolução 

industrial.  

No assalariamento, o sujeito que trabalha em troca de 

um salário, não fora invenção de uma mente diabólica, 

singular, do sistema capitalista, este já existia desde a Grécia 
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Antiga, mas predominantemente este fenômeno acontece no 

sistema capitalista entre os séculos XVIII e XIX. Graças ao 

assalariamento temos um número maior de mercadorias e, 

sobretudo, mercadorias especiais, capazes de produzirem e 

reproduzirem mercadorias, e aqui falamos da força de 

trabalho como a mercadoria de todas as mercadorias.  

A crítica em 1859 inicia apresentando a mercadoria 

em seus aspectos de uso e de troca. Estes dois temas são 

tensos, mesmo no Capital em 1867 onde comparece a 

preocupação e expor mais apuradamente a abordagem do 

assunto após as críticas de Engels à Marx. Ele considera a 

mercadoria a partir dos economistas clássicos, que 

mercadoria é algo benéfico ao sujeito, que tem determinados 

valores para o sujeito que a cria ou a consome. Estes valores 

Marx chamou de os dois fatores da mercadoria, que são: o 

valor de uso e o valor de troca, que pressupõe dois tipos de 

trabalho, com já adiantamos nos parágrafos anteriores. O 

valor de uso é o sentido mais genérico, mais cotidiano. 

Determinados objetos possuem seu valor de uso, que pode 

ser diferente variando de lugar para lugar. Quando produzo 

algo para o meu consumo este produto é possuidor de valor 

de uso. O valor de uso, ou valor simples é aquele produto que 

é produzido por um trabalho concreto, ou seja, a pessoa 

produz algo para seu próprio uso ou de outrem. A maior parte 

da história, para Marx, foi marcada pelo valor de uso. O valor 

de uso deve ser entendido como substância, e o valor de troca 

como grandeza. Associa valor de uso à realização do produto 

necessariamente para uso próprio. Quando a produção é 

destinada à venda, visando o mercado, este produto já não é 

mais um simples produto e é chamado de mercadoria e tem 
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valor de troca.  O produtor quando realiza vários produtos 

para vender ele então faz o produto objetivando consumi-lo, 

mas alcançar com este um valor de troca e essa troca irá 

acontecer no mercado. Os produtos que estão no mercado se 

chamam mercadoria. O valor de uso tem substância, “faço 

pois é importante para mim”, e o valor de troca tem um valor 

de grandeza representante do valor histórico-social 

produzido, ou seja é feito em quantidades para receber maior 

valor de troca. Esta é a forma simples de manifestação da 

mercadoria em seus valores de uso e valor de troca. 

Na sociedade industrial, onde predomina o 

trabalhador assalariado a produção de produtos não é a 

predominante. A Inglaterra que Marx observa é o maior 

laboratório do mundo industrial onde se podia observar todos 

os dias a hegemonia da produção de mercadorias, e, para 

Marx isso é possível por não estra preso ao presente histórico 

inglês, mas por entendê-lo como uma chave de compreensão 

do devir, onde o avanço das determinações essências 

estavam mais desenvolvidas em relação a outros países da 

Europa continental. Produtos que vão ao mercado e lá 

vendidos, e, para isso, o dinheiro é o equivalente geral 

necessário para a realização das trocas. Todavia, o presente 

de Marx apresenta uma enorme quantidade de mercadorias, 

grandes riquezas e ao mesmo tempo grande miséria, o que 

chamamos aqui na tese de manifestações da questão social. 

Diante do mundo da mercadoria a literatura bem 

retratou este momento repleto de contradições. Autores 

como Oscar Wilde, Charles Dickens e Emily Brontë67, 

                                                 
67 Todos sem uma perspectiva revolucionária no sentido de Marx, mas, 

com efeito, a partir de suas particulares perspectivas foram importantes 
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retrataram muito bem o tempo presente repleto de 

contradições na sociedade industrial. A Inglaterra vitoriana 

demonstra riqueza, avanços materiais, mas também leva à 

ruína milhares de trabalhadores, os produtores de toda esta 

riqueza. As condições de saúde, casas improvisadas, a 

hipotermia, a saúde do trabalhador, a insalubridade no 

trabalho, a periculosidade, acidentes de trabalho, 

esquartejamento de crianças trabalhadoras nas máquinas e 

desgraças de todos os tipos, contrastavam radicalmente na 

paisagem do tempo presente diante da ostentação material da 

classe burguesa. 

Outro ponto importante é a forma que a mercadoria 

se manifesta no mercado, aqui falaremos apenas do valor de 

troca. Marx se detém principalmente ao valor de troca. 

Primeiramente ele apresenta o valor de uso de forma simples, 

genérica, que é a substância da mercadoria, e depois se detém 

a escrever somente do valor de troca, e ele cita apenas 

“valor”, mas saibamos que ele se refere ao valor de troca e 

que jamais pode ser aqui confundido como preço da 

mercadoria. Então usaremos apenas a palavra valor, e 

quando não estiver no sentido de valor de troca então 

falaremos valor de uso. Como acontecem essas trocas no 

                                                 
na medida em que apresentavam elementos que nada interessava ao 

poderio da burguesia no período vitoriano. Há limites, limites de classe 

o que não impediram estes autores de se silenciarem diante das 

contradições naquele tempo presente. Para Marx a crítica tem o objetivo 

de superar a esperança de um bom burguês que se sensibilizasse com as 

manifestações da questão social, ou ainda, da busca pela liberdade na sua 

particularidade vaidosa ou mesmo em morros uivantes, para Marx a 

superação se daria pela própria classe de produtores convertidos em 

mercadorias. 
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tempo presente?  As mercadorias possuem valores relativos 

umas as outros, mas podem também serem equivalentes. 

Exemplo: um castelo, quanto custa? Alguns bilhões de reais, 

já uma graxa de sapato são apenas 3 reais. A equivalência 

relativa do valor, um castelo tem um valor, se desejo comprá-

lo será necessário ter a quantidade de valor que ele expressa. 

A graxa também tem, mas os valores são distintos. Cada 

mercadoria possui seu valor, e eles são relativos, mas 

também podem ser equivalentes.  A equivalência está em: se 

chegar para comprar um castelo com 2 bilhões em graxas, 

elas podem ser equivalentes, mas nas negociações, nas 

transações econômicas, na compra e na venda da mercadoria 

é muito complicado, no mundo capitalista fazer este tipo de 

troca, essa troca simples.  

A equivalência de troca simples foi possível durante 

boa parte da história da humanidade, mas no sistema 

capitalista avançado não o é mais. Por exemplo: um caçador 

realiza um abate para o seu consumo e outro trabalhador, um 

pescador, por exemplo, para realizar a troca simples, trocar 

por um peixe a caça obtida por outro, que também fez o 

mesmo que ele, ou seja, dependendo do valor que era 

atribuído ao peixe, seria necessário três animais para se ter 

um peixe em troca. Isto é uma troca simples. Logo os homens 

identificaram que a troca simples atravancava a troca, pois se 

o pescador desejasse trocar peixe por outro animal, e o 

caçador não desejasse realizar a troca, a possibilidade de 

troca se encerrava por aqui, ou qualquer outro tipo de 

conflito poderia se estabelecer diante da troca inviável. 

 As mercadorias são relativas umas às outras, cada 

uma tem o seu valor de grandeza, mas ao mesmo tempo são 
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equivalente, elas podem se equivaler, o castelo pode ser pago 

com certa quantidade de graxas, ou, se a referência é uma 

graxa vale 3 reais eu posso decompor o castelo em várias 

partes e uma certa parte valerá o valor da graxa. Possuem 

grandezas distintas, mas são equivalentes. A necessidade de 

criar um equivalente geral de valor sob as mercadorias, 

necessidade histórica, instituiu elementos como o sal, o ouro, 

por exemplo: um quantum de sal equivalem a um copo, se 

desejo dois copos, o dobro de sal, com os mesmos quantum 

posso comprar também outro tipo de mercadorias.  

Esta é uma relação em que o equivalente geral de 

valor deve corresponder à outros valores. Está relação de 

correspondência é uma revolução na história dos números e 

das relações sociais. Assim convencionou-se (não 

harmonicamente) as trocas através de determinados 

equivalentes e evidentemente que não se tratou de um 

elemento qualquer, pois deveriam ser reconhecidos para 

além de uma comunidade, deveria ser aceito na comunidade 

dos mercadores e o ouro e a prata tiveram papel fundamental 

nesta representação fenomênica de equivalente de valores.  

Historicamente de acordo com cada local se adotava 

um material diferente como equivalente geral, em outro 

espaço no lugar do sal ou outro, poderiam ser caroço de 

cacau. Sem a determinação de um equivalente que seja 

realmente geral estabelece-se um problema, pois trava 

também a troca da mercadoria, pois se caroço de cacau não 

teriam valor em determinado espaço não há troca que se 

efetive. Estamos esboçando aqui algumas palavras sobre 

parte da história da mercadoria, e, foi necessário a partir 

destas problematizações adotar uma outra forma de relação 
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de troca, cada vez mais determinada por convenções 

maiores, mais gerais, escolhendo o equivalente na forma 

mais aceita. Assim, considerando que o capitalismo não é a 

troca simplesmente, não é o comércio particular apenas, mas 

um processo de relação social e que se dá a partir de 

determinados elementos criados historicamente em uma 

sociedade dividida ente proprietários dos meios de produzir 

e não proprietários destes meios. Capitalismo é um sistema 

internacional, e tem uma proposta de comércio universal, 

que se efetiva já no período vitoriano na Índia, China e partes 

da África e América.  

A importância do desenvolvimento do mercado 

internacional, das negociações entre vendedores e 

compradores de mercadorias, e a importância do equivalente 

geral, é fundamental para entendermos o dinheiro como este 

equivalente, em sua forma mais abstrata, como se 

manifestava para Marx. Se trabalha em troca de dinheiro, e 

o que Marx procura demonstrar é que o dinheiro é uma 

expressão de valor. O dinheiro é uma representação, uma 

abstração de todas as mercadorias que existem no mercado.  

O dinheiro é uma relação social determinada, 

fenomenicamente representado é um papel impresso 

fetichizado. O papel ou a moeda podem ser uma das formas 

aceitas de manifestação do dinheiro, mas é necessário 

enfatizar que dinheiro não é a cédula de dólar ou o metal da 

moeda, mas uma relação socialmente aceita, normalmente 

pela força do Estado e dos donos de capital à toda sociedade. 

O papel moeda é apenas uma forma fisiológica (física) de 

manifestação do dinheiro que representa valor de troca, 

como valor de uso as propriedades do dinheiro são outras. O 
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dinheiro pode representar toda riqueza humana produzida, 

quando tenho 2 reais, não tenho apenas um papel escrito 2, 

além disso eu tenho uma quantidade de riqueza socialmente 

produzida. Esse papel expressa a riqueza produzida pelos 

trabalhadores, a parte abstrata deste papel que equivale a um 

universo rico de mercadorias porem mistificadas, olhamos 

para o dinheiro e não observamos um conjunto social de 

trabalhadores assalariados explorados e sim um sapato, uma 

bolsa, uma caso, livros, bananas, etc. 

A mercadoria na sua forma equivalente geral de valor 

evoluída no papel faz com que não enxerguemos a riqueza 

social produzida pela classe trabalhadora; “O patrão deu o 

salário hoje”; esse salário representa uma troca desigual de 

valores, expressão em uma quantidade de equivalente geral 

de valor, que equivale a outras riquezas produzidas por 

outros trabalhadores pelo mundo a fora, e essa ideologização 

(fetiche) não permite enxergar que se vende uma mercadoria 

recebendo o equivalente de outras mercadorias.  Não se 

consegue enxergar todo processo produtivo que está inserida 

a classe trabalhadora. “O que a greve dos trabalhadores lá 

tem a ver comigo aqui”?  

Quando o trabalhador não consegue enxergar o 

equivalente geral de valor pelo qual vendeu a sua força de 

trabalho. Ele não consegue entender também que essa 

quantidade de valor é fruto que expressa outras mercadorias 

produzidas por outros trabalhadores no mundo. Marx 

enfatiza isso porque entende que em caráter internacional a 

classe trabalhadora tem que entender o que ela é diante do 

mundo das coisas em que vivemos. O fetiche aguça cada vez 

mais o individualismo do sujeito, o compartimenta diante do 
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todo não identificando o valor, mas apenas o preço das 

relações coisificadas, seja dos sapatos, dos alimentos e do 

salário.   

Marx dá ênfase na mercadoria porque a ela, 

coisificada, esconde todo um complexo de relações sociais 

que são interligadas.  Uma vez escondida a realidade das 

relações sociais de produção da riqueza oculta-se o real 

funcionamento da sociedade capitalista, coisa que a classe 

burguesa se atinou durante todo período de vida de Marx, 

reprimindo com todo poderio as manifestações dos 

trabalhadores e sua vanguarda, como procuramos 

demonstrar nas seções anteriores. 

A proposta de Marx é destruir o fetiche da 

mercadoria, entender o sentido de desfetichizá-la, para que 

se entenda o processo de produção do valor e como neste 

processo o capital se apropria do trabalho mantendo a 

riqueza nas mãos de uma classe e a miséria nas mãos da 

outra.  O caráter fetichicista da mercadoria é reapresentado 

na seção final de “O Capital”, mais claramente e também de 

forma mais resumida demonstrando a insistência de desvelar 

a mercadoria, o dinheiro e a fetichização da relação social 

que produz valor através da exploração de uma classe sob a 

outra. 

Na apresentação destes dois capítulos em 1859 

encontramos a manifestação da história na medida em que 

fala do mundo concreto, embora em sua perspectiva abstrata, 

essencial ou geral. Isso não significa a inexistência da 

história, mas a apresentação de suas investigações 

historicamente pautadas sobre o tempo presente daquela 

sociedade capitalista. Está tratando de apresentar uma 
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explicação científica que supera a lógica greco-medieval e a 

moderna, pois Marx apresenta uma explicação pautada na 

realidade mais concreta, na imediaticidade, o que 

entendemos em nossa pesquisa como o tempo presente. Para 

isso não parte de formulações metafísicas ou alegorias, mas 

de relações sociais contraditórias que nem mesmo a própria 

burguesia conseguira varrer para de baixo do tapete. Tratava-

se de se ocupar do mundo dos homens e este mundo gritava 

por todos os lados, pelas ruas, na literatura, nas fábricas, 

pelos bairros operários, pelos tecidos, igrejas e tabernas. 

Como afirma Ivo Tonet, recentemente em um 

pequeno livro de divulgação, lançado pelo Instituto Lukács 

em 2013, que se ocupa de tratar destes apontamentos 

realizados no parágrafo antecedente sobre o método, 

ontologicamente pensado. Uma nova ontologia produzida 

por Marx como nos apresenta Tonet: 

 

Não foi, porém, como se poderia pensar, por 

falta de tempo ou de interesse pela questão que 

Marx não escreveu nenhuma obra específica 

sobre a questão do método. Na verdade, essa 

atitude de Marx expressa a sua postura diante 

desta problemática. Totalmente ao contrário dos 

pensadores modernos, seu pensamento não se 

instaura como uma gnosiologia, mas como uma 

ontologia. Isto porque ele compreende que as 

questões relativas ao conhecimento só podem 

ser resolvidas após a elaboração de uma teoria 

geral do ser social, vale dizer, de uma ontologia 

do ser social. Essa ontologia do ser social, cujos 

lineamentos fundamentais podem ser 

encontrados nas obras de juventude – 

especialmente nos Manuscritos econômico-

filosóficos, em Para a questão judaica, em A 

sagrada família e em A ideologia alemã, – está 
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suposta em toda a obra posterior de Marx, que 

terá um cunho mais acentuadamente científico. 

Por isso mesmo, para ele, não há um método 

que possa ser apreendido previamente ao ato do 

conhecimento (TONET,2013, p. 70-71). 

 

Ao tratar da mercadoria, da maneira que realiza Marx 

está expondo o seu método e a história é o eixo central de sua 

ontologia. Nos capítulos que compõe a obra de 1859 se 

manifesta a todo o momento as contradições de uma 

sociabilidade onde o ser social não se realiza plenamente e 

hegemonicamente é estranhado diante da atividade que lhe 

deveria ser vital. Marx apresente as contradições das 

mercadorias, as contradições entre valor de uso e valor de 

troca, a contradição do dinheiro que embora muito aceitem, 

não põe valor nas coisas, nas mercadorias, mas o trabalho 

como fonte de valor, e um tipo específico de trabalho geral, 

que não exclui qualquer outra forma de trabalho.  Marx fala 

de uma história em que as relações sociais no tempo presente 

não são apresentadas e coube à Marx a concretização da 

necessidade revolucionária de se debruçar sobre este 

funcionamento da sociedade burguesa industrial para que a 

organização da classe fosse substancialmente superior a de 

outros momentos da história onde a classe trabalhadora ficou 

a ver navios quando da união e apropriação política e 

econômica da classe burguesa, seja no “89 Francês” ou nos 

momentos pós fevereiro de 1848.  

A publicação de 1859 se faz necessária por ser uma 

ferramenta teórica na mão da vanguarda do proletariado que 

tem o fito de revolucionar o mundo, (insistimos no termo 

revolução) e como já afirmamos, era necessário entender 
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como funcionava a sociedade. A publicação da crítica à 

economia política tem a função de falar do tempo presente e 

assim o faz. Se no ano de 1859 se espera um grande êxito, já 

afirmamos também que não viera, pois nem os interlocutores 

mais próximos de Marx conseguiram entender a proposta, ao 

menos, no caso de Engels, a da exposição que deveria ser 

melhorada, como de fato foi quando da publicação em 1867 

de “O Capital”. 

Ainda sobre os capítulos da mercadoria e do dinheiro 

é necessário enfatizarmos que Marx está escrevendo sobre o 

presente mais imediato, queremos dizer com isso que os 

capítulos da mercadoria e do dinheiro que inauguram a 

publicação mais aprofundada da crítica à economia política 

trata-se de uma escrita da história e tempo presente que não 

era o traço marcante da historiografia daquela época e nem 

des outras áreas das ciências históricas. A força de trabalho 

é a mercadorias das mercadorias e é desse mundo que Marx 

está tratando. Uma sociedade que deve agudizar ainda mais 

as suas contradições até que se apresente uma época de 

revolução social.  

Sabemos que no “O Capital”, Marx aprofunda o 

conteúdo do libro de 1859 e uma demonstração sobre suas 

abordagens sobre o mundo industrial e o trabalho alienado é 

apresentada no capítulo 8 de “O Capital”. Com ele 

conseguimos observar mais claramente como é que a 

abordagem da mercadoria em 1859 realmente está tratando 

do tempo presente, da realidade concreta de sua época, 

descartando de uma vez por todas aquelas interpretações de 

que o Marx crítico da Economia Política se comporta como 

um economista, um cientista apenas preocupado em entender 
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a sociedade que vive. Ou ainda do pensamento que focaliza 

um Marx teórico na maturidade geracional e um Marx 

revolucionário, mais distante de paixões políticas, por isso 

mais científico e objetivo. Não se trata nada disso. A análise 

de 1859 é exatamente o oposto destas conjeturas. Marx está 

preocupado em abordar a história do tempo presente e é o 

que confirmamos anos depois com a publicação do 

“Capital”, onde reaparece o capítulo da mercadoria e do 

dinheiro (reformulados, principalmente sobre o dinheiro) e 

acompanhado de uma série de exemplos históricos (vide o 

capítulo XXIII e XXIV) do tempo presente à um passado 

mais distante.  

Veremos que na Crítica de 1859, além da necessidade 

do ser social geral, Marx também se detém a particularidade 

do trabalho na história do presente, porém, identificamos 

durante a investigação que estas características ficam mais 

evidentes e aperfeiçoadas no que diz respeito à apresentação 

de sua crítica. Vejamos como é que Marx inicia o capítulo 8 

e como é impossível sustentar um Marx abstrato e 

generalista, no sentido vulgar destes termos, em 1859: 

 

Partimos do pressuposto de que a força de 

trabalho seja comprada e vendida pelo seu 

valor. Seu valor, como o de qualquer outra 

mercadoria, é determinado pelo tempo de 

trabalho necessário à sua produção. Se, 

portanto, a produção dos meios de subsistência 

médios diários do trabalhador exige 6 horas, 

então ele precisa trabalhar 6 horas por dia para 

produzir diariamente sua força de trabalho ou 

para reproduzir o valor recebido por sua venda. 

A parte necessária de sua jornada de trabalho 

compreende então 6 horas e é, portanto, 
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mantendo-se inalteradas as demais 

circunstâncias, uma grandeza dada. Mas com 

isso não é dada a grandeza da própria jornada de 

trabalho (MARX, 1996, p. 345). 

 

Ao tratar da jornada de trabalho ainda a singularidade 

do trabalhador não é apresentada, mesmo porque este não é, 

no momento da exposição, o objetivo de Marx. A análise da 

jornada de trabalho, de seres sociais mercantilizados, se 

coloca diretamente a problematização do tempo presente 

mais concreto. Principalmente quando Marx apresenta três 

possibilidades de jornada de trabalho na sociedade 

capitalistas, todas elas demonstrando como estas jornadas 

são flexíveis tendo como limite a capacidade do trabalhador 

de trabalhar por uma determinada quantidade de tempo, no 

caso, chegando até 18 horas diárias de jornada de trabalho. 

Marx demonstra isso de forma bem elaborada, deixando ao 

leitor uma clara manifestação daquilo que ocorria em seu 

tempo presente, onde a extração de mais-valia e o tempo 

necessário para a reprodução da própria força de trabalho 

compunham a jornada completa de exploração.   

Interessante notar que neste capítulo, Marx retoma 

com mais profundidade o debate dos anos de 1848 e 1849 de 

“Trabalho Assalariado e Capital” e também dos anos 1865 

de “Salário Preço e Lucro”68, o que faz evidenciarmos 

                                                 
68 Trata-se de um pronunciamento de Marx, enquanto redigia “O 

Capital”, no Conselho Geral da  Associação Internacional dos 

Trabalhadores, publicado postumamente em Londres em 1898. Outro 

elemento importante, evidente, é que ao passo que redige sua Crítica, que 

em 1867 será a sua obra máxima, Marx não deixa de militar na 

Internacional, demonstrando outro elemento de permanência importante: 

o intelectual não se separa do dirigente político revolucionário. E estamos 
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elementos de permanência, e, o mais importante, que a sua 

construção de uma crítica histórica ao tempo presente 

germinava muito antes da aparição pública de 1859 e 1867, 

porém, cada vez mais aprofundada. Chamamos assim a 

atenção para a questão da continuidade em Marx. 

Em “O Capital” a exposição fica mais clara, porem é 

também necessário observar, trata-se do capítulo 8, ou seja, 

ainda inicio da apresentação de sua crítica mais aprofundada 

nos anos de 1860, porém, a exposição ainda se preocupa em 

desvelar a essência mais geral da sociabilidade capitalista e 

é isso que encontramos em 1859. Mais uma vez, entender o 

conceito de história e tempo presente em Marx na obra de 

1859 nos exigiu avanços e recuos constantes, assim como 

pode observar mais uma vez o nosso interlocutor ao 

avançarmos na exposição da Crítica efetivada por Marx 

apenas anos depois. 

Em 1859, a Crítica se refere à história em diversos 

momentos da apresentação nos dois capítulos: Sobre a 

“história dos preços das mercadorias” (Marx, 1982, p.80); 

“demonstração minuciosa a partir da história dos preços” 

(Marx, 1982, p.81); “Toda a história da cunhagem de 

moedas desde o início da Idade Média até bem adentro do 

século XVIII se resume na história dessas falsificações 

bilaterais e antagônicas...” (Marx, 1982, p.83); “na história 

das falsificações do dinheiro, empreendidas pelo governo 

                                                 
convencidos de que este elemento deve ser enfatizado a todo o momento, 

principalmente para o presente do doutorando, onde cada vez mais é 

possível observar, por parte da tradição marxista, certo afastamento da 

perspectiva revolucionária marxiana que não deixa dúvidas do que 

poderíamos aqui chamar de constituição do ser social em perspectiva 

revolucionária em seu tempo presente. 
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francês e inglês...” (Marx, 1982, p.89); “uma história 

clássica dos preços” (Marx, 1982, p.116); “A história do 

papel-moeda no século XVIII serviu de fundo histórico do 

debate” (Marx, 1982, p.120). 

O que dignifica o parágrafo acima, recheado de 

citações onde comparece a palavra história no texto do 

capítulo sobre a mercadoria e o dinheiro em 1859 em relação 

ao conceito de história e tempo presente em Marx? 

Se fossemos guiados por uma perspectiva 

quantitativista, seria possível elencarmos até mesmo gráficos 

sobre a obra, apresentando ao nosso interlocutor um ranking 

aritmético sobre as palavras utilizadas em 1859. Entretanto, 

este não é o nosso objetivo. 

O conjunto de citações acima nos demonstrou que em 

nenhum momento da “Crítica” Marx está preocupado em 

apresentar o conceito de história e tempo presente, pois ele 

está dado para a apresentação da “Crítica” e não há a mínima 

preocupação em desenvolver um capítulo, sequer uma seção, 

para explicar o conceito de história e tempo presente. 

Qualquer preocupação em apresentar um sentido histórico 

fora formalizado no prefácio. Tratava-se agora de colocar em 

prática a análise a partir de conceitos amadurecidos durante 

a sua trajetória e aplicados sem mais rodeios na análise da 

sociedade capitalista de seu tempo.  

A história aparece como elemento vital nas 

considerações durante a constituição do capítulo da 

mercadoria e do dinheiro, mas o que mais importa agora para 

Marx é a construção de uma apresentação que tem como 

pressupostos estes conceitos para analisar a essência da 

sociabilidade capitalista no mundo industrial. Sua 
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preocupação não é falar da história explicitamente, ela já é 

em 1859, um pressuposto básico e central para compreender 

o percurso de análise das relações de valores, tipos de 

trabalho e a vida coisificada, alienada diante do “deus” 

dinheiro.  

Trataremos agora de nos referenciarmos mais 

diretamente aos dois capítulos, consecutivamente da 

mercadoria e do dinheiro para finalizarmos estes nosso 

estudo sobre o conceito de história e tempo presente em Karl 

Marx na construção de sua crítica da economia política, 

formalmente apresentada pela primeira vez em 1859. 

Marx não está preocupado neste primeiro momento 

em apresentar ao seu leitor as singularidades das várias 

manifestações do trabalho simples ou concreto como 

também o chama. Ele está tratando de um debate que focaliza 

o valor, necessariamente a substancia do valor, ou seja, a 

essência do valor a partir da manifestação do valor em sua 

forma mais vulgarizada, expressa nos preços das 

mercadorias, e aqui nos interessa a mercadoria força de 

trabalho, também expressa em um preço vulgarizado no 

mercado da força de trabalho onde os vendedores, os 

trabalhadores, colocaram a venda a sua única mercadoria a 

um preço médio determinado pelo mercado de seres 

humanos vendedores de sua força de trabalho. 

Todavia, Marx, diante desta realidade concreta, nos 

capítulos de 1859, está preocupado com a origem do valor, 

como é que ele é produzido, qual é o elemento comum que 

faz existir um valor médio expresso em preços de 

mercadorias? Para isso Marx inicia sem definir nada, segue 

apresentando as considerações já existentes sobre as 



- 181 - 

mercadorias repetimos, seu valor de uso e valor de troca. 

Identifica que o valor de uso de uma mercadoria é 

aquele que se relaciona a sua utilidade, a um produto mais 

direto de consumo e que atende as necessidades quotidianas 

do produtor, e que ao produzir, domina o processo de 

transformação e se objetiva no mesmo diante das 

necessidades que o colocou diante a feitura, da produção de 

utilidade direta em sua existência. Já problematizamos que 

este tipo de atividade é cada vez mais rara diante do 

fenômeno do capitalismo. Não queremos dizer com isso que 

diante do modo de produção capitalista o valor de uso deixa 

de existir, ao contrário, ele não só continua existindo como é 

de fundamental importância para a existência do outro tipo 

de valor: o valor de troca. 

Marx enfatiza que um não existe sem o outro e que a 

existência destes valores representam uma contradição, 

superável, mas que, em termos de uma sociabilidade 

capitalista, com a manutenção da propriedade privada, com 

o assalariamento e a extração de mais-valia, esta contradição 

será marcante na constituição das mercadorias, portanto na 

vida dos trabalhadores.  

Na sociedade capitalista o valor de uso representa a 

substância, independente da forma social, do período 

histórico que é produzido. Marx diz, não interessa quem o 

produziu, desde que o seu conteúdo seja o que dá interesse 

ao consumidor. A forma de trabalho, pouco importa se a 

substancia que faz atender as minhas necessidades são 

mantidas. Marx dá claros exemplos: 
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É impossível comprovar pelo sabor do trigo que 

o cultivou, servo russo, camponês parcelário 

francês ou capitalista inglês. Ainda que seja 

objeto de necessidades sociais, e estar, por isso, 

em contexto social, o valor de uso, contudo, não 

expressa nenhuma relação social de produção 

(MARX, 2005, p. 57-58). 

 

Diríamos, ao consumirmos uma paçoca, pouco 

importa se esta paçoca foi produzida aqui ou ali, diante da 

minha necessidade de consumo, no caso, paçoca de 

morango, o que mais importa é realizar o meu desejo de 

consumo. Se esta paçoca é produzida na cidade de Mirassol, 

São Paulo ou Asunción, se as condições de trabalho de uma 

cidade em relação a outra são de exploração absurda dos 

trabalhadores que vendem a sua força de trabalho para as 

fábricas de paçocas, de nada vale isso, pois o que vejo diante 

de mim é a mercadoria que atenderá a minha necessidade de 

consumo. Todo o complexo da produção que faz existir a 

paçoca em meus lábios é indiferente se pretendo me realizar 

apenas no consumo, e acrescentaríamos, poderá parecer 

muito estranho ao consumir uma paçoca de morango 

acompanhada de uma conferência sobre o processo 

produtivo da paçoca para somente assim depois consumi-la. 

Observamos que a história aparece como crítica das 

formas que se determina, na sociedade industrial, as relações 

sociais entre pessoas. O conceito de história e tempo presente 

é colocado na “Crítica” de 1859 na medida em que Marx se 

propõe apresentar as formas ideologizadas de relações 

sociais juntamente com sua crítica do presente histórico. 

Temos desta maneira um conceito de história que propõe a 

desmistificação das relações sociais, demonstrando a sua 
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historicidade e as verdadeiras formas em que se assentam as 

relações sociais capitalistas. 

Marx faz isso na medida em que problematiza a 

definição de mercadoria no mundo do trabalho, passo a 

passo, no capítulo primeiro. Ocupa-se ainda de promover um 

breve apontamento sobre a história das mercadorias onde 

debate com autores que também pensaram a mercadoria e a 

sociedade de mercado, indicando, sempre de forma crítica, 

suas insuficiências no que tange a explicação e compreensão 

do mundo industrial. Seus apontamentos históricos é um 

debate crítico com autores como William Petty, 

Boisguillenbert, Sismondi e Ricardo. São homens de carne e 

osso, intelectuais que receberam de Marx a crítica histórica 

e uma proposta de superação e isso é feito a partir das 

proposituras já existentes destes autores, o que chamamos de 

crítica interna. O diálogo marxiano não permite uma cena de 

genuflexão diante de seus interlocutores, pois se tratava de 

produzir uma compreensão sobre o presente imediato que 

fosse muito clara e com um propósito necessário: a 

revolução.  

A história é abordada de modo materialista, a 

realidade comporta a fantasia, mas a fantasia apenas, não 

permite o entendimento da realidade. E, é também diante 

deste problema que a “Crítica” fará sempre referências 

gerais, mas sem perder de vistas imediaticidade que 

chamamos de tempo presente. Trata-se de uma história 

necessariamente humana, realizada socialmente diante de 

condições determinadas, e no caso de Marx, o momento 

histórico possibilitou um conceito singular de história, 

porque as condições objetivas permitiam a expressão da 
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subjetividade do autor na construção conceitual. Não se 

tratou e uma necessidade determinada pela vontade subjetiva 

do sujeito, mas de relações entre objetivo e subjetivo em um 

tempo e espaço determinado. 

Quando trata do dinheiro, o tempo presente é 

apresentado em sua imediaticidade, com eventos históricos 

rapidamente localizados fora do idealismo. Marx apresenta 

problematizações a partir do mundo concreto, embora a 

análise central seja ainda geral sobre a mercadoria e o 

dinheiro, pois em 1859 o que temos acesso é apenas parte da 

constituição de sua crítica à economia política. Quando 

avançamos é possível observar um todo organizado por 

Marx na constituição da crítica e o que concretamente se 

observa na obra de 1859 é ainda predominantemente a crítica 

mais geral às formas de sociabilidade, com momentos em 

que o particular comparece com a necessidade de exposição 

concreta da investigação. No “Capital” a lógica aparece mais 

clara, entre o universal, o particular e o singular.  

Marx propõe uma história explicativa, que consiga 

demonstrar a explicação, que supere as dificuldades de 

análise de até então. O presente trata-se de “um processo 

histórico a ser explicado” (MARX, 2005, p. 93) e esta 

característica também constitui o seu conceito de história 

sobre a própria história. 

Na análise do dinheiro, a lógica dialética mantem-se 

como linha expositiva, todavia, fica cada vez mais evidente 

a preocupação em historicizar apresentando o particular. 

Queremos dizer com isso que ao apresentar ao seu leitor sua 

análise no que se refere a medida dos valores, o faz 

considerando o presente histórico e o processo que constitui 
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esse mesmo presente. Marx é farto de exemplos históricos 

quando apresenta as teorias sobre a unidade e medida do 

dinheiro. Sobre a circulação, sua exposição não se detém a 

uma abstração qualquer, as ruas londrinas são citadas, as 

lojas, as vitrines e as relações destas mercadorias com outras 

partes do mundo, como a Índia e Rússia. A história é 

apresenta a partir da conexão de múltiplas relações entre 

particularidades distintas, mas interligadas pelo capital.  

A abstração se faz e é apresentada, necessariamente, 

a partir de uma processualidade histórica, onde se explora 

um conjunto de fatos, não como coleção, mas como 

elementos sociais, imprescindíveis para a compreensão do 

presente. A história não é um pano de fundo, mas o cimento 

onde Marx se propõe a construção de uma explicação em 

processo de crítica que necessita considerar a existência das 

partes que constituem um complexo de complexos, possíveis 

de serem explicados a partir de seu tempo. 

Assim, o conceito de história e tempo presente, 

comparece em cada página de sua “Crítica”, como 

pressuposto básico para a análise da sociedade capitalista. 

Negar ou mesmo marginalizar a história seria desconsiderar 

o fundamento central do pensamento de Marx e Engels sobre 

a nova concepção de mundo que juntos, embora o destaque 

aqui seja para Marx, realizaram. 

O materialismo histórico-dialético, e o conceito de 

história e tempo presente em Marx, continuarão em 

construção após a publicação de “Para a Crítica da Economia 

Política”. Como apresentamos, em momentos anteriores da 

tese, após esta publicação, Marx retomará os seus estudos. 

Realizando o que chamamos de “balanço” acerca de suas 
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análises e caracterizações a partir do tempo presente sobre a 

história em constante movimento. 

Nosso estudo apresentou até aqui um conjunto 

possível de inferências acerca de dois conceitos tratados 

como sendo de centralidade na constituição do pensamento 

de Marx e esperamos termos atingido os objetivos colocados 

inicialmente. Sem a pretensão de escrever uma história sobre 

a história em Marx, nossa investigação buscou contribuir 

para o debate, sobretudo entre História e Ciências Sociais, 

embora não tenhamos, repetidamente, anunciado esta 

proposição, pois se entendeu que ela se manifesta ao passo 

que debatemos com um autor que está pra além de qualquer 

determinação departamental do conhecimento. 

Encaminhamos desta maneira a finalização deste 

nosso estudo sobre o conceito de história e tempo presente 

em Marx, através da sua crítica à economia política, 

publicada pela primeira vez em 1859. Esperamos com isso 

não termos encerramos absolutamente nada, pois os 

resultados que obtivemos mais nos abrem novos caminhos 

do que coloca portas estreitas sobre os estudos acerca de Karl 

Marx e tempo presente. 

Para um estudo mais aprofundado, ver nossa tese 

completa, disponível em: https://marxismo21.org/wp-

content/uploads/2012/08/O-conceito-de-Hist%C3%B3ria-

em-Marx-Jean-Menezes-FFC-Unesp-Mar%C3%ADlia.pdf. 
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