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Introdução

Este é o segundo livro vinculado ao projeto de pesquisa integra-
do “Crise do capital e fundo público: implicações para o trabalho, 
os direitos e a política social”, no âmbito do Programa Nacional de 
Cooperação Acadêmica, envolvendo docentes e discentes da Universi-
dade de Brasília (UnB), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ) e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
A primeira parte desse projeto coletivo esteve sob a coordenação 
da profa. Ivanete Boschetti (2014-2017) e, a partir de 2018, do Prof. 
Evilasio Salvador. Esse projeto é financiado com recursos da CAPES, 
proveniente do Edital n. 071/2013, na modalidade PROCAD/CAPES.1

O primeiro livro, Marxismo, política social e direitos, lançado em 
2018, vinculado ao projeto, que envolve 28 docentes/pesquisadores, 
apresentou os resultados parciais de nossos estudos, com ênfase so-
bre a pertinência e a vitalidade do marxismo na análise da realidade 
contemporânea, considerando a centralidade do trabalho na vida 
social, o vigor do método marxiano na apreensão de múltiplas deter-
minações que, por um amplo conjunto de mediações, possibilitam a 
reprodução ideal do movimento do real. Como bem dissemos naquela 
ocasião, trata-se de superar abordagens fragmentárias e imediatistas 
dos objetos, que ocorrem quando os sujeitos pesquisadores, sob dadas 

1. Sobre a constituição das equipes que integram a pesquisa e sobre o processo de aprovação 
do projeto “Crise do capital e fundo público: implicações para o trabalho, os direitos e a política 
social”, ver a introdução da coletânea de Boschetti, Behring e Lima (2018).
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condições objetivas, abandonam a razão e se lançam no precipício de 
cultuar um “museu de grandes novidades”, que são expressões/acon-
tecimentos quase sempre arcaicos, porém remodelados e atualizados 
para assegurar funcionalidade e dominação ao capital. São exemplos 
o racismo, o heteropatriarcado, a misoginia, o trabalho infantil, mas 
também os ideários: do bem comum; de que cada um faz sua parte e 
o mundo muda e de que há um “universo particular”, uma espécie de 
“mundo para chamar de seu”, na família, na vida afetivo-sexual e na 
singularidade de cada indivíduo, em que todos estariam preservados 
das determinações societárias.

De posse e na defesa de uma razão crítico-dialética, mostramos 
como estas ilusões são construídas e como a luta de classe de fato se 
constitui motor da história. Neste front, as classes dominantes articulam 
interesses econômicos, políticos e culturais e disseminam verdadeira 
guerra com táticas variadas, ora de enfrentamento aberto, ora em ações 
que tentam dissimular seus interesses, na reprodução da clássica ideo-
logia burguesa de universalizar, como se fosse possível, os interesses 
burgueses na forma de interesses de todos indistintamente. Longe de 
se constituir em algo ultrapassado, esta última tática é mais usual prin-
cipalmente em momentos de crise, em que a burguesia adere à lógica 
de imputar as responsabilidades econômicas e políticas para todos.

Em sua travessia, as classes dominantes efetivam um verdadeiro 
massacre material e ideológico vendendo ilusões quanto à possibi-
lidade de humanizar o capitalismo; de o Estado se constituir numa 
espécie de árbitro e trincheira do bem comum, ao gosto dos funda-
mentos liberais; ou ainda, se empenham em convencer trabalhadores e 
trabalhadoras de que o capitalismo é o ápice da sociabilidade. Assim, 
criam, estimulam e investem em espaços de socialização que tornem 
os indivíduos prisioneiros do ideário de que a essência humana 
consiste na competitividade, no individualismo e na posse de uma 
natureza egoísta que os levariam à busca desenfreada e empoderada 
por mercantilizar e extrair lucro de tudo em volta.

E assim, em um momento histórico tão avassalador como este 
em relação à destruição dos direitos, da natureza e do trabalho, 
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encontramos toda ordem de obstáculos para produzir e disseminar 
pensamento crítico, que seja capaz de revelar que a essência humana 
está no conjunto das relações sociais. E que estas determinam, de modo 
complexo e mediado, a existência, sem reducionismos e maniqueís-
mos entre objetividade e subjetividade. Trata-se do reconhecimento 
teórico-metodológico de que a vida social acontece sob a regência da 
objetividade em uma perspectiva de totalidade.

Por isso reivindicamos a perspectiva teórico-metodológica de 
totalidade, própria do método da crítica da economia política. É nesta 
trilha que ficamos frente a frente com a sociedade burguesa em seu 
momento de crise estrutural, debatendo-se para ganhar fôlego na 
seara das inúmeras contradições entre o desenvolvimento das forças 
produtivas e as relações sociais de produção. O éthos burguês ganha 
oxigênio mediante o estreitamento das possibilidades civilizatórias. A 
cada novo passo, a burguesia em defesa dos seus interesses genuínos 
por proteção⁄ampliação da propriedade privada e da acumulação de 
riquezas destrói, no mundo do trabalho, o que significou conquistas, 
resultado de lutas sociais, a exemplo dos direitos e das políticas sociais. 
Neste sentido, a disputa pelo fundo público, por inserção no trabalho 
e por uma dada concepção de família e do que são os direitos da mu-
lher, da população negra e LGBTI evidencia os interesses antagônicos 
entre as classes sociais fundamentais.

A ordem burguesa se transmuta de forma cínica e sem nenhum 
pudor do pomposo ideário de aperfeiçoamento das relações sociais 
vigentes via iniciativas jurídico-políticas e tantas outras práticas, 
que no limite foram civilizatórias, no ideário do “vale-tudo”. E isto 
está na disputa do fundo público, bem como na disputa de tudo que 
interessa ao universo burguês. Não é à toa que temos visto a intera-
ção de práticas modernas e arcaicas na extração da mais-valia com 
o requinte da crueldade, quando o capital define como necessária a 
tática de promover o trabalho em situação análoga ao trabalho escra-
vo; quando utiliza — e eventualmente faz apologia — (d)o trabalho 
infantil; quando impulsiona a reprodução da violência sexista e he-
teropatriarcal no ambiente do trabalho, das famílias e das vivências 
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amorosas, com alto índice de violência, de feminicídio e de crimes 
heterossexistas e racistas.

Neste segundo livro, já em fase de conclusão do projeto 
 PROCAD/ CAPES, destacamos as reflexões, fruto de nossas pesquisas 
que objetivam a temática: Crise do capital e fundo público: implicações 
para o trabalho, os direitos e a política social. Assim, comparecem à 
reflexão pública 15 capítulos que, articulados, intencionam contribuir 
para descortinar particularidades do movimento do real, notadamente 
na realidade brasileira. Novamente é importante ressaltar o fio con-
dutor que permitiu a articulação profunda entre a realidade, a equipe 
de pesquisa, os estudos e seus resultados.

Em primeiro lugar, não se trata de estabelecer mera ordem nas 
coisas, mas de reconhecer a prioridade que assume o método na 
abordagem crítico-dialética e de como se processam o entendimento 
e o compromisso de cada pesquisadora e pesquisador envolvida⁄o 
neste projeto com uma “perspectiva de investigação da realidade que 
rompe com a mistificação, a reificação e o fetichismo da mercadoria, 
elementos que estruturam a dominação burguesa [...]”.2

Ademais, a trajetória vivenciada nos permitiu estudos reflexivos, 
reuniões de planejamento e de avaliação, participação em bancas 
de mestrado e de doutorado, missões de docência e de pesquisa 
e realização, até aqui, de cinco seminários de caráter nacional que 
possibilitaram o exercício da produção intelectual coletiva. Foram 
momentos de fértil socialização dos fundamentos teórico-metodológi-
cos, das informações e dados de cada uma das respectivas pesquisas 
que integram o projeto, de modo a nos provocar profícuas reflexões, 
bem como questionamentos e aprimoramentos. Até o final do projeto, 
está prevista a realização de mais dois seminários de caráter nacional, 
sendo o último em Brasília (UnB) onde teremos o encerramento da 
pesquisa financiada na modalidade PROCAD/CAPES.

Para destacar outro aspecto que consideramos bastante relevante 
e que se constituiu, também, em um fio condutor entre os estudos 

2. Boschetti, Behring e Lima (2018, p. 14).
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desenvolvidos temos a crítica amplamente discutida nesta equipe 
ao tão disseminado, nos dias atuais, ideário da “cortina de fumaça”.

Trata-se da lógica de que, principalmente, desde o golpe de Es-
tado de novo tipo de 2016 e do mar conservador que se abriu diante 
de nós, com a instauração de práticas autocráticas e anticivilizatórias, 
as forças deletérias de direita tentariam persuadir e até mesmo des-
viar atenção da maioria da população, como teriam feito em outros 
momentos, com a divulgação de matérias relacionadas: a ataques 
aos direitos humanos, ao feminismo e às conquistas de direitos das 
mulheres; matérias racistas, LGBTIfóbicas, dentre outros alvos. Ou 
seja, denomina-se “cortina de fumaça” por indicar que enquanto 
discutimos e reagimos a esses ataques, o fundamental, aquilo que 
supostamente importa verdadeiramente — as medidas econômicas 
— estava se consolidando sem a resistência à altura.

Nossa crítica é de que não é possível desmembrar, de modo mecâni-
co e economicista, materialidade e subjetividade, cindir, com inspiração 
positivista, formas econômicas das políticas e culturais. Lamentavelmen-
te, as classes dominantes operam na perspectiva de impor e assegurar 
seus interesses em todas as dimensões da vida social. E neste momento 
de crise estrutural do capital, nos termos de Mészáros (2002), atuam na 
vibração da barbárie e da decadência ideológica (Lukács, 2010). E esta 
crise é material, ideológica, cultural e simbólica, atingindo o campo das 
decisões econômicas, o campo da cultura, dos valores e das condições 
e relações de trabalho e interpessoais. Nada escapa às determinações 
do capital. A disputa do fundo público não se desconecta magicamen-
te da disputa de certo tipo de indivíduo, de família e de valores que 
interessam à burguesia em cada momento histórico.

Assim, ao definirmos o eixo — crise do capital e fundo público 
— não descartamos a subjetividade como se esta fosse uma espécie 
de atalho que pegamos quando convém. Diferentemente disso, ao 
identificarmos as implicações da crise do capital no trabalho, nos di-
reitos e nas políticas sociais ficamos frente a frente com os indivíduos 
sociais, que são históricos, diversos e pertencem a uma determinada 
classe social. A noção de “cortina de fumaça” reacende, assim, as 
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velhas chamas das leituras economicistas que definem a priori entre 
o que é principal e secundário; entre lutas sociais e questões que são 
merecedoras da maior atenção pela classe trabalhadora e seus coleti-
vos; e outras que podem ficar para amanhã, talvez.

Os fundamentos de nossas pesquisas buscam, portanto, superar 
estas armadilhas e simplificações na apreensão da realidade. Explo-
ração da força de trabalho e formas de opressão são entendidas nas 
relações sociais concretas que constituem o mundo capitalista. Não 
abrimos mão de historicizar os indivíduos e nos interrogar como o 
racismo, o heterossexismo e o patriarcado incidem em suas condições 
de vida e de trabalho. Na interlocução com o feminismo materialista, 
extraímos elementos para, de forma consubstancial e coextensiva, 
apreendermos a indissociabilidade das relações sociais de classe, sexo 
e raça. Contudo, segundo Kergoat (2010, p. 100) esta concepção: “[...] 
implica apenas uma forma de leitura da realidade social. É o entre-
cruzamento dinâmico e complexo do conjunto das relações sociais, 
cada uma imprimindo sua marca nas outras, ajustando-se às outras 
e construindo-se de maneira recíproca”.

Assim, o entendimento do processo de constituição e alocação do 
fundo público não é um movimento alheio ao cotidiano dos indivíduos, 
do direito à cidade, à educação e ao trabalho. Ao contrário, mediante 
os caminhos tortuosos trilhados pelo Estado para assegurar a proteção 
para o capital passar, descortinamos mediações e localizamos que o 
que está em jogo é, simultaneamente, a captura do fundo público pelo 
capital no contexto do ajuste fiscal permanente e da contrarreforma 
do Estado brasileiro.3 E, exatamente por isso, as implicações dessa 
realidade no trabalho, nos direitos e nas políticas sociais nos instigam 
a capturar, também, as lutas em defesa da diversidade humana, das 
agendas feministas e da diversidade sexual.

Em um dos seminários nacionais, o que foi realizado em Brasília 
(UnB) em abril de 2019, fomos instigadas⁄os a refletir sobre o que jus-
tificaria a existência de certo estado de desânimo e⁄ou de perplexidade 

3. Cf., nesta coletânea, o capítulo 2 de Behring.
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presente em segmentos expressivos da classe trabalhadora diante 
de ataques tão contundentes aos seus direitos, como os que estamos 
vivendo na realidade brasileira hoje. Tivemos, então, a oportunidade 
de evidenciar mais um fio que nos articula e tece unidade na diver-
sidade entre nossas pesquisas, que é justamente buscar entender o 
atual período histórico, notadamente o que se abre com e após o golpe 
civil midiático-jurídico-parlamentar de 2016, bem como as formas de 
dominação utilizadas pela burguesia após um largo período de 13 
anos de vigência de um projeto de conciliação de classes, dirigido 
pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Não há como responder a esta 
questão da resistência de baixa densidade ou mesmo das inúmeras 
dificuldades da organização política da esquerda socialista assinalando 
uma única alternativa. São múltiplas as determinações e mediações 
que nos permitem apreender e decifrar a realidade do Brasil contem-
porâneo imposta pelas classes dominantes e seu modo de ser nos 
dias atuais: furioso, conservador e antidemocrático. Avança contra os 
direitos do trabalho, tendo na proposta em curso da contrarreforma 
da previdência4 um dos capítulos mais dramáticos do que significa 
regressão dos ganhos da emancipação política, em que perde o con-
junto da classe trabalhadora em sua heterogeneidade, notadamente 
as mulheres negras e os segmentos mais pauperizados.

Além de todas estas iniciativas em si tão destrutivas, o governo 
federal volta-se mais uma vez contra as universidades públicas. Anun-
cia o “Future-se”,5 que certamente significa um retorno ao passado 
longínquo, com cenas próprias de obscurantismo, com abandono e 
desvalorização das condições necessárias à produção do conhecimento, 
que passam a estar à mercê de um fundo na Bolsa de Valores, dentre 
outros aspectos. Certamente tal proposta nefasta será objeto de refle-
xão mais profunda entre nós, quando for divulgada e compreendida 

4. No momento em que concluímos o livro, foi aprovado em primeiro turno na Câmara 
Federal o projeto da reforma da previdência do governo Bolsonaro, no fatídico 10 de julho de 2019.

5. No dia 17 de julho de 2019, em reunião com os dirigentes das instituições federais de 
ensino, o governo federal anunciou o lançamento do Programa Future-se, que ficará em consulta 
pública até 7 de agosto de 2019.
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integralmente a proposta. Por enquanto, com as informações disponí-
veis, o que temos é a vontade política explícita do governo de se retirar 
da responsabilidade com o custeio e o financiamento do ensino, da 
pesquisa e da extensão. Seu desejo desenfreado de submeter a educação 
pública de nível superior a toda ordem de barganha dos processos de 
mercantilização. E a destruição da área de Ciências Humanas e Sociais. 
Trata-se de colocar em xeque a existência e a funcionalidade da uni-
versidade pública e dos institutos federais como espaços de produção 
e socialização do conhecimento, de formação profissional e humana 
da juventude, e a ideia é esta mesma, aniquilar o desenvolvimento da 
ciência, da educação, da cultura e do pensamento crítico.

Diante de um quadro caótico como este, sentimos a barbárie 
capitalista repercutir na vida cotidiana dos indivíduos, em suas 
condições materiais e subjetivas. Inserções precárias no mundo do 
trabalho de, aproximadamente, mais de 33 milhões de indivíduos 
desempregados (entre as várias faixas do IBGE) podem evidenciar 
o quanto as implicações subjetivas serão imprevisíveis. Aumento 
de inúmeras formas de adoecimento, notadamente no campo da 
saúde mental; descrença de uma parte expressiva de trabalhadores 
e trabalhadoras na possibilidade de mudar e na força das esquerdas 
para dirigir processos de resistência. Mas temos também, neste vasto 
terreno, organização de fóruns e espaços coletivos que se propõem à 
resistência; insistência no desenvolvimento de pesquisas e produção 
crítica do conhecimento; e a velha certeza, sem dogmas, mas fundada 
em muitas lições históricas, de que as forças conservadoras e o sis-
tema do capital são históricos e, por isso mesmo, transitórios. Como 
podemos reagir à altura e enfrentar toda a destruição dos direitos que 
essas forças políticas reacionárias nos impõem?

Nossa contribuição para a resistência tem se efetivado mediante 
o compromisso pelo entendimento da realidade em sua densidade 
histórica e em suas contradições, por meio da produção crítica do 
conhecimento e sua socialização para as novas gerações e da parti-
cipação efetiva nas lutas sociais. A fortaleza da resistência não brota 
espontaneamente sobre o caos. A formação da consciência de classe 
nada tem a ver com automatismos nem com lógicas previsíveis do 
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que efetivamente vai desencadear o caminho para o basta que traba-
lhadores e trabalhadoras precisam construir. Sentir, decifrar, reagir 
com consciência de classe é de fato processo histórico, combina per-
plexidade e resistência; mediações entre indivíduos e classe social e 
entendimento profundo das interações e determinações recíprocas 
entre economia, política e cultura, sob a perspectiva de totalidade na 
apreensão e análise da vida social.

Dizem que o mais difícil da luta é discernir o lado em que vamos 
lutar. Como tão bem sabemos de que lado estamos, temos inúmeros 
desafios para impedir a total destruição dos ganhos da emancipação 
política e acertar nossos passos no solo concreto das lutas sociais con-
temporâneas, que indiscutivelmente precisam se enraizar, agigantar-se 
no cotidiano da classe trabalhadora em toda sua heterogeneidade e 
diversidade.

Nosso compromisso explícito com a produção do conhecimento 
de caráter crítico e de inspiração na perspectiva marxiana e marxista 
nos fez reafirmar um caminho metodológico que tem nos desafiado 
a apanhar o movimento do capital e sua sanha de acumulação, que 
avança de forma destrutiva e conservadora sobre os direitos e modo 
de ser da classe trabalhadora. É a isso que se propõem essas reflexões 
ora reunidas.

Numa breve síntese, apresentamos esta segunda coletânea em 
sua organização por capítulos. O capítulo escrito por Henrique Wellen 
(UFRN) aborda as expressões sociais a partir das contradições entre 
a igualdade jurídica abstrata e a desigualdade social, e a contradição 
da igualdade entre as trocas de mercadorias com a desigualdade eco-
nômica derivada da produção. O segundo capítulo da coletânea traz 
as reflexões de Elaine Behring (UERJ) acerca do ajuste fiscal perma-
nente no Brasil e seus impactos sobre o fundo público, o orçamento 
público e a política social, com destaque para a seguridade social. O 
capítulo escrito por Ivanete Boschetti (UFRJ) e Sandra Teixeira (UnB) 
aborda o ajuste fiscal e a expropriação de direitos, problematizando 
as implicações do arrocho fiscal adotado no Brasil, a partir de 2015, 
nas despesas do Orçamento da Seguridade Social (OSS), o que vem 
provocando a destruição dos direitos sociais da saúde, previdência 
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e assistência social. Em seguida, o texto de Evilasio Salvador (UnB) 
investiga o processo de financeirização da política de previdência 
social no âmbito do desmonte do financiamento da seguridade social. 
Juliana Fiuza Cislaghi (UERJ) analisa a previdência social do estado 
do Rio de Janeiro, onde a financeirização dos recursos do fundo 
previdenciário público se associa às contrarreformas que criaram 
fundos de previdência complementar para capitalizar a previdência 
dos trabalhadores do serviço público, com a consequente ampliação 
da dívida do estado e a retirada dos direitos dos trabalhadores.

O capítulo 6, de autoria de Maria Inês Bravo (UERJ), Elaine Pelaez 
(INTO), Marcela Lima (CESS/UERJ) e Rodriane Souza (UERJ), demons-
tra o avanço das contrarreformas na saúde e como o Sistema Único de 
Saúde (SUS) está na atualidade submetido ao mercado. Em seguida, 
Tainá Souza (UERJ) faz um debate sobre o financiamento da saúde 
no Brasil e na Venezuela nos últimos anos, mostrando um panorama 
de como se constituía a saúde nos dois países em um período mais 
progressista das agendas públicas. A coletânea segue com o texto de 
Debora Oliveira (UERJ), em que se discutem os impactos da contrar-
reforma trabalhista na saúde dos trabalhadores no estado do Rio de 
Janeiro. O capítulo 9, escrito por Janaína Duarte (UnB), problematiza 
a intensificação, a precarização e o produtivismo acadêmico para o 
trabalho dos docentes nas universidades federais.

O capítulo 10 deste livro, assinado por Andréa Lima (UFRN) e 
Silvana Santos (UFRN), analisa a violência como uma das expressões 
da violação de direitos que atinge os indivíduos LGBT. As autoras têm 
como pressuposto que as relações sociais capitalistas, em sua interação 
com a reprodução da cultura heteropatriarcal e racista, constituem 
alicerces que determinam esta realidade. O capítulo seguinte, de Rita 
Lima (UFRN), analisa o (não) acesso da população LGBT às residências 
universitárias no âmbito da UFRN, se debruçando sobre a política de 
assistência estudantil no Brasil nos últimos anos, particularmente no 
âmbito da universidade em questão. O capítulo escrito por Miriam 
Inácio (UFRN) discute os desafios dos movimentos feministas no 
Brasil, tendo como prisma o caráter estratégico das lutas por direitos 
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para a emancipação das mulheres. A partir do estudo sobre as lega-
lidades do direito ao aborto na América Latina e Caribe, Maurílio 
Matos (UERJ) apresenta apontamentos para o Brasil. O capítulo 14, 
de autoria de Ilka Souza (UFRN), ressalta aspectos da centralidade da 
família na política social brasileira, e tece reflexões e análises sobre o 
sentido da relação Estado e famílias em um contexto de prevalência 
de desigualdade, de fortalecimento do conservadorismo e de negação 
de direitos sociais, provenientes de iniciativas de um Estado neolibe-
ral sintonizado com os interesses do capital. Por fim, Maria Ilidiana 
Diniz (UFRN) e Fernanda Queiroz (UERN) apresentam questões para 
a reflexão sobre a problemática do assédio sexual contra mulheres na 
esfera do trabalho, à luz das discussões sobre o sistema patriarcal e 
as categorias consubstancialidade e coextensividade das relações de 
gênero, raça e classe.

Desejamos a todos/as uma boa leitura!

Silvana Mara de Morais dos Santos 
Elaine Rossetti Behring 

Evilasio da Silva Salvador 
Rita de Lourdes de Lima
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CAPÍTULO 1

Igualdade abstrata e 
desigualdade econômica:
da equivalência da circulação à 
não equivalência da produção

Henrique Wellen

Introdução

A questão social se apresenta a partir de manifestações sociais 
de contradições do modo de produção capitalista. Contudo, o núcleo 
desta dinâmica não se explicita na aparência desta sociedade, pois, 
no mercado, as relações econômicas se apresentam a partir de trocas 
de valores equivalentes. A compra e a venda da força de trabalho 
operam, dentro da esfera da circulação, como uma típica relação de 
troca entre mercadorias de mesmo valor. É a partir desta premissa 
que se apresentam os direitos individuais burgueses, que anunciam 
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a ideia de igualdade abstrata. Por outro lado, ao adentrar na esfera 
da produção econômica, a relação entre capital e trabalho constitui 
uma relação de não equivalência, com a apropriação da mais-valia e 
da exploração do trabalho.

Contudo, a conjugação entre estes dois movimentos, de equiva-
lência e de não equivalência, não se referenda apenas nas relações 
econômicas. Além da entidade do mercado, o Estado também tem 
um papel essencial na regulação da sociedade dominada pelo modo 
de produção capitalista. A igualdade burguesa de direitos, ainda que 
se configure como um patamar civilizatório, relaciona-se diretamente 
com esta dinâmica contraditória. Esta igualdade jurídica se processa 
pela lógica da troca econômica, em que os indivíduos se manifestam 
tão somente como guardiões de mercadorias, fundamentando-se 
na vigência da propriedade privada e na acumulação capitalista. A 
aparência da igualdade jurídica burguesa é, pois, uma manifestação 
fenomênica do conteúdo da produção capitalista, que se vale da 
apropriação da mais-valia.

Na análise destas expressões sociais, podem-se visualizar duas 
contradições que tanto se localizam em níveis diferentes, como estão 
em relação de dependência. No nível mais fenomênico, que remete às 
instâncias ideológicas e estatais, tem-se a contradição entre a igualdade 
jurídica abstrata e a desigualdade social. Na base econômica, ocorre a 
contradição da igualdade entre as trocas de mercadorias com a desi-
gualdade econômica derivada da produção. Estas contradições refe-
rendam-se em movimentos distintos e consubstanciados em relações 
de equivalência e de não equivalência. Objetivou-se, neste capítulo, 
apresentar brevemente algumas destas características.1

1. Ressalta-se que este capítulo se conecta com pesquisas realizadas no projeto PROCAD/
CAPES, intitulado “Crise do capital e fundo público: implicações para o trabalho, os direitos 
e a política social”. A análise das contradições basilares do direito burguês, demarcadas pela 
relação entre igualdade abstrata e desigualdade econômica, serve, a nosso ver, como fundamento 
da investigação sobre limites e possibilidades daquelas categorias (trabalho, direitos e políticas 
sociais) na contemporaneidade.
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1. Mão invisível e equivalência das 
trocas de mercadorias

Em geral, o pensamento liberal vê o mercado capitalista como 
uma instituição superior. Além de permitir a realização da liberdade 
humana por meio da apropriação e da acumulação privada de riqueza, 
esta entidade também conseguiria alavancar o desenvolvimento eco-
nômico e social. E, nesse meio, a ideia de uma regulação automática 
do mercado capitalista se estabelece a partir de alguns pressupostos 
centrais. Primeiramente, imagina-se a sociedade como um simples 
conjunto de indivíduos. Como a simples soma dos interesses indivi-
duais já representaria, por si só, a totalidade da sociedade, as tessituras 
sociais não ultrapassariam uma camada fenomênica dos interesses 
individuais. Assim, no liberalismo clássico, a sociedade surge como 
uma derivação dos interesses e das ações individuais.

A força deste axioma reflete-se inclusive em contradições ima-
nentes da análise das instituições sociais. As instituições sociais, por 
serem consubstanciadas por uma miríade causal de ações individuais, 
escapam a este escopo e, portanto, operam como uma força abstrata 
e social. Contudo, dentro do liberalismo, tal dilema não serve para 
indicar uma contradição irresolúvel entre os interesses privados e o 
bem-estar social. Tal paradoxo aparece não apenas naturalizado, mas 
também como fundamento para a sua própria solução.

Como situou Adam Smith (1723-90), no cerne da sociabilidade 
liberal encontra-se, pois, o paradoxo entre os condutores valorativos 
individualistas e a possibilidade de estabelecimento de um bem-estar 
social. De um lado, consta a ideia da natureza humana baseada em 
interesses competitivos e egoístas, almejando a maior quantidade 
possível de apropriação (e acumulação) privada de riqueza. De outro, 
indica-se a necessidade de uma regulação social que possa atender 
às necessidades da sociedade da forma mais eficiente possível. Dois 
polos que operam em oposição, mas que, no fim, as suas contradições 
seriam resolvidas pelo próprio desenvolvimento das leis naturais que 
determinariam a sociedade capitalista.
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Para o economista escocês, a regulação social se derivaria justa-
mente das ações individuais competitivas e egoísticas. No momento 
em que todos buscassem tão somente a satisfação das suas necessi-
dades privadas e, portanto, estivessem moralmente desprendidos 
de interesses coletivos, brotaria e se desenvolveria o atendimento às 
necessidades sociais. A lei natural da sociedade se manifestaria, assim, 
como uma “mão invisível”:

Ao preferir o apoio da indústria doméstica, no lugar da estrangeira, ele 
intenta apenas sua própria segurança; e, ao dirigir aquela indústria de 
tal maneira que seu produto pode ser de valor maior, ele almeja apenas 
seu ganho, e ele está nisso, assim como em vários outros casos, sendo 
guiado por uma mão invisível para promover um fim que não fazia 
parte da sua intenção. Nem isto é sempre pior para a sociedade, como 
faz parte dela. Ao perseguir seu próprio interesse, ele frequentemente 
promove o interesse da sociedade mais eficazmente do que se ele real-
mente objetivasse isto (Smith, 1977, p. 593-4).

Em segundo lugar, encontra-se a instituição que tornaria possível 
que os interesses sociais se originassem de ações egoístas: o mercado. 
Mas é preciso ressaltar que não se trata de um mercado qualquer, visto 
que o mercado capitalista tem algumas peculiaridades históricas. Isso 
porque o bilhete de ingresso ao reino das mercadorias capitalistas 
possui, diferentemente de sociedades passadas, um cunho universa-
lista. Não se trata apenas da transformação geral dos produtos em 
mercadorias, mas também de uma específica forma de relação social 
que se tornou dominante:

O segredo da expressão do valor, ou seja, que todos os trabalhos sejam 
iguais e equivalentes na medida em que todos são trabalho humano em 
geral, não podia ser decifrado até que a noção de igualdade humana 
fosse adquirida e estivesse fixada como um preconceito popular. Isso, 
no entanto, é possível apenas em uma sociedade em que a grande 
massa dos produtos do trabalho toma a forma de mercadorias e que, 
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consequentemente, a relação dominante entre os homens é a relação 
entre os proprietários de mercadorias (Marx, 2010b, p. 70).

O desenvolvimento do mercado capitalista pressupôs importantes 
alterações históricas. Duas das suas mais relevantes transformações 
deram-se na estrutura econômica e forneceram novas configurações 
de classes sociais. Este foi o caso da separação ocorrida entre os meios 
de produção e os produtores diretos. Tal dinâmica teve, como marco 
mais conhecido (especialmente na história britânica), o processo de 
cercamentos de terras (enclosure). O saldo de maior relevo deste fe-
nômeno foi a expulsão dos servos da gleba para os precoces centros 
urbanos e a utilização das terras para cultivos de produtos cunhados 
pela forma mercadoria.2

Nas cidades, a contradição social se fez mais explícita, de tal 
forma que o espanto político e analítico se materializou na termino-
logia da “questão social”.3 Desprovida de meios que lhe permitisse 
subsistir, uma imensa massa humana rondava pelas ruas em busca de 
alternativas para satisfazer suas necessidades biológicas e sociais. Os 
mais diversos problemas sociais, tais como fome, miséria e violência, 
potencializaram-se nestes espaços urbanos comprimidos.

O quadro desolador não deixou de ser percebido por integrantes 
das mais variadas classes sociais. Enquanto alguns rogaram para que 
a ira divina regressasse a roda da história às hostes feudais, outros 

2. Uma abordagem histórica, que expõe detalhes econômicos e impactos sociais deste 
processo, encontra-se na Parte VIII (A assim chamada acumulação primitiva) de Marx (2010b).

3. Auguste Comte destacou-se como um dos primeiros pensadores a analisar e a propor 
alternativas acerca destes problemas sociais. Inicialmente, sob a influência de Saint-Simon (de 
quem foi secretário particular entre 1817-24), Comte apresentou uma proposta de reorganização 
social para superar a anarquia advinda da Revolução Francesa (Benoit, 2006). Tal proposta ganhou 
contornos mais autônomos com a publicação, em 1822, de seu “Plano de Trabalho Científico 
Necessário para a Reorganização da Sociedade”, em que ele destaca a sua lei dos três estágios 
(teológico — metafísico — científico) e a classificação das ciências (Comte, 1998). Também é a 
partir deste período que ele começa a utilizar o termo “física social” (depois transmutado para 
sociologia), voltado tanto para a análise da sociedade, como para a implementação de políticas 
positivas que reformassem a sociedade (Jones, 1998, p. xxiii).
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tentaram encontrar formas de desenvolvimento econômico. Nesse 
caso (do lado dos liberais clássicos), se, dentro do mercado capitalis-
ta, a única maneira de conseguir os meios necessários à subsistência 
social ocorria através da troca de mercadorias, essa massa de pessoas 
precisava, então, ter alguma mercadoria para trocar.

Na lógica das trocas, para comprar uma mercadoria se precisa 
vender outra mercadoria. Na visão liberal, o mercado apresentava-se, 
à época, como a instância reguladora em que as satisfações individuais 
seriam realizadas via troca de mercadorias. E, como todos os sujeitos 
poderiam inserir-se nestas relações de trocas, todos poderiam buscar 
o alcance das suas satisfações privadas. Bastava, portanto, que se 
tivesse alguma mercadoria para realizar a troca.

E, nos centros urbanos, o diapasão capitalista passou a operar 
uma mediação econômica original. Não apenas se realizavam trocas 
das mais diversas mercadorias, como também a própria produção 
tornou-se envolvida pela lógica do valor de troca. Como a própria 
terminologia já indica, a sociedade dominada pelo modo de produção 
capitalista não foi apenas a primeira sociedade em que as mediações 
sociais tornaram-se, essencialmente, reguladas pelas trocas. Foi, tam-
bém, a primeira sociedade em que a forma mercadoria se expressou 
do fim ao começo do processo econômico: do consumo à produção (cf. 
Mandel, 1971, p. 43). E, ao dominar o processo produtivo, tornou-se 
escusado buscar bens de consumo isentos da forma mercadoria.

Os agentes econômicos, ao se inserirem nas relações das trocas, 
passam a integrar a esfera da circulação capitalista. A ambivalência 
desta relação demarca que, ao passo que são guardiões de proprie-
dades privadas, esses agentes econômicos aparecem no mercado 
apenas para transferir a posse dessas propriedades. Contudo, como 
se trata de uma relação de troca, buscar-se-á uma propriedade com 
valor equivalente àquele que está sendo transferido.

Na esfera da circulação, as pessoas se “confrontam uma com a 
outra a partir de papéis antitéticos de comprador e vendedor” (Marx, 
2010a, p. 331). Todavia, é a situação oposta existente entre comprador 
e vendedor que possibilita a realização do interesse dos dois. A troca, 
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sob este foco, é o que permite não apenas a ligação entre os dois su-
jeitos, mas também a satisfação dos seus interesses.

Além disso, com o desenvolvimento do mercado capitalista, as 
relações de troca superaram e destruíram fronteiras. A constante ne-
cessidade da expansão do mercado capitalista espraiou-se por toda 
a superfície do globo. Com isso, a exploração burguesa e o mercado 
mundial “deram um caráter cosmopolita à produção e ao consumo 
em todos os países” (Marx; Engels, 2010, p. 487).

A ampliação das trocas de mercadorias pode ser medida pelo 
desenvolvimento do dinheiro, que opera tanto como um mediador 
entre os trocadores, como permite a acumulação de riqueza em forma 
abstrata. E, nesta dinâmica de mediação e de abstração, localizam-se as 
mercadorias e também as pessoas. Com a vigência do valor de troca, 
a “água gelada do cálculo egoísta” não afogou apenas os “fervores 
religiosos”, o “entusiasmo cavalheiresco” ou o “sentimentalismo filis-
teu” (idem). Possuindo-se mercadorias e mediando-se pelo dinheiro, 
o mercado capitalista abre portas em todo o mundo:

Como o dinheiro se transforma em dinheiro mundial, o proprietário 
das mercadorias se torna cosmopolita. As relações cosmopolitas dos 
homens entre si compreendem, originalmente, apenas suas relações 
como proprietários das mercadorias. As mercadorias, como tais, são 
indiferentes a todas as barreiras religiosas, políticas, nacionais e lin-
guísticas. Sua linguagem universal é o preço e o seu elo comum é o 
dinheiro (Marx, 2010a, p. 384).

A ideia do equilíbrio do mercado capitalista, pautada na con-
gruência entre oferta e demanda de mercadorias, ao passo que salienta 
algumas características deste processo, negligencia a análise de outras. 
A clarividência do equilíbrio do mercado, que se encontra na relação 
complementar entre compra e venda, é por demais simples e direta. 
A troca é uma unidade entre estes dois polos. Enquanto os dois esti-
verem ocorrendo, o equilíbrio do mercado encontra-se em operação. 
A questão não se encontra, pois, dentro desta relação supostamente 
complementar, mas fora das regras deste jogo:
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O equilíbrio metafísico entre compras e vendas está confinado ao fato 
de que cada compra é uma venda e cada venda é uma compra, mas isto 
não serve de conforto aos proprietários de mercadorias que, incapazes 
de fazer uma venda, não podem, portanto, fazer uma compra (Marx, 
2010a, p. 333).

O modo de produção capitalista, com a expropriação dos meios 
de produção e com a vigência da forma mercadoria, colocou o mer-
cado como centro da mediação das relações sociais. Com isso, todas 
as pessoas precisam, para saciar suas necessidades e, portanto, para 
sobreviver, passar pelo mercado para comprar e vender mercadorias. 
No fundo, não se trata apenas de comprar mercadorias, pois esse sis-
tema transforma todas as pessoas em compradores e em vendedores. 
Nessa relação, surge a ideia do equilíbrio do mercado e, da mesma 
forma, a ideia do indivíduo dotado de direitos para assegurar a sua 
legitimidade como proprietário privado.

Na concepção de equilíbrio do mercado capitalista encontra-se 
pressuposta a relação de igualdade entre os proprietários privados. 
Para tanto, na relação de trocas de mercadorias, as pessoas passam 
por um processo de abstração e se apresentam tão somente como por-
tadores de mercadorias. Contudo, se, dentro das arestas da  circulação 
econômica, esta igualdade abstrata torna-se um regulador social, 
visualiza-se, fora das suas hostes, um processo distinto. A análise da 
esfera da produção de mercadorias apresenta novas determinações que 
desqualificam esta noção de igualdade, pois a exploração econômica 
contradiz o equilíbrio das trocas de equivalentes.

2. A economia política e os fundamentos da 
contradição econômica capitalista

Esta análise foi trilhada pelos economistas políticos, quando 
buscaram apreender como se produzem as riquezas sociais e, em 
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especial, quais seriam as fontes dos lucros. Nas relações de troca 
mercantilistas, ainda demarcadas pelo incipiente desenvolvimento 
industrial, os lucros brotavam entre as diferenças de preços praticadas 
pelos comerciantes. O comerciante comprava um produto de quem o 
produziu e pagava um determinado preço por ele. Depois revendia 
esse mesmo produto ao consumidor, a um preço superior. No final, 
o produto havia mudava de mãos, mas não de magnitude (de valor). 
A diferença entre os dois preços (retirando alguns custos relativos a 
este processo, como transporte) aparecia como a fonte do lucro.

Contudo, a partir do desenvolvimento industrial, esta fonte de 
lucro perdeu a sua centralidade econômica e, com isso, começou-se 
a problematizar a relação entre preço e valor de uma mercadoria. O 
debate acerca destas categorias é bastante longo. Destacam-se desde 
a distinção entre preço de mercado e preço natural das mercadorias, 
iniciada por Smith (1977), até as últimas anotações de Marx (2010b) 
acerca das diferenças entre preço e valor.4 De toda forma, a questão 
central posta pelos economistas políticos era sobre a origem dos lucros, 
se estes excedentes econômicos advinham da esfera da circulação ou 
do processo produtivo.

Os pensadores fisiocratas, com destaque para François Quesnay 
(1694-1774) e Robert Turgot (1727-81), forneceram uma grande contri-
buição acerca deste dilema. Ao alterar o foco da análise econômica da 
circulação para a produção, objetivaram analisar qual seria a fonte da 
riqueza das mercadorias. Para tanto, precisaram comparar as merca-
dorias e buscar, por meio desta análise, algo que lhes fosse unitário. 
As distintas qualidades de uso das mercadorias, ainda que servissem 

4. A análise acerca da diferença entre preço e valor percorreu um longo caminho dentro 
da economia política. O próprio Karl Marx apenas alcançou uma completa distinção entre 
estas categorias quando diferenciou, nas edições finais de O capital, as categorias valor e valor 
de troca. Além disso, devido a necessidades expositivas das determinações que envolvem esta 
dinâmica, Marx (2010b), no volume I dessa obra, apresenta estes conceitos quase como sinôni-
mos. É apenas no volume III de O capital, que Marx (2010c) intensifica o uso da sua teoria do 
valor-trabalho para analisar as oscilações dos preços reais e, portanto, explicitar as diferenças 
entre valor de troca e valor (cf. Hunt, 2005, p. 199).
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de suporte para a sua aquisição, não determinavam a grandeza da 
sua riqueza.

Isto é, o valor econômico das mercadorias não se encontrava 
nas suas qualidades de uso, mas na sua capacidade de troca por ou-
tras mercadorias. Como essas trocas baseavam-se em equivalentes, 
a comparação entre as mercadorias pressupunha a análise da fonte 
desse equivalente. Mas, com isso, surgiu uma questão que, no fundo, 
iria acompanhar toda a economia política. Se a equivalência entre as 
mercadorias só se manifesta na esfera da circulação, como é possível 
indicar que a sua fonte vem da produção?

Os limites históricos da produção rural fundamentaram que os 
fisiocratas anunciassem o trabalho agrícola como fonte de valor das 
mercadorias. Contudo, o crescimento fabril, ao fornecer cada vez 
mais mercadorias industrializadas a serem comercializadas, rompeu 
a circunscrição do trabalho agrícola como fundamento de valor. A 
relação geral entre as mercadorias fez requerer um fundamento ge-
ral de valor. Se as mercadorias, sejam estas agrícolas ou industriais, 
apresentam valores de trocas, então os trabalhos que as produziram, 
independentemente das suas localizações produtivas, também cons-
tituem suas fontes de valor.

Por isso, Adam Smith (1977) afirmou que é o trabalho, em geral, 
o fundamento do valor de troca. Contudo, junto com esta afirmação, 
o precursor da teoria do valor-trabalho estabeleceu duas contradições 
de análise. Primeiro ele afirmou que tanto o trabalho comandado 
como o trabalho despendido para a produção da mercadoria se 
configurariam como fontes de valor. Assim, sob a perspectiva das 
classes sociais, tanto os operários como os capitalistas apareceriam 
como produtores de valor.

E, em segundo lugar, ele afirmou que o “valor de troca de todas 
as coisas precisa ser sempre precisamente igual à extensão que esse 
poder transmite ao seu proprietário” (Smith, 1977, p. 51). Ou seja, o 
valor proveniente da produção da mercadoria precisaria ser sempre 
igual à capacidade que essa mercadoria apresentaria nas relações 
de troca. Esta identidade posta por Smith terminou conduzindo-o 
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a um beco sem saída. Ao analisar os custos de produção, ele elegeu 
os salários como o elemento mais importante. Contudo, ainda que, a 
seu ver, os salários tendessem a se rebaixar ao nível de subsistência 
dos trabalhadores, seus valores de troca passariam por alterações 
momentâneas, advindas das oscilações do mercado. Além disso, o 
próprio preço das mercadorias também passava por essas oscilações 
advindas das relações entre oferta e demanda. No final, Smith assu-
miu as incompatibilidades da sua afirmação e confessou que, apesar 
de o trabalho ser a melhor medida de valor das mercadorias, esta 
quantificação teria sua validade limitada às sociedades pré-capitalistas.

David Ricardo (1772-1823) prosseguiu o caminho aberto por 
Adam Smith e alcançou avanços significativos. Sua capacidade de 
sistematização econômica e sua fecundidade investigativa, central-
mente explicitada na construção de um modelo abstrato para analisar 
o funcionamento do capitalismo, o situaram como o “teórico mais 
rigoroso dos economistas clássicos” (Hunt, 2005, p. 86).

Especialmente em relação à teoria do valor-trabalho, Ricardo 
conseguiu um grande desenvolvimento. Logo de início, ele apre-
sentou uma precisão maior em relação à fonte do valor, superando 
a ambivalente noção de trabalho deixada por Smith. Ele descartou o 
trabalho comandado e delimitou a fonte do valor apenas ao trabalho 
despendido na produção das mercadorias.

Além disso, ele estipulou outra determinação na diferenciação 
entre valor de uso e valor de troca ao afirmar que, ainda que alguns 
produtos tenham a sua capacidade de trocas determinada pela sua 
escassez (estátuas, quadros e livros raros, por exemplo), eles formam 
uma parte irrelevante na análise econômica capitalista (cf. Ricardo, 
2001, p. 8-9). Ou seja, o foco da economia política voltava-se para os 
bens que pudessem ser reproduzidos e, por isso, seus valores seriam 
determinados pela quantidade de trabalho despendido nas suas 
produções.

Todavia, ainda que num nível diferenciado, Ricardo deparou-se 
com o mesmo problema de Smith acerca da relação entre valor e preço. 
Ora, se o valor das mercadorias seria determinado pela quantidade 
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de trabalho utilizado na sua produção, qual seria o valor do próprio 
trabalho?

Para encaminhar melhor esta investigação, Ricardo propôs a 
comparação entre os diferentes tipos de trabalho, objetivando en-
contrar uma unidade qualitativa. Para tanto, propôs que os trabalhos 
qualificados fossem analisados como proporções de trabalhos simples, 
com base no investimento desta qualificação. Dessa forma, ele iniciou 
uma inversão fundamental para a análise do valor dos trabalhos, a 
partir da quantidade de trabalho incorporado. Esta premissa serviria, 
inclusive, para analisar o capital. As máquinas e os equipamentos 
representavam, assim, o resultado de trabalhos anteriores, passados.

Todavia, mesmo com estes avanços significativos, Ricardo ainda 
não havia respondido à questão central colocada. Seu passo seguinte 
foi analisar o trabalho a partir da sua expressão econômica, isto é, do 
salário. Utilizando a ideia de Smith da tendência ao rebaixamento dos 
salários à condição de subsistência, Ricardo buscou, então, analisar 
estes meios de subsistência do trabalhador.

Se o salário seria, tendencialmente, rebaixado ao nível de 
subsistência e se estes meios de subsistência se constituíam como 
mercadorias, faltava, então, indicar qual o valor dessas mercadorias. 
Mas, dessa forma, criou-se uma expressão tautológica. O valor das 
mercadorias determinaria, portanto, o valor do trabalho que, por sua 
vez, determinaria o valor das mercadorias.

Inexistindo a diferenciação entre valor de troca e valor, foi o 
preço das mercadorias, determinado pelas relações de mercado, que 
recebeu centralidade na análise. Assim, o esforço acerca da precisão 
do valor a partir da esfera da produção acabou sendo ofuscado pelas 
determinações da circulação da mercadoria. O problema enfrentado 
por Smith continuava como um obstáculo para o desenvolvimento 
da teoria do valor-trabalho. As fronteiras desta análise só foram rom-
pidas quando Karl Marx (1818-1883) apresentou as diferenças entre 
trabalho e força de trabalho.

A relação de Marx com a economia política não se deu de forma 
imediata nem linear. Nos seus primeiros contatos com esta ciência, 
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que ocorreu no início dos anos de 1840, explicitou-se uma rejeição 
de cunho filosófico e moral (cf. Wellen, 2019). Em seguida, a partir 
da segunda metade de 1840, ocorreu uma inflexão no tratamento da 
economia política e Marx encaminhou uma aproximação ao pensa-
mento de Ricardo e, em especial, à sua teoria dos salários. A terceira 
fase de Marx em relação à economia política ficou evidente a partir 
das anotações de 1857, quando começaram a brotar novas categorias, 
com destaque para a mais-valia. A sistematização expositiva dessas 
categorias ocorreu alguns anos depois, especialmente com a publicação 
do seu Magnum opus (Marx, 2010b).

O avanço de Marx (2010d, p. 130) pôde ser constatado em 1865, 
em palestras que tinham a finalidade de apresentar a especificidade 
da exploração capitalista:

O valor da força de trabalho é determinado pela quantidade de trabalho 
necessário para mantê-la e reproduzi-la, mas o uso da força de trabalho 
é apenas limitado pelas energias ativas e a força física do trabalhador. 
O valor diário ou semanal da força de trabalho é bastante distinto do 
exercício diário ou semanal desta força, como a comida que um cavalo 
quer e o tempo que ele pode carregar o cavaleiro são bem distintos.

Os economistas políticos anteriores que se dedicaram à análise 
dos salários terminaram tratando, de forma equivalente, aquilo que o 
trabalhador recebia pela venda da sua força de trabalho e aquilo que 
resultava da realização do seu trabalho. Como este pressuposto de 
equivalência esbarrava nas irascíveis oscilações dos preços no mer-
cado, estes pensadores precisaram recorrer a outras fontes de valor. 
Foi Marx quem apontou para a distinção entre o valor da força de 
trabalho e o valor das atividades realizadas pela força de trabalho. 
De forma direta, Marx distinguiu trabalho e força de trabalho. Para 
tanto, o pensador alemão conseguiu superar a sua fase econômica 
inicial, em que centrava sua análise do valor pelo mercado, para uma 
investigação do valor a partir do processo produtivo (cf. Mclellan, 
1995, p. 281).
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Ele concluiu, pois, que aquilo que o trabalhador trocava pelo seu 
salário não era o seu trabalho, mas a sua capacidade de trabalho, a ser 
realizada durante a produção. Dessa forma, tanto se tornou possível 
distinguir o valor recebido pelo trabalhador (salário) do valor que ele 
teria produzido ao final da sua jornada de trabalho, como se poderia 
calcular a diferença entre estes valores.

Friedrich Engels (1820-1895) propôs uma imagética situação acerca 
desta assimétrica relação de valores. Ao preparar a republicação de um 
texto de Marx de 1849, Engels inseriu algumas notas explicativas que 
permitissem a atualização da análise econômica a partir da distinção 
entre trabalho e força de trabalho. Na introdução que ele fez a essa 
obra (Marx, 2010d), consta uma interessante narrativa. De um lado, 
o trabalhador (ajustador) recebeu três marcos (antiga moeda alemã) 
de salário pela venda da sua força de trabalho para uma jornada diá-
rias de 12 horas. De outro, o valor que resultou da realização do seu 
trabalho, e que ficou com o capitalista, foi de seis marcos. A querela 
em torno dos três marcos dessa diferença se fez presente:

“Espere aí!” grita nosso maquinista. “Seis marcos? Mas eu recebi apenas 
três marcos! Meu capitalista jura pelo que é mais sagrado que o valor de 
minhas doze horas de trabalho é apenas três marcos, e se eu exigir seis, 
ele vai rir de mim. Como isso pode ser resolvido?” (Engels, 2010, p. 198).

Seguindo essa lógica, no momento em que o trabalhador tem 
consciência de que o que ele recebeu de salário vale apenas a metade 
do valor que produziu, ele intenta uma ação óbvia: reduzir o seu tempo 
de trabalho para a metade, isto é, para seis horas. Assim, a seu ver, 
estar-se-ia dada a equivalência entre valores. Mas tal discernimento 
não é acatado pelo outro lado da relação:

“Espere aí”, grita agora o capitalista. “Eu contratei o trabalhador por 
um dia todo, por doze horas. Seis horas, todavia, é apenas a metade 
do dia. Portanto, siga direto para o trabalho até completar as outras 
seis horas — apenas aí nós ficaremos quites!” E, de fato, o trabalhador 
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precisa cumprir como o seu contrato de trabalho “voluntariamente” fir-
mado, pelo qual se comprometeu a trabalhar doze horas inteiras por um 
produto de trabalho que custa seis horas de trabalho (idem, p. 199-200).5

Do lado do trabalhador, o valor do seu salário se manifesta pelos 
três marcos recebidos. Do lado do capitalista, o valor gerado pelo 
trabalhador foi de seis marcos. Inclusive, é desses seis marcos que o 
capitalista pode pagar a metade ao trabalhador e embolsar a outra 
metade. A explicação desta contradição reflete o movimento econô-
mico basilar do capitalismo, prenunciado, mas não identificado, pelos 
economistas políticos clássicos. Ao indicar que o trabalho é a fonte do 
valor da mercadoria, não faltava apenas indicar qual a fonte do valor 
do trabalho, mas também distinguir entre o valor criado pelo trabalho 
e o valor necessário para a subsistência do trabalhador.

Para indicar melhor a diferença entre estas duas grandezas, Marx 
apresentou um novo sentido à expressão força de trabalho, já ante-
riormente utilizada pelos economistas políticos. Nos escritos de Marx, 
esta categoria não apresenta apenas uma quantificação de capacidade 
de trabalho, que era utilizada tanto para cálculo individual como 
social. Dentro da relação capitalista, a força de trabalho representa 
uma potência produtiva que é comprada pelo capitalista e que será, 
posteriormente a isso, empregada no processo produtivo.

Trata-se, pois, tanto de dois momentos como de duas catego-
rias. Aquilo que o capitalista compra e que o trabalhador vende é 

5. Claro que, para haver a explicitação clara deste fenômeno, as grandezas de valor e de 
preço precisariam estar em equivalência. As relações do mercado capitalista tanto interferem 
na relação entre a circulação e a produção de mercadorias, como tornam mais mediadas as 
relações entre preço e valor. Ainda que o exemplo de Engels não se visualize por uma compro-
vação empírica superficial, isso não retira a sua validade social, visto que a quantidade total 
de valor produzido numa sociedade é o limite da possibilidade de distribuição de riqueza. A 
ocorrência de processos de redistribuição de valor a partir das variações de preços, no lugar 
de infirmar a existência da categoria da mais-valia, demonstra tanto a sua existência como a 
sua complexa validade na sociedade dominada pelo modo de produção capitalista. Também 
se ressalta, conforme já indicado em nota anterior, que para explicar inicialmente a fonte dos 
lucros, necessita-se retirar a ideia de que os valores crescem no mercado. Para tanto, a análise 
pauta-se na equivalência entre valor e preço (cf. Marx, 2010d, p. 127).
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a potência de trabalho; é a força de trabalho. Essa relação de troca 
encontra-se na circulação de mercadorias e, consequentemente, no 
mercado capitalista. Por outro lado, aquilo que o trabalhador realiza 
no processo produtivo é a execução dessa força de trabalho, que se 
chama trabalho.

No mercado capitalista, isto é, na esfera da circulação, ocorre 
uma troca de equivalentes entre a mercadoria força de trabalho e o 
montante de dinheiro (equivalente geral das mercadorias) relativo 
ao salário. Delimitando-se a análise ao mercado, a relação entre ca-
pitalista e trabalhador aparece como uma relação de iguais. Todavia, 
o trabalho produz valor não na esfera da circulação, mas na esfera 
da produção. A realização da força de trabalho, que se materializa 
na mercadoria produzida pelo trabalhador, gera um valor distinto 
daquele que equivale ao salário. Sendo um valor gerado superior ao 
valor que foi pago pela sua produção, tem-se, pois, uma relação de 
não equivalentes, de desigualdade.

Não obstante, além de se diferenciarem por espaços temporais e 
econômicos específicos, essas duas categorias também se envolvem 
por relações contratuais diferentes. Isso porque, no fundo, se trata 
de relações distintas de propriedade. O que o trabalhador vende ao 
capitalista não é o resultado do seu trabalho, mas, antes, a sua capa-
cidade produtiva.

Assim, como o salário não se refere ao valor resultante do tra-
balho, a propriedade desse valor não pertence ao trabalhador. Nas 
relações jurídicas burguesas, como aquilo que o trabalhador vendeu 
ao capitalista foi a sua força de trabalho, “todo o valor ou produto 
criado por ele pertence ao capitalista, o dono pro tempore da sua força 
de trabalho” (Marx, 2010d, p. 131).

Uma das especificidades que diferenciam o modo de produção 
capitalista dos modos de produções anteriores se manifesta, assim, 
na peculiaridade da exploração econômica. A diferença entre o valor 
referente ao pagamento da força de trabalho e o valor derivado da 
realização do trabalho indica, também, a diferença entre o salário do 
trabalhador e o lucro do capitalista. Conforme Marx (2010b) indicou, 
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é daquela diferença que se origina a mais-valia que, por sua vez, é a 
fonte dos lucros. Dentro do modo de produção capitalista, a explora-
ção do trabalhador consubstancia-se por estas mediações e permite a 
apropriação do excedente econômico.

Todavia, a aparência econômica apresenta uma relação de equi-
valência entre as trocas de mercadorias, em que o salário se manifesta 
como um correlato da produção realizada pelo trabalhador. A lógica 
da equivalência das trocas termina, pois, mistificando uma ideia de 
equivalência na produção. Por isso, a distinção entre o valor da for-
ça de trabalho e o valor gerado pelo trabalho é tão importante para 
desmistificar essa aparência.

Uma comparação histórica torna esta dinâmica mais perceptível:

Na corveia, o trabalho do trabalhador para si mesmo, e o seu trabalho 
compulsório para o seu senhor, se diferem no espaço e tempo da forma 
mais clara possível. No trabalho escravo, mesmo aquela parte do dia 
de trabalho em que o escravo está apenas substituindo o valor dos seus 
próprios meios de subsistência, no qual, portanto, de fato, ele trabalha 
sozinho, aparece como trabalho para o seu mestre. Todo trabalho escravo 
aparece como trabalho não pago. No trabalho assalariado, pelo contrá-
rio, até mesmo o trabalho excedente, ou o trabalho não pago, aparece 
como pago. Naquele caso, a relação de propriedade oculta o trabalho 
do escravo para si mesmo; aqui a relação do dinheiro oculta o trabalho 
não correspondido do trabalho assalariado (Marx, 2010b, p. 539-40).

O desenvolvimento crítico que Marx fez da economia política não 
apenas lhe permitiu superar alguns limites de Ricardo e Smith sobre 
a teoria do valor-trabalho, como também apreender a centralidade 
contraditória do modo de produção capitalista.6 Os esforços desses 

6. Quando a análise econômica ultrapassou os limites da circulação e adentrou na esfera 
da produção, desenvolveu-se o debate sobre os fundamentos do valor. Movida pelo interesse 
de apreender as fontes do lucro, a economia política abriu também um caminho para a crítica 
à própria sociedade que lastreou a sua criação. Quando essa teoria foi apossada pelos represen-
tantes dos trabalhadores (com destaque inicial para William Thompson e Thomas Hodgskin), 
ela tornou-se uma arma teórica e política contra a manutenção da sociedade burguesa.
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dois economistas clássicos esbarraram, de forma direta ou não, na 
naturalização do mercado capitalista. Por isso, a profundidade das 
suas análises econômicas ficou limitada pela visão de leis naturais 
(cf. Hunt, 2005, p. 115).

Decerto, Marx não realizou um prosseguimento linear da eco-
nômica política. Fez, como ele costumou afirmar, uma “crítica da 
economia política”. Os avanços da sua teoria, especialmente a partir 
do final dos anos de 1850, estiveram, de forma ascendente, conectados 
diretamente com a sua teoria da mais-valia. Marx expôs um sistema 
dinâmico de análise que apresenta o movimento do capital a partir de 
sua síntese contraditória. Uma concepção de trocas de equivalentes 
localizada na esfera da circulação, vinculada a uma relação de não 
equivalentes situada na esfera da produção.

Não é, portanto, a troca de mercadorias que produz a mais-valia. 
Diferentemente disso, na sociedade dominada pelo modo de produção 
capitalista, a mais-valia surge fora da esfera da troca e da relação de 
equivalência. Surge livre de custos, no momento em que o tempo de 
trabalho se cristaliza em valor. É este o processo em que o capitalista 
aproveita o “valor de uso da força de trabalho” (Mandel, 1971, p.  83, 
grifos originais), que é capaz de produzir um valor maior do que o 
equivalente ao seu próprio valor, sem o qual o “modo de produção 
capitalista seria inconcebível” (idem).

Considerações finais

Ainda que se trate de uma contradição entre duas relações eco-
nômicas, estas qualidades constituem um mesmo movimento, sinté-
tico e complementar. As trocas equivalentes do mercado capitalista 
permitem e são lastreadas pelas relações assimétricas da produção e 
da apropriação de mais-valia. Na análise desta dinâmica, distingue-se 
a forma fenomênica da equivalência das trocas com a essência ex-
ploradora da não equivalência da produção. Contudo, é importante 
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ressaltar que a manifestação fenomênica sempre acompanha as de-
terminações do conteúdo. Para se perpetuar, o conteúdo do modo de 
produção capitalista não pode prescindir desta forma. “A produção 
capitalista não é tão somente produção e reprodução de mercadorias 
e de mais-valia: é produção e reprodução de relações sociais” (Netto; 
Braz, 2006, p. 95, grifos originais).

A apresentação do mercado como uma “mão invisível” não 
é uma fantasia arbitrária, mas, antes, remete a uma manifestação 
deste modo de produção. Se as contradições econômicas existem na 
estrutura produtiva, elas precisam passar por mediações sociais que 
possibilitem a sua reprodução. Por isso, a manutenção da relação 
contraditória entre equivalência e não equivalência, de trocas iguais 
e da exploração econômica, requer também uma regulação jurídica:

[...] a determinação do valor das mercadorias pelo trabalho e a troca 
livre de produtos do trabalho, ocorrendo de acordo com esta medida 
de valor entre possuidores de mercadorias com direitos iguais, são, 
como Marx já demonstrou, as fundações reais nas quais toda a ideo-
logia política, jurídica e filosófica da moderna sociedade burguesa foi 
construída (Engels, 2010, p. 283).

A funcionalidade do Estado moderno em relação aos pilares 
contraditórios do modo de produção capitalista também foi salien-
tada pelos economistas políticos. Adam Smith, além de explicitar o 
antagonismo existente no processo produtivo capitalista, também 
indicou de que forma estas contradições são encaminhadas dentro 
do Estado burguês. Pois, para ele, na disputa econômica capitalista, 
com destaque para a determinação dos salários, trabalhadores e em-
presários localizam-se em situações opostas. “Os operários desejam 
receber o máximo que podem, enquanto os empresários dão o mínimo 
possível” (Smith, 1977, p. 98).

E, quando este conflito aparece na esfera política, o poder dos 
empresários sobre os trabalhadores é, segundo o economista político 
clássico, ainda maior. Dentre outras coisas, os empresários podem 
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“combinar as suas forças mais facilmente” do que os operários; as 
autoridades políticas incrementam este poder, pois tratam desigual-
mente as duas organizações, permitindo a união dos empresários e 
“proibindo aquelas dos operários”; e, se o “parlamento não atua contra 
a organização em defesa da queda do preço do trabalho”, muitas vezes 
atua “contra a organização para aumentá-lo” (idem, p. 99).
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