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4 - PARA COMPREENDER KARL MARX 
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Karl Marx, um dos pensadores de mais destaque dos últimos tempos, nasceu 

na região renana de Tréveros, em 1818, com dezoito anos iniciou os estudos de 

Direito na Universidade de Bona e, por fim, um doutorado em Filosofia.  

Marx inicia as investigações sobre economia por uma análise da mercadoria 

e do valor. Isso porque a economia, enquanto esfera particular de relações, não se 

diferencia senão quando surge a troca. Enquanto não existiram relações de valor, a 

atividade econômica muito dificilmente poderia diferenciar-se das restantes 

atividades vitais, com as quais forma uma totalidade orgânica (PACHUKANIS, 1988, 

p. 22). 

De um lado, suas ideias, escoradas num regime socialista, se dividem entre 

aqueles que seguem suas propostas de forma ferrenha e, de outro, os críticos 

sectaristas, sobretudo a partir da derrocada de alguns países socialistas como a 

União Soviética e a própria China, que caminha a passos largos para uma economia 

de mercado. Nesse quadro poderia citar, ainda, Cuba, após um longo bloqueio 

norte-americano e sem os benefícios da geopolítica da Guerra Fria, que agoniza em 

busca de uma alternativa para sua sobrevivência.  

Diante de uma bateria de conceitos esgarçados, era possível sustentar que 

se estava realizando um grande esforço no sentido de se aproximar do modelo da 

“sociedade sem Estado”, que seria o comunismo. O sucessor de Vladmir Ilitch Lenin 

(1870-1924), Josep Stalin (1879-1953), em face das evidências de que o Estado 

soviético se fortalecia cada vez mais – em vez de desaparecer, como Marx queria – 

chegou a sustentar que o crescimento do Estado era um momento dialeticamente 

necessário de se desaparecimento (KONDER, 2010, p. 13). 

Stalin era um político esperto. Como não tinha talento para a teoria, apoiou 

tendências teóricas que adulteravam o marxismo e reduziu certos temas teóricos a 

quase banalidades. Em sua abordagem do conceito de ideologia (em O 18 

Brumário, por exemplo, Marx examina os vínculos entre cultura e as opções políticas 

das classes sociais), o dirigente comunista russo tendia a reduzir as ideias às 
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condições sociais que as condicionavam, vendo nelas os efeitos de uma causa. 

Assim, ele via em Georg Friedrich Hegel (1770-1831) não o gênio da dialética, cuja 

leitura Marx e Lenin recomendavam, mas um mero filósofo reacionário alemão 

(KONDER, 2010, p. 13-14). 

Pior que o pensamento de Stalin ao denegrir o socialismo teórico foi a 

repressão e as atitudes autoritárias adotadas por ele na URSS. Enquanto Marx 

buscava por uma forma libertária de luta e, nesse contexto, concebia o comunismo 

como uma sociedade sem Estado, Stalin “expurgava” e eliminava, de forma muitas 

vezes cruel, milhares de cidadãos, aliás, uma boa parte deles aliados do próprio 

partido comunista soviético. Diante do exposto, as atitudes de Stalin acabam por 

influenciar a opinião pública, ou seja, o marxismo estaria mais identificado com suas 

atitudes do que com o socialismo pregado por Marx. 

Outro exemplo de regime socialista de opressão que se opõe ao socialismo 

de Marx, e resiste ainda hoje, constitui a República Popular da Coréia, a Coréia do 

Norte, umas das nações menos conhecidas e mais difíceis de compreender do 

mundo. Apesar de ser considerada um fóssil da Guerra Fria, sempre no limite do 

colapso, o que se observa é uma população que demonstra vitalidade e um hábil 

regime que domina a arte da política e da diplomacia (VIZENTINI; PEREIRA, 2014, 

p. 176). 

 

4.1 A trajetória de um pensador 
 

Os primeiros contatos de Marx com o Direito se deram em 1836, quando  

parte para Berlim e matricula-se na Universidade para prosseguir com seus estudos 

jurídicos. Em Berlim, foi aluno de Saviny, um dos defensores das teses da Escola 

Histórica do Direito. Essa corrente jurídica invocava a imutabilidade das tradições 

históricas e dos institutos consagrados pela posição reacionária e estreita, que 

defendia os interesses da nobreza feudal alemã.  

As ideias da Revolução Francesa chegaram à Alemanha após as guerras 

napoleônicas. Essas ideias políticas e filosóficas, muitas delas defendidas por Hegel, 

vinham ao encontro dos interesses da emergente burguesia alemã, que necessitava 

de um sistema legal condizente com seus interesses econômicos.  

Marx parte para um o doutorado em Filosofia, mas acabou não seguindo a 

carreira acadêmica, uma vez que não pôde exprimir suas ideias revolucionárias, a 
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chamada praxis. Ainda jovem, decide ingressar num jornal, quando escreve seu 

primeiro artigo nos Anais Alemães: um texto contra a censura. No entanto, seu 

desafio crítico acabou barrando o artigo e, ainda insistindo, tentou outra revista, a 

Gazeta Renana, de Colônia, Alemanha. Nela, Marx encontrou um ambiente para 

tratar de liberdade de imprensa e, enfim, conseguiu sucesso como jornalista, 

chegando ao posto de diretor do jornal. Contudo, o que parecia estável foi efêmero, 

pois Marx publica um artigo, em 1843, criticando o absolutismo russo. Diante desse 

fato, o czar Nicolau I pressionou o governo prussiano a fechar o jornal.  

Importa ressaltar que Marx, em sua experiência na Gazeta Renana, teve 

contato com a realidade social, desde os conflitos nas fábricas aos primeiros 

movimentos sociais que estavam prestes a explodir. Marx concluiu que o seu 

doutorado em Filosofia não tinha a menor importância diante dos fatos sociais. Aliás, 

uma das campanhas da Gazeta Renana foi feita em defesa dos camponeses pobres 

do sul do Reno, que roubavam madeira em decorrência da miséria que se 

encontravam. Marx tentou mostrar as atrocidades do Estado, mancomunadas com 

os grandes proprietários. Essa situação mostrou a Marx que a questão social não 

podia ser resolvida por meios puramente jurídicos (KONDER, 1999, p. 26). 

Com o fechamento da Gazeta Renana, Marx se mudou para Paris e fundou 

uma revista, os Anais Franco-Alemães, em 1843. A partir daí, passou a se interessar 

cada vez mais por problemas políticos e lia, nesse tempo, Rousseau, Montesquieu e 

Maquiavel. Aos poucos, sentia a necessidade de corrigir a dialética idealista de 

Hegel com o materialismo do filósofo Ludwig Andreas Feuerbach. Em Paris, Marx 

teve a oportunidade de entrar em contato com o movimento socialista dos operários 

franceses, que o impactou muito. Nesse período, escreveu Introdução à crítica da 

Filosofia de Hegel, em 1844, obra na qual mostrava que as considerações teóricas 

de Hegel sobre o Direito eram inócuas, pois não indicavam meios práticos, materiais 

e sociais capazes de levar à efetiva superação dos problemas humanos (KONDER, 

1999, p. 28). Marx, em Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, faz severas críticas à 

Escola Histórica do Direito (CAMPOS, 1984, p. 70). 

Segundo Marx, as massas capazes de promover a mudança de ordem social, 

econômica e jurídica são as proletárias. A filosofia pôs a nu a desumanidade do 

mundo presente. Feuerbach mostrou que a religião é uma solução ilusória, uma 

alienação. A emancipação viria com as atitudes do próprio proletário.  
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Marx assegurou que a emancipação humana, a verdadeira emancipação 

humana, exige a transformação não apenas das leis, mas do sistema social de 

produção e distribuição de riquezas. A liberdade política depende da liberdade 

econômica. O ser humano só será verdadeiramente livre quando todos puderem 

desenvolver uma atividade criadora que não esteja sujeita às pressões 

deformadoras da propriedade privada e do dinheiro (KONDER, 1999, p. 29). 

Marx escreve, com Engels, o Manifesto do Partido Comunista, em 1848, e 

afirma que “a história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido 

a história das lutas de classes”. Esse constitui o foco do esforço de Marx durante 

sua trajetória de luta: acabar com a luta de classes e implantar o socialismo e, em 

seguida, o fim do Estado, ente protetor dos interesses burgueses.  

Nas épocas históricas, verificamos, quase por toda parte, uma completa 

divisão da sociedade em classes distintas, uma escala graduada de condições 

sociais. Na Roma antiga, encontramos patrícios, cavaleiros, plebeus, escravos; na 

Idade Média, senhores, vassalos, mestres, companheiros, servos; e, em quase cada 

uma dessas classes, novas divisões hierárquicas (MARX; ENGELS, 1848, p. 8). 

 

4.2 A religião é o ópio do povo, dizia Marx 
 

Tanto o judaísmo como o cristianismo, explicava Marx, são frutos da 

sociedade dividida em classes: são ideologias impotentes para combater a 

exploração do homem pelo homem, sendo possível se deparar com duas fases na 

crítica de Marx à religião. Na primeira delas, Marx analisa a religião como alienação 

e, nesse caso, segue o pensamento de Feuerbach, ao afirmar que a religião é uma 

projeção do homem e que ele vive numa conjuntura que o explora e o oprime. Nesse 

aspecto, ao se inserir nessa condição, necessita de ilusões, por isso a busca pela 

religião. Então afirma Marx: o homem busca a religião como um ópio de que precisa 

para suportar a sua miséria real. 

Numa segunda fase, Marx vê a religião como ideologia. Assim, ela não tem 

uma substância própria, é puro resultado das condições sociais fabricadas pelos 

homens. Essa concepção dá margem a consequências práticas e ressalta que a 

religião desaparecerá, pois não há mais razão para existir.  

A religião é um fenômeno social, como uma imagem do mundo invertido, das 

reais contradições da sociedade, por exemplo, das contradições da realidade do 
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capital, e não é enfrentando-a diretamente que a desvelaremos, como fê-lo 

Feuerbach, mas desvelando as suas raízes sociais, as contradições do real, que 

revelaremos o seu segredo. Por isso, Marx critica, precisamente, Feuerbach, porque 

ele inverteu a ordem da crítica, tomando como tarefa fundamental revelar o segredo 

da religião, mas sem mostrar sua base material, o seu fundamento, que é a 

sociedade concreta, que engendra a religião. Para compreendê-la, Marx não passa 

do “reino de Deus” para o “reino dos homens”, não desce do céu à terra, das coisas 

terrestres, reais, para compreender o céu, as coisas celestes (CHAGAS, 2016, p. 5). 

Nesse sentido, Marx acredita que Feuerbach não resolveu, por exemplo, o 

problema fundamental da religião, porque ignorou a sua base social, sem perceber 

que ela é autônoma, abstrata, atemporal, mas um produto social, que pertence a 

determinada forma social e que passa por transformações em diferentes períodos 

históricos. Marx projeta sua essência num ser superior, porque ele não vê, na vida 

real da sociedade, as condições para o desenvolvimento de sua humanidade. A 

religião é realização fantástica da essência humana, porque esta não possui 

verdadeira efetividade (CHAGAS, 2016, p. 5). 

Portanto, a religião, o mundo fantástico dos deuses, existe, porque existe um 

mundo irracional e injusto ao homem. Ela não é fruto de uma revelação 

sobrenatural, não é produto da ignorância, nem da invenção de impostores, de 

profetas, teólogos ou líderes, nem de uma conspiração clerical, mas sim do homem 

oprimido, explorado, que busca alívio, abrandamento, consolo na religião, no seu 

universo imaginário, acerca de suas dores e de seus sofrimentos (CHAGAS, 2016, 

p. 15). 

 

4.3 As condições degradantes do trabalho nas fábricas 
 

As condições de trabalho nas fábricas eram simplesmente caóticas e havia 

uma ausência ou total desinteresse, por parte do Estado, no período inicial da 

industrialização moderna. Embora tenha havido intervenção do poder público na 

minimização da exploração do trabalhador, os industriais buscaram uma maneira de 

burlá-la. Vale ressaltar que o Estado, segundo Marx, estava em prol dos interesses 

da burguesia inglesa, imbuída pela lógica da acumulação.  

O capital é trabalho morto que, como um vampiro, se reanima, sugando o 

trabalhador vivo e, quanto mais o suga, mais forte ele se torna. O tempo em que o 
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trabalhador trabalha é o tempo durante o qual o capitalista consome a força de 

trabalho que comprou. Se o trabalhador consome, em seu proveito, o tempo que tem 

disponível, furta o capitalista. O capitalista apoia-se na lei da troca de mercadorias. 

Como qualquer outro comprador, procura extrair o maior proveito possível do valor-

de-uso de sua mercadoria (MARX, 1998, p. 267). 

A palavra de ordem é trabalhar até morrer não só nas oficinas das modistas, 

mas em milhares de outros lugares. Os meios de produção, o capital constante, só 

existem, do ponto de vista da criação da mais-valia, para absorver trabalho e, com 

cada gota de trabalho, uma porção proporcional de trabalho excedente (MARX, 

1988, p. 290). Ainda, prossegue Marx (1988, p. 290): 

 
Os meios de produção, o capital constante, só existem, do ponto de 
vista da criação da mais valia, para absorver trabalho e com cada 
gota de trabalho uma porção proporcional excedente. [...] O 
prolongamento do trabalho além dos limites diurnos naturais, pela 
noite adentro, serve apenas de paliativo para apaziguar a sede 
vampiresca do capital pelo sangue vivificante do trabalho. O impulso 
imanente da produção capitalista é apropriar-se do trabalho durante 
todas as 24 horas do dia.  
 

Meninos com menos de 13 anos, jovens com menos de 18 e mulheres são 

postos a trabalhar à noite sob esse sistema. No sistema de revezamento, a cada 

período de 12 horas, têm eles, às vezes, em virtude da ausência do substituto, de 

trabalhar 24 horas, dobrando a jornada. Os depoimentos das testemunhas provam 

que meninos e meninas realizam, com muita frequência, trabalho extraordinário que, 

não raro, leva sua jornada a estender-se a 24 e até a 36 horas sem interrupção 

(MARX, 1988, p. 294). 

A frase “com a aparência de 13 anos, pelo menos”, é motivada pela lei fabril 

que limita a seis horas o trabalho de meninos com menos de 13 anos. Um médico 

oficialmente qualificado (certifying surgen) tem de atestar a idade. O fabricante 

exige, então, jovens que aparentem já ter 13 anos. A queda surpreendente e vertical 

no número de meninos empregados com menos de 13 anos, que frequentemente 

aparece nas estatísticas inglesas dos últimos 20 anos, resultou, em grande parte, 

segundo o depoimento dos inspetores de fábrica, de atestados médicos que 

aumentavam a idade das crianças para satisfazer a ânsia de exploração do 

capitalista e a necessidade de traficância dos pais. Em Bethnal Green, distrito mal 

afamado de Londres, todas as manhãs de segunda e terça-feira realizavam-se, 
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publicamente, leilões em que crianças de ambos os sexos, a partir de 9 anos, eram 

alugadas diretamente às fábricas de seda de Londres (MARX, 1988, p. 452). 

Apesar da legislação, pelo menos dois mil garotos são vendidos pelos pais, 

na Grã-Bretanha, como máquinas vivas de limpar chaminés, embora existam 

máquinas para substituí-los. De acordo com Marx (1999, p. 453):  

 
Já aludimos à ruína física das crianças, dos jovens, das mulheres, 
submetidos diretamente pela máquina à exploração do capital nas 
fábricas mecanizadas e, depois, indiretamente em todos os demais 
ramos de atividade. Por isso, só nos deteremos agora num ponto, a 
imensa mortalidade dos filhos dos trabalhadores, nos primeiros anos 
de vida. [...] Conforme demonstrou uma investigação médica oficial 
em 1861, pondo-se de lado circunstâncias locais, as altas taxas de 
mortalidade decorrem principalmente de trabalharem as mães fora 
de casa. Daí resulta serem as crianças abandonadas e mal 
cuidadas. Esse desleixo se revela na alimentação inadequada ou 
insuficiente e no emprego de narcóticos; além disso, as mães, 
desnaturadamente, se tornam estranhas a seus próprios filhos, e 
intencionalmente os deixam morrer de fome ou os envenenam.  

 

Marx (1988, p. 300), quando fala da jornada de trabalho e da exploração da 

força de trabalho, afirma: 

 
O dia de trabalho compreende todas as 24 horas, descontadas as 
poucas horas de pausa sem as quais a força de trabalho fica 
absolutamente impossibilitada de realizar novamente sua tarefa. Fica 
desde logo claro que o trabalhador durante toda a sua existência 
nada mais é que força de trabalho, que todo seu tempo disponível é 
por natureza e por lei, tempo de trabalho, a ser empregado no 
próprio aumento do capital. Não tem qualquer sentido o tempo para 
educação, para o desenvolvimento intelectual, para preencher 
funções sociais, para o convívio social, para o livre exercício das 
forças físicas e espirituais para o descanso dominical. 

 

É, por isso, natural que a jornada de trabalho prolongada, que o capital 

procura impor aos trabalhadores adultos por meio da coação do Estado, da metade 

do século XIX, é imposta pelo Estado, com o fim de evitar a transformação do 

sangue das crianças em capital (MARX, 1988, p. 308). Com o agravamento da 

exploração, o Estado toma medidas legais para limitar o tempo de trabalho. No 

entanto, em poucas situações as medidas são respeitadas.  

O primeiro estatuto dos trabalhadores data de 1349, tendo sido decretado 

pelo rei Eduardo III. Surgiu, na realidade, em face da devastadora peste negra, que 

dizimou muitos trabalhadores. Desse modo, com a mão de obra começando a ficar 
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escassa, a lei tratou de fixar salários razoáveis e de limitar a jornada de trabalho. 

Segundo Marx (1988, p. 309), a duração do trabalho é novamente regulada no 

estatuto de 1496, por Henrique VII.  

 

4.4 A luta pelo direito à limitação do tempo de trabalho 
 

O capital levou séculos, antes de surgir a indústria moderna, para prolongar a 

jornada de trabalho até seu limite máximo normal e, ultrapassando-o, até o limite do 

dia natural de doze horas. A partir do nascimento da indústria moderna, no último 

terço do século XVIII, essa tendência transformou-se num processo que se 

desencadeou desmesurado e violento como uma avalanche. Todas as fronteiras 

estabelecidas pela moral e pela natureza, pela idade ou pelo sexo, pelo dia e pela 

noite foram destruídas (MARX, 1988, p. 316). Percebe-se um desvio de semântica, 

ou de significado do tempo, o que é dia e o que é noite. Marx (1988) chega a citar 

um juiz inglês, em 1860, que “teve de empregar uma argúcia verdadeiramente 

talmúdica, para definir juridicamente o que era dia e o que era noite. Eram as orgias 

do capital”. 

Constatando que a “livre iniciativa” dos capitalistas estava aniquilando física e 

espiritualmente a classe trabalhadora, o parlamento inglês, pressionado certamente 

pela opinião pública, estabeleceu, em 1833, em quatro ramos da indústria têxtil, o 

limite de doze horas integrais para a jornada diária de trabalho de adolescentes 

entre 13 e 18 anos. Proibiu, ainda, o emprego de crianças menores de 9 anos, 

reduziu a jornada de meninos entre 9 e 13 anos e restringiu o trabalho noturno para 

menores de 18 anos. Antes da implantação dessas barreiras legais, crianças e 

adolescentes empregados na indústria têxtil eram forçados a trabalhar dia e noite 

sem que qualquer restrição de ordem religiosa, ética ou moral pudesse coibir os 

abusos praticados. 

O parlamento inglês promulgou, de 1802 a 1833, cinco leis sobre trabalho, 

mas astuciosamente não votou recursos para sua aplicação compulsória, para o 

quadro necessário a sua execução. Por esse motivo, a lei foi considerada letra 

morta, “apenas pra inglês ver”. A verdade é que, antes da lei de 1833, assegura 

Marx (1988, p. 316) que 
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[...] crianças e adolescentes tinham de trabalhar a noite inteira ou o 
dia inteiro, ou de fazer ambas as coisas ao bel-prazer do patrão. 
Uma jornada normal de trabalho pra a indústria moderna só aparece 
com a lei fabril de 1833. A lei de 1833 estabelece que a jornada 
normal de trabalho começa às 5 e meia da manhã e termina às 8 e 
meia da noite e que é legal dentro desses limites de um período de 
15 horas empregar menores, entre 13 e 18 anos, a qualquer hora do 
dia.  

 

O Estado liberal tinha a burguesia como foco e os legisladores, inseridos 

nessa condição, estavam bem distantes de limitar o capital de sugar ao máximo a 

força de trabalho dos adultos, ao ponto de afirmarem, segundo Marx (1988, p. 317), 

ao citar o primeiro relatório do conselho da comissão de 1833, que 

 
o grande inconveniente do sistema fabril, na sua forma atual, é criar 
a necessidade de estender o trabalho dos adultos. O único remédio 
para esse mal, sem reduzir o trabalho dos adultos, o que seria um 
mal maior, seria empregar duas turmas de meninos. 
 

Nesse sentido, para cumprir a norma, decidiu-se pelo plano de duas turmas, 

sob um sistema de revezamento denominado de “system of relay” (relay significa a 

troca de cavalos de aposta nas estações). Portanto, uma turma de meninos entre 9 

e 13 anos entraria no trabalho às cinco horas e trinta minutos da manhã até as treze 

horas e trinta minutos da tarde. A outra iniciaria às treze horas e trinta minutos da 

tarde e encerraria às vinte horas e trinta minutos da noite. Essa mudança foi um 

avanço para o legislador na época, pois reduzia a carga dos menores de doze horas 

para oito horas (MARX, 1988, p. 317). 

Embora esses relatos digam respeito ao período da Revolução Industrial nos 

idos do século XIX, existem hoje, em pleno século XXI, situações degradantes de 

trabalhadores ao redor do mundo muito semelhantes ao ocorrido na Inglaterra. Há 

relatos graves na área de confecção de marcas famosas instaladas no Paquistão ou 

no Vietnam com salários muito baixos e em condições degradantes de trabalho. A 

burguesia industrial, na Revolução Industrial, extraía a mais-valia nas imediações da 

fábrica e agora se desloca para o capitalismo periférico. 

Em relação ao Brasil, o País foi alvo de denúncias de trabalhadores 

imigrantes da Bolívia e do Peru, em São Paulo, que realizavam suas atividades em 

ambientes degradantes. Em condições ilegais, esses imigrantes encontravam-se em 

circunstâncias de total fragilidade nas mãos de empresários intermediários das 
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grandes confecções: a Zara, loja espanhola, constitui um exemplo desses abusos. 

Havia contratações ilegais, trabalho infantil, condições degradantes, jornadas 

exaustivas de até dezesseis horas diárias de trabalho e com limitação de liberdade, 

não podendo deixar o local de trabalho sem autorização. 

Em Ashulia, próximo a Daca, capital de Bangladesh, trabalhadores da área de 

confecção sofrem abusos na produção e na fabricação de roupas. Em 2012, foram 

vítimas de um grande incêndio na fábrica da Tazreen, que matou vários 

trabalhadores e deixou famílias órfãs e sem qualquer indenização pelas mortes. A 

Tazreen tinha contrato com grandes grupos, entre eles o Walmart, El Corte Inglés, a 

C&A, a Sears e a M. J. Soffe, fornecedora de peças licenciadas pelo Corpo de 

Fuzileiros Navais dos EUA. A Tazreen podia produzir mais de um milhão de peças 

ao mês, um volume gigantesco, a um custo extremamente baixo. A mais-valia 

extraída da classe trabalhadora pela burguesia na Revolução Industrial no século 

XVIII, que gerou uma pauperização sem limites na Inglaterra do séculos XVIII e XIX, 

analisada por Karl Marx, continua sendo usada nos séculos XX e XXI, com situação 

semelhante encontrada agora no capitalismo periférico, como em Bangladesh.  

 

4.5 Teoria do valor em Karl Marx 
 

Discutir a teoria do valor é penetrar numa das mais difíceis áreas do 

conhecimento da Economia Política. Marx assume que a mercadoria é a matriz 

econômica da sociedade capitalista, pois ela é a forma em que se apresenta, nessa 

sociedade, o produto do trabalho humano, o qual se expressa na forma valor; a 

mercadoria apresenta-se, na sua forma natural, como valor de uso e, na sua forma 

social, como valor.  

A Escola Clássica formulou sua base teórica ao longo de quase um século, 

porém, sem uma unidade interna ao redor de um líder, a exemplo de outras escolas, 

como os fisiocratas, que tiveram em Quesnay seu maior expoente. Essa falta de 

unidade pode ser observada nas frequentes divergências entre os trabalhos dos 

principais autores, com destaque para a teoria do valor-trabalho de, Smith e Ricardo, 

em relação à teoria da utilidade, de Say ou Mill, para a lei de mercado de Say em 

relação às formulações de Malthus, para a análise do processo de expansão 

econômica de Smith em relação à análise do bloqueio do crescimento explicitado em 

Ricardo, etc. (MATTEI, 1993, p. 273). 
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De modo geral, a preocupação básica dos autores "clássicos" era entender o 

sistema econômico e a forma de repartição da riqueza entre as distintas classes 

sociais. Esses autores acreditavam que a riqueza de uma nação era resultado do 

trabalho de seus cidadãos e que o valor de troca das mercadorias refletia o esforço 

despendido em sua produção (MATTEI, 1993, p. 274). 

A teoria do valor-trabalho de Marx tem sido submetida a intensa e 

sistemática crítica, desde praticamente o seu surgimento, há mais de um século. 

Todo o esforço para mostrar seus supostos equívocos ou inconsistências, sem 

dúvida nenhuma, tem uma elevada motivação ideológica. O que está por trás de 

toda a discussão e de toda a fúria que sustenta tal esforço não é uma preocupação 

técnica sobre como se determinam os preços, mas a explicação da origem do lucro 

numa sociedade capitalista (CARCANHOLO, 2003, p. 76). 

De fato, ao contrário das teorias de Smith e Ricardo, a teoria marxista do 

valor tem como consequência necessária a conclusão de que o excedente 

econômico capitalista e, em particular, o lucro, é fruto da exploração, do trabalho 
não pago. Não é possível aceitar integralmente a perspectiva de Marx sobre a 

riqueza e sobre o valor sem concluir-se que a própria natureza íntima do capital 

implica uma contradição antagônica entre classes e que ele significa uma violência 

contra a natureza humana (CARCANHOLO, 2003, p. 77). 

Como é possível aceitar a teoria do valor de Marx, com essas conclusões 

retiradas diretamente da realidade? Afinal, a relação capitalista implica ou não a 

exploração? O lucro é o fruto do trabalho não pago? A resposta não é trivial. O 

capital consiste, de fato, em uma relação social que, ao mesmo tempo, é e não é 

exploradora e isso na própria teoria de Marx. Na aparência, a relação salarial é uma 

relação entre iguais ou, no mínimo, entre indivíduos autônomos e capazes de 

estabelecer entre si, livremente, um contrato comercial legítimo (CARCANHOLO, 

2003, p. 77). Portanto, pela perspectiva da aparência, há uma realidade que embute 

relações desiguais e de fragilidade por parte de quem vende sua força de trabalho.  

Ao mesmo tempo, a relação salarial, na essência, implica exploração: 

ausência de liberdade de uma das duas partes; apropriação pela outra de trabalho 

não pago. Isso entra na dialética e não é fácil entendê-la. O erro não está na 

aparência e nem mesmo na interpretação que ela sugere, mas na crença de que a 

realidade tem uma só dimensão. O equívoco sobre o capitalismo consiste em não 

saber de sua bidimensionalidade. Na verdade, existem, dois erros teóricos opostos: 
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o empirismo daquele que somente vê a aparência e, por outro lado, o seu contrário, 

o fundamentalismo de quem acredita que só a essência é verdadeira 

(CARCANHOLO, 2003, p. 77). 

A própria realidade capitalista mostra, de maneira indiscutível, que a origem 

do lucro empresarial não está no trabalho e muito menos na sua exploração. Nossos 

olhos não podem negar que ele tem origem diversa da mencionada: capacidade 

empresarial, tecnologia, grandes volumes de capital comprometidos, entre outros. 

Talvez fosse aceitável pensar que sua explicação está no conjunto desses fatores e 

de outros adicionais. Melhor ainda, nos dias de hoje, com o predomínio do capital 

especulativo, talvez pensar que o lucro tem como origem alguma propriedade e 

mágica do próprio capital não seja muito compreensível, mas isso não importa. 

Assim, fica até mais fácil pensar que possui propriedades mágicas (CARCANHOLO, 

2003, p. 77). 
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