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Prefácio 

O trabalho intelectual de minha vida até o nonagésimo aniversário serviu para esclarecer 
ou decifrar uma visão meio intuitiva, que me coube elaborar em 1921 em meu estudo na 
Universidade de Heidelberg: o descobrimento do sujeito transcendental na forma 
mercadoria, um axioma condutor do materialismo histórico. Um esclarecimento 
satisfatório desse axioma pode ser alcançado somente como resultado final de ataques 
sempre novos, titulados Exposés (Exposição). Distingo sete de tais ataques: 

�  �  �  �  1921: Postulado: a forma mercadoria compreende em si o sujeito 
transcendental (este conhecimento resultava de uma análise palavra por palavra da 
análise marxiana da mercadoria nos capítulos iniciais de "O Capital" em combinação 
com um seminário sobre os Prolegomena de Kant ministrado por Ernst Cassirer em 
Berlim, em 1920).  

1936: Minuta para uma teoria sociológica do conhecimento. Esta foi a primeira tentativa 
de uma exposição geral. O termo "sociológica" (em vez de: "marxista") servia para 
despiste perante os nazistas. O "Exposé" de Lucerna 

1937: Liquidação crítica do apriorismo. Em Paris sob o influxo de Th. Adorno e de 
Walter Benjamin. "Exposé" de Paris. 

1950: Intellectual and Manual Labour (Trabalho Intelectual e Manual). Escrito em 
Birmingham, não publicado. O "Exposé" inglês. 
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1961: Warenform und Denkform (Forma Mercadoria e Forma de Pensamento), tentativa 
de uma explicação social da origem da razão pura. Publicado na Revista da Academia 
da Universidade Humboldt, Berlim (DDR). "Exposé" de Berlim. 

1970: Geistige und körperliche Arbeit (Trabalho espiritual e corporal). 

1976: Das Geld, die bare Münze des Apriori (O dinheiro, a moeda líquida do a priori). 
O "Exposé" de Bremen. 

1989: Geistige und Körperliche Arbeit. Epistemologie der abendländischen Geschichte 
(Trabalho espiritual e corporal. Epistemologia da história ocidental). Nova edição, 
revista e completada, de "Trabalho espiritual e corporal". 

Também esta versão, aqui apresentada, deixa em aberto muitas questões. Mas minhas 
pesquisas levadas adiante ao longo de 68 anos tornaram possível uma tese resumo: 

Decifrar o estado de coisas (fechado) da síntese funcional de nossa sociedade ocidental 
possibilita ao mesmo tempo a reconceptualização da filosofia ocidental. 

Adorno formulou a grandiosa proposição: o materialismo histórico é a anamnese da 
gênese; que este entendimento - que destrói o platonismo - chegue à elegância do 
próprio platonismo, atesta o espírito de Adorno. 

Na pesquisa aqui apresentada trata-se portanto da alternativa entre epistemologia 
idealista ou materialista. Enquanto a idealista (algo assim como na exposição de Kant) 
se apresenta como nexo de invenções, a materialista só pode repousar sobre um nexo de 
descobertas. 

Marx não fundou nenhuma interpretação materialista do conhecimento científico, mas 
pagou seu tributo àquela dominante a seu tempo, fundada por Kant e Hegel. A análise 
marxiana no começo de "O Capital" analisa a economia política, mas não se questiona 
sobre a possibilidade de síntese social em sociedades, que repousam no princípio da 
propriedade privada. Diante disso, meus estudos dirigem-se exatamente à pesquisa do 
nexo social - por essa mudança de temática o questionamento político-econômico torna-
se sociológico. 

Contudo, eu quereria salientar, que a passagem de economia à sociologia não foi de 
nenhuma maneira o ponto de partida., que me moveu à remodelação da análise 
marxiana da mercadoria. Só por ocasião de uma palestra sobre "Forma mercadoria e 
forma do pensamento" à Universidade Humboldt em 1958, eu reconheci, que Marx 
tinha descuidado de seguir nesse ponto sua primeira Tese sobre Feuerbach, onde se trata 
da pesquisa do nexo violento que formam as sociedades ocidentais. 

As teoria idealistas do conhecimento, as quais esbarram no obstáculo de não poder elas 
mesmas explicar o poder das sínteses espirituais, têm sua verdade aparente no fato de 
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que a eficácia sócio-sintética dos sujeitos individuais permanece totalmente escondida 
para eles mesmos: essa eficácia é hipostasiada pelas teorias idealistas do conhecimento 
como "sujeito transcendental". Se nós, ao contrário, seguirmos o fio da meada da praxis 
social real, deveria ser possível fundar uma teoria materialista do conhecimento, a qual 
só pode ser histórica. 

Bremen, Agosto 1989 

Alfred Sohn-Rethel 

Quereria agradecer meus colaboradores Karim Akerma e Udo Casper, que tornaram 
possível esta edição com o apoio da Stiftung für Philosophie (Fundação para a 
Filosofia), de Mönchengladbach, e da Universidade de Bremen. 

  

I Parte:  

"Forma-mercadoria e forma de pensamento - Crítica da teoria do conhecimento" 

1. Partir criticamente de Kant ou de Hegel? 

O desenvolvimento do pensamento e a ênfase recebem nova luz e se deslocam se o 
caminho da filosofia de Kant a Hegel for submetido a uma consideração sob o ponto de 
vista do trabalho espiritual e corporal, sua relação e sua separação radical no 
capitalismo. Com isso, a apreciação da filosofia sai dos enredamentos conceituais 
internos e do reino dos especialistas do pensamento filosófico, para o campo visual 
histórico e deveria, entre outras coisas, tornar-se compreensível até aos trabalhadores 
manuais. As especulações de Kant sobre a "coisa em si", por exemplo, tornam-se pelo 
menos em parte perfeitamente evidentes. Se considerarmos tão somente a obra sobre a 
razão teórica, como é o caso da Crítica da razão pura, se a análise se ocupar 
exclusivamente com as formas conceituais do trabalho intelectual na "matemática pura" 
e na "ciência pura da natureza", com a medição de seus limites de validade, sobretudo 
com sua "pura possibilidade" bem como com seu método, então está claro, que algo fica 
fora, ou seja o trabalho manual. O trabalho manual leva a cabo as coisas, das quais a 
razão teorética considera somente a "aparência", e tem um caráter de realidade diferente 
daquele que possa jamais competir ao objeto do conhecimento. No decurso de nossa 
pesquisa mostrar-se-á que o próprio trabalho (e somente como tal) se subtrai a todos os 
conceitos de sociedades produtoras de mercadorias, sendo a eles "transcendente", pois 
esses conceitos derivam em seu conjunto da conexão de apropriação, formada por essas 
sociedades. Certo, encobre-se tal situação ao pensamento de Kant, cujo esforço 
fundamental dirigiu-se a provar a autonomia autofundante do trabalho intelectual, 
precisamente do trabalho científico, bem como de todos os demais interesses da classe 
burguesa, "formada". Nisso reluz a "coisa em si" em variadas significações, antes de 
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tudo na ética, onde ao indivíduo moral se assegura, que a "coisa em si" leva, em si 
mesma, sobretudo ao apoio de sua liberdade. 

Mas o dualismo, que fica para Kant em todo seu esforço do começo ao fim, é um 
reflexo da realidade capitalista sem comparação mais fiel à verdade que os esforços de 
seus seguidores, que se livram do dualismo na medida em que neles tudo é puxado para 
dentro da "imanência do espírito". Já Fichte chama Kant de "cabeça de três quartos", 
porque ele não teria extraído, ele mesmo, toda a conseqüência de sua filosofia. No 
entanto, bem tinha acontecido a Revolução Francesa, na qual a burguesia parecia ter-se 
apropriado completamente de toda a realidade, sem deixar nenhuma realidade oposta. 
Pode-se também dizer, que após a Revolução Francesa a sociedade toda se tornara pasto 
do capital. Mas sob este aspecto, ao tempo de Hegel e para um espírito com sua visão, 
ainda nada se podia reconhecer. Ele tomou a Revolução no sentido no qual ela tinha 
sido entendida, leu com seus amigos Hölderlin e Schelling todos os eventos, cada 
notícia, que o jornal anunciava, como acontecer filosófico, olhou a Napoleão em sua 
entrada em Iena como ao "Espírito do Mundo", que ele "viu chegar a cavalo". Essa era a 
"soberania do pensamento", mas também a descolagem do terreno histórico, culminação 
suprema, que se prevalecia das implicações correspondentes à realização da liberdade e 
as entendia sistematicamente, independentemente de se as ruas de Paris e seus porões 
ofereciam abrigo a isso ou não. Para Hegel não bastava tomar a liberdade puramente 
como a exigência e o ideal, como ele tinha sido para Kant, cuja filosofia Marx 
denomina "a filosofia da revolução francesa", a filosofia no estágio da revolução. Para 
Hegel, ela se tornou lei fundamental, pela qual se move a realidade. Pensar e ser estão 
para ele não mais em relação como opostos, eles tornaram-se uno, e o mesmo valia 
correspondentemente para todas as antíteses e dicotomias da reflexão filosófica. Essa 
unidade aquilo que, desde sempre, tinha sido entendido com pensar e ser, ideal e 
realidade, essência e aparência, forma e matéria, etc.; sua unidade era aquilo que elas 
significavam, era sua verdade. Assim, da lógica veio a dialética. As determinações 
realizaram-se, mas em sua realização mudaram as condições de sua realização, de modo 
que cada determinação, para realizar-se, desenvolver-se, para ser ela mesma, devia 
tornar-se algo outro de si. A verdade tornou-se processo gerador do tempo, que devia 
estar certo (o que sempre ocorria) com aquilo que se encontrava no tempo e nele se 
realizava. O ato de nascimento (a origem burguesa do pensamento) mostra-se 
claramente no fato que ele era só pensamento, a dialética pura lógica, a realização nada 
senão filosofia, a concretização não ocorria nenhures senão na "Imanência do Espírito". 
O Ser, com o qual o pensar era uno, não era o ser espaço-temporal das coisas e das 
relações da história factual e dos fatos históricos, e sim o Ser, que Hegel puxou ao ponto 
de fundação da lógica, da cópula do "eu sou eu", portanto não era nada senão o ser do 
pensar mesmo, o ser, com o qual o pensar se confunde pensando, e, falando 
materialistamente, o auto-espelhamento da plena hegemonia burguesa de classe. De 
todas as filosofias, que "só interpretam o mundo de várias maneiras", sem "mudá-lo", a 
de Hegel é a mais crassa, mesmo porque ela dissipa a forma da mudança do ser, a 
própria dialética, em nada senão "na idéia". E para valer, para Marx a dialética devia de 
fato ser "entornada", melhor: ser revirada e revirada. Ela devia sobretudo deixar de ser 
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lógica1 .Na luta de classes para a mudança da realidade há certamente a necessidade de 
pensar dialeticamente, e para aprender isso pode-se ir à escola de Hegel, talvez até 
seguindo a sugestão de Lenin de fundar "uma sociedade para a cura da dialética 
hegeliana". Mas no marxismo temos a dialética não por causa de Hegel. A dialética 
marxista vale no sentido do ser sócia, pois o marxismo visa a tornar esse ser uma 
realidade, na qual o real tenha sentido e o sentido se torne realidade, onde portanto a 
sociedade humana sai de sua "pré-história", na qual a humanidade é bola de jogo das 
necessidades naturais. A serviço dessa finalidade, a história humana deve ser entendida 
em seu conjunto sob um postulado metodológico, pelo qual a possibilidade dessa 
finalidade, a possibilidade real de sua realização, é concebida já como o propriamente 
determinante, a lei natural dominando completamente a história humana, portanto como 
a verdade que está por toda parte já por baixo de seu acontecer. Esse postulado 
metodológico é o materialismo histórico. Com tal expressão, "materialismo histórico", 
entende-se que a história humana é parte da história natural, ou seja dominada em 
última instância por necessidades naturais. Estas necessidades naturais tornam-se 
humanas, ou seja a natureza experimenta sua continuação na forma de história humana 
lá onde começa o trabalho. Que os homens não vivem em um país das delícias, ou seja 
que não vivem de graça, mas nem são nutridos cegamente pela natureza como os 
animais, e sim vivem na medida de seu trabalho, portanto em força da sua produção, por 
eles mesmos gerada, empreendida e levada a termo, aqui está a base natural dos homens 
e o "materialismo" da história humana. "Na produção de sua vida...", assim soam as 
primeiras palavras, com as quais Marx começa sua exposição dos axiomas do enfoque 
materialista da história. Poder-se-ia também dizer que a lei fundamental do 
materialismo histórico é a lei do valor. Mas a lei do valor começa seu caminho só 
quando o produto do trabalho humano ultrapassa a pura necessidade natural e se torna 
"valor" inter-humano: e esse é o limiar onde começam a troca de mercadorias e a 
exploração, portanto onde, dito de modo não marxista, começa o "pecado original" ou, 
dito marxisticamente, onde se introduzem a "reificação" e a "autoalienação" dos 
homens, sua perversão ou danação, seu deslumbramento ou cegamento, a causalidade 
natural historicamente gerada da "economia" e a dominação de uma naturalidade, que é 
deixado aos homens superar, quando o tempo chegar. A lei do valor torna-se, em outras 
palavras, lei fundamental do materialismo histórico no decurso das épocas da 
dominação da sociedade de classe. Como, portanto, pertence a dialética às instâncias 
marxísticas: materialismo histórico, lei do valor, sociedade de classes, economia, 
autolibertação dos homens de sua pré-história? De acordo com o enfoque aqui 
defendido, a dialética está no pensamento marxista tal como a dialética hegeliana na 
lógica de Hegel. Ela está, porém, também não na história como parte de sua facticidade. 
Se alguém for positivista, e portanto registra a "verdade" como pedra e pedras, fato e 
fatos, a ele nunca a dialética daria sequer uma ensinadela. Contudo a dialética encontra-
se na história, mas ela se mostra só àquele que considera a história sob o postulado 
metodológico do materialismo histórico. A ele ela se mostra porque a dialética é aquilo, 
que dela Hegel desenvolveu, unidade de pensar e de ser, de sentido e de realidade, e 
porque essa unidade, entendida materialisticamente, desde o começo forma a essência 
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da história humana, mesmo para aquele que não sabe de nada melhor que das aparências 
e não costuma sequer começar a entender qualquer coisa dessa essência. 

Quem foi então que batizou Marx: Hegel ou Kant? A resposta é menos simples que 
comumente se supõe. Em toda a concepção, regada a dialética, do materialismo 
histórico, domina uma perigosa tentação de ignorar o problema do conhecimento em 
vista da natureza. A natureza aparece por meio do trabalho, de sua matéria, forças, 
instrumentos, máquinas aparecem já como fator dado introduzido na história humana e 
dominado. Ela não exerce sua causalidade sobre a história como constante, e sim 
através do grau de desenvolvimento das forças produtivas; por isso, bem ocorrem 
perdas, mas no essencial as épocas se seguem uma sobre as costas das outras, porquanto 
as consequências possam atuar sem progresso de acordo com as significações nas 
relações sociais de produção. A natureza aparece portanto como uma matéria contida na 
história, sempre digerida através da práxis da produção. O conhecimento e a ciência da 
natureza exigido com isso é tratado por Marx, correspondentemente, com uma aparente 
naturalidade, na medida em que há algum aceno especial a ele. Parece portanto não 
oferecer-se nenhuma oportunidade de fazer disso um problema do conhecimento 
conforme a maneira kantiana. Contudo tal problema se põe. 

Obviamente ele não se coloca no fundamento da filosofia como em Kant, como questão 
a-histórica "do conhecimento como tal" nem sequer da "possibilidade da experiência". 
Ele se põe como fenômeno histórico específico pela separação entre trabalho espiritual e 
manual, que cresce no terreno da divisão de classes na produção mercantil 
desenvolvida, e de maneira completamente desenvolvida pela primeira vez entre os 
antigos clássicos e depois por sua vez sobretudo na época moderna européia. Aqui 
coloca-se um problema teórico do conhecimento pelo fato histórico de que as formas do 
conhecimento da natureza se separam da produção manual, se autonomizam perante ela 
e, portanto, fluem abertamente de outras fontes que aquelas das quais flui o trabalho 
manual. Quais fontes possam ser essas, isso não é por sua vez nada evidente, mesmo 
que se partilhe a crença da teoria tradicional do conhecimento em uma capacidade 
humana inata de "entendimento". O fenômeno em si, pelo menos em sua forma 
moderna européia, é aquele mesmo, para o qual valem as questões de Kant: como é 
possível a pura matemática? Como é possível a pura ciência da natureza? A teoria, com 
a qual ele respondeu apoiava-se em análises, desenvolvidas por mais de dez anos, do 
método galileano e da física newtoniana, complementadas e comprovadas por trabalhos 
próprios em ciência natural, e em partes essenciais a teoria se constituía de conclusões 
dos resultados, que ele tinha alcançado. Que a "pura ciência natural" é possível, disso 
não há dúvida, pois ela é um dado de fato; conseqüentemente deve-se poder indagar 
como ela é possível. Esta era a forma de argumentação de Kant, e a mesma 
argumentação se torna necessária para o histórico-materialista, se ele se der bastante 
conta de quão essencial e inseparavelmente, por exemplo, a separação do trabalho 
espiritual da ciência natural em relação com o trabalho manual proletário está 
relacionada com a hegemonia econômica do capital sobre a produção. A hegemonia 
econômica não poderia ser exercida pelo capital, se a tecnologia fossa coisa dos 
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trabalhadores. Portanto, o problema do conhecimento na formulação kantiana se coloca 
no terreno do materialismo histórico induzido por Hegel; não, por assim dizer, Kant ou 
Hegel, e sim Kant na moldura de Hegel. Na verdade não se trata nem de um nem de 
outro, e sim das formas de aparecimento do trabalho espiritual e de sua separação do 
trabalho manual, como problema parcial histórico-materialista. 

Sublinhe-se que o problema parcial é de uma significação, que para nós no momento 
atual cresce enormemente. Quem no dia de hoje falar em revolucionar a sociedade, em 
transformar o capitalismo em socialismo e porventura na possibilidade de uma ordem 
comunista, sem saber como a ciência e a técnica científica se inserem na sociedade, de 
onde elas provem, de que natureza e origem é sua forma conceptual, como portanto a 
sociedade deve dominar o desenvolvimento da ciência em vez de ser por ele dominada e 
subjugada, ele se expõe à censura da absurdidade. Nas teorias existentes do 
conhecimento porém as formas dos conceitos do trabalho espiritual científico e 
filosófico não se concebem de maneira nenhuma como fenômeno histórico. Ao 
contrário. A forma conceptual do modo de pensar das ciências da natureza assinala-se 
em geral pela a-temporalidade histórica de seu conteúdo. Nas teorias do conhecimento 
aceita-se essa a-historicidade como fundamento dado. Uma explicação histórica da 
origem é declarada como impossível ou sem mais nem sequer se menciona. Certo, nas 
teorias do conhecimento o pensamento das ciências naturais de uma ou outra época não 
é avaliado como fenômeno do trabalho espiritual, o qual deve estar em uma relação 
social determinada de separação do trabalho manual de dado tipo. Tais parâmetros de 
pensamento pertencem ao materialismo histórico, mas até o momento não foram 
explorados para a crítica da teoria do conhecimento, para a qual eles possuem 
capacidade. Isso deve ser empreendido nesta pesquisa, no convencimento que uma 
teoria fundamental da história do trabalho intelectual e do trabalho manual contribuiria 
para o complemento essencial e a continuação dos conhecimentos marxistas. 

O modo como temos que proceder, portanto a metodologia da coisa, bem devia 
pertencer a este ponto preliminar. De fato, porém, ela sempre primeiro se aplica e 
pressupõe que já se chegou a resultados críveis. Primeiro, torna-se evidente aquilo de 
que ela deve prescindir. Propor ao leitor uma metodologia ab ovo é abusar de sua 
paciência. Isso não deve significar que não se dá valor à metodologia. Ao contrário, 
deve-se dar-lhe valor tão grande, que ela se deixe avaliar adequadamente só com um 
pleno conhecimento da pesquisa. Portanto, ela será aqui colocada em apêndice à 
pesquisa. Naturalmente cada qual está livre de inverter a sequência, se lhe aprouver. 

2. Abstração conceptual ou real? 

Forma do espírito ou forma da sociedade têm em comum que são "formas". O modo de 
pensar marxiano caracteriza-se por uma concepção das formas, na qual ele se afasta de 
todos os outros modos de pensar. Ele se guia a partir de Hegel, mas tão somente para 
também afastar-se de Hegel logo a seguir. Forma é para Marx algo temporalmente 
condicionado. Ela surge, passa e transforma-se no tempo. Entender forma como ligada 
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ao tempo é sinal de pensamento dialético e deriva de Hegel. Mas em Hegel o processo 
de origem e mudança das formas, conforme exposto acima, é originariamente processo 
mental. Ele constitui a lógica. Mudanças de formas de outro tipo, como na natureza ou 
na história, em Hegel são sempre inteligíveis só pela relação à lógica e em analogia com 
ela. A concepção hegeliana da dialética atua então de tal modo que não somente 
autoriza o primado do espírito sobre a matéria, mas o empossa em soberania única. 

Para Marx, ao contrário, o tempo, que domina a gênese e a mudança das formas, 
entende-se de antemão como histórico, tempo da história natural ou humana 2. Por isso 
não se pode descobrir também nada de antemão sobre as formas. Uma Prima 
Philosophia está excluída em qualquer feição no marxismo. O que se deve afirmar, deve 
primeiro ser encontrado pelas pesquisas. O materialismo histórico é, como dissemos, só 
o nome para um postulado metodológico, e mesmo isso para Marx tinha primeiramente 
"resultado de seus estudos". 

Assim, na constituição de formas históricas de consciência não se pode deixar de fazer 
caso de processos de abstração, que lá se exercem. A abstração iguala-se à oficina da 
formação dos conceitos, e se o discurso sobre a determinação social do ser da 
consciência deve possuir um sentido que satisfaça à forma, então deve-se poder colocar 
no fundamento dela uma concepção materialista da natureza do processo de abstração. 
Uma formação da consciência a partir do ser social pressupõe um processo de abstração. 
que é parte do ser social. Só um tal fato pode tornar inteligível o que se entende com a 
afirmação de que "o ser social dos homens determina sua consciência". Mas com uma 
tal concepção, o materialista histórico está em contradição inconciliável com toda a 
filosofia teorética tradicional. Para a tradição de pensamento, globalmente, está certo 
que a abstração é a atividade própria e o privilégio exclusivo do pensamento. Falar em 
abstração em um sentido distinto da abstração do pensamento passa por inadmissível, 
mesmo em se empregando a palavra só em sentido metafórico. Mas com base em tal 
concepção, o postulado do materialismo histórico não pode ser levado adiante. Se o 
processo de formação da consciência, ou seja a abstração, for assunto exclusivo da 
própria consciência, então permanece um abismo entre a forma da consciência por um 
lado, e sua suposta determinação pelo ser, por outro lado, abismo que o materialista 
histórico desmente em princípio, mas de cuja ultrapassagem ele concretamente não pode 
dar conta satisfatoriamente.  

Com certeza deve-se pensar que a própria tradição teorética é um produto da separação 
entre trabalho da cabeça e das mãos e foi desde seu começo com Pitágoras, Heráclito e 
Parmênides uma tradição de trabalhadores intelectuais para trabalhadores intelectuais, e 
nisso pouco mudou até hoje. O testemunho desta tradição, mesmo se representado em 
unanimidade ininterrupta, não tem portanto nenhum valor incontestável para um ponto 
de vista intelectual, que se situa na outra margem. E nós atribuímos à análise marxiana 
da mercadoria no começo de O capital e já no texto Para a crítica da economia política 
de 1859 uma significação sem par para o pensamento materialista, baseados em que o 
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discurso é sobre uma abstração em um sentido distinto daquele de abstração do 
pensamento. 

3. A abstração mercadoria (p.11-16) 

No contexto de sua análise da forma mercadoria, Marx fala em "abstração mercadoria" 
e em "abstração valor". A forma mercadoria (Warenform) é abstrata, e a abstração 
domina em todo o seu circuito. Em primeiro lugar, o próprio valor de troca é ele mesmo 
valor abstrato, em contraposição ao valor de uso das mercadorias. Somente o valor de 
troca é passível de diferenciação quantitativa, e a quantificação que aqui se apresenta é, 
por sua vez, de natureza abstrata em comparação com a determinação quantitativa de 
valores de uso. O próprio trabalho, como Marx sublinha com particular ênfase, torna-se 
fundamento da determinação da grandeza do valor e substância do valor somente 
enquanto "trabalho humano abstrato", trabalho humano como tal tout court. A forma em 
que aparece sensivelmente o valor da mercadoria, ou seja o dinheiro (quer como moeda, 
quer como bilhete) é riqueza abstrata, à qual já não se colocam mais limites. Como 
possuidor de tal riqueza o próprio homem torna-se homem abstrato, sua individualidade 
torna-se a essência abstrata do proprietário privado. Enfim, uma sociedade, na qual a 
circulação de mercadorias forma o nexo das coisas, é uma conexão puramente abstrata, 
na qual todo concreto se encontra em mãos privadas. 

Mas a natureza da abstração mercadoria consiste em que ela não é um produto mental, 
nem tem sua origem no pensamento do homem, e sim em seu agir. Contudo, isso não 
confere a seu conceito uma significação puramente metafórica. Ela é abstração no 
sentido literal rigoroso. O conceito econômico de valor, que daí resulta, caracteriza-se 
por total falta de qualidade e por uma diferenciabilidade puramente quantitativa e por se 
poder utilizar para qualquer tipo de mercadorias e prestações de serviços, que possam 
apresentar-se em um mercado. Com estas propriedades, a abstração econômica do valor 
possui semelhanças externas marcantes com categorias básicas do conhecimento da 
natureza, sem que se manifeste a mínima relação interna entre esses dois planos 
totalmente heterólogos. Enquanto os conceitos do conhecimento da natureza são 
abstrações mentais, o conceito econômico de valor é uma abstração real. Embora ele 
não exista em nenhum lugar senão no pensamento humano, ele não surge do pensar. Ele 
é imediatamente de natureza social, tem sua origem na esfera temporal e espacial do 
intercâmbio entre homens. Não são as pessoas que geram esta abstração, mas seus 
feitos, seus negócios recíprocos o fazem. "Não o sabem, mas o fazem". 

Para entender adequadamente o empreendimento marxiano da Crítica da economia 
política, deve-se reconhecer que o fenômeno da abstração mercadoria, ou abstração 
valor, descoberto na análise da mercadoria, tem a característica saliente de abstração 
real. É isso que julgamos indispensável. Do contrário, a descoberta marxiana da 
abstração mercadoria (assim entendida) encontrar-se-ia em contradição incompatível 
com o conjunto da tradição de pensamento teórico, e tal contradição deve ser levada a 
um ajuste crítico3. Por ajuste crítico entendo aqui um procedimento, no qual nenhuma 
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das duas teses reciprocamente contraditórias se supõe como verdadeira, e sim deve-se 
descobrir por critérios críticos qual delas seja verdadeira. Marx não levou um tal ajuste 
até seu completo desenvolvimento, e eu estou inclinado a concordar com Louis 
Althusser bem como com Jürgen Habermas, de que nos fundamentos teóricos do 
Capital está em questão algo mais, e de maior profundidade, que aquilo que se expressa 
na avaliação econômica. Louis Althusser é do parecer que o Capital se deva ler como 
resposta a uma pergunta subentendida mas não formulada por Marx4. Jürgen Habermas 
vai mais longe e acusa Marx de ter ignorado as implicações teoréticas de seu ponto de 
vista. Eu concordo até mesmo com Habermas de que, se tais implicações se assumirem 
e se perseguirem de maneira consequente, a própria teoria do conhecimento 
experimentaria uma transformação radical, ou seja completaria sua metamorfose em 
teoria da sociedade 5. Porém, creio que só podemos desembaraçar-nos mais 
eficientemente da tradição epistemológica e idealista, se não falarmos mais em "teoria 
do conhecimento", mas na separação entre trabalho espiritual e trabalho manual. Pois 
aqui toda a colocação do problema alcança o denominador de sua significação prática. 

Se não submetermos a um ajuste crítico a contradição entre a abstração real em Marx e 
a abstração mental na teoria do conhecimento, estaríamos com isso satisfeitos com a 
falta de relacionamento entre a forma de pensamento das ciências naturais e o processo 
histórico social. Fica-se com a separação de trabalho da cabeça e das mãos. Mas isso 
significa sobretudo que se admite a dominação social de classes, mesmo se esta assumir 
as formas de dominação socialista de burocratas. A omissão da teoria do conhecimento 
por parte de Marx expressa-se em erros de uma teoria da relação do trabalho mental 
com o trabalho manual, ou seja como descuido teorético de uma precondição para a 
socialização sem classes, precondição reconhecida pelo próprio Marx como essencial 6. 
A chamada à significação prática do problema não deve diminuir seu valor teórico. Este 
valor não se situa somente em uma concepção coesa em si, mas em uma concepção 
consistentemente crítica do pensamento marxista, motivada pela finalidade da sociedade 
sem classes, sua possibilidade e as condições de sua realização, de forma análoga à 
primazia da razão prática sobre a razão teórica em Kant. A semelhança vai tão longe, 
que a possibilidade da liberdade de uma sociedade sem classes depende da concepção 
consistentemente crítica de nosso pensamento marxista. 

Às condições de uma sociedade sem classes nós acrescentamos (em consonância com 
Marx) a unidade do trabalho espiritual e manual ou, como ele diz, o desaparecimento de 
sua separação. E vamos tão longe que dizemos, que não se pode dar sequer uma olhada 
suficiente nas possibilidades reais e nas condições formais de uma sociedade sem 
classes, se faltar uma visão satisfatória da divisão do trabalho espiritual e manual e das 
condições precisas de seu surgimento. Tal visão prende-se aos supostos, de que as 
formas conceituais de conhecimento - objeto específico da teoria do conhecimento 
inclusive da filosofia teórica dos Gregos - formalmente podem ser deduzidas do mesmo 
plano ao qual pertence também o trabalho manual, ou seja o plano da existência social. 
Será este o caso? Esta é a questão, que aqui se pesquisa. A pesquisa prende-se portanto 
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metodicamente à linha, sobre a qual em uma sociedade futura poder-se-á estabelecer a 
unidade entre cabeça e mão. 

A tarefa é a comprovação crítica da abstração mercadoria. Isso é a mesma coisa que 
aquilo que acima denominamos de "ajuste crítico". Deve-se primeiramente comprovar o 
fato formal da abstração em um sentido da palavra reconhecido de um ponto de vista da 
teoria do conhecimento; e sem segundo lugar seu caráter real de modo que não possa ser 
contestado pelos argumentos da teoria do conhecimento. A comprovação da abstração 
mercadoria deve portanto trazer consigo a crítica concludente da teoria do 
conhecimento no entendimento tradicional. O critério deste entendimento tradicional é 
que a teoria do conhecimento implica a impossibilidade formal de uma unidade entre 
trabalho manual e o trabalho espiritual das ciências da natureza. Um conceito mais 
preciso desta unidade pode-se esperar sem dúvida como resultado da pesquisa sobre a 
separação dos dois e os fundamentos de seu surgimento. 

À comprovação crítica da abstração mercadoria deve-se antepor primeiro uma 
determinação do próprio fenômeno. 

4. Descrição fenomenológica da abstração mercadoria 

O conceito marxiano de abstração mercadoria refere-se rigorosamente ao trabalho 
incorporado nas mercadorias e determinando a grandeza de seu valor. O trabalho 
criador de valor é determinado como "trabalho humano abstrato" em contraposição ao 
trabalho útil e concreto, criador de valor de uso. Ora, nem o trabalho é abstrato por 
natureza, nem sua abstração para "trabalho humano abstrato" é seu próprio produto. O 
trabalho não se abstrai a si mesmo. O lugar da abstração está fora do trabalho, na forma 
social de relacionamento própria da relação de troca. É bem verdade que, de acordo com 
a concepção marxiana, vale que também a relação de troca não se abstrai a si mesma. 
Ela abstrai (ou, digamos, abstratifica) o trabalho. O resultado dessa relação é o valor das 
mercadorias. O valor das mercadorias tem como forma a relação de troca abstraidora e 
como substância o trabalho abstratificado. Nesta determinação abstrata da "forma valor" 
o trabalho como "substância do valor" torna-se o fundamento puramente quantitativo da 
"grandeza do valor". Na análise da mercadoria do primeiro livro do Capital, o objeto da 
pesquisa é a natureza da grandeza do valor não menos que a natureza da forma valor 
somente segundo sua essência; as relações quantitativas de troca das mercadorias, como 
"aparecem" historicamente de fato, serão explicadas primeiramente muito mais adiante, 
no volume terceiro. (Para uma compreensão adequada da dialética interna e da 
sistemática da obra principal de Marx, mencionemos aqui os estudos excelentes de 
Rosdolski e de Reichelt.) Mas como também a relação essencial entre a forma de 
relacionamento social da troca, por um lado, e o trabalho, pelo outro, é apresentada de 
maneira rigorosa por Marx, sobre isso deveriam tomar lugar discussões analíticas e 
críticas: elas iriam atrasar e complicar o presente desenvolvimento de idéias, tanto que 
as remetemos para um anexo separado. O que aqui nos interessa não é o relacionamento 
em seu conjunto, mas só um aspecto parcial do mesmo, ou seja o poder de abstração 
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que se deve à troca de mercadorias, não ao trabalho: "O processo de troca confere à 
mercadoria que ele transforma em dinheiro não seu valor, mas sua forma específica de 
valor." (MARX, O Capital, MEW, 23, p.105). Falamos portanto a seguir em abstração 
da troca, não em abstração mercadoria. Como é que a abstração da troca se deixa 
descrever isoladamente como puro fenômeno? 

A troca das mercadorias é abstrata porque está não somente distinta, mas até 
temporalmente separada de seu uso. A ação da troca e a ação do uso excluem-se 
reciprocamente no tempo. Enquanto mercadorias são objetos de ações de troca (portanto 
se encontram no mercado) não podem ser utilizadas nem pelos vendedores nem pelos 
clientes. Só depois de completada a transação, portanto após sua passagem à esfera 
privada dos seus compradores, as mercadorias tornam-se disponíveis para o uso dos 
últimos. No mercado, nas lojas, nas vitrinas etc., as mercadorias estão quietas, prontas 
para um só tipo de manuseio, sua troca. Uma mercadoria assinalada por um preço 
definitivo, por exemplo, está sujeita à ficção de perfeita imutabilidade material, e isso 
não somente por parte de mãos de homens. Supõe-se até mesmo da natureza, que ela 
suspende sua respiração no corpo das mercadorias, enquanto o preço deve permanecer o 
mesmo. O fundamento é que só o negócio da troca muda o status social das 
mercadorias, seu status como propriedade de seu possuidor, e, para poder levar adiante 
essa mudança social ordenadamente e segundo suas normas próprias, as mercadorias 
devem permanecer excluídas de todas as mudanças físicas simultâneas ou então que se 
possa providenciar, que elas permaneçam materialmente imutadas. Portanto a troca é 
abstrata no tempo, a que ela recorre. E "abstrato" significa aqui que se evitam todos os 
indícios de possível uso das mercadorias. "Uso" entende-se aqui como produtivo tanto 
quanto consuntivo, e como sinônimo com todo o reino do relacionamento material do 
homem com a natureza, no sentido de Marx. "Em contraposição direta à rude 
objetividade sensível dos corpos das mercadorias, nenhum átomo de matéria natural 
entra em sua objetividade de valor". (O capital, MEW, p.62). Onde o nexus rerum social 
é reduzido a troca de mercadorias, deve-se produzir um vácuo em todas as atividades 
vitais físicas e espirituais dos homens, para que nesse vácuo tome lugar sua conexão 
com a sociedade. Troca de mercadorias é socialização pura enquanto tal, através de um 
ato que possui somente esse único conteúdo, separado de todos os outros. Contudo isso 
vale somente para os atos da troca, os atos recíprocos da entrega da propriedade, mas 
não vale para a consciência daqueles que trocam. 

Pois enquanto o uso das mercadorias é excluído de tal modo das ações dos interessados 
durante o tempo das tratativas da troca, ele não é excluído em absoluto de seus 
pensamentos. Ao contrário. O uso e a utilidade das mercadorias que estão no mercado 
para a troca ocupa os pensamentos dos clientes com toda vitalidade. E também esse 
interesse não se limita a conjectura. Os clientes têm o direito de assegurar-se do valor de 
uso das mercadorias. Podem tomar as mercadorias para observar, eventualmente tocá-
las, prová-las, experimentá-las, fazer-se exibir o uso delas, e o tratamento do uso 
apresentado deveria ser idêntico com aquele, para o qual as mercadorias devem ser 
adquiridas. Contudo a demonstração das mercadorias no mercado serve tão somente 
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para a instrução conceptual e a formação do juízo dos clientes, portanto permanece 
restrita ao puro valor do conhecimento e é separada com absoluta precisão da práxis do 
próprio uso, mesmo que os dois sejam empiricamente de todo indistinguíveis 
reciprocamente. A praxis do uso é banida da esfera pública do mercado e pertence 
exclusivamente à esfera privada dos possuidores de mercadorias. No mercado o uso das 
coisas permanece "pura demonstração" para os interessados. Com a formação da 
essência do mercado, a imaginação dos homens separa-se do fazer e individualiza-se 
mais e mais como consciência privada. Esse fenômeno toma sua origem exatamente não 
da esfera privada do "uso", e sim daquela pública do mercado. 

Portanto, não é a consciência dos atores mercantis que é abstrata. Só seu negócio o é. 
Ambos são necessários: a abstração do negócio e a falta de abstração na consciência que 
o acompanha; por isso os agentes mercantis não se conscientizam da abstração de sua 
ação. A abstração subtrai-se à consciência deles. Com isso, a falta de consciência dos 
homens perante a abstração de suas relações de troca não é nem fundamento nem 
condição para esta abstração. 

Já esta pura fenomenologia da abstração da troca sugere que o sentido nela utilizado da 
palavra "abstrato" corresponde formalmente com seu uso na teoria do conhecimento. 
Denominamos "abstrato" aquilo que não é empírico, e o uso que se exclui da ação de 
troca corresponde com o conceito da empiria dentro de seus limites práticos, no âmbito 
de representação que lhe pertence. O que ultrapassa esses limites (ou seja propriedades 
das mercadorias irrelevantes para seu uso) subtrai-se à empiria do uso, mas com isso 
não se acrescenta nada à ação da troca. Esta é abstrata no sentido do não empírico, 
independentemente de quanto ampla ou estreitamente se estenderam os limites do uso 
das mercadorias nas várias épocas. Aliás o que está em questão aqui em ambos os 
campos (no da abstração da troca e no da teoria do conhecimento) é a homogeneidade 
da abstração. 

Aqui deve ser apontada outra ulterior contradição da abstração mercadoria 
(respectivamente: da troca). A ação da troca exige prescindir por completo do uso (e das 
propriedades empíricas dos objetos trocados). Ela exerce assim a negação radical da 
realidade física do uso. Apesar disso, ela mesma é contudo uma ação física: ela arranca 
a mercadoria trocada da propriedade do vendedor e a desloca para a propriedade do 
comprador e movimenta o dinheiro do pagamento na direção oposta. Eu denomino isso 
de fisicalidade da ação de troca 7. Evidentemente, a ação da troca deve-se distinguir do 
transporte, o qual - por difícil e complicado que seja - tem só que providenciar que sua 
carga chegue intacta ao cliente. 

Será necessário dizer uma palavra sobre uma nova concepção da essência da abstração. 
Eu considero a pura abstração em sua forma genética como uma propriedade do ser 
social. Ela é parte imprescindível da síntese da sociedade funcional, que caracteriza a 
história ocidental. De um ponto de vista burguês todos os conceitos puros, desprovidos 
de realidade perceptível, apresentam-se como criações do pensamento. Na prática, para 
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a formação de tais conceitos não se pode encontrar na constituição corporal da pessoa 
nenhum fundamento, ao qual tais imagens correspondam. Hegel, no ponto mais elevado 
do pensamento burguês, serve-se da filosofia do espírito para fundamentar a posição do 
idealismo absoluto. De um ponto de vista materialista, ao contrário, o pensamento puro 
representa a socialização do pensamento. Ela deve-se ao influxo da abstração social real 
da ação de troca. Eu sustento portanto a tese da origem social da razão pura. Esta tese 
pode-se apoiar em sua demonstração deduzindo do ser social os conceitos puros da 
razão, mais precisamente: deduzindo-os da fisicalidade abstrata da ação de troca. Esta 
dedução oferece a contrapartida à difícil "dedução transcendental dos conceitos da razão 
pura" praticada por Kant, que foi reconhecida por Hegel como "puro idealismo".8 

O caráter real da abstração da troca pode ser tanto menos colocado em dúvida. A 
abstração da ação de troca é o efeito direto de uma causalidade por manipulação e não 
se apresenta imediatamente de forma nenhuma no conceito. Ela surge como resultado 
do fato de não acontecerem operações de uso durante o tempo e no lugar onde ocorre a 
troca. Ordinariamente estão em vigor leis ou pelo menos ordens de mercado, para 
garantir tal condicionamento da troca de mercadorias. Mas o que a abstração realiza não 
é a lei em si, nem a proibição punindo violações das condições fundamentais. A 
abstração é um processo espaço-temporal; ela acontece por trás das costas dos atores 
participantes. Aquilo que a torna tão dificilmente descobrível é o caráter negativo de sua 
constelação, ou seja: ela se funda na pura ausência de um acontecer. O que aqui "enche" 
o espaço e o tempo é o não acontecer do uso no âmbito da troca, o vazio em uso e a 
esterilidade, que se estende pelo lugar e pelo tempo que a transação exige. Por isso cada 
ação de troca que acontece é abstrata não de maneira puramente acidental, mas em sua 
essência, porque de outro modo (ou seja sem situação abstraente) ela nem teria podido 
acontecer. 

 

5. Economia e conhecimento 

Diferentemente da ação da troca entendemos aqui o "uso" das mercadorias quer no 
sentido produtivo quer no do consumo e, numa produção mercantil completamente 
desenvolvida, como sinônimo daquele conjunto que Marx compreende sob o processo 
de troca material com a natureza. Enquanto a ação da troca supõe a separação do uso 
(mais precisamente: de ações de uso), ela postula portanto o mercado como um vácuo 
medido temporal e localmente, um vácuo no processo humano de metabolismo com a 
natureza. No meio desse vácuo a troca de mercadorias desenvolve a socialização como 
tal, puramente em si, in abstrato. Nossa questão (como é possível a socialização nas 
formas da troca de mercadorias?) poderia deixar-se formular também como questão 
sobre a possibilidade da socialização solta do processo humano de metabolismo com a 
natureza. Aquilo que capacita a troca de mercadorias para sua função socializadora (ou, 
conforme prefiro dizer, sua função socialmente sintética) é o fato de ser abstrata. Nossa 
questão inicial poderia portanto também soar assim: como é possível uma socialização 
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pura? - segundo os mesmos critérios de "pureza", que estão na base da "ciência pura da 
natureza" em Kant. O ponto de partida de nossa pesquisa implica com isso a tese, que 
há uma questão a respeito do conteúdo: como é possível uma socialização pura? Ela 
contêm a chave para responder de forma espaço-temporal à questão kantiana sobre as 
condições de possibilidade de uma ciência pura da natureza. Esta questão, que Kant 
entendia em sentido idealista, pode-se traduzir em sentido marxiano: como é possível 
um conhecimento fidedigno da natureza de outras fontes que o trabalho manual? 
Colocada desta forma, a questão tem em vista o ponto de origem da separação entre 
trabalho intelectual e corporal como condição socialmente necessária do modo de 
produção capitalista. - Os corolários à colocação da questão devem elucidar a conexão 
sistemática, pela qual a análise ampliada das formas da abstração mercadoria (aqui 
empreendida) serve à crítica histórico-materialista da teoria do conhecimento - em 
complementado à crítica marxiana da economia política. Expliquemos isso mais em 
detalhe. 

Na troca de mercadorias, ação e consciência, fazer e pensar dos atores da troca separam-
se e percorrem caminhos distintos. Só a ação da troca é abstrata do uso, enquanto a 
consciência do ator não o é. Sua própria abstração confere a todas as ações de troca 
(independentemente do conteúdo, do tempo, do lugar onde se executam) uma 
uniformidade formal rigorosa, em força da qual elas formam a partir de si mesmas uma 
concatenação, de maneira que cada transação exerce inumeráveis repercussões sobre a 
conclusão de outras transações por parte de possuidores desconhecidos de mercadorias. 
De tal maneira, resulta um entrelaçamento dos homens "por trás de suas costas" para 
uma conexão existencial que se regula segundo funções da unidade - conexão na qual 
também a produção e o consumo ocorrem de acordo com as normas das mercadorias. 
Mas não são os homens que realizam isso, não são eles que dão origem a esta conexão, 
e sim suas ações o fazem, enquanto eles vão selecionando uma mercadoria das outras 
como o portador e o "cristal" de sua abstração e se referem a esse como ao idêntico 
comum denominador de seus "valores". "É primeiramente dentro da troca que os 
produtos do trabalho recebem uma objetividade de uso separada, distinta fisicamente 
deles, uma objetividade de valor socialmente igual." (O Capital. L. I, p.87 [da ed. alemã 
Dietz]). "A ação social de todas as outras mercadorias exclui portanto uma mercadoria 
determinada, na qual elas representam seus valores universalmente. [...] Ser equivalente 
geral torna-se pelo processo social função social específica da mercadoria excluída. 
Assim ela se torna - dinheiro." (Ibid., p.101) "O processo de troca dá às mercadorias, 
que ele transforma em dinheiro, não seu valor, e sim a forma específica de valor." (Ibid., 
p.105) "A necessidade de representar externamente esta oposição entre valor de uso e 
valor para a troca, impele a uma forma autônoma do valor das mercadorias e não 
repousa nem descansa, até que ela está definitivamente alcançada pela duplicação da 
mercadoria em mercadoria e dinheiro." (Ibid., 102) "O cristal do dinheiro é um produto 
necessário do processo de troca, no qual diferentes produtos do trabalho são colocados 
como realmente equivalentes uns aos outros e portanto de fato são transformados em 
mercadorias." (Ibid., p.101) "A graça da sociedade burguesa está exatamente em que a 
priori não há nenhuma regulação consciente, social da produção. O que é razoável e 
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necessário impõe-se somente como média que atua cegamente." (Carta a Kugelmann de 
11 de julho de 1868) Isso caracteriza com bastante clareza o processo de constituição da 
economia sobre base capitalista como causalidade inconsciente de ações humanas, das 
ações na troca de mercadorias. 

Mas o discurso sobre a falta de consciência do processo não nega naturalmente a 
consciência individual dos possuidores de mercadoria. Eles são e permanecem os atores 
no jogo. "As mercadorias não podem ir por si mesmas ao mercado, nem podem trocar-
se entre si mesmas. Devemos portanto procurar seus guardas, os proprietários."(O 
Capital, L. I, p.99 [ed. alemã cit.]) Os proprietários de mercadorias na troca estão bem 
atentos à coisa, ansiosos que nada lhes escape. Mas de onde tomam eles os conceitos, 
que estão à disposição deles? Não os tomam do tesouro de sua própria consciência; 
mesmo tendo-a, no meio da anarquia de uma sociedade de mercadorias, de nada ela lhes 
serviria para a obtenção até mesmo da necessidade mais premente. Sobretudo eles não 
sabem sobretudo por si, como eles devem comportar-se aqui, eles devem deixar que as 
mercadorias lhes digam. Devem prestar atenção aos preços das mercadorias, compará-
los com outros, perseguir suas oscilações. Primeiramente com esta linguagem das 
mercadorias na consciência os possuidores de mercadorias tornam-se seres racionais, 
que dominam seu agir e conseguem o que querem. Sem esta linguagem os homens 
estariam perdidos em sua própria sociedade mercantil como em uma selva enfeitiçada. 
Esta transferência da consciência humana às mercadorias e o equipamento do cérebro 
humano com conceitos mercantis, estas "relações humanas das coisas e relações 
materiais dos homens" são aquilo que Marx denomina de coisificação (reificação). Aqui 
não são os produtos que obedecem aos seus produtores, e sim ao contrário, os 
produtores agem conforme a ordem dos produtos, tão logo estes estejam à disposição 
em forma de mercadorias. A forma mercadoria é a abstração real, que não tem seu lugar 
e sua origem senão na troca mesma, de onde ela se estende através de toda a amplidão e 
profundidade da produção mercantil desenvolvida, alcançando assim também o trabalho 
e até o pensamento. 

O pensamento não é atingido diretamente pela abstração da troca, e sim primeiro 
quando seus resultados se defrontam com ele em forma acabada, portanto primeiro post 
festum da evolução das coisas. Depois sem dúvida as diferentes feições da abstração se 
facilitam ao pensamento sem qualquer sinal de sua origem. "O movimento de mediação 
desaparece em seu próprio resultado e não deixa atrás de si nenhum rastro."(O Capital., 
cit., p.107) Como isso acontece, será assunto que nos ocupará mais de perto em seu 
lugar. Aqui devia-se somente assinalar de forma mais geral a conexão funcional bem 
como a essencial separação do mundo do agir humano e do mundo do pensar humano 
em sociedades de produção mercantil desenvolvida. Isso tinha sido omitido na primeira 
edição deste livro. 

Acrescentem-se um ou dois pontos adicionais de significação essencial para a 
compreensão do conjunto. O efeito fundamental da conexão da abstração da troca sobre 
a sociedade burguesa consiste em que nela se chega a operar uma comensuração do 



 17

trabalho "morto" usado nas mercadorias e nelas objetivado. Como base de determinação 
da grandeza do valor (ou como "substância do valor"), o próprio trabalho é abstrato, é 
"trabalho humano abstrato" ou trabalho de caráter formal imediatamente social. Esta 
comensuração do trabalho possibilita de forma geral a coesão das "membra disiecta" da 
sociedade burguesa em uma economia. Esta é a significação vital da abstração real 
efectuada na troca para o processo de produção e reprodução da sociedade burguesa, 
portanto deveras "o ponto de partida ao redor do qual gira o entendimento da economia 
política" (O Capital, cit., p.56). "Enquanto os homens nivelam seus distintos produtos 
uns aos outros na troca como valores, eles igualam seus distintos trabalhos, como 
trabalho humano. Eles não o sabem, mas eles o fazem."(Ibid., p.88). O efeito desse 
nivelamento ou a comensuração dos trabalhos é a determinação do tamanho das 
relações de troca. "É preciso ter uma produção desenvolvida de mercadorias, antes que 
da própria experiência brote a seguinte intuição científica: os trabalhos privados 
realizados independentemente (em todos os sentidos) uns dos outros, mas como 
membros naturais da divisão social do trabalho são continuamente reduzidos a sua 
medida social proporcional, porque nas relações de troca, casuais e continuamente 
oscilantes, de seus produtos o tempo de trabalho socialmente necessário à sua produção 
impõe-se como uma norma da natureza, quase como a lei da gravidade, quando a casa 
desmorona. A determinação da grandeza do valor pelo tempo de trabalho é portanto um 
mistério escondido sob as movimentações aparentes dos valores relativos das 
mercadorias." (Ibid., p.89). Enquanto o trabalho na produção das mercadorias se realiza 
na forma de trabalhos privados levados adiante independentemente, a funcionalidade da 
sociedade incônscia depende da comensuração do trabalho objetivado segundo normas 
da macroeconomia. Só quando esta forma básica do trabalho que produz mercadorias é 
substituída por uma outra forma, só então entra em jogo também outra forma de 
economia, independentemente de se os homens se tornam conscientes disso ou não. Na 
terceira parte deste escrito voltaremos a esta observação. 

Deve-se atribuir importância ao fato de que, como aqui a determinação da grandeza do 
valor das mercadorias é apresentada por Marx como resultado de uma causalidade 
puramente funcional que opera cegamente, também a constituição da forma valor 
mostra-se como um processo real no tempo e no espaço, puramente funcional e 
igualmente inconsciente. E eu sustento a necessidade de que minha dedução faça justiça 
a essa exigência. A determinação formal abstrata do ato da troca surge através de uma 
impossibilidade causal de se chegar a um contrato de troca, se fosse necessário supor 
que os objetos da troca durante as negociações e na transferência de posse se encontram 
em processo de mudança física. Somente se o estado social das mercadorias - ou seja a 
questão de sua posse - se puder separar claramente de seu estado físico e de seu uso, só 
então a troca de mercadorias pode funcionar como instituição social regular e uma 
transação pode referir-se a uma outra. Que isso confira um caráter abstrato às ações de 
troca, não pertence à finalidade da separação e de sua institucionalização jurídica; mas 
ela é sua consequência inevitável, sobretudo quando as transações se realizam na prática 
e sua execução se torna fato. A execução do ato da troca coloca em vigor a abstração, 
prescindindo totalmente da consciência que os atores das trocas possam ter desse efeito. 
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Independentemente de quais traços dessa abstração se possam encontrar no pensamento 
dos homens, deve valer como certo que a abstração real da troca social se encontra em 
sua base como fonte primária. 

O que se deve estabelecer na análise da forma a seguir, são os critérios pelos quais se 
possa decidir quais dentre as abstrações que vivem na consciência remontam à abstração 
real da troca e quais não. A partir do fato de que, no processo de troca, o fazer e o 
pensar por parte de quem troca se separam, uma verificação imediata da interrelação é 
impossível. Os homens não sabem de onde as formas de seu pensamento provêm e 
como eles possam ter chegado à posse de tais formas. Seu pensamento está cortado de 
sua base. Mas mesmo com uma identificação formal da abstração de pensamento e da 
abstração real, não se assegura ainda uma clara explicação da origem da primeira a 
partir da segunda. Exatamente por causa da dualidade de fazer e pensar, que reina aqui, 
a identificação formal somente indicaria um paralelismo entre os dois planos, o que 
poderia ser indício tanto de uma pura relação de analogia quanto de uma conexão de 
fundamentação. Para provar a conexão de fundamentação deve-se poder indicar de que 
modo a abstração real torna-se pensamento, qual papel ela joga no pensar e qual tarefa 
socialmente necessária lhe cabe. 

6. Análise da abstração da troca 

a. Colocação do problema 

A significação e necessidade histórica da abstração da troca em sua realidade espaço-
temporal consiste em que, em sociedades produtoras de mercadorias, ela é a portadora 
da socialização. Na conexão da divisão do trabalho da produção de mercadorias, 
nenhum procedimento de uso, de consumo ou de produção, no qual se desenrola a vida 
dos indivíduos, pode realizar-se sem que seja mediado pela troca de mercadorias. Cada 
crise econômica ensina-nos que produção e uso - na medida de sua extensão e duração - 
são embargados, enquanto o sistema social da troca estiver quebrado. Abstemo-nos 
propositalmente de aprofundar as interdependências econômicas, pois aqui não temos a 
ver com a economia. Baste assegurar-nos do registro de que a síntese das sociedades 
produtoras de mercadorias se deve buscar na troca de mercadorias, mais precisamente 
na própria abstração da troca. Correspondentemente, empreendemos a análise formal da 
abstração da troca em resposta à questão: Como é possível uma síntese social nas 
formas da troca de mercadorias? 

Mesmo nesta forma inicial e simples, esta formulação da questão lembra mais Kant que 
Marx. Mas é com isso um bom caso marxiano. A comparação implícita (como foi dito) 
não é entre Kant e Marx, e sim entre Kant e Adam Smith ou, melhor, entre a teoria do 
conhecimento e a economia política, das quais os nomes mencionados podem constar 
como os fundadores sistemáticos conhecidos. A riqueza das nações de Adam Smith, de 
1776, e a Crítica da razão pura de Kant, de 1781 (primeira edição), são as duas obras 
em que, antes de todas as outras, se persegue a mesma finalidade com perfeita 
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independência sistemática em campos conceitualmente desligados: a comprovação da 
natureza ordenada da sociedade burguesa. 

Com base na pressuposição de que na natureza do trabalho humano está de produzir 
seus produtos como valores, Adam Smith prova que só há um curso ótimo que a 
sociedade possa assumir: ou seja, dar a cada possessor de mercadorias ilimitada 
liberdade de dispor de sua propriedade privada. Isso é para a sociedade o caminho justo 
normativo fundamentado na essência da própria sociedade - que seja para seu bem, 
como estava convenido Adam Smith, ou para sua desgraça, como Ricardo começou a 
desconfiar. Sabemos que a análise da mercadoria da Marx serve a demolir até mesmo 
este suposição básica da economia política em seu conjunto e, a partir daí, a abrir os 
olhos para a verdadeira dialética da sociedade burguesa. Esse é o assunto da marxiana 
Crítica da economia política. 

A obra de Kant não tem por suposição (mas chega à conclusão) de que está na natureza 
do espírito humano de fazer seu trabalho separado e independente do trabalho corporal. 
Certo, em Kant só raramente há menção do trabalho manual e das "mãos trabalhadoras", 
embora seu papel social indispensável nunca esteja em dúvida. Esse papel, porém, não 
se estende nem à possibilidade de um conhecimento exato da natureza. A teoria da 
"matemática pura" e da "ciência pura da natureza" triunfa no fato de que nela não há 
necessidade nenhuma sequer de mencionar o trabalho corporal. Ela é conhecimento em 
base puramente espiritual e a própria possibilidade disso é a tarefa explicativa de sua 
teoria. Para Kant, as visões empiristas de Hume eram um escândalo, porque nelas se 
abalava a qualidade apodíctica de juízo dos conceitos puros da razão, e esta qualidade 
justifica a separação entre princípios a priori e princípios a posteriori do conhecimento, 
portanto o isolamento de uma parte de nosso ser não deduzível da natureza corporal e 
sensível, uma parte que ao mesmo tempo fundamenta a autonomia da pessoa espiritual 
com a possibilidade do conhecimento teorético da natureza. De acordo com esta 
autonomia, para assegurar a ordem social não são necessários nem privilégios externos, 
nem restrições artificiais da "maioridade", por outro lado. Quanto mais vem assegurado 
aos homens um "uso desimpedido de sua razão", tanto melhor se serve às necessidades 
sociais, ou seja à moral, ao direito e ao progresso espiritual.9 É o único caminho 
fundamentado na natureza de nosso próprio poder espiritual, portanto caminho justo, 
aquele no qual à sociedade pode caber a ordem conforme a ela. Que esta ordem traga 
em si a separação de classes perante as categorias trabalhadoras, isso se dissimulou a 
Kant tal como aos outros filósofos do iluminismo burguês. "A filosofia da revolução 
francesa" - assim denominou Marx a kantiana: esta ilusão não era o último motivo para 
isso. Mas a separação entre as classes "formadas" e as "trabalhadoras", esse era o 
conceito sob o qual na Alemanha economicamente subdesenvolvida a sociedade 
burguesa tomou forma mais e mais, à distinção dos conceitos de capital e trabalho no 
ocidente, onde a economia política dominava o pensamento burguês. - Ora, onde está 
aqui a questão da "crítica da teoria do conhecimento" que visamos realizar? 
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As suposições da teoria kantiana do conhecimento são corretas na medida em que as 
ciências exatas são de fato tarefa do trabalho espiritual, que se realiza em completa 
independência do trabalho manual nas fábricas. Isso foi mencionado acima. A separação 
entre trabalho da cabeça e das mãos - especificamente, sobretudo a propósito à ciência 
da natureza e à tecnologia - tem significação igualmente imprescindível para a 
dominação burguesa de classe, quanto a propriedade privada dos meios de produção. Do 
desenvolvimento de certos dos atuais países socialistas pode-se ler hoje a verdade, de 
que se pode desfazer a propriedade capitalista e no entanto a oposição de classes não se 
dissolve. Entre a oposição de classes de capital e trabalho, por um lado, e a separação de 
trabalho de cabeça e mãos, por outro lado, subsiste um nexo com raízes profundas. Mas 
o nexo é só causal e histórico. Conceitualmente eles são totalmente disparatados, ou seja 
entre eles não há (quer no todo, quer nos pormenores) nenhuma ligações transversais, 
que permitam deduzir um do outro. Por isso se deve empreender a crítica da teoria do 
conhecimento em independência completa sistemática da crítica da economia política. 

A questão inicial poderia naturalmente ser formulada de forma mais simples: como é 
possível a socialização através da troca de mercadorias? O uso da palavra "síntese" 
oferece porém três vantagens. Primeiro, pode-se falar facilmente de funções socialmente 
sintéticas da troca mercantil. Segundo, a expressão "sociedade sintética" coloca a 
produção de mercadorias em contraposição à ordem natural de comunidades originais 
comunistas ou, de qualquer modo, primitivas de modo correspondente - assim como se 
fala em borracha sintética em comparação com o caucho como produto natural. De fato, 
na objetividade-valor das mercadorias (da qual depende o efeito socializador da troca) 
não entra "nenhum átomo de matéria natural". A socialização, aqui, é puro feito 
humano, separado da relação material do homem com a natureza, e há boa base para 
suspeitar, que aqui está afinal escondida também a condição transcendental histórica da 
possibilidade de toda a atual produção sintética. Eu uso, portanto, a expressão 
"sociedade sintética" em um sentido diferente e com outra abrangência conceptual que a 
expressão "síntese social". A primeira refere-se ao a sociedades mercantis, a última se 
emprega como condição comum do modo de existência humano, sem restrição 
histórica. Neste último sentido, a expressão consegue seu terceira significação, ou seja a 
de um aguilhão polémico de meu questionamento contra a hipostatização kantiana de 
uma síntese a priori da espontaneidade do espírito, paga portanto com a mesma moeda o 
idealismo transcendental. 

Nenhum dos três sentidos da síntese é indispensável para os fins desta pesquisa. A 
derivação da razão pura da abstração da troca pode-se expor também sem todos os 
empréstimos anti-idealistas. Mas a referência polêmica oferece a vantagem que com 
isso o caracter essencialmente crítico do método marxiano mantém seu tom devido. E 
isso perante a atual dogmatização do marxismo fundada em autoridade não é vantagem 
desprezível. Só pela revitalização de sua essência crítica o marxismo pode ser salvo do 
entorpecimento, no qual dele se abusa sob sinal trocado para legitimar relações de 
dominação inconfessadas. 
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Por trás de nossa oposição crítico-polêmica a Kant está uma concordância como medida 
de comparação. Estamos de acordo com Kant, que os princípios básicos de 
conhecimento das ciências naturais quantitativas não se podem deduzir do poder físico e 
fisiológico (alias manual) do indivíduo. As ciências exactas naturais pertencem aos 
recursos de uma produção, que abandonou os limites individuais da produção isolada de 
observância precapitalista. A composição dualística do conhecimento em Kant (de 
princípios a posteriori e princípios a priori) corresponde à contribuição dos sentidos 
individuais, que sempre alcançam somente tão longe quanto um par de olhos, de 
ouvidos, etc., e a contribuição de conteúdo imediatamente universal, que prestam os 
conceitos ligados à matemática. Na praxis do método experimental a contribuição da 
função individual de significação à "leitura" dos dados é reduzida a instrumentos de 
medida cientificamente construídos. A evidência científica tem certeza só para a pessoa 
que lê na hora, para as outras não tem senão credibilidade. Quando não for eliminavel 
tout court, ela é reduzida a um mínimo, e esse mínimo é o que fica do trabalhador 
manual no experimento, pois mesmo sua pessoa constitui o fator "subjectivo", a cujo 
desligamento se desliga a objetividade científica. Necessidade lógica mora somente na 
hipótese formulada matematicamente e nas consequências de seu âmago. Esta dualidade 
das fontes de conhecimento vale para nós como fato indiscutível. O que está em questão 
é a origem histórica, espaço-temporal do poder lógico das hipóteses, mais precisamente 
a origem dos elementos formais sobre os quais tal poder se funda. Mas nem Kant nem 
qualquer outro pensador burguês pode levar até o resultado essa questão da origem, nem 
sequer mantê-la como questão. Nas primeiras linhas da Introdução à segunda edição da 
Crítica a questão é colocada, mas a seguir esgota-se. Kant concentra as formas 
conceituais incertas em um princípio último básico, da "unidade originalmente-sintética 
da appercepção", mas mesmo para este princípio não tem ele nenhuma explicação outra, 
senão que ele existe em força de sua própria "espontaneidade transcendental". A 
explicação dispersa-se no fetichismo daquilo que se devia explicar. A partir daí, vale 
insistir na afirmação de que simplesmente não pode haver uma explicação genética, ou 
seja espaço-temporal, da origem da "pura potência da razão". A questão é selada por um 
dos tabus mais santificados da tradição filosófica de pensamento. O escárnio de 
Nietzsche - de que Kant pergunta "como são possíveis juízos sintéticos a priori" e 
responde, "por uma capacidade" - é perfeitamente fundamentado. Só que Nietsche 
mesmo não sabe nada melhor. O tabu significa que a separação existente entre trabalho 
da cabeça e das mãos não possui nenhum fundamento espaço-temporal, e sim de acordo 
com sua natureza é atemporal, de maneira que também a ordem burguesa vai manter sua 
justeza normativa até o fim dos tempos. 

Ora, em contraste com a questão kantiana, coloquemos a nossa: Como é possível a 
socialização através da troca de mercadorias? Esta questão situa-se fora de todo o 
círculo conceptual da teoria do conhecimento e não está portanto de forma nenhuma já 
implicada em qualquer pressuposto teórico-cognitivo corrente. Se não tivéssemos a ver 
com o paralelismo com a formulação kantiana, poderíamos igualmente escolher a 
seguinte formulação: De onde se gerou a abstração do dinheiro? Ambas as colocações 
da questão mantêm-se no campo espaço-temporal do pensamento histórico materialista 
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e são igualmente dirigidas a abstrações formais, que no campo econômico são 
homogêneas com aquelas dos "puros" princípios do conhecimento. Parece excluído que 
nenhuma pura ligação entre ambas deveria ser descoberta, se formos adiante com base 
na primeira. 

b. Solipsismo prático 

À primeira vista não é nada evidente como a troca de mercadorias deva possibilitar a 
síntese social entre indivíduos, que possuem as mercadorias em propriedade privada, 
portanto separada. Pois a troca de mercadorias é com absoluta precisão aquela relação 
entre possuidores de mercadorias, que se regula totalmente segundo princípios da 
propriedade privada - e nenhum outro. "Coisas são em e por si externas aos homens e 
portanto alienáveis. Para que esta alienação seja recíproca, os homens precisam só 
encontrar-se implicitamente como possuidores privados daquelas coisas alienáveis e 
mesmo por isso como pessoas reciprocamente independentes. Tal relação de recíproca 
estranheza não existe porém para os membros de uma comunidade natural..."10 Ela 
existe sobre a base da produção de mercadorias. Sobre seu terreno todo uso dar 
mercadorias - quer para consumo quer para produção - procede somente no campo 
privado dos possuidores de mercadorias. O processo da socialização, ao contrário, 
considerado formalmente por si, acontece só na troca das mercadorias por parte de seus 
possuidores, portanto em tratativas que decorrem sem mesclar-se com o uso das 
mercadorias e em separação temporal precisa dele. Portanto o formalismo da abstração 
das mercadorias e da síntese social, à qual ele serve, deve-se encontrar dentro da relação 
de troca no espaço assim precisamente medido. 

Correspondentemente a sua ancoragem na propriedade privada, como forma de 
relacionamento de acordo com as regras da propriedade privada, a troca de mercadoria 
está sujeita em todo e qualquer caso individual ao princípio da oposição privada11 de 
ambos os campos de propriedade. Meu - portanto não teu; teu - portanto não meu: é o 
princípio, que domina a lógica da relação. Esse princípio abarca qualquer 
particularidade na medida em que ela ganhe relevância para a transação. Ele opera 
também a relação de cada contraente aos objetos envolvidos na troca. Que seu interesse 
nos mesmos seja seu interesse e não dos outros, sua representação também seja a sua, 
que as necessidades, sensações, pensamentos, que estão em jogo, sejam polarizados 
sobre aquilo a que se referem, isso é o que conta, enquanto os conteúdos tornam-se 
realidades monadológicas ou solipsísticamente incomparáveis para os parceiros da troca 
uns perante os outros. O solipsismo, de acordo com o qual entre todos cada um por si é 
o único (solus ipse) que existe e consequentemente mais adiante todos os dados, 
enquanto possuírem objetividade, são seus dados privados, 12 - o solipsismo é a 
descrição exacta do ponto de vista sobre o qual os interessados estão uns perante os 
outros na troca. Mais precisamente, sua relação recíproca objectiva na troca é 
solipsismo prático, não importa o que pensem eles mesmos sobre si e seu 
comportamento.13 Expressado na conceitualização dos economistas, os possuidores de 
mercadorias encontram-se reciprocamente na troca exatamente como se cada um fosse 
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um Robinson em sua ilha privada de propriedade, ou seja de tal forma que as mudanças 
no estado da propriedade, das quais eles tratam, deixem inalterados seus campos de 
propriedade. A isso providencia a reciprocidade, que manda pesar cada mudança por 
uma outra. A reciprocidade não é algo que compense pela exclusão de uma propriedade 
através de princípio contraposto, e sim ela - ao contrário - universaliza-o. Como os 
contraentes se reconhecem reciprocamente como possuidores privados, aquela exclusão 
da propriedade, que ocorre em uma direcção, é correspondida por uma igual na outra 
direcção. O fundamento para a reciprocidade é mesmo a exclusão privada de 
propriedade em vigor entre os proprietários, a qual permanece intocada pela transação 
como "troca". O que a aquiescência à troca traz à expressão é o reconhecimento que a 
mudança de propriedade negociada deixa inalterados os campos de propriedade que se 
encontram um perante o outro. Com isso, a troca de mercadorias é articulada como uma 
forma de relacionamento social entre campos não misturáveis e separados de 
propriedade. 

Expressa laconicamente o quanto possível - esta é uma descrição da recíproca relação 
de proprietários de mercadorias na troca, descrição que temos como exacta na medida 
em que ela se dispõe a qualquer aprofundamento na casuística quase infinita desse 
campo, que se poderia empreender, mas da qual poupamos aqui o leitor. Em outras 
palavras, esta descrição dá o estado objectivo do relacionamento que ocorre na troca 
entre possuidores de mercadorias. Que seja necessária uma análise mais 
circunstanciada, para trazer à luz este estado de coisas, pois ele nos circunda 
diariamente, isso se explica pela mesma lógica pela qual o cheiro do ar que respiramos 
se tornou imperceptível a nós. A circulação costumeira das mercadorias entrou tanto na 
rotina de seus trilhos institucionais e nos casos onde ela se prende em duras lutas de 
interesses é tão pouco o lugar para filosofar, que nesse lugar é impossível uma 
consciência da estrutura que serve de base. Só no afastamento do mercado sua estrutura 
chega à reflexão abstrata, ma a sistematização que ela então experimenta torna-se o 
fundamento, que torna incognoscível sua origem histórica. 

c. A forma na qual as mercadorias se podem trocar 

A elaboração precisa das condições da exclusão recíproca da propriedade e do 
solipsismo prático (sob as quais se situa a relação de troca) é necessária para colocar em 
base correcta a questão da possibilidade da socialização pela troca de mercadorias. O 
primeiro passo na análise das mercadorias ou da troca apronta a dificuldade maior, 
porque a abstração penetra mais fundo que se possa suspeitar e estar preparados para 
aceitar à primeira vista. Deve-se colocar a questão sobre como as mercadorias sejam de 
todo permutáveis entre os mundos solipsísticos que negociam ao redor delas, segundo 
qual propriedade ou forma, e como portanto a própria troca seja possível. Onde se 
encontram os Robinsons uns aos outros, baseados em suas ilhas de propriedade, 
privadas e reciprocamente privativas? qual é o ponto de comunicação de seus negócios 
entre elas? 
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Evidentemente é este o ponto que faz com que uma pretensão de ambas as partes à 
propriedade de uma e a mesma coisa leve à contradição privada. O princípio: meu - 
portanto não teu; teu - portanto não meu, pressupõe uma unidade perante a qual o "meu" 
e o "teu" tornam-se primeiramente reciprocamente privativos. Trata-se de saber como 
definir correctamente essa unidade, pois ela é evidentemente a possibilidade de troca 
das mercadorias e a primeira condição fundamental de uma síntese social no caminho 
da exclusão privativa da propriedade entre possuidores de mercadorias. 

A unidade precária das mercadorias não é evidentemente sua indivisibilidade material. 
Que se esteja trocando uma tonelada ou cinquenta quilos de ferro, não faz diferença 
nenhuma para a essência da coisa. Poder-se-ia reduzir o material até seus átomos 
indivisíveis, e o problema se colocaria da mesma maneira para cada um deles, se se 
chegasse ao ponto que eles estivessem sendo trocados. Nem se pode tratar da unicidade 
e insubstituibilidade das mercadorias, pois em geral as mercadorias são artigos de 
massa, contando que um exemplar possa substituir o outro. Mas qualquer que possa ser 
o exemplar individual, cada vez deve ser uma coisa que esteja pronta para a troca, e essa 
tem então aquela unidade tal que, ao mesmo tempo, não possa pertencer a um 
proprietário e ao outro, e sim somente a um ou ao outro, em propriedade separada. 
Supondo agora que esta unidade "descascável" pertença ao trigo, vamos descobrir que 
não há absolutamente nenhuma unidade da coisa-mercadoria em sua natureza corporal, 
em sua matéria ou natureza. A unidade que faz com que uma determinada mercadoria 
não possa pertencer simultaneamente a dois possuidores como propriedade separada, 
mas que entre eles ela deve ser "trocada" contra uma outra mercadoria - essa unidade é 
na verdade a unidade de seu ser, ou seja o dado de fato que cada mercadoria tem um ser 
indivisível e único. A unicidade do ser de cada coisa é a razão pela qual essa coisa não 
pode pertencer separadamente ao mesmo tempo a diversos proprietários privados, 
porque a apropriação privada tem o sentido que o interessado faz da coisa parte de seu 
próprio ser.14 Chegamos com isso ao resultado de que a forma de trocabilidade das 
mercadorias é a unicidade de sua existência. 

Podemos lidar com a coisa também de outro aspecto. Dissemos acima que a troca como 
forma de relacionamento daqueles que trocam necessita de um solipsismo prático 
recíproco. Mas enquanto cada qual coloca seu ser com todo o mundo de seus dados 
privados (ou percepções) em confronto com qualquer outro e o mundo dele, cada vez 
que eles se encontram na troca de suas mercadorias, o mundo é contudo, mesmo em sua 
realidade, somente um entre eles. A que se reduz porém essa unidade do mundo em sua 
realidade entre os mercantes? Tudo o que se pode perceber no mundo e nas coisas é 
dividido monadologicamente entre eles como sua propriedade privada. O mundo 
portanto possui unidade entre eles somente prescindindo da natureza deles. E não 
somente as percepções das coisas são trocadas entre os possuidores, mas as coisas 
mesmas, enquanto as percepções delas continuam a ser individuais. Segundo o ser puro 
como tal, portanto, as mercadorias se movem entre os possessores, prescindindo de tudo 
aquilo que forma as percepções privadas dos possuidores. Só em sua realidade o mundo 
é um entre os possessores que dele participam, enquanto o modo da participação exerce 
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a negação subjectiva da unidade do mundo e obedece à necessidade da troca só como a 
constrição externa das coisas objectivas. A troca mesma providencia sua própria 
cegueira como relacionamento social sintético. A troca ocorre só devido ao solipsismo 
prático dos trocantes, que subtrai a socialização que eles praticam à possibilidade de seu 
conhecimento. Mas o que é que constitui a unidade do mundo em contraposição com o 
solipsismo dos trocantes? De novo, ela não se constitui da indivisibilidade material do 
mundo ou de seus componentes ou das coisas; nem também da unicidade e 
insubstituibilidade dos exemplares individuais, de acordo com seu ser.15 Muito mais, é 
tão só a unicidade do ser de cada parte o que torna o mundo uno, por longe que se 
queira esticar o reino do "Mundo". O resultado é portanto o mesmo que antes: a forma 
de trocabilidade das mercadorias é a unicidade do ser de cada uma; é essa mesma 
unicidade do ser in abstrato, ou seja "independentemente" de tudo aquilo que pertence à 
percepção das coisas mercadorias e desagua no solipsismo prático dos trocantes uns 
com os outros. 

Falta perguntar o que é que esta natureza da forma de trocabilidade das mercadorias 
confere à socialização pela troca. Ela confere à síntese social pela troca de mercadorias 
sua unidade. Se a circulação mercantil alcança o grau de desenvolvimento, no qual ela 
se torna o nexus rerum decisivo, a "duplicação da mercadoria em dinheiro e 
mercadoria" deve ter-se realizado; possivelmente também, pelo contrário, esta 
duplicação (que na história ocorreu pela primeira vez em torno do ano 700 a.C. na 
periferia iônica do mundo grego) leva a que a troca de mercadorias bem cedo se torne 
um meio determinante de socialização. O dinheiro é então o portador material da forma 
de trocabilidade das mercadorias, atua como forma equivalente geral das mesmas e 
forma de trocabilidade. A essência da mesma como unicidade do ser das mercadorias 
opera o efeito de que o dinheiro, de acordo com sua essência funcional, é uno: em outras 
palavras, só pode haver um dinheiro.16 Naturalmente existem um grande número de 
divisas; mas enquanto cada uma delas exerce de fato as funções de dinheiro em seu 
âmbito de circulação vale entre elas o postulado, que elas devem poder-se calcular 
reciprocamente a um curso de câmbio claro, portanto devem comunicar funcionalmente 
com um e só um sistema monetário universal. A isso corresponde a unidade funcional 
de todas as sociedades mercantis comunicantes. Um curso das trocas, que se formou em 
diversos lugares do mundo em isolamento geográfico, torna-se necessariamente com a 
constituição de contacto desimpedido, mais cedo ou mais tarde, um nexo de 
interdependência, cego mas indivisível, entre os valores das mercadorias em seu 
conjunto. Esta unidade essencial intercomunicativa de todas as divisas em um sistema 
monetário, bem como a unidade da síntese social pela troca de mercadorias, que por isso 
é mediada, é formalmente e geneticamente (portanto, digamos, formgenéticamente) a 
mesma que a unidade de ser do mundo. A unidade abstratificada do mundo circula 
como dinheiro entre os homens e possibilita a eles uma conexão inconsciente a uma 
sociedade. 

Para termos clareza da análise feita até aqui, seja repetido: a forma de trocabilidade é 
própria das mercadorias; isso vale independentemente de sua condição material, ou seja 
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prescindindo daquilo que entra na percepção e no prático solipsismo dos indivíduos 
trocantes. A forma abstração da trocabilidade é portanto produto da atividade 
interhumana desse solipsismo, respectivamente do caráter privado da propriedade das 
mercadorias. A abstração surge da relação de circulação entre os homens; ela não surge 
no âmbito único, nem no âmbito da percepção de um indivíduo por si. Ela surge de uma 
maneira, que se subtrai complemente ao empirismo, o qual se reforça com base no 
ponto de vista da percepção do indivíduo. Pois não são os indivíduos que operam sua 
síntese social: seus negócios o fazem. Os negócios operam uma socialização, da qual os 
negociadores nada sabem no instante em que ela acontece. Apesar disso, a troca de 
mercadorias é um relacionamento, no qual os atores mantêm seus olhos bem abertos, 
um relacionamento no qual a natureza fica parada, portanto um relacionamento em que 
absolutamente nada não humano se imiscui, um relacionamento, enfim, que se reduz a 
um puro formalismo, um formalismo de "pura" abstração, mas de realidade espaço - 
temporal. Esse formalismo assume feição especial concreta no dinheiro. O dinheiro é 
coisa abstrata, um paradoxo em si, e tal coisa exerce sua ação social sintética sem 
nenhum entendimento humano daquilo que ele é. Apesar disso, o sentido do dinheiro 
não é acessível a nenhum animal, mas somente a homens. Temos agora que descrever 
ulteriormente este formalismo.17 

d. Quantidade abstrata 

De fato, na geração deste formalismo jogam dois processos de abstração um dentro do 
outro. O primeiro é a abstração, que está na base de toda transação mercantil na forma 
de seu isolamento e separação temporal dos atos de uso. O segundo se joga dentro da 
transação na feição da segregação da forma de trocabilidade das mercadorias e é efeito 
do solipsismo privativo recíproco dos indivíduos que trocam. Esta segunda abstração 
prende-se à execução do ato da troca. A separação da forma de trocabilidade é com isso 
imediatamente conectada à equação da troca. A equação da troca, como nivelamento 
das correspondências de mercadorias pelo processo de troca, é um postulado imanente à 
troca em sua propriedade de forma de relacionamento social entre os homens. Não é 
subjectivamente que valem como equivalentes as colocações de mercadorias trocadas 
para os possuidores de mercadorias que efectuam trocas, e sim objectivamente entre 
eles. A equação encontra-se implícita no reconhecimento recíproco da transação como 
"troca", ou seja como uma mudança de posse, a qual deixa imutada a situação de 
propriedade de cada um. Eu falo de situação de propriedade em vez de direito de 
propriedade, para com isso deixar claro, que a forma jurídica da relação não traz nada 
para sua explicação. A formulação jurídica supõe a equação da troca, não ao contrário. 

Repito: a equação da troca é postulado relacional da troca como movimento social. O 
postulado é de origem social e tem valor puramente objectivo, social. As mercadorias 
não são iguais, a troca põe-nas iguais. Esta colocação executa uma abstração ulterior, a 
abstração das quantidades de mercadorias que estão à disposição para a troca em 
quantidades abstratas exclusivamente como tais. As mercadorias são trazidas ao 
mercado em quantidades determinadas de acordo com o uso, conforme seu peso ou 
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número de peças ou unidades quantitativas, em volumes, grandezas, etc. A equação da 
troca apaga estas determinações quantitativas que pertencem ao valor de uso e não são 
equiparáveis entre umas às outras. Ela substitui estas quantidades mencionadas por uma 
não mencionada, que nada mais é senão pura quantidade, independentemente de 
qualquer tipo de qualidade. Esta quantidade em si ou em abstrato é de natureza 
relacional tal como a equação da troca, da qual ela surge, e prende-se também tal como 
a equação da troca ao ato da execução da troca. Se a execução da troca não chega a 
realizar-se, é pelo fato de que entre as duas colocações domina um "demais ou maior" 
(>) ou um "de menos ou menor" (<) em vez da necessária igualdade (=). É esta 
quantidade absoluta de natureza relacional, "solta" totalmente da qualidade, que está na 
base do pensamento matemático puro como determinação de formas. De acordo com 
isso, seria de esperar que o surgimento do pensamento matemático puro, em sua lógica 
característica, estivesse historicamente no estágio determinado de desenvolvimento, no 
qual a troca de mercadorias se torna forma suporte da socialização, em um ponto do 
tempo, que se pode conhecer pela introdução e difusão de dinheiro monetizado. 
Pitágoras, com quem o modo matemático de pensar apareceu pela primeira vez em sua 
característica própria, de acordo com a hipótese hoje dominante dos pesquisadores da 
antiguidade, provavelmente contribuiu ele mesmo à introdução do sistema monetário 
em Croton. Contudo, a questão de como os elementos formais da abstração da troca, 
respectivamente da mercadoria, entram na consciência, não pertence ainda a este ponto, 
pois primeiro temos que nos ocupar apenas com a análise da abstração real. 

e. O conceito de valor 

A troca põe as mercadorias iguais, embora elas sejam diversas. As mercadorias são 
necessariamente diferentes, pois não se trocaria o mesmo pelo mesmo. "Casaco não se 
troca por casaco, nem o mesmo valor de uso pelo mesmo valor de uso."18 Para 
expressar o postulado da equação da troca e poder de qualquer forma pensá-lo, é 
necessário portanto um conceito mediador, pelo qual a igualdade e a diferença das 
mercadorias podem valer uma ao lado da outra. Este é o conceito do "valor", pelo qual a 
equação da troca vale como equivalência, não como igualdade, mas como 
equivalência.19 O "valor" não é portanto o fundamento da equação, mas ao contrário: o 
postulado da relação de troca, inerente à relação de troca e necessário para a síntese 
social, precede o conceito de valor.20 Isso confere ao conceito de valor a aparência 
como se ele apontasse para um ser puramente quantitativo contido nas mercadorias. 
Mas esse ser aparente não é nada mais nem nada distinto de uma relação socialmente 
necessária que brota do agir dos homens: nela o relacionamento social dos homens se 
"reifica", ou seja se transpõe para uma relação entre suas mercadorias. Carrega-se sobre 
as mercadorias uma natureza social, que nada tem por si a ver com coisas. Daí o 
"caráter fetichístico" imputado às mercadorias. 

Embora a comparação desta análise da forma com a análise marxiana das mercadorias 
deva ser apresentada em um tratamento minucioso no anexo, é contudo inevitável aqui 
uma observação restrita. Consiste em que nós não podemos reconhecer à forma valor 
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das mercadorias nenhuma relação inerente ao trabalho. Aqui não nos encontramos 
absolutamente em discrepância de Marx. A forma valor nega e encobre a relação 
quantitativa do valor com o trabalho através da "aparência objectiva" do valor das 
mercadorias. "Não está portanto escrito na testa do valor o que ele é." A abstração da 
troca é a trama da qual se tece a aparência, pois ela só surge do fato de que produção e 
consumo não têm lugar na troca. O trabalho onde se produzem as mercadorias, bem 
como os atos nos quais elas são usadas, são as mudanças fundamentais físicas, das quais 
a troca de mercadorias deve ser isolada para poder ter lugar. A troca de mercadorias em 
si não é senão um relacionamento recíproco de apropriação. O fato decisivo presente na 
produção de mercadorias é que sobre sua base a socialização não se enraíza no caracter 
social do processo de trabalho nem na mais ou menos abrangente colectividade do 
modo de produção (algo assim como no comunismo primitivo), mas em um sistema da 
apropriação formalizado e generalizado como circulação da troca. Em sua base está a 
cisão da produção originariamente colectiva em um sistema de produção individual com 
divisão do trabalho. "Somente produtos de trabalhos privados autônomos, 
independentes uns dos outros, podem enfrentar-se reciprocamente como mercadorias.21 
Naturalmente o mecanismo da apropriação privada nas formas da troca deve realizar, no 
resultado final, uma interrelação dos trabalhos privados independentes mais ou menos 
conforme com as necessidades sociais, a fim de que a sociedade de produção de 
mercadorias seja viável. "E a forma, pela qual se dissemina esta divisão proporcional do 
trabalho em uma sociedade, na qual a interdependência do trabalho social se faz valer 
como troca privada dos produtos individuais do trabalho, essa forma é mesmo o valor 
de troca desses produtos."22 Todos os conceitos dominantes nas sociedades produtoras 
de mercadorias, conceitos orientadores do operar dos indivíduos, surgem do mecanismo 
da troca e da aparência objectiva, pela qual essa sociedade inconsciente se torna de todo 
possível. Assim como este mecanismo não consta senão dos atos recíprocos de 
apropriação na troca dos produtos do trabalho como valores, assim também esses 
conceitos são cunhados pelas relações de apropriação, que lhes emprestam significação 
social. Sua relação com a substância social real, ou seja o trabalho, pelo qual primeiro 
algo que se possa trocar vem a existir, é no geral somente uma relação indireta. Somente 
a crítica genética da forma desses conceitos encobridores pode trazer à vista sua relação 
com o trabalho. Devido à reciprocidade como troca, a apropriação assume a forma do 
mecanismo autoregulador, que a capacita a tornar-se portadora da síntese social; isso em 
contraposição à apropriação unilateral, tributária, nas "relações diretas de domínio e 
servidão", as quais predominam nas civilizações orientais antigas e no feudalismo.23 
Por outro lado, a troca não produz seus objetos, mas pressupõe a produção e o trabalho. 
Não se pode em geral trocar mais do que aquilo que se produz. A soma de todos os 
preços (preços de apropriação) deve ser essencialmente igual a todos os valores (valores 
trabalho), e também dentro desta equação global a relação entre apropriação e produção 
pertence à necessidade econômica causal e automática. Mas a forma valor das 
mercadorias, ou seja a abstração das mercadorias, não está em nenhuma conexão com o 
trabalho necessário para a produção das mercadorias. Não conexão, e sim separação 
caracteriza esta relação. Em outras palavras, a abstração das mercadorias é abstração da 
troca, não abstração do trabalho. A abstração do trabalho, que se encontra na produção 
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capitalista das mercadorias, tem - como veremos mais adiante, na parte 3 deste escrito - 
tem seu lugar no processo de produção, não no processo de troca. 

A economia das robinsonadas da teoria subjectiva do valor não tem olhos para o 
postulado da equivalência. Nesta disciplina teórica o aspecto social da troca, sua 
característica como forma social de relacionamento e portador da síntese social, é 
conceitualmente extinto. Que essa extinção, falando sistematicamente, seja errônea, 
aparece do fato que a teoria subjectiva do valor não pode dar conta nenhuma da 
quantificação dos valores, aos quais ela se refere, ou seja a determinação de valores 
numéricos para as mercadorias, respectivamente os "bens"; a quantificação nessa teoria 
alcança algo só pelo caminho da captação lógica. Mas a consequência metodológica é a 
criação da assim chamada "economia pura", que depois por sua vez deu azo à criação 
metodológica de uma ciência da sociedade separada da economia. Esta separação 
daqueles que se pertencem reciprocamente, que é aproximadamente tão velha quanto o 
capitalismo monopolista, leva a que ambas as disciplinas - a "economia pura" e a 
sociologia empírica - perdem o contacto com o processo histórico; pois o processo 
histórico é dominado pela pertença recíproca de economia e socialização. Isso não 
exclui análises penetrantes de fenômenos individuais. Mas sobre o terreno dessa 
separação não se podem alcançar as categorias sem as quais a conexão dos fenômenos 
individuais no processo histórico (respectivamente com o processo histórico) não se 
torna compreensível. Sobre aquilo que acontece propriamente com a sociedade desde o 
começo do capitalismo monopolista, não se pode esperar esclarecimento nem da 
"economia pura" nem da sociologia empírica; e isso não só por causa da falta de 
interesse por um tal esclarecimento por parte da maioria dos economistas e sociólogos, 
mas mesmo com base na impossibilidade metodológica de sua disciplina. 

O papel do postulado da equivalência para a síntese social pela troca de mercadorias é 
tão evidente, que não precisa ser sublinhado. A equação da troca serve à realidade 
casual, puramente contingente do acontecer nas conexões da lógica da troca. As 
mercadorias são jogadas no mercado, arrancadas de suas conexões de origem, 
arrancadas, por exemplo, das ordens de comunidades naturais através de comércio 
pirata. No mercado elas encontram outras mercadorias de presença semelhantemente 
casual. Tal casualidade não precisa predominar, mas ela pode predominar. Se e até que 
ponto ela predomina, depende ao fim das contas do grau de desenvolvimento das forças 
produtivas materiais. Pressupondo que seus possuidores têm livre domínio sobre as 
mercadorias, e que reconhecem tal domínio reciprocamente, a forma homologa da 
equação da troca oferece, com sua completa abstração, os termos de uma "língua das 
mercadorias", como diz Marx, a qual com a devida ampliação do mercado possibilita 
uma conexão existencial de homens como de puros possessores de mercadorias, mesmo 
que todas as ordens distintas entre os homens sejam dilaceradas - e pela ampliação do 
mercado de fato devem ser dilaceradas. A rede que produz as formas da abstração da 
troca (ou seja a lógica da "forma valor") no mercado das mercadorias, possui a 
necessária funcionalidade,24 para forçar a conexão formal interdependente do mercado 
sobre a base da existência das mercadorias, portanto da produção e consumo de 
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mercadorias. Este ordenamento e seu caráter de necessidade econômica não têm, em 
última instância, nada mais solto como raiz senão a unidade de ser das coisas, que pelas 
consequências da trocabilidade das mercadorias força os homens, a encaixar-se na 
unidade do mesmo mundo sem compreender-se uns aos outros. Seu existir não se regula 
em absoluto senão de acordo com as leis de uma sociedade. 

 

f. Substância e acidência 

Foi exposto acima, que as formas da abstração da troca se prendem ao ato do processo 
de troca e possuem seu caráter regulatório. Como é que se determina agora este mesmo 
processo de troca, portanto o ato da entrega de posse das mercadorias entre seus agentes 
privados? Ou então, para premitir uma outra questão: como se determinam os próprios 
objetos da troca no ato da entrega da posse? Eles não podem ser expostos a nenhuma 
mudança física, portanto têm a determinação de absoluta constância material, é bem 
verdade que como postulado - respectivamente como ficção, mas ficção socialmente 
necessária. No ato da entrega da posse eles não são objetos de atos de uso, e isso não se 
constitui uma simples negação, mas como negação posta afirmativamente. Ou seja, 
como objetos de troca, para dizê-lo com maior precisão, eles não somente não têm 
nenhuma qualidade de uso, mas são muito mais positivamente desprovidos de 
qualidade. Por outro lado, eles só são trocados, para ser utilizados após a conclusão dos 
atos da troca. Suas qualidades como objetos de uso aderem portanto essencialmente a 
eles, enquanto eles são trocados em constância material, mas desprovida de qualidade. 
A característica pertinaz sem qualidade é aquilo, que a realidade lhes confere no 
mercado, enquanto suas propriedades de uso são - é verdade - uma realidade verificável, 
mas aqui são objeto somente de uma atividade pensada. Nesta natureza dupla das 
mercadorias não é difícil reconhecer de novo a relação de substância e acidência. 
Mesmo se, por assim dizer, em um determinado estágio de desenvolvimento, ambas as 
determinações se defrontam corporalmente pela "duplicação da mercadoria em 
mercadoria e dinheiro", a mercadoria permanece com sua natureza dupla; somente que 
sua substancialidade sem qualidades e persistente espelha-se então na materialidade não 
descritiva do dinheiro, fora dela. Como na natureza não ocorre matéria não descritiva, o 
ouro, a prata, o cobre ou simplesmente o papel devem assumir por procuração. 

g. Atomicidade 

A fim de que a substância não descritiva possa abranger cada objeto mercadoria não 
partido em seu espaço total e através do tempo, a matéria dinheiro, em evidente 
contraste a isso, deve poder ser dividida de acordo com as distintas grandezas de valor, 
portanto deve ser divisível à vontade. Atomicidade da matéria dinheiro por um lado, e 
indivisibilidade da mesma dentro de cada objeto mercadoria como unidade trocada de 
fato por outro lado, oferecem uma das contradições, com as quais a função social do 
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dinheiro por sua determinação como forma dá azo ao pensamento de criar aquilo que 
Hegel designa como "metafísico". 

h. Movimento abstrato 

O movimento descreve o ato de executar a troca de mercadorias, no qual a entrega de 
posse pactuada chega à execução. O ato de executar limita-se essencialmente à mudança 
substancialmente social das mercadorias em sua relação de posse em uma separação 
espaço-temporal inequívoca das mudanças de sua existência física. É bem verdade que 
esta separação não é nada mais que um postulado, mas a descrição implicada do 
movimento tem exatamente esse postulado como norma. Correspondentemente a 
descrição apresenta pura movimentação em tempo e espaço (como contínuos vazios) de 
substâncias abstratas, as quais por isso não são passíveis de sofrer nenhuma mudança 
material e nenhuma outra diferenciação a não ser quantitativa. Como a execução da 
entrega de posse é a finalidade, à qual servem a separação no tempo e no espaço das 
ações da troca e do uso, neste esquema abstrato do puro movimento encerra-se toda a 
abstração da troca. As outras partes e fases da abstração analisadas acima estão em sua 
base. Pela eliminação de qualquer ação de uso também tempo e espaço tornam-se eles 
mesmos abstratos. Eles perdem, tal como as mercadorias em sua determinação como 
"Substâncias", qualquer indício de uma determinada localidade à diferença de outra, 
qualquer distinguibilidade de um ponto no tempo perante outro. Eles se tornam não-
históricos, portanto determinações historicamente atemporais de tempo totalmente 
abstrato e de espaço totalmente abstrato. A mesma abstratificação atinge o próprio 
processo de movimentação. Esse torna-se o mínimo daquilo, que de todo representa 
ainda um processo material, sobretudo ainda um acontecimento determinável no espaço 
e no tempo. Todos os outros processos e acontecimentos devem, ao fim ao cabo, deixar-
se reconduzir de uma ou outra forma a este puro esquema de movimentação, como 
formas de movimento "compostas", e todos os processos se medem 
correspondentemente como puros processos materiais no tempo e no espaço.25 

As mercadorias encontram-se durante todo o decurso de sua entrega de posse em sua 
forma de trocabilidade e em determinação quantitativa imutada. Elas devem manter 
inalterada sua grandeza quantitativa determinada, seu valor de troca. Esta condição 
empresta ao tempo e ao espaço, no qual elas se movem, sua própria continuidade e 
uniformidade. O movimento pode mudar e sofrer interrupções, mas o espaço e o tempo 
devem manter sua conexão uniforme e ininterrupta, pois sem isso se perderia o controle 
sobre a grandeza imutada do valor. Por outro lado, a identidade existencial das 
mercadorias é, na abstração de sua forma de trocabilidade, uma determinação relacional, 
de origem inter-humana, na qual, em cada ponto dado do tempo e em cada lugar dado 
do movimento, existência e grandeza do valor das mercadorias podem ser estabelecidas, 
mantidas e verificadas em relação com seu equivalente e na exclusão recíproca de 
propriedade de seus possuidores. Com relação a este caráter socialmente relacional de 
sua forma de trocabilidade e da determinação do valor o movimento das mercadorias no 
processo de troca decompõe-se tanto em momentos discretos, quanto ele por outro lado 



 32

tem que cumprir a condição de continuidade. Esta contraditoriedade surge da origem 
social da abstração real (respectivamente, ao contrário, a reificação com respeito à 
relação social). Ela encontrou nos antigos expressão nos paradoxos de Zeno; e nos 
tempos modernos assumiu a forma da análise do movimento pelo cálculo.26 

i . Causalidade estrita 

A abstração da troca não é a fonte do conceito de causalidade: esse remonta a fases 
muito mais antigas. Mas bem parece ser ela a raiz daquela equação entre causa e efeito, 
que identifica a "causalidade estrita". A causalidade estrita é, conforme nossa 
concepção, a forma na qual a alteração da natureza aparece em objetos, que se 
encontram em troca no mercado sob o postulado da não-alteração. Perante alterações do 
lado humano este postulado pode ser imposto com a autoridade da polícia do mercado. 
No que diz respeito a transformações da natureza, já não é mais que uma ficção, a qual 
não exclui a realidade das transformações, mas as submete a uma forma conceptual 
determinada. É a forma da equação precisa de causa e efeito, formulável 
matematicamente: destarte o fenômeno causal insere-se, antes e depois de seu decurso, 
no postulado da negação da mudança, se ele se deixar isolar como evento 
especificamente delimitado. A negação da transformação seria portanto o postulado 
lógico, do qual a relação equacional entre causa e efeito obtém sua necessidade 
conceptual. Aqui torna-se visível a raiz de uma nova concepção de natureza e da 
transformação natural fortemente diferenciada do modo de pensar mágico e mitológico. 
É o conceito de fenômenos, que não somente acontecem puramente da natureza, sem 
qualquer intervenção humana, mas correm contra todos os dispositivos e contra o 
postulado social da imutabilidade das mercadorias no mercado. Neles, a natureza 
trabalha como uma esfera claramente separada da esfera humana, como uma potência 
que está fora de toda comunidade com os homens, a potência da natureza como mundo 
puramente objectivo. A ela se refere o conceito da causalidade estrita como a uma 
relação de causa e efeito que se encontra no objeto. Este conceito de natureza é 
inconfundivelmente distinto da experiência da natureza do homem no trabalho, na qual, 
como diz Marx, o próprio homem opera sobre a força da natureza. Como agente da 
relação de mercado, o homem não é menos separado da natureza que a própria 
objetividade das mercadorias. 

O fato que no conceito de causalidade e em sua forma estrita podem-se encontrar tão 
poucos até mínimos sinais de uma tal origem social, como aliás em qualquer outra 
"categoria da razão pura", e que neles pelo contrário o pensamento de uma tal origem 
aparece como coisa impossível, isso não constitui nenhuma objecção contra as deduções 
aqui efectuadas. Ainda evidenciar-se-á que esta cegueira genética das categorias do 
entendimento encontra sua fundamentação em sua origem na reflexão da abstração da 
troca. A própria abstração da troca tem em toda sua marcha um conteúdo formal 
rigorosamente atemporal, não compatível com a idéia de uma origem. De características 
de determinação histórica e geográfica elas tornam-se tais que admitem somente 
determinação matemática. 
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A causalidade (mais claramente: sua determinação formal como causalidade estrita) 
assume um lugar de excepção entre as categorias aqui consideradas. Ela não é parte da 
abstração da troca, mas uma consequência, um corolário seu. A ação da troca não 
admite nenhuma transformação material dos objetos de troca, quer ela seja julgada 
conforme causalidade adequada, quer não. A causalidade estrita não desempenha 
nenhuma função socialmente sintética. Só para evitar que se censurasse sua omissão 
entre as categorias da "razão pura", foi ela assumida nesta consideração. De fato, 
também na ciência matemática da natureza a idéia da causa nunca ocorre imediatamente 
para o uso, e sim somente através do rodeio e por meio da verificação experimental de 
hipóteses de movimento. O puro esquema de movimento é a forma de abstração 
propriamente portadora, gerada através da troca de mercadorias. 

j. A transformação da abstração real na abstração conceptual 

Sintetizo toda a parte formal da troca de mercadorias sob a expressão de segunda 
natureza, a qual deve ser entendida como uma realidade puramente social, abstrata e 
funcional em contraste com a natureza primeira ou primária, na qual nos encontramos 
no mesmo terreno com os animais. Nas formas de expressão da segunda natureza como 
dinheiro, o especificamente humano ganha em nós sua primeira manifestação objectiva, 
separada e objectivamente real na história. Ela realiza-se pela necessidade de uma 
socialização no desligamento de todas as formas de atividade do intercâmbio material 
entre homem e natureza. Estas formas de intercâmbio são elas mesmas parte da primeira 
natureza. Sobre a base da produção de mercadorias - independentemente de se forem 
consideradas como atos de produção, uso ou reprodução - elas são todas referidas ao 
âmbito privado dos possuidores de mercadorias, e os inúmeros campos privados 
circulam só nas formas da troca de mercadorias umas com as outras por motivos, que no 
conjunto se enraízam nas esferas privadas. Só o negócio é, como mencionamos acima, o 
aspecto social da troca, enquanto a consciência dos negociantes é privada e cega perante 
o caráter sócio-sintético de seu negócio. A consciência está repleta daquilo de que o 
negócio abstrai, e só em virtude de abstratividade sem excepção dos atos de troca de 
toda empiria, constitui-se o nexo da sociedade inconsciente como um nexo da segunda 
natureza. O trabalho entra em seu nexo somente traduzido em seu caráter formal, só 
como abstratamente "humano", porque a segunda natureza é de origem humana, 
distinguindo-se na natureza, em contraposição a ela e como fundamento da 
autoalienação humana, porque totalmente (vazada) nas formas da apropriação privada 
dos produtos do trabalho, em separação do trabalho que os criou. 

Sob a expressão da "segunda natureza" eu reuno ambas as coisas: sua realidade espaço-
temporal sócio-sintética e a forma ideal de uma potência cognitiva por conceitos 
abstratos. Pois a determinidade formal da segunda natureza é só uma e pode ser só uma. 
Mas é exatamente sua duplicidade e a conexão de ambas as partes na unidade desta 
determinidade formal. Mas para nos aproximar da transposição ou transformação da 
abstração real na abstração intelectual e em suas dificuldades, queremos primeiro 
assegurar-nos do fato de sua identidade formal essencial; dito com maior precisão, seja 
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concedido ao leitor de se convencer a si mesmo dessa identidade formal, no exemplo de 
um dos elementos formais da abstração real contida no dinheiro amoedado. Ao mesmo 
tempo, façamos apelo a um leitor, que não possui nenhuma preparação filosófica, mas 
contudo está pronto a se deslocar para aquela situação histórica, que pode ter surgido 
nos tempos primitivos da cunhagem grega de moedas no Iônio, onde pela primeira vez o 
pensamento filosófico tomou forma. Naturalmente não se partiu para este nascimento da 
filosofia sem poderoso esforço mental, na base do qual deve ter-se encontrado uma forte 
motivação, mesmo se não constritiva: hoje isso não se deixa mais conhecer, mas em 
todo caso, adivinhar. Tenho por certo, que o dinheiro, precisamente em forma de 
moeda, nessa transformação jogou o papel mediador imprescindível, porque somente no 
dinheiro amoedado a abstração real pode aparecer. Por outro lado, é certo que para o 
uso puramente prático do dinheiro conforme com seu uso imediato, como meio de troca 
e de pagamento na troca simples de mercadorias, não se precisa de uma reflexão 
conceptual sobre sua natureza abstrata. Qual outra motivação pode ter dado azo à 
formação de conceito, não deve nos preocupar por enquanto. De qualquer forma que ela 
possa ter sido, nós supomos a motivação como dada, para primeiro determinar uma vez 
a natureza do ato da consciência, no qual a transposição da abstração real em forma 
conceptual pode ter-se consumado. Somente quando a natureza do processo mesmo 
tornou-se aproximadamente clara, pode-se falar em motivos, pelos quais se deveria 
pesquisar; só depois se pode julgar também qual significação se deve atribuir à pesquisa 
dos motivos para a tese que está aqui em debate, ou seja a tese de que a formação de 
conceitos da filosofia grega - mais em geral: a formação de conceitos de todo 
pensamento racional - tem sua raiz formal e histórica na abstração real da síntese social 
por meio da troca de mercadorias, ou seja na segunda natureza. 

Devo aqui apelar ao leitor, primeiro para que esqueça todos os eventuais conhecimentos 
prévios da filosofia grega ou posterior; em segundo lugar, que aceite a suposição de 
uma motivação dada suficiente, para o esforço mental que lhe é exigido; e, terceiro, para 
que se contente com a escolha do exemplo, que decidi aduzir unicamente por razões de 
simplicidade para a finalidade de demonstração em questão. Ele deve responder à 
questão: como se pode descrever a matéria da qual é feito o dinheiro amoedado, mais 
precisamente: da qual ele, a rigor, deveria ser feito. Pois o dinheiro no curso de sua 
história foi feito às vezes de ouro, outras de prata ou de cobre ou então de alguma liga 
metálica e hoje ainda consiste de uma promessa em papel de uma quantidade garantida 
de ouro: ele pode ser considerado somente como objeto de arbitrariedade e de 
expediente oportuno. A multiplicidade das matérias indica já por si, que nenhuma delas 
pode valer como aquela essencialmente apropriada para o dinheiro. A verdade é que 
nenhum item do "catálogo da população das mercadorias [...], que a seu tempo tenham 
jogado o papel de equivalente das mercadorias" (Marx, O Capital, L.I, cap.1), faz 
justiça àquela determinação, que pertence especificamente à matéria monetária: ou seja, 
à determinação de que ela não pode ser sujeita a nenhuma alteração física no tempo. 
Este tempo abrange toda a duração, na qual a moeda em questão circula, inclusivamente 
o tempo em que ela pode ser subtraída à circulação para formar um tesouro. De fato, a 
inconveniência do material monetário respectivo é reconhecida de toda forma pelo 
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próprio instituto emissor na promessa de substituir grátis cada peça monetária gasta por 
seu curso normal, substituí-la por uma outra de pleno peso. Portanto, um material do 
qual, a rigor, se deveria fazer o dinheiro, não pode existir na natureza. Ele não pertence 
à natureza primeira ou original; ele carece portanto também de qualquer possível 
perceptibilidade. Portanto, ele dever-se-ia classificar como mero conceito, puro conceito 
não empírico. Mas daí concluir que o material monetário existe só no pensamento, é tão 
absurdo, quanto procurar um modelo deste material na natureza. Dinheiro mental não 
pode existir. Comprar alguma coisa por uma peça de moeda, que não possui nenhuma 
realidade material, isso nem mesmo um Till Eulenspiegel conseguiria. Sua realidade 
deve ser igual àquela das coisas-mercadorias, que ele deve comprar, portanto deve 
possuir realidade concreta, espaço-temporal, de maneira que uma peça de dinheiro que 
eu possua não possa se encontrar ao mesmo tempo nas mãos de um outro. Mas a 
realidade material de meu dinheiro pode ser tão pouco realidade exclusiva para mim, 
seu possuidor, portanto uma realidade à la Berkeley ou Hume ou de qualquer idealista 
subjectivo. Se eu faço uso de meu dinheiro para comprar de qualquer outro uma 
mercadoria, então esse dinheiro deve possuir para ele exatamente a mesma realidade 
que para mim, e assim mesmo não só uma realidade para nós dois, mas da mesma 
maneira que para nós, assim ipso facto em geral para todos os que participam na 
circulação social desse dinheiro, portanto uma realidade com o grau máximo pensável 
de objetividade. E contudo não se pode descobrir em todo o mundo perceptível 
nenhuma representação empírica desse material, indubitável em sua realidade, material 
do qual propriamente uma moeda deveria ser feita. Os materiais, com os quais estamos 
satisfeitos na praxis da cunhagem, e que se tornaram satisfatórios nas finalidades 
pragmáticas da economia social, são - de acordo com o caráter formal da função do 
dinheiro - pura ganga da realidade dos valores de uso, dos quais exatamente a natureza 
desta forma faz abstração. Mas a natureza desta forma (ou a objetividade formal do 
valor das mercadorias), como sublinha Marx, não encontra nunca no mundo das 
mercadorias sua própria representação, pois ela pode espelhar-se somente no valor de 
uso da outra mercadoria, com a qual ela deve equivaler na troca. Isso é totalmente 
suficiente para as exigências da troca de mercadorias como campo de ação prática dos 
homens, pois evidentemente não pode existir nenhum objeto de ação prática que não 
seja feito de matéria natural real. Mas isso não remove ainda a distinção daquela 
objetividade, igualmente tão real, mas fisicamente imutável, para a qual atua o dinheiro 
como titular de função e na qual "não entre nenhum átomo de matéria natural". Para esta 
matéria imaterial, precisamente não-empírica, da qual o dinheiro amoedado 
virtualmente deveria ser feito, pode-se manifestamente dar uma representação genuína 
só fora ou além do campo conjunto da matéria natural e da empiria da percepção; em 
outras palavras: só na forma do conceito não empírico ou "puro". E isso é o caso não 
somente da restituição idêntica da matéria-moeda, mas também da representação 
adequada de todos os componentes da abstração real, representação que forma a parte 
essencial daquilo que Marx denomina "objetividade-valor" ("Wertgegenständlichkeit"). 

Deveria ter-se tornado evidente, que não se deve distinguir só uma, mas duas matérias 
do dinheiro: aquela de primeiro plano de uma função econômica, aquela única que todo 



 36

mundo lembrará; e a outra de segundo plano do dinheiro como potencial portador da 
função da síntese da sociedade mercantil, por causa da qual bem se denomina o dinheiro 
como nexus rerum da sociedade. Ambas as naturezas do dinheiro distinguem-se por sua 
oposta materialidade. A função econômica exige uma substância material feita de 
elementos preciosos como ouro e prata, pelos quais cabem às mercadorias seus preços 
comparativos. Pelo contrário, a função sócio-sintética do dinheiro salienta-se por 
abstrata imaterialidade de seu substrato, porque a substancialidade do ato da troca para o 
tempo da transação de cada praxis de uso das mercadorias deve ser separada 
intransigentemente, para tornar possível a troca. Esta contraditoriedade flagrante na 
materialidade das duas naturezas do dinheiro na emissão do dinheiro como moeda leva - 
eu penso aqui só nas épocas do clássico comportamento do dinheiro - leva a uma 
contraditoriedade francamente palpável. A autoridade emitente determina o metal 
econômico do dinheiro no quantum de peso para o valor exigido da moeda e vincula 
isso com uma declaração de garantia, de que as moedas emitidas durante o tempo de seu 
curso seriam substituídas grátis por outras de pleno valor. O que significa isso? Isso 
significa, que o dinheiro devidamente deveria constar de um material, que não seja 
desgastável, mas de consistência independente do tempo. Um tal material, porém, não 
existe na natureza toda. Em comparação com materiais naturais ele se distingue por uma 
pura imaterialidade abstrata. Esta imaterialidade não é, contudo, ideal: ela possui o 
caráter das ações humanas espaço-temporais, que bilhões de vezes efectuam a 
circulação de mercadorias e de dinheiro da sociedade. Mas qual é o passo, que leva da 
abstração real imaterial até a abstração intelectual? 

Deve-se notar com qual inadvertência se aceita a contradição entre as duas naturezas 
contraditórias do dinheiro na emissão de moedas ou de notas, e se aceita a praxe que daí 
resulta como solução bem-vinda.27 

Semelhante desinteresse não se pode certamente supor por parte dos gregos nesta fase 
fundamental e inicial do dinheiro. Podemos, ao contrário, especular com grande 
verossimilitude, que os gregos do sétimo e sexto séculos consideraram esta rara 
instituição feita pelos homens e apesar disso tão obscura e estranha, na Iônia e em 
algumas cidades marítimas da Grécia e do Sul da Itália. Não posso duvidar, que não 
escapou à atenção deles nem a substancialidade imaterial da natureza sintética do 
dinheiro. Sobretudo parece crível que Pitágoras em Taranto e Parmênides em Elea (resp. 
em Velia) emitiram eles mesmos dinheiro em moedas. Tão pouco esta imaterialidade 
mesma é ideal, contudo uma atenção sobre ela só é possível no pensamento e em sua 
determinação precisa só na forma do pensar conceptual. Isso vale naturalmente não 
somente para esta imaterialidade em sua infinitude geral temporal. Estende-se também 
aos elementos de conteúdo, que ela traz consigo com a fisicalidade do ato da troca. 

Esta atividade abstrata de pensamento não dispõe certamente de um saber sobre seu 
parentesco com o fenômeno comercial do dinheiro. O primeiro a encontrar para esse 
elemento da abstração real um conceito apropriado (contudo, sem a mínima suspeita de 
para o que seu conceito respondia e o que o teria tornado necessário para ele) foi 
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Parménides com seu conceito ontológico do Ser. Ele diz que a coisa real não é sua 
aparição sensível, mas é só e unicamente o Uno, ou seja: expresso em sua língua, t o w 
n . Dele não há nada a afirmar, a não ser que ele é completo em si, enche o espaço e o 
tempo complemente, é inalterável, indivisível e imóvel; e que ele não pode passar nem 
também ter tido origem. O pensamento desse conceito é uma evidente unilateralização e 
uma absolutização ontológica da natureza do dinheiro nele identificada. Com isso são 
excluídas outras propriedades igualmente essenciais da mesma materialidade, as quais 
mais tarde outros pensadores tiveram que fazer valer. Sobre isso teremos ainda que 
falar. 

O que precisa ser sublinhado aqui é que nem Parménides nem qualquer outro dos 
fundadores da filosofia grega clássica atribui a si mesmo as abstrações que ela expressa 
em conceitos, no sentido de que ela teria sido construída subindo da percepção múltipla 
dada até graus mais elevados de generalidade. Nenhum deles legitima seus conceitos 
fundamentais por uma representação de um tal processo constitutivo. As abstrações que 
servem de base aos conceitos são totalmente de outro molde, e eles encontram-se lá 
prontos sem qualquer dedução. Eles tiveram lugar alhures e por caminhos distintos 
daquele do pensamento. Assim, por exemplo, Parménides descreve, no Proêmio 
alegórico que ele antepõe para os leitores, como ele, alcançando no vagão da filha de 
Helios a morada de Dike, a deusa do Direito, para lá da articulação de dia e noite tinha 
alcançado o conceito de único Real, e precisamente com a admonição explícita: "Só 
com a razão deves tu ponderar este ensinamento muitas vezes provado, que eu irei te 
dizer." 28 Sem que o conceito do t o w n , portanto ser uma obra de seu pensamento, ele 
é igualmente ponto de partida de um pensamento fundamentado em conclusões da 
razão. O fundamento é o talento do pensamento conceptual com a dialética da verdade e 
não verdade segundo critérios conceituais de necessidade interna lógica ou de 
contraditoriedade. Parménides argumenta: "O pensamento e aquilo sobre o qual é o 
pensamento, são o mesmo. Pois tu não encontras o Pensar sem o Ser, no qual ele se 
expressa; pois nada é e nada será fora do pensamento." "Este é o pensamento principal", 
acrescenta Hegel. De fato, Hegel encontra em Parménides a fundamentação de seu 
próprio ontologismo conceptual. 

7. �otas conclusivas à análise 

A análise acima resultou em que a estrutura social da troca de mercadorias repousa 
sobre uma abstração não empírica do ato da troca e mostra uma igualdade formal 
(Gleichförmigkeit) com a abstração dos conceitos metodológicos básicos da ciência 
exacta da natureza. Vale, portanto, o seguinte: a abstração da troca não é pensamento, 
mas ela possui a forma do pensamento em categorias puras da razão. Com isso está 
claro que essas categorias, que conforme meu entendimento resultam da abstração da 
troca (mais precisamente: da fisicalidade da ação da troca), mostram desvios daquelas, 
que Kant deduz das formas do juízo. A concepção da razão pura que eu viso encontra-se 
mais próxima do que a kantiana àquela, que se manipula na ciência exacta da natureza 
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da tradição mecânica clássica. Disso encontro um testemunho notável em Ernst 
Cassirer. Cito: 

"O conceito exato de natureza enraíza-se na idéia do mecanismo e se pode 
primeiramente alcançar com base nessa idéia. A explicação da natureza pode tentar em 
seu desenvolvimento ulterior libertar-se deste primeiro esquema e colocar um outro 
mais geral em seu lugar: contudo o movimento e suas leis permanecem o verdadeiro 
problema fundamental, no qual o saber alcança clareza sobre si mesmo e sua própria 
clareza. A realidade é complemente reconhecida tão logo ela se resolve em um sistema 
de movimentos ... O movimento, em sentido científico geral, não é outra coisa senão 
uma determinada relação, na qual entram espaço e tempo. Espaço e tempo mesmos são 
porém pressupostos como membros desse relacionamento fundamental não mais em 
suas propriedade imediatas psicológicas e "fenomênicas", mas em suas determinações 
matemáticas rigorosas ... Estas exigem como fundamento o espaço contínuo e 
homogêneo da geometria pura ... Assim também o próprio movimento é introduzido 
desde o começo para dentro desse círculo de um condicionamento puramente 
conceptual. Só aparentemente ele forma um fato direto da percepção, e o fato 
fundamental, que toda observação externa nos oferece ... Mas este momento sozinho 
não basta de maneira nenhuma para fundamentar o conceito rigoroso do movimento, de 
que a mecânica precisa ... Esta transformação matemática, que o físico supõe executada, 
forma na verdade o verdadeiro problema original." (Ernst Cassirer, Substanzbegriff und 
Funktionsbegriff, Berlin, 1910, p.155-158; mais adiante terei oportunidade para 
ulteriores citações dessa obra.) 

A determinação conceptual de espaço, tempo e movimento é a distinção essencial entre 
a concepção kantiana da razão pura e a minha. Em princípio esta distinção é evidente a 
partir de minha recondução da abstração mental às condições estruturais que estão na 
base da socialização, portanto ao ser social em lugar das fantasmagorias idealistas do 
Sujeito transcendental ou do Espírito. Nós portanto recorremos à problemática 
fundamental da socialização. Um nexo social de proprietários privados nunca se 
deixaria fundamentar sobre suas valorações de uso. Para isso os próprios indivíduos 
deveriam poder trocar entre si seus corpos, para evitar as incomensurabilidades de sua 
sensibilidade corpórea e de sua valoração pessoal. O princípio é que eu tenho certeza do 
sabor de uma maçã sobre minha língua, mas não posso saber que sabor tem uma maçã 
na boca de um outro. Se se tratasse de sabê-lo, a sociedade cairia em anarquia e em caos 
no limiar, no qual o fazer de cunho arcaico se transformou no negociar dos indivíduos 
que na idade do ferro se tornavam autônomos. A humanidade não teria sobrevivido a 
esse umbral. Uma síntese social entre os indivíduos separados só tornou-se possível 
pelo fato de que seu relacionamento recíproco, portanto a troca de mercadorias, resultou 
em um negócio, que leva através de toda a esfera das incomensurabilidades e está 
caracterizado por uma abstração radical: a própria ação da troca em sua separação do 
uso dos objetos respectivos durante a duração da transação. Esta ação singular só pode 
porém obter seu efeito social, na medida em que ela irradia todas as relações basilares 
para a síntese. 
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Uma tal irradiação é também a razão pura. Sua forma conceptual resulta no caminho 
pelo dinheiro diretamente da fisicalidade abstrata da ação da troca. O nascimento da 
razão pura ocorre, em outras palavras, não no nem através do homem, nem passo a 
passo, como a formação dos conceitos empíricos de nossa linguagem ordinária, mas sim 
em uma abstratividade formada acabada e idêntica para todos os indivíduos que se 
encontram nos mesmos interesses sociais. Através disso, a razão pura é uma potência 
desprendida da psicologia humana e produzida separadamente da subjetividade dos 
homens; o modo, como isso acontece, será indicado na continuação deste livro. 

Este modo de conceber ajuda na explicação do milagre até então nunca decifrado da 
inteligência pura. A razão é um poder complemente coisificado do homem, ao qual a 
fisicalidade do ato da troca se transmite na forma da conversão da abstração real em 
abstração do pensamento, e se desloca para seu pensamento. O fenômeno paradoxal da 
síntese social conforme com princípios da propriedade privada se torna de certa forma 
tributário dos homens como instrumento da realização deles e da sobrevivência histórica 
da espécie. Longe, portanto, de ser o ponto brilhante da autonomia espiritual dos 
homens, que o idealismo nele avista, a capacidade de compreender dos homens 
civilizados pressupõe, conforme a concepção aqui defendida, a extensão da 
profundidade e da opacidade da reificação (algo que nem Marx reconheceu 
complemente). 

Mas como é então a relação entre esta potência de compreender dada de forma latente 
na ação da troca, e a realidade econômica da troca de mercadorias, portanto com o valor 
de troca e o dinheiro, comercialmente? Será que ambos os aspectos da troca 
comunicam, ou são reciprocamente estranhos? O valor de troca é parte da troca de 
mercadorias, como a razão pura é parte da abstração da troca. Ele é o que reza seu nome 
- troca=valor. Ele é a propriedade característica, que compete às mercadorias pelo fato 
de que elas se tornam objetos de ação de troca à diferença das ações de uso. Daí a falta 
de clareza do valor de troca, sua generalidade social e a dimensão exclusivamente 
quantitativa, que lhe é própria. Sua identidade vale tanto em um ato de troca como em 
outro. Sua objectivação é o dinheiro. Através de sua abstratividade perante toda 
diferenciação de uso das mercadorias, o valor de troca coloca ambas as partes da relação 
de troca sem distinção iguais no que diz respeito a seus objetos, a suas ações e a ambos 
seus atores. Através disso o valor de troca postula a equivalência dos objetos trocados. 
A troca é o lugar para o ditado "o que é justo para um, é barato para o outro". A 
equivalência das mercadorias é sinônimo com sua trocabilidade.29 Para determinar a 
proporção, na qual ambas as mercadorias que figuram na troca são reciprocamente 
equivalentes, o valor de troca necessita de diferenciação em relação aos distintos tipos 
de mercadorias. Para isso é necessária a instituição do dinheiro. No dinheiro, um 
determinado tipo de mercadorias, os metais preciosos, coloca-se perante todos os outros 
tipos de mercadorias no mercado como corporificação comum concreta e como medida 
de seu valor de troca. Pela "duplicação da mercadoria em mercadoria e dinheiro" 
medem-se como preços das mercadorias suas relações de troca com a mercadoria 
dinheiro, por meio desse comum denominador. O preço das mercadorias não é mais só 
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o valor de troca em geral, mas o valor mercantil próprio às mercadorias mesmas, que se 
mede conforme com seus custos de produção, mais precisamente de acordo com o 
tempo de trabalho socialmente necessário para sua produção. Graças à linguagem das 
mercadorias, que destarte é emprestada às mercadorias, os indivíduos podem e devem 
para seu sustento, enquanto se fornecem pelo mercado, comportar-se adequadamente de 
acordo com os princípios do balanço de sua casa e de seus empreendimentos nos 
negócios conforme entradas e saídas, de acordo com as exigências da sociedade 
sintética, sem qualquer visão por trás da superfície. 

Encurtando esta exposição, torna-se evidente, que os dois aspectos da abstração da troca 
estão reciprocamente totalmente alheios. Não possuem nenhum conceito em comum, a 
definição econômica do ferro é seu preço, a física seu peso atômico. Eles são 
reciprocamente intraduzíveis, e nenhum dos dois aspectos permite deduzir a existência 
do outro. 

Já foi sublinhado que a abstração da troca coloca os dois atores reciprocamente iguais. 
Que seja rei ou mendigo, como atores da troca não podem ser outra coisa, nada mais e 
nada menos, que os sujeitos de direito de suas transações. A abstratividade de sua 
equivalência é a raiz do conceito jurídico do direito, mesmo que a formulação dos dados 
do direito civil tenha podido fazer-se esperar por mais longo tempo entre os gregos que 
entre os romanos. Entre os gregos eles se cristalizam mais em discriminações em 
questões de direito civil. 

Uma consequência agravante da troca de mercadorias torna-se válida com base no 
patriarcalismo aprofundado da sociedade em transformação. As linhagens prendem-se 
na separação da estrutura da troca polarizada entre a ação da troca e o uso. Os homens 
[machos: Männer - C.G.G.] reivindicam para si sua função como sujeitos do direito da 
troca e com isso o influxo determinante sobre a esfera pública e a constituição do 
Estado. À mulher, pelo contrário, permanece a esfera doméstica e o cuidado com o 
consumo e o uso das coisas no âmbito da família, a geração dos filhos e sua criação na 
idade tenra. Por outro lado, fica para elas também a supervisão dos escravos domésticos 
para os ofícios caseiros de fiar e tecer, a produção e cuidado com a vestimenta, o cultivo 
das plantas e a criação de animais domésticos no espaço pertencente à habitação, onde 
elas se encontram com o trabalho agrícola e com a responsabilidade dos homens como 
camponeses. 

Acabo de colocar em luz a total separação interna e estraneidade dos dois aspectos da 
abstração da troca, o aspecto da fisicalidade da ação da troca e do panorama da 
natureza, bem como o aspecto do valor da mercadoria e da conexão funcional social. 
Deste "incomunicado" deriva a dicotomia entre natureza e sociedade, bem como aquela 
metodológica entre ciências da natureza e do espírito. A liquidação desta dicotomia é 
tanto mais necessária, enquanto Kant e Marx, que deveriam ter levado a isso, somente 
agravaram e endureceram a separação, - Kant, enquanto ele não levou adiante sua 
análise da teoria da ciência matemática da natureza até a análise da ciência real, 
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sobretudo da economia, - Marx, enquanto ele, ao contrário, não estendeu a crítica da 
economia política à crítica das ciências da natureza. Assim entre esses poderosos 
pensadores o abismo entre ciências da natureza e ciências morais permaneceu ainda 
mais profundo. Através de minha derivação das categorias puras do pensamento a partir 
dos processos e fatos espaço-temporais, esta dicotomia desaparece. Sobre esta base 
deveria ser possível uma reconstrução pormenorizada da história. Por minha parte, eu 
viso no entanto somente o surgimento da ciência natural entre os antigos e na idade 
moderna. 

Notas: 

1 - Para o entendimento de que a dialética não pode ser lógica, os trabalhos de Galvano 
della Volpe ofereceram preciosas contribuições. 

2 - "Nós conhecemos só uma única ciência, a ciência da história. A história pode ser 
considerada em duas partes e subdividida em história da natureza e história dos homens. 
Ambas as partes não se devem entretanto separar do tempo..." Ideologia alemã, 
Feuerbach (cf. Frühschriften, ed. S.Landshut e J.P.Mayer, v.I, p.10).- O parágrafo que 
começa com essas frases foi riscado por Marx no Manuscrito, mas elas mantêm seu 
valor como expressão do pensamento marxiano. 

3 - Grifos nossos [N.d.T.] 

4 - Ler o Capital de L.Althusser, Jacques Rancière, Pierre Macherey, Étienne Balibar e 
Roger Establet, 2 vv., François Maspéro, Paris, 1965, 1967. - Eu poderia concordar com 
a intenção desse empreendimento, se a estrutura fundamental, para a qual se dirige a 
pesquisa, fosse reconhecida em seu correto hábito da abstração, na qual somente, 
porém, ela pode exercer seu poder estrutural. Mas exatamente o discurso marxiano da 
"abstração mercadoria" é entendido metaforicamente, enquanto deve ser tomado à letra. 
Assim Althusser acha necessário sublinhar "que la production de la connaissance ... 
constitue un processus qui se passe tout entier dans la pensée". (vol.I, p.51). O nexo 
formal que a estrutura buscada deveria constituir aqui, ao contrário, é cindido e 
dilacerado. O tema geral não proclamado do Capital e de sua fundamentação na análise 
da mercadoria é a abstração real ali descoberta. Seu alcance estende-se para além da 
pura economia, chegando a afetar a filosofia tradicional propriamente muito mais 
diretamente que a economia política. Somente no conhecimento desse alcance é que se 
pode conceber a questão materialista da forma e da estrutura, inclusive no que se refere 
à questão da verdade e das normas. Se esta questão tivesse sido colocada por Marx com 
esta abrangência, então ele teria tido que reconhecer, que sua concepção da abstração 
mercadoria no Capital ou não se sustenta (sendo uma pura metáfora e uma imagem 
enganosa da abstração) ou então não é completa. 
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5 - Jürgen Habermas, Erkenntnis und Interesse. Frankfurt/M, Surkamp, 1968. Sobretudo 
I Parte, por ex. p.58-59, e o cap.3: "A idéia de uma teoria do conhecimento como teoria 
da sociedade". 

6 - Cf. a "Crítica do Programa de Gotha" e a Ideologia Alemã. 

7 - Grifos nossos [N.d.T.] 

8 - "No começo desta dedução esta filosofia é puro idealismo" (G.W.F. Hegel, Differenz 
des Fichte'schen und Schelling'schen Systems der Philosophie, Jena, 1801, p.1). 

9 - Cf. "Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?" ("Resposta à questão: O que é 
iluminismo?") de 1784. 

10 - O Capital, MEW (Dietz, v.23-25), I vol., p.102. - Poderia parecer, com isso, como 
se o conceito normativo da propriedade (em contraposição à posse) fosse apriori ideal 
da abstração da troca, em contradição a nosso enfoque materialista sobre ele. Na 
realidade, porém, a relação de sucessão é a contrária. O conceito de propriedade é ele 
mesmo resultado da abstração da troca. A compulsão a deixar manipulações de uso com 
objetos que estão prontos para a troca e na troca, é um simples dado da experiência: se 
ele for ignorado, a relação de troca cessa. Mas do fato de que a experiêcia contem uma 
negação - daí deriva-se uma proibição de uso, que se estende a todas as pessoas 
envolvidas e ganha carater normativo geral para todos os casos idênticos, mesmo se a 
troca permanecer um caso isolado individual. É primeiro pela subsunção sob a troca que 
dos fatos da posse provêm normas de propriedade. Esta sequência da troca prende-se a 
sua natureza como relação humana. Onde ela começou, ou seja lá "onde da 
comunidades acabam, no ponto de seu contato com comunidades estranhas" (MEW, 23, 
p.102), lá tornou-se necessário que elas se relacionassem entre si, não com a natureza, 
ou seja não se matassem ou roubassem, como elas fariam com animais, e sim que falem 
umas com as outras - por palavras ou sinais -, portanto se reconheçam reciprocamente 
como homens. Também isso é uma questão de fato, mas uma tal que dela resultam 
normas, porque ela rompe a relação natural e coloca em seu lugar uma relação social 
entre grupos, que se tinham já tornado por sua parte formações sociais. (O curso do 
último processo encontra-se exposto na convincente reconstrução de George Thompson, 
no cap.1 de seu livro Die ersten Philosophen - Os primeiros filósofos - 1961). Marx 
expressa exatamente o mesmo, quando diz: "Esta relação de direito, cuja forma é o 
contrato, desenvolvido legalmente ou não, é uma relação de vontade, em que se espelha 
a relação econômica [a relação fatual de posse - S.-R.]. O conteudo desta relação de 
direito ou de vontade é dado pela própria relação econômica." (MEW, 23, p.99) 

11 - A expressão é extraida da figura lógica da oposição privativo-contraditória. 

12 - "... to the effect that all my data, in so far as they are private to me. ...", Bertrand 
Russell, Human Knowledge, 1966, p.191, no capítulo "Solipsismo". O que em Russell é 
"dado", em Kant é "Apercepção". 
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13 - Este solipsismo prático não precisa coincidir com o interesse pessoal. Alguém que 
proceda em substituição ou a proveito de outrem, deve proceder exatamente de acordo 
com os mesmos princípios. Se não o fizer, então a relação na qual ele opera não seria 
mais uma troca de mercadorias, e sim transformar-se-ia em outras relações. Os 
princípios de que tratamos aqui pertencem à forma de relacionamento da troca 
mercantil, não à psicologia das pessoas que nela operam. Muito mais, ao contrário, a 
forma de relacionamento da troca imprime nos mecanismos psicológicos dos homens, 
cuja vida ela domina, mecanismos tais que lhes parecem depois sua natureza humana 
inata. Correspondentemente a isso, muito frequentemente os dominados agem em lugar 
ou a proveito dos dominantes. Mas eles pensam de agir no próprio interesse, embora 
obedeçam puramente às leis da relação de troca. Não há lugar aqui para nos ocuparmos 
especificamente com a superestrutura do capitalismo tardio. Mas seria certamente 
fecundo para uma psicologia social materialista ampliar no futuro as teorias de W. 
Reich, Fromm, Marcuse, etc. com a conexão fundamental entre abstração da troca e 
abstração do pensamento, para fortalecer sua base materialista.[...] 

14 - De fato, no grego, por exemplo, a palavra "ousia" tem o sentido de existência e de 
propriedade. 

15 - A determinação da unidade do mundo pela interdependência de todas as partes é 
um conceito teórico: pode portanto jogar o papel no qual nós temos a ver com o 
"mundo" sómente como campo do ser e lugar de negócios, teatro dos negócios da troca. 

16 - "Portanto se duas mercadorias distintas, por exemplo ouro e prata, servirem 
simultaneamente como medidas do valor, então todas as mercadorias possuem duas 
expressões de preços, preços em ouro e preços em prata, que correm tranquilamente uns 
ao lado dos outros, enquanto a relação de valor da prata ao ouro permanecer invariada, 
p.ex. 1:15. Cada mudança dessa relação de valor estorva porém a relação dos preços em 
ouro e dos preços em prata das mercadorias, e indica assim na prática, que a duplicação 
da medida do valor contradiz a sua própria função."(MARX., K. O capital. L. I, cap.3. 
MEW, 23, p.111). 

17 - "Em contradição direta à rude objetividade sensível dos corpos das mercadorias, 
nenhum átomo de matéria natural entre em sua objetivização."(Ibid., p.62) Mais adiante: 
"O movimento mediador desaparece em seu próprio resultado e não deixa traço nenhum 
atrás... Daí a magia do dinheiro. A atitude puramente atomística dos homens em seu 
processo social de produção, e portanto a feição material de suas relações de produção, 
independente de seus controles e de seu agir individual consciente, aparecem primeiro 
no fato que os produtos de seu trabalho em geral assumem a forma de mercadorias. O 
enigma do fetiche do dinheiro tornou-se portanto somente o enigma das mercadorias, 
que se torna visível e deslumbra os olhos."(Ibid., p.107-108). 

18 - Ibid., p.56. 
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19 - [No original, não se repete o termo "equivalência". No primeiro caso é 
"Äquivalenz", no segundo "Gleichwertigkeit".] (N.d.T.) 

20 - "Primeiramente dentro de sua troca os produtos do trabalho obtêm uma 
objetividade de valor socialmentte igual, separada de sua objetividade de uso 
sensivelmente distinta."(Ibid., p.87) 

21 - Ibid., p.57, e também p.87. 

22 - Marx, em carta a Kugelmann de 11 de junho de 1868 (grifo de Marx). 

23 - Cf. O capital, III, p.798. 

24 - Com tal efeito a distância da línguagem das mercadorias poder-se-ia falar muito 
bem de uma socialização funcional. 

25 - "O movimento é o modo de estar lá da matéria. Nunca e nenhures houve matéria 
sem movimento, nem pode haver. Movimento no universo, movimento mecânico de 
pequenas massas sobre os corpos celestes individuais, oscilações moleculares como 
calor ou como correntes elétrica ou magnética, cisão ou composição química, vida 
orgânica - cada átomo de matéria do mundo encontra-se em cada momento dado numa 
ou outra das outras formas de movimentação ou em várias simultâneas."(Friedrich 
Engels, Anti-Dühring, Berlin, Dietz Verlag, p.70) 

"A teoria de que o mundo físico consiste só de matéria em movimento foi a base das 
teorias aceitas do som, calor, luz, e eletricidade."(Bertrand Russell, A history of Western 
philosophy, London, 1946, p.630) 

É algo notável, que ainda Galileu considera o moto abstrato igual a um conceito 
puramente matemático. Toda a tradicional separação entre conceitos puros e empíricos 
perde sua base e deixa lugar para uma outra, quando a conclusão do conhecimento 
teorético da natureza e seu método se tornam sujeitos à autonomia original da "razão 
pura". Em seu lugar entra a distinção entre as abstrações implicadas (dito em poucas 
palavras) no valor de troca e as formas de conceitualização e representação pertencentes 
ao valor de uso. 

26 - A idéia de aduzir os problemas de transporte do capital comercial no século 16 e 17 
como explicação da filosofia e ciência natural mecânicas, foi defendido pelo prof. 
Bernhard Hessen ("The social and economic roots of Newton's Principia", Amsterdam, 
1931, editado como palestra), por Stephen F. Mason ("Some historical roots of the 
scientific revolution", Science & Society, vol.XIV, n.3, Summer 1950, e A history of the 
sciences, main currents..., London, 1953) e outros. Porquanto a tratação do rico material 
pesquisado nesses estudos seja interessante e iluminadora, eles perdem sua finalidade 
teorética, mas sobretudo porque permanece fora de consideração o ponto principal de 
conexão, ou seja que se trata do transporte e da produção de mercadorias e que porisso 
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a análise da forma da mercadoria constitui o pressuposto para que as tarefas de 
explicação formuladas se possam cumprir. De fato comumente as abstrações do 
pensamento mecânico já são interpretadas para dentro dos problemas do transporte, para 
depois deduzí-las, sem dar-se conta de que o transporte como tal não contribui em nada 
para as formas conceituais que servem à explicação, ou então poderia ter sido evocado 
da mesma forma no antigo Egito ou na Mesopotâmia, tal como ao tempo de Demócrito 
ou de Newton. Um tal desconhecimento da natureza do problema acontece também com 
Henryk Großmann em sua crítica por outro lado materialmente fascinante ao trabalho de 
Frank Borkenhaus Transição do quadro do mundo feudal ao burguês, Estudos para a 
história da filosofia do período da manufatura, 1934 (H. Großmann, "As bases sociais 
da filosofia mecanística e a manufatura", Zeitschrift für Sozialforschung, IV, 2 [1935], 
p.161-229). Aqui os conceitos do pensamento mecânico serão deduzidos do tratamento 
prático dos mestres artesanais experimentais na invenção e produção de novos 
instrumentos mecânicos. De fato porém tais aparatos são compreendidos e interpretados 
por H. Großmann já segundo a lógica do pensamento mecânico, portanto o objeto de 
explicação está fundamentalmente suposto em vez de ser deduzido. A argumentação 
chega portanto sem querer à mesma estranha concepção, que as máquinas geram as 
ciências naturais, em vez de ser ao contrário. Isso é dito sem prejuízo do 
reconhecimento do ensaio de Großmann como um dos mais interessantes e ricos de 
esclarecimentos, que tenham sido escritos sobre estes temas. 

27 - Menos irrefletidos foram quando muito os autores do grande roubo postal na 
Inglaterra nos anos sessenta, no qual foram apanhadas notas usadas de esterlinas no 
valor nominal de 20 milhões destinadas ao amasso em Londres, para colocá-las de novo 
em circulação. Um roubo pesado de vinte milhões, que não tornou a autoridade 
monetária estatal mais pobre de um penny sequer. Como era governado, ao contrário, o 
negócio da falta de reflexão em matéria monetária na Grécia antiga e no Iônio, quando 
aqui ou na vizinha Lídia por volta de 630 a.C. ocorreu a primeira cunhagem? 

28 - Sigo aqui a tradução de Hegel nas Vorlesungen über die Geschichte der 
Philosophie, vo.I, Leipzig, Reclam jun., 1971, p.387ss. ("Nur mit der Vernunft mub t du 
diese vielgeprüfte Lehre erwägen, die ich dir sagen werde"). 

29 - O mesmo encontra-se em Marx, até mesmo sob o signo da evidência (cf. MEW, 23, 
p.64; O Capital, L.I, cap.1). E porque não, pois seus predecessores e contemporâneos 
defendiam o mesmo. Mas poucos anos depois do aparecimento de O Capital, Livro I, 
surgiu a teoria subjetiva do valor, a qual negava a equivalência da troca, pois a troca 
aqui é interpretada segundo a lógica da percepção (Wahrhandlung) (Vilfredo Pareto). 
Isto pode-se negar ou aceitar, mas em qualquer caso não se pode mais tratar a sinonimia 
mencionada como evidente. Daí meus esforços para sua fundamentação.  

II Parte 

Síntese social e produção 
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1. Sociedade de produção e sociedade de apropriação 

(No fundamental, restringimo-nos nesta parte, como aliás em geral neste texto, aos 
pontos de vista do entendimento da história, sem entrar no tratamento detalhado do 
mesmo.) 

Já acenei várias vezes à característica, pela qual as relações de produção da sociedade 
de classes se distinguem daquelas da sociedade sem classes. A oposição prende-se à 
distinta articulação da síntese social. Se uma sociedade obtém a forma de sua síntese no 
processo de produção - portanto deriva sua ordem determinante diretamente do processo 
de trabalho da atividade humana na natureza -, então ela é sem classes (ou pelo menos 
tem essa possibilidade). Uma tal sociedade pode-se denominar, de acordo com sua 
determinação estrutural, sociedade de produção. A alternativa a isso é uma forma de 
sociedade baseada na apropriação. Apropriação entende-se aqui, como aliás já acima, no 
sentido inter-humano ou intrasocial, ou seja como apropriação de produtos do trabalho 
por aqueles que não trabalham. Com isso, deve-se distinguir entre forma de apropriação 
unilateral e forma de apropriação recíproca. Apropriação unilateral do plus-produto leva 
à sociedade de classes nas várias formas de "relações diretas de senhoria e servidão", 
para usar essa expressão marxiana. Tal apropriação acontece na forma de entregas 
tributárias de tipo constritivo ou também livre, ou na forma de roubo e furto, pode estar 
baseada em sujeição ou em "direitos tradicionais", etc. As questões que nos interessam 
prendem-se, no entanto, predominantemente às formas da sociedade de apropriação 
baseada em apropriação recíproca ou troca, portanto às distintas formas da produção de 
mercadorias. A característica comum de todas as sociedades de apropriação é uma 
síntese social através de atividades, que por sua índole são distintas e temporalmente 
separadas do trabalho que produz os objetos de apropriação. Não é necessário sublinhar 
que nenhuma formação social (baseada na produção ou na apropriação) se pode 
compreender sem considerar o estado respectivo das forças de produção. 

Na parte anterior, foi mostrado com fundamentação minuciosa, que uma síntese social 
nas formas de apropriação recíproca da troca de mercadorias leva ao surgimento de 
trabalho intelectual em nítida separação do trabalho manual. A unidade da síntese de 
tais formas sociais constitui a fundamentação genética direta das formas de pensamento 
e conhecimento características que lhe pertencem. Não pretendemos generalizar esse 
resultado e concluir daí que em todas as formações sociais sem excepção (que sejam 
sociedades de apropriação ou de produção) as formas de consciência socialmente 
necessárias sejam determinadas de forma deduzível das funções sócio-sintéticas, que 
são fundamentais para as formações. Por uma tal generalização tornam-se preciosas as 
pesquisas mencionadas realizadas para os interesses socialistas e comunistas, hoje 
estimulando realização. Nesta parte valorizaremos os novos conceitos e conclusões, que 
resultaram na matéria específica, como categorias e pontos de vista para o entendimento 
geral da história. A olhada sobre épocas passadas firmará e alargará o terreno para a 
consideração do futuro na parte a seguir. 
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2. Mão e cabeça no trabalho 

Antes de mais nada, evidentemente não pode haver nenhum trabalho humano, sem que 
nele mão e cabeça operem conjuntamente. O trabalho não é nenhum agir animal, mas é 
atividade intencional, e a intenção deve guiar o esforço do corpo, de qualquer tipo que 
esse seja, com um mínimo de consequência lógica, rumo ao seu fim visado. "Supomos o 
trabalho naquela forma, na qual ele pertence somente ao homem. Uma aranha executa 
operações, semelhantes às do tecelão, e uma abelha envergonha certos mestres de obra 
com sua construção. Mas o que distingue o pior mestre de obras da melhor abelha é, que 
ele construiu a célula em sua cabeça antes de fazê-la de cera. No fim do processo de 
trabalho aparece um resultado, que no começo já estava na imaginação do trabalhador, 
portanto já estava à disposição idealmente."30 Mas a nossa questão essencial é na 
cabeça de quem se encontra idealmente o resultado almejado do processo de trabalho. 
"Enquanto o processo de trabalho for individual, o mesmo trabalhador unifica todas as 
funções, que mais adiante se separam. Na apropriação individual de objetos naturais 
para suas finalidades vitais ele se controla a si mesmo Mais adiante vai ser controlado." 
É bem verdade que o processo individual de trabalho encontra-se, em um sentido bem 
determinado (ou seja como "trabalho do indivíduo isolado") no começo da produção 
desenvolvida de mercadorias, mas ele não se encontra no começo da história humana. 
Deve-se portanto distinguir, se o fim almejado de um processo de trabalho se encontra 
idealmente na cabeça daquele que leva adiante o trabalho, ou nas cabeças de vários, que 
realizam conjuntamente o trabalho, ou então em uma cabeça estranha, que envia aos 
trabalhadores só partes divididas do processo, as quais de forma alguma significam uma 
finalidade pretendida, porque para os executores elas são postas por outros. A depender 
disso, mudam as relações entre mão e cabeça para o trabalho. Mas as distinções 
essenciais estão em se o fim pretendido é a intenção daquele que de esforça 
corporalmente, ou a intenção de vários que se esforçam conjuntamente, ou então uma 
pura intenção parcial, que vem levada adiante pelo indivíduo, mas para ele não significa 
absolutamente nenhum fim almejado, porque lhe foi imposta por outros. 

É importante para nós distinguir entre unidade (respectivamente: separação) pessoal e 
social de mão e cabeça. Unidade pessoal de mão e cabeça caracteriza essencialmente só 
o trabalho, que serve à produção individual. Isso não significa que também ao contrário 
toda produção individual pressupõe tal unidade pessoal; pensemos, por exemplo, à 
olaria ou à produção téxtil pelos escravos, que bem podem fabricar o produto com seu 
trabalho individual, mas não são donos do fim nem do modo do mesmo. Separação 
pessoal de cabeça e mão vale para todo trabalho, que ocorre sob fixação da finalidade 
por outrem. Unidade social de mão e cabeça, ao contrário, é característica da sociedade 
comunista, que ela seja de tipo primitivo ou tecnologicamente muito desenvolvida. Em 
contradição com isso, está a separação social entre o trabalho intelectual e corporal, que 
se estende por toda a história da exploração e assume as mais distintas formas. 

Considerado muito a grosso modo, o desenvolvimento social passa do comunismo 
primitivo, onde a produção baseia-se em uma comunidade indissolúvel de trabalho, 
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passo a passo chega à formação de produção individual em todos os territórios 
ocidentais e correspondentemente à formação da produção de mercadorias. Aqui 
chegamos, lado a lado, à utilização do dinheiro em sua forma reflexa como capital e à 
forma social do pensamento como intelecto puro separado. Em outras palavras, em 
rigorosa antítese ao isolamento da produção manual, chegamos à universalização da 
síntese social em sua causalidade colateral da linguagem econômica das mercadorias e 
da fundação da linguagem ideológica dos conceitos. Este estágio intermediário do 
desenvolvimento histórico alcançado na antiguidade clássica gera a sociedade de 
apropriação em sua manifestação absoluta ("clássica"), que exclui os escravos 
produtores da participação na socialização e que exatamente por este motivo não pode 
ter estabilidade. Mas com sua dissolução tem início um processo de desenvolvimento, 
no qual a socialização começa a capturar a produção e o próprio trabalho manual e com 
isso avança até o grau atual de desenvolvimento, onde dentro da sociedade capitalista de 
apropriação se criaram os pressupostos de uma moderna sociedade de produção e a 
humanidade, da acordo com a previsão de Marx e Engels, está colocada perante a 
alternativa inevitável entre os dois. Vale a pena seguir esse desenvolvimento geral 
através de suas fases principais, embora com brevidade forçada. 

3. Começo da produção de excedente e da exploração 

Sob este título entendemos, traduzida em nossa linguagem conceptual, a passagem da 
sociedade primitiva de produção às primeiras formas de sociedade de apropriação. Os 
começos da apropriação, no sentido aqui entendido, inerente à sociedade, pressupõem 
um aumento suficiente de produtividade ou desenvolvimento das forças produtivas do 
trabalho social comunitário, para que se possam prever excedentes regulares de tamanho 
remunerativo sobre o mínimo da subsistência. Os primeiros começos da apropriação 
desenvolvem-se no interior da colectividade e trazem consigo alterações lentas, mas 
nem por isso menos marcantes, nas relações de produção que repousam na propriedade 
comum e no consumo comunitário. Marx vê a necessidade de formas mediadoras para 
tais mudanças, ou seja o começo de trocas com outras comunidades, que depois opera 
desagregando a ordem interna. Surge uma reação persistente quando aqueles elementos, 
que se avantajam da prática emergente de apropriação, tornam-se forças activas, as 
quais levam adiante o desenvolvimento na direcção que lhes serve, portanto se 
organizam como uma potência social à parte. Sob o influxo delas, surgem crescentes 
usurpações da propriedade comum, sobretudo do solo, e crescentes relações de 
dependência para os produtores. Pouco a pouco formam-se dentro da sociedade divisões 
de classes baseadas na herança e no patriarcado, em conexão com impulsos de 
conquistas externas e com uma atividade ampliada de roubo e de comércio. 

Este bosquejo extremamente abstrato serve exclusivamente para sublinhar três 
momentos fundamentais: 1. o modo de produção, mais precisamente o processo de 
trabalho, permanece ainda colectivo na produção primária, ou seja trabalho do solo e 
criação do gado: isso, ainda por um tempo bem longo, de acordo com a forma de 
organização; 2. a formação de riqueza interna na sociedade, por parte da classe que se 
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apropria, ocorre na medida mais ampla nas formas da apropriação do sobreproduto; 3. a 
troca de produtos mantém no essencial o caráter de puro comércio externo entre 
comunidades distintas. Em outras palavras, o comércio não se desenvolve ainda (nem o 
fará por longo tempo) na forma de nexo social interno. 

Produção individual desenvolveu-se desde cedo na preparação de instrumentos e armas 
de pedra, mas depois sobretudo nos ramos artesanais de invenção do neolítico tardio, 
portanto na produção secundária como olaria, fiação e tecelagem, etc., sobretudo em 
trabalhos femininos, e no fim do neolítico nas indústrias dos metais, que eram ofícios de 
homens. As indústrias secundárias tornam-se o campo principal da troca de 
mercadorias, como por sua parte a troca de mercadorias se tornou base de promoção da 
difusão dos ofícios secundários. Pelo desenvolvimento e a reciprocidade de ambos, a 
produção de excedente e a formação classista de riqueza experimenta uma potente 
prosperidade, suficiente para colocar em movimento em períodos afins a enorme 
realização da cultivação dos grandes vales aluviais desde o Nilo até o Hoangho. 

4. Troca de dons e troca de mercadorias 

A abstração da troca pertence à troca de mercadorias, não a sua forma historicamente 
precedente, a troca de lembranças ou presentes. A troca de presentes caracteriza-se pela 
obrigação de reciprocidade do presente, enquanto a troca de mercadorias procede pelo 
postulado da equivalência dos objetos trocados. As diferenças e oposições necessitam 
de explicação. 

A primeira pesquisa profunda sobre troca de dons foi desenvolvida por Marcel Mauss 
no começo do século; suas investigações de vinte anos chegaram em 1924 à publicação 
em Paris de seu famoso Essai sur le don ou O dom: forma e função da troca em 
sociedades arcaicas.32 Seu método é, como ele mesmo diz, aquele da "comparação 
precisa"; ela é suficiente para proporcionar-lhe uma descrição rigorosa dos fenômenos 
em sua variedade estarrecedora; ele não pretendeu uma explicação histórica como tal do 
fenômeno da troca de dons. Contudo a análise descritiva dele foi uma realização 
meritória, que colocou em movimento fecundo a ambiciosa antropologia francesa. No 
entanto, na pesquisa de Mauss, sentimos a falta de uma definição material daquilo, que 
ele entendia por sociedade arcaica. Portanto eu acrescento uma tal definição, como ela 
me parece mais evidente: como arcaicas devem ser consideradas as sociedades, que não 
possuem outros instrumentos e ferramentas para o trabalho do solo senão aqueles da 
idade da pedra. Com tal aparelhamento não é possível nenhuma produção individual, 
nenhuma autosubsistência individual e portanto é necessário um modo de produção 
colectivo e uma propriedade comum de um tipo ou outro. 

Ora, Marcel Mauss precisa seu projecto de pesquisa como segue: 

"... assim, de todos esses princípios, nós pesquisamos porém no fundo somente um. 
Qual é a base do direito e do interesse, que faz com que nas sociedades atrasadas ou 
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arcaicas o dom recebido obrigatoriamente é retribuído? Qual força está por trás da coisa 
doada, pela qual o recebedor a retribui?"33 

Esta segunda questão assume desde já a perspectiva do próprio homem arcaico. Mas a 
retribuição prende-se tão pouco à coisa quanto ao momento ou ao lugar da troca: a 
retribuição prende-se à pessoa.34 

Uma pessoa que deixar sem qualquer retribuição um dom que ela tenha recebido, o 
tratasse portanto como se fosse sua propriedade pessoal e definitiva, se colocaria em 
uma oposição insuportável contra sua comunidade e provocaria sua proscrição. Sem 
dúvida nenhuma, portanto, dentro de uma comunidade arcaica e colectiva a retribuição 
na troca de dons é bastante séria. Mas será assim também em outras sociedades, mesmo 
mais tarde? 

A idade do bronze, que segue à idade da pedra, não traz ainda no essencial nenhuma 
reviravolta. O bronze é relativamente raro e precioso e é disponível somente para os 
reinantes, para armas e objetos de luxo. Os produtores primários, pelo contrário, ficam 
basicamente com seus instrumentos da idade da pedra. Na verdade, a construção de 
sistemas de irrigação nos grandes vales fluviais do Nilo ao Hoangho, proporciona aos 
dominadores na idade do bronze uma safra agrícola notavelmente aumentada. 

A quebra decisiva nas tradições das sociedades arcaicas ocorre pela obtenção do ferro e 
sua elaboração, nas portas do último milênio antes de nossa era. R.J.Forbes explica a 
especificidade desta inovação técnica como segue: 

"O estudo da metalurgia primitiva do ferro revela que a produção de ferro forjado (aqui 
entendido no sentido de ferro forjado superficialmente com carvão) comportou a 
introdução de um complexo inteiramente diferente de técnicas e de processos. O 
forjador da idade de bronze teve que reaprender seu ofício. As novas técnicas envolviam 
a total purificação dos materiais ferrosos, novos instrumentos e métodos para tratar a 
primeira "coloração" produzida pela primeira fusão do minério, e o domínio dos 
processos de carburação, de apagar e de temperar, os quais capacitavam o novo forjador 
a produzir aço a partir do ferro fundido. Pois somente o novo aço era superior ao bronze 
e ligas similares - o ferro fundido sozinho não teria produzido esta revolução 
técnica."35 

Acresce que o minério de ferro na Ásia Menor e na Grécia se encontrou quase que por 
toda parte e os instrumentos de metal de ferro, respectivamente de aço, eram sem 
comparação mais baratos e mais fortes que aqueles de cobre e suas aleações. O uso de 
instrumento de ferro no trabalho do solo traz uma revolução econômica na produção 
agrícola. Ela pode agora ser explorada como economia individual com maior sucesso 
que no modo asiático de produção complicado e dispendioso. Com a passagem à técnica 
do ferro surge a economia da "produção do pequeno camponês e do artesão 
independente", que, de acordo com uma celebre nota de rodapé de Marx, formam "a 
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base econômica da comunidade clássica em seus melhores tempos, depois que a 
propriedade comunal oriental original se dissolveu e antes de apoderar-se seriamente da 
escravização da produção"(MEW, v.23, p.354, rodapé). 

Perante este fundo, porém, agora não se pode ter mais confiança na disposição a 
retribuir a troca de dons: a troca deve experimentar uma transformação profunda, sua 
própria transformação em troca de mercadorias. Isso significa que aquela reciprocidade 
que mais cedo ou mais tarde, em uma sucessão irregular no tempo, sucedia à doação, 
agora se acopla estritamente com a mesma em um pagamento pronto no mesmo lugar, 
de maneira que os dois atos da troca se tornam condições simultâneas e recíprocas e são 
interligados na unidade de um negócio de troca. Os parceiros dessa relação colocam-se 
agora reciprocamente um diante do outro como comprador e vendedor no pleno sentido 
da ação da troca (e de sua negociação), e sua separação das ações de uso dá origem à 
formação da abstração da troca. 

5. A sociedade clássica de apropriação 

Os primeiros dados típicos estruturais da nova metalurgia do ferro (que se difundiu por 
volta do ano 1000 antes de nossa era, ou algo antes) foram a civilização dos fenícios e, 
depois deles, a dos gregos e dos romanos. Em consequência da emancipação de sua 
produção primária da pesada economia de irrigação aluvial como precondição da 
necessária produção de excedente, as novas potências puderam satisfazer-se com 
espaços bem menores, colonizar terreno acidentado, estrias da costa e ilhas a tirar 
proveito de sua mobilidade. Nas legendas de suas origens heróicas (de Hércules, dos 
Argonautas, etc.) eles se mostram bastante fortes para empreender incursões com 
destruições, pilhagens, raptos, etc., no território das grandes culturas antigas do Oriente 
e de sua fabulosa riqueza, apropriando-se deste modo - junto com os tesouros pilhados - 
das técnicas avançadas e das artes do mundo antigo, e tornando-se pouco a pouco iguais 
a eles, sobretudo nos ramos secundários da produção, e superiores na produção de 
armas e de navios. 

Ao isolamento da produção corresponde que esses aventureiros empreendem suas 
incursões de roubo e pilhagem no mundo circunstante por conta e risco próprio, não 
mais a serviço de dominadores teocráticos, sem poder estatal de apoio. Agem como 
heróis, indivíduos independentes, com os quais seu povo e sua cidade natal se identifica, 
para emular sua prática de apropriação autônoma de riqueza alheia encontrada. Com 
isso seu mundo imaginário mitológico é ainda semelhante àquele das culturas do 
bronze, mas de tal modo que os deuses se transformam de compromissos dos 
apropriadores com uma potência superior, em deuses do destino dos heróis. É a forma 
preliminar e primitiva da troca de mercadorias, antes que ela se prenda nas paridades ou 
disparidades da forma dinheiro. Esses anúncios de formas mais tardias foram 
reconhecidos com perspicácia por Horkheimer e Adorno em sua Dialética do 
esclarecimento. 
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É no entanto questão aberta, se e em que grau a movimentação mercantil e a circulação 
de moeda no mundo dos antigos realizaram de fato a produção de mercadorias. Engels 
responde afirmativamente à pergunta e fala em produção mercantil desenvolvida, que 
para ele data, conforme Lewis Morgan, do começo da fase da civilização. É claro que 
com a dissolução da produção primária pela produção individual na "pequena economia 
camponesa" (condicionada pelo desenvolvimento das forças produtivas) e com o 
desenvolvimento simultâneo do "pequeno estabelecimento artesanal" (para mencionar 
duas categorias que em Marx são interrelacionadas), uma difusão e aprofundamento da 
troca de mercadorias tornou-se necessidade econômica elementar. Para isso a 
introdução e difusão rápida de moeda no século sétimo e sexto a.C. pode servir de 
termômetro indubitável. Mas isso não chega a documentar uma formação social, na qual 
a troca de mercadorias já se tenha tornado nexus rerum interno determinante. "Precisa 
[...] pouco conhecimento [...] da história da república romana - diz Marx - para saber 
que a história da propriedade do solo forma sua história secreta." (MEW, 23, p.96) 
Enquanto o camponês possuía seus meios de trabalho, a subtração da propriedade da 
terra formava o meio principal para sua exploração (cf. também MEW, 25, p.798s.). 
Mas por quais processos mediadores se realizou a monopolização da propriedade da 
terra contra os camponeses? "A luta de classes do mundo antigo, por ex., move-se 
principalmente na forma de uma luta entre devedores e credores, e acaba em Roma com 
o declínio do devedor plebeu, que é substituído pelos escravos", diz Marx (MEW, 23, 
p.149-150). Também na Grécia a pequena produção camponesa e o artesanato 
autônomo formam "a base econômica da comunidade clássica em seu melhor tempo, 
depois de que a propriedade original oriental comum se dissolveu e antes que a 
escravatura se apoderasse seriamente da produção"(MEW, 23, p.354). As 
transformações acontecem como efeito da economia das mercadorias e do dinheiro. "No 
mundo antigo o efeito do comércio e o desenvolvimento do capital mercantil resulta 
sempre em economia escravocrática; [...] No mundo moderno ao contrário acaba no 
modo de produção capitalístico."(MEW, 25, p.344). 

A distinção decisiva entre antigos e modernos é que só entre os modernos a produção de 
riqueza provem da produção de mais valia, e não da apropriação (portanto puro 
deslocamento de propriedade de valores existentes). Nos clássicos antigos a formação 
de riqueza era essencialmente de tipo extra e não intraeconômico, ou seja baseada no 
roubo e exploração de outras comunidades e de estrangeiros, portanto na submissão a 
dever tributário ou na transformação em escravos. Para isso as cidades-estado 
expoliadoras precisavam de uma constituição conforme a linhagem, pela qual eles 
podiam estar unidos e agir como poder comunitário. Mas esta condição estava em 
contradição com o desenvolvimento mercantil. Pois valia desde já que "somente 
produtos de trabalhos autônomos e reciprocamente independentes [defrontam-se] como 
mercadorias"(MEW, 23, p.57). Em seu reflexo sobre a economia interna, a relação 
tributária externa transforma-se dentro da polis em oposição de classes entre devedores 
e credores até o limite da venda de devedores como escravos. Essa transformação foi 
descrita classicamente por Engels com o exemplo de Atenas, e vale a pena repetir aqui 
os trechos mais decisivos. 
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Já "pelo final da fase superior da barbárie", "[...] pela compra e venda de propriedade do 
solo, pelo avanço da divisão do trabalho entre agricultura e artesanato, fabricação de 
navios e comércio [...] o jogo regulamentado dos órgãos da constituição [caiu] em tal 
desordem, que já no tempo dos heróis se procurou ajuda." Seguiu-se "a divisão de todo 
o povo, sem olhar para tribo, compadrio ou genealogia, em três classes: nobres, 
camponeses e artesãos. [...] O domínio do nobre subiu mais e mais, até que pelo ano 
seiscentos a.C. se tornou insuportável. E o meio principal da opressão da liberdade 
comum era exatamente o dinheiro, e o juro. A sede principal do nobre era em (e ao 
redor de) Atenas, onde o comércio marítimo, junto com a pirataria sempre 
eventualmente tolerada, o enriquecia e concentrava a riqueza monetária em suas mãos. 
Daqui a economia monetária em desenvolvimento penetrava como rio divisório no 
modo de existência das comunidades rurais baseado em economia natural. A 
constituição gentil é absolutamente incompatível com a economia monetária; a ruína 
dos pequenos camponeses áticos coincidiu com a desarticulação do vínculo antigo que 
os protegia abraçando-os. O título de dívida e a penhora dos bens (pois os atenienses 
tinham já inventado também a hipoteca) não respeitavam nem raça nem fraternidade. E 
a antiga constituição gentil não conhecia nem dinheiro, nem empréstimo, nem dívida 
monetária. Por isso o domínio monetário do nobre expandindo-se sempre mais 
exuberantemente formou também um novo direito consuetudinário para segurar o 
credor contra o devedor, para consagrar a exploração dos pequenos camponeses pelos 
possuidores de dinheiro. Os campos estavam cheios de marcos de hipotecas. [...] Os 
campos, que não estavam marcados destarte, tinham sido em grande parte já vendidos 
devido ao vencimento de hipotecas ou de juros, passando para a propriedade do nobre 
usurário. [...] Mais. Se o resultado da venda do pedaço se terra não era suficiente para 
cobrir a dívida [...], o devedor devia vender seus filhos em escravatura. [...] A 
propriedade privada, uma vez nascida, [...] levou à troca entre os indivíduos, à 
transformação dos produtos em mercadorias. E aqui está o cerne de toda a 
transformação que seguiu. [...] Os atenienses tiveram que experimentar quanto 
rapidamente, após o surgimento da troca entre indivíduos e a transformação dos 
produtos em mercadorias, o produto faz valer seu domínio sobre o produtor. Com a 
produção de mercadorias chegou a cultivação do solo por indivíduos por conta própria, 
e com isso logo a propriedade individual do solo. Chegou além disso o dinheiro, a 
mercadoria geral, contra a qual todas as outras se podiam trocar; mas enquanto os 
homens encontraram o dinheiro, não pensaram que eles com isso geravam uma nova 
potência social, a potência una comum, perante a qual toda a sociedade devia curvar-se. 
E foi esta potência nova, surgida de improviso, sem que seus próprios procriadores 
soubessem ou quisessem, foi ela que em toda brutalidade de sua juventude fez saborear 
seu domínio aos atenienses." 

Não se pode duvidar do efeito transformador da economia mercantil e da circulação do 
dinheiro sobre a sociedade grega no período em questão. A descrição de Engels e sua 
apreciação é confirmada em todos os aspectos essenciais por George Thomson (The 
first philosophers, Londres, 1955, p.196). Ambos indicam a circunstância decisiva que a 
sociedade perdeu o domínio sobre sua produção e que por isso o comércio de 
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mercadorias e o dinheiro "tornou-se a única potência comum, perante a qual toda a 
sociedade [devia] curvar-se". Lenta mas inevitavelmente a economia mercantil ganhou a 
prevalência sobre ligações de estirpe, que no decorrer do quarto século foram levadas à 
sua dissolução definitiva. 

Mesmo sem que a produção antiga de mercadorias fosse produção de mais valia no 
sentido capitalista, ela era a base de uma "sociedade sintética" em meu sentido, ou seja 
de uma formação social, na qual a síntese social é mediada pelo processo de troca dos 
produtos como mercadorias, e não repousa mais sobre um modo de produção 
comunitário. E isso é tudo o que precisa para que a abstração real se torne elemento 
dominante para a forma de pensar e nos autoriza a reconduzir as características 
conceituais da filosofia e da matemática grega e a profunda separação entre trabalho 
intelectual e corporal, que com isso nasceu, reconduzi-las a esta raiz como sua origem 
determinante. 

Eu traço uma linha de divisão essencial entre troca primitiva e a troca de mercadorias no 
sentido próprio. Troca primitiva, dar e receber doações, "potlach" cerimonial, alguns 
usos de dotes matrimoniais, etc., difundem-se em um processo diferenciador de 
comunidades gentis e na troca entre as mesmas. Elas conhecem uma reciprocidade dos 
oferecimentos, mas nenhuma equivalência dos objetos oferecidos em si e por si. Os 
objetos têm o caráter de excedentes, mas não surgem de relações de exploração, pelo 
menos não em sua origem, embora no desenvolvimento ulterior se formem fases de 
transição à exploração. Os mesmos contudo não apontam rumo à produção de 
mercadorias, mas levam ao surgimento de relações diretas de senhorio e servidão, como 
foram descritas no item anterior. 

Mas lá, onde após a dissolução da idade do bronze pela idade do ferro a troca de 
mercadorias se difundiu e se introduziu mais e mais na estrutura interna da comunidade 
antiga, ela é troca de produtos equivalentes de trabalho explorado e é accionada para a 
finalidade da formação unilateral de riqueza. No impulso dessa troca de equivalentes já 
em épocas longínquas pré-capitalistas alguns tornam-se ricos, outros pobres. Ela tem 
como conteúdo e como base a exploração. Isso significa que ela tem o mesmo conteúdo 
que a apropriação unilateral nas ordens de dominação da idade do bronze. Mas o 
conteúdo muda de forma. Pelo fato de que ele assume a reciprocidade da forma da 
troca, completa-se a apropriação em uma relação auto-suficiente de circulação social, 
uma forma de circulação conforme com as normas puras e recíprocas da propriedade. 
Nesta capacidade autoreguladora e formadora de mercado a troca de mercadorias torna-
se uma forma que suporta a socialização, na qual um ninho de puras relações de 
propriedade pode subsumir a si a produção e o consumo da sociedade, quer como 
produção com trabalho de escravos, quer mais adiante através do trabalho assalariado. 
Trabalho e socialização estão aqui de antemão em pólos separados. 

Sob o influxo da troca de mercadorias desse conteúdo funcional desenvolveu-se o 
antigo estado-cidade em pura sociedade de proprietários ou em "sociedade de 
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apropriação" em sua forma clássica, ou seja sem participação nela dos produtores, pois 
estes prestavam seu trabalho aos apropriadores como escravos no subterrâneo da 
sociedade. A circulação de mercadorias aqui dominante, desenvolvida, poder-se-ia 
distinguir como reflexa em comparação com a troca primitiva, simples. Só na forma 
reflexa ela tem o caráter de circulação privada com propriedade privada de mercadorias 
e na conta de privados, e só nesta determinação ela se torna forma de circulação interna 
à sociedade. Daqui compreende-se que toda a análise da forma da abstração da 
mercadoria e da troca, que foi desenvolvida na primeira parte, vale somente para a troca 
de mercadorias em sua forma reflexa, pois a análise da troca de mercadorias era dirigida 
como modo de socialização, como modo da síntese social. É uma síntese da apropriação 
e uma síntese falsa: nela a sociedade perde sua soberania sobre seu processo vital, e a 
potência produtiva humana, ou seja a potência da autoprodução dos homens, se cinde 
em trabalho unilateralmente manual dos explorados e em atividade intelectual 
(igualmente unilateral) a serviço inconsciente da exploração. "Valor", na significação 
deste conceito de riqueza acoplada com o dinheiro, é certamente produto do trabalho, 
ma não originado por motivos de subsistência, e sim produto do trabalho social e 
soberanamente forçado, poder-se-ia dizer: produto classista do trabalho. Esta 
significação de riqueza do valor das mercadorias e a significação classista do trabalho 
que a gera como trabalho explorado nunca voltaram a desaparecer da história ulterior, 
embora não faltaram estouros de crises nem estados de necessidade, nos quais essas 
significações foram temporariamente esquecidas e necessitaram de uma "Renascença" 
para ser revitalizadas. 

A mais profunda dessas crises foi mesmo a dos clássicos antigos. A síntese da 
apropriação falhou na hora de se completar. Pelo fato de que o produtor está fora do 
nexo social, este nexo se rouba a possibilidade de sua reprodução econômica e é 
dependente das contingências da captura de produtores sempre precisando de ser 
renovada. Considerado ao nível da consciência, isso se mostra na falta dos problemas de 
sua constituição na filosofia grega, em contraste com a moderna. Com justeza observa 
George Thompson que na filosofia grega o desenvolvimento começa com o 
materialismo e depois tende em grau sempre maior ao idealismo, enquanto na filosofia 
moderna predomina a tendência contrária. O autodescobrimento do homem e de sua 
alienação da natureza, para o qual o nexo sintético da sociedade fornece a base, 
começam já no século sexto; na Iônia até um século antes. Desta experiência cresce a 
filosofia. Mas a formação do pensamento discursivo até sua plena autonomia conceptual 
estende-se de Tales a Aristóteles mais de trezentos anos e completa-se quando a base 
existencial da polis já está em questão, a própria polis começa a dissolver-se. 

O que se segue à sociedade antiga de apropriação depois de sua dissolução (e também 
do Império Romano) segue na forma do feudalismo: é caracterizado (deixando de lado a 
transformação lenta da dependência do dinheiro em dependência do solo e da sua posse) 
sobretudo pela introdução dos produtores na sociedade, portanto pela introdução do 
trabalho na sociedade de apropriação. No resultado final desse desenvolvimento - e 
pulando por cima de tudo o que está de permeio, assunto que vamos ver no item 
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seguinte - estamos hoje perante o resultado, que a sociedade de apropriação está captada 
sobretudo na saída da história e sua substituição pela moderna sociedade de produção 
tornou-se viável e está a caminho. 

6. Fundamentos da origem da filosofia antiga da natureza 

Para entender a ciência natural antiga em sua origem na Iônia por volta de 600 a.C., 
devemos ter diante dos olhos a função determinante da divisão da sociedade ocorrida 
pela troca de mercadorias, como ela chegou a expressar-se pela distinção entre a 
segunda natureza puramente social e a primeira natureza. A síntese social baseada na 
troca de mercadorias exclui qualquer contacto com a natureza, pois ela - a síntese social 
dos possuidores privados de mercadorias - funda-se unicamente na decisão deles nas 
tratativas para a conclusão de contratos de troca de mercadorias. O contraste com a 
praxis da sociedade arcaica - a qual em suas distintas formas (no final, na civilização 
micênica) dominava o passado e na qual o nexo social dos indivíduos ainda não 
independentes era ligado em unidade indivisível com o contacto com a natureza - não 
poderia ser mais flagrante. Para a sociedade sintética - nós contrapomos as expressões 
"natural" e "sintética" quase como borracha natural e sintética - não se poderia 
conseguir experiência e conhecimento da relação natural de modo nenhum, a não ser 
pelo caminho de um esforço conceptual: nele se eliminam as invenções mitológicas da 
era anterior deixando lugar ao rigoroso acertamento dos fatos e à reflexão metodológica 
e ao pensamento intelectual, com base na abstração da troca. 

Ora, não seria em todo caso nada mais falso e enganoso que a idéia de que a troca de 
mercadorias já em sua primeira aparição tenha repentinamente dominado a polis grega 
em seu todo. A troca de mercadorias pode ter sido no começo somente um 
acontecimento casual e episódico. Aristóteles em sua Política dá a impressão, de que o 
dinheiro se tornou necessário desde o século sexto em transações ultramarinas, como 
por exemplo na aquisição de cereais de Naukratis ou do Ponto em troca de óleo de oliva 
ou de vinho da Ática. Além disso, o fator impulsionante do desenvolvimento do 
dinheiro (ou seja a manipulação do dinheiro em sua forma reflexa como capital) ocorreu 
entre os antigos clássicos (ou seja até fins do quarto século a.C.) somente dentro da 
esfera da circulação, sem usurpar a produção, portanto só como capital comercial e a 
juros, não como capital produtivo, que é o caso da idade moderna na Europa. Isso 
explica o distinto objeto de conhecimento dos antigos e da ciência natural moderna, ou 
seja que o conhecimento dos antigos era dirigido à qualidade da natureza como um todo 
e nos modernos visa a pesquisa de fenômenos individuais. Entre os camponeses e 
artesãos como produtores e como hoplitas36 não dominava ainda o modo de pensar 
comercial; este entrou primeiramente sobretudo entre os Eupátridas, os nobres, que 
faziam elaborar seus bens pelos escravos-devedores camponeses e a seguir no século 
quinto a.C. pelos escravos artesãos (anthrápoda). Disso os produtores, pelo menos no 
tempo clássico, obtinham sua classificação. As polis gregas eram seu foro construído ao 
redor de seus templos. Pode ser que as formas tradicionais de relacionamento 
precisassem até de uma reactivação e recrudescimento das mitologias arcaicas, para 
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compensar as condições contrárias a elas, sobretudo a crescente autonomia individual. 
A Epinomis, o pós-escrito de Platão a sua obra tardia As leis, em sua defesa da fé nos 
deuses e do culto das estrelas soa como um último exorcismo perante o perigo iminente 
de uma decadência da polis, que também se realizava bem naquele momento, nos finais 
do século quarto. Nesse escrito Platão fala só minimamente como filósofo. Pode-se 
perguntar: mas como foi mesmo que na Grécia se colocou a base da filosofia? 

a. �o caminho pelo dinheiro rumo à dissolução do "milagre grego" 

Não é na filosofia grega como fenômeno geral que devemos entrar aqui, mas em alguns 
conceitos chave, sobre os quais ela construiu. Visamos aqui à explicação genética da 
origem do conceito eleático do ser. Dentre os conceitos dos primeiros filósofos, o 
conceito de Perménides é o mais conciso, como também o mais rigoroso e teimoso, que 
determinou amplamente os caminhos e descaminhos do desenvolvimento da filosofia 
grega. Explicamos que os conceitos filosóficos puros ganharam forma historicamente 
no caminho pelo dinheiro, e vemos nesta opinião a alternativa histórico-materialista à 
tradição histórico-espiritualística do idealismo, que quer explicar a gênese dos conceitos 
pelo caminho do pensamento. Mas isso serviu somente para chegar no beco sem saída 
do "milagre grego"; finalmente o modo de pensar histórico-espiritual não dá conta da 
contradição de que ele deve pesquisar pela gênese de conceitos universais 
historicamente independentes do tempo. 

Nosso ponto de partida histórico para a explicação é a passagem para a troca de 
mercadorias no sexto século e em sua consequência para a sociedade mercantil, portanto 
é o postulado de uma matéria não desgastável do dinheiro cunhado em moeda, que nela 
se torna efectivo. Que a troca de mercadorias tocou inicialmente a polis só 
marginalmente e de modo algum a penetra (de modo que a referência institucional ao 
mencionado postulado na emissão do dinheiro pode não ter ainda acontecido) não 
constitui objecção contra esse ponto de partida. O postulado reside internamente no 
dinheiro-moeda, independentemente desta referência explícita, e é bem perceptível a 
observadores atentos. 

Deixemos porém por um átimo de lado a filosofia - grega ou outra - com seus conceitos 
e desafiemos o leitor a esforçar-se para encontrar uma determinação, descrição ou 
conceito, que se apliquem à matéria, e do qual deva ser constituído o dinheiro. Pois 
evidentemente o dinheiro deve bem ter uma matéria; comprar algo por uma peça de 
dinheiro, que não possua nenhuma realidade material, não ocorreu nem mesmo a um 
Till Eulenspiegel. A matéria deve pelo contrário ser real, existir no espaço e no tempo, 
corporificar complemente o valor do dinheiro. Mas como se pode pensar isso? A 
absolutamente nenhum material, do "catálogo de toda a populaça das mercadorias..., 
que a seu tempo jogou o papel de equivalente das mercadorias" (MEW, 23, p.72), 
aplica-se a determinação que caracteriza especificamente a matéria monetária perante 
todas as outras, ou seja que ela deve permanecer inalterável no tempo. Portanto o 
dinheiro deve consistir de uma matéria real, que não coincide com nenhuma matéria real 
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que exista e possa existir, a qual não existe de acordo com nenhuma experiência 
sensível. Ela é, portanto, puro conceito, e na verdade não conceito empírico, mas 
conceito puro, uma abstração não empírica, para a qual pode existir somente a forma 
pensada do conceito. Nem por isso aquilo que nesse conceito é pensado, como 
dissemos, é puro pensamento, mas é uma realidade espaço temporal, que responde por 
cada matéria e contudo não é material. Também ninguém que pense esse conceito pode 
dizer de si mesmo que ele o formou do dado de uma experiência sensível por ascensão 
progressiva do específico ao geral. Ninguém o formou nunca, ele se encontra pronto 
sem dedução e sem pano de fundo. A abstração da qual ele provem teve lugar alhures e 
por outro caminho que aquele do pensar. Tudo o que o pensamento acrescenta é o 
esforço de dar um nome satisfatório à abstração dada pronta e de encontrar uma palavra 
apropriada para completar por sua parte a identificação. O primeiro a encontrar um 
conceito apropriado para este elemento da abstração real (decerto sem a mínima 
suspeita de para que seu conceito surgiu e daquilo que o tinha impingido a ele) foi 
Parménides com seu conceito ontológico do ser. Ele diz que o real das coisas não é a 
aparição sensível, mas unicamente e sobretudo a Uno, que é: 

Do qual nada se pode dizer, senão que ele é todo e em si mesmo perfeito, enche 
complemente o espaço e o tempo, é imutável, indivisível e imóvel, que ele não passa e 
também não pode ter tido origem de nada. O pensamento deste conceito é uma evidente 
unilateralização e absolutização da natureza material do dinheiro que nele se identifica. 
Com isso excluem-se outras propriedades igualmente essenciais da abstração real como 
o movimento e a atomicidade, que tiveram que ser valorizadas mais tarde por outros 
pensadores. 

Percebe-se neste exemplo, primeiro que se necessitava da forma dinheiro 
institucionalizada formalmente pela cunhagem, antes que a abstração real da troca (resp. 
seus distintos momentos) pudesse impor-se à consciência; segundo, que tal "imposição" 
não encontra sua expressão exacta em nenhum modo misterioso senão em identificar o 
momento pertinente da abstração real. Pois, como esta última outra coisa não é senão 
pura abstração formal, assim sua identificação não pode levar a outro resultado que 
aquele de uma formação pura de conceito. Tanto o poder da formação do conceito como 
seu papel como "sujeito" de conhecimento - "logos", "nous", "intellectus" - alcançaram 
primeiro aqui sua gênese histórica. Terceiro, esta identificação dissolve a origem e tudo 
o que se refere à origem do conceito formado. A representação correcta, identificadora 
da abstração real produz a consciência falsa. Pois a identificação no conceito transforma 
o caráter histórico da abstração real em forma de pensar histórica sem lugar e atemporal, 
pois seu caráter de abstrações não empíricas a tira da esfera do localizável no espaço e 
no tempo. Quarto, a função sócio-sintética da abstração real transforma-se naquela 
lógico-sintética do pensamento conceptual. Quinto, esta transformação separa de forma 
intransponível o pensamento que assim surge de todo trabalho e atividade corporal. 
Sexto, ele lhe empresta o conceito de verdade no sentido do conceito filosófico da 
verdade do pensamento, como surgiu aproximadamente primeiro e mais claramente em 
Parménides em seu t o w n . A idéia da verdade surge no campo da consciência 
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necessariamente falsa. E é precisamente para esse caráter da alienação necessariamente 
condicionada, que o modo de pensar lógico-conceitual surgido da produção mercantil 
desenvolvida preenche a função imprescindível da forma de socialização universal do 
pensamento. 

O imperecível da filosofia grega, o fato de que ela ainda hoje é introduzida nos debates 
filosóficos como norma indispensável, explica-se a partir do fato de que ela trouxe, em 
seus conteúdos e conceitos essenciais, a abstração real, que conecta sinteticamente 
nossa sociedade. Esses são os conceitos da filosofia ou, se preferirmos, os conceitos 
filosóficos, que se estendem pelo tempo no qual esta sociedade dura. 

Mas mesmo com a filosofia como seu céu espiritual, nossa sociedade é cega para si 
mesma como de costume. Martin Heidegger deu expressão a este fato em seu modo 
particular de ler a l h q e i a , verdade, e de acordo com isso teria sido bom para ele 
fundamentar o segredo afirmado da verdade, desentocá-la de seu abrigo (entherbergen), 
como ele diz, para pesquisar suas causas. Mas ele não o fez, nem o tentou. Somente ele 
entendeu escravizar-se a um estilo especial do filosofar, na luz crepuscular da a l h q e i 
a . 

b. Materialismo histórico é anamnese da gênese 

A pesquisa da filosofia grega primitiva e de seu surgimento no século VI e V a.C. 
esbarra no grave paradoxo, que se deve indagar a gênese histórica dos conceitos 
universais historicamente atemporais, sobre os quais a filosofia pré-socrática se 
fundamenta. Do ponto de vista da história tradicional do espírito do idealismo não há 
solução para esse paradoxo: assim o resultado do esforço na história do espírito corre 
sempre novamente para a capitulação perante o muito mencionado veredicto do 
"milagre grego", que hoje francamente não goza mais de menção alguma. É demasiado 
claro que com tal veredicto a filosofia grega não se torna mais gloriosa, e sim somente o 
modo de considerá-la é reconhecido como errado. 

Mas não me parece menos duvidoso o resultado do novo método analítico linguístico, 
como foi habilmente praticado por Malinowski e sobretudo por Bruno Snell e outros, 
como B.L.Whorf e E.Sapir. Pois eu não posso ver como por este caminho se possa dar o 
salto das formas linguísticas de uma consciência baseada na empiria até o nível da pura 
abstração. Concordo totalmente com Bruno Snell, quando diz: "Só na Grécia a 
consciência teorética surgiu autonomamente, só aqui ocorre uma formação autóctone de 
conceitos." (Die Entstehung des Geistes, Göttingen, 1975, p.205). Mas a essa precede 
outra frase: "Esta relação da língua com a formação do conceito científico pode ser 
observada, a rigor, só nos Gregos, pois só aqui os conceitos surgem organicamente da 
língua." (Ibid.) Os filósofos fazem de palavras e expressões da linguagem comum uma 
terminologia de sua escolha, na qual a significação de entendimento comum desses 
vocábulos é essencialmente mudada e alienada. Eu não posso concordar que, como por 
exemplo B.Snell parece indicar, tenha sido percorrido ou tenha podido ser percorrido o 
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caminho na direcção contrária, em vez que do pensamento à língua, ou seja a sua 
alienação terminológica. Na segunda frase citada Snell exagera além disso sua opinião 
com uma expressão incorrecta na segunda parte. Ele diz: "... pois só aqui os conceitos 
surgem organicamente da língua." Mas deveria dizer só: as formas, em vez dos próprios 
conceitos. A língua pode por certo oferecer aos pensadores só meios possíveis de 
expressão para seus pensamentos, os quais assumem as formas conceituais, ou seja 
devem tornar-se conceitos. Mais do que isso não pode ser defendido razoavelmente 
pelos adeptos do método analítico linguístico. Eu considero errado procurar no 
desenvolvimento do grego o fundamento para o surgimento dos universais na Grécia. É 
notório que os primeiros filósofos procederam ainda bem imperfeitamente na 
denominação de seus novos conceitos, sem que nisso os conceitos se perdessem; os 
conceitos forçaram a uma formulação mais adequada e com o tempo também a 
mantiveram. Mas porque esses universais atemporais se tornam fundamento da 
filosofia, o que é que empresta a eles o sentido filosófico? 

A transposição da abstração real na abstração do pensamento está com um grave 
defeito: os conceitos resultantes são e permanecem impenetráveis aos pensadores, 
porque sua origem está fechada para eles. Disso, na Grécia, os poetas estavam ainda 
mais conscientes que os filósofos: pensemos só a Sófocles e à tragicidade de seu tirano 
Édipo. Martin Heidegger, por seu modo pessoal de ler a palavra verdade, contribuiu ao 
recto entendimento da mesma como o irresoluto, ou como ele diz: o desabrigado ("das 
Entborgene"). Ele lê a estirpe da expressão, com Aristóteles, como o divino, o que no 
caso de Parménides está especificamente justificado pelo fato que ele quer ter recebido 
sua verdade da deusa Dike. Ele testemunha com isso, que nem ele nem algum outro dos 
filósofos formou seus conceitos universais fundamentais por atividade própria de 
abstração. A abstração ocorreu alhures e é dada aos pensadores em forma 
aproximadamente pronta. Trata-se de uma outra classe de conceito como os conceitos 
de gênero introduzidos por Aristóteles em sua lógica como exemplos didácticos da 
abstração. Por isso mesmo a indecifrabilidade da origem daqueles conceitos e de sua 
absoluta abstração tem significação tão radical. Pois no caso de conceitos, que nenhures 
no mundo perceptível têm um apoio, que portanto não podem possuir sua verdade fora 
de si, mas somente dentro de si, o desconhecimento de sua origem torna seu 
entendimento um problema. A impenetrabilidade de sua origem torna a interpretação 
tarefa de exegese especulativa, com outras palavras tarefa da filosofia. 

"O que a filosofia faz à filosofia", diz Adorno,37 "não é que as categorias abstratas 
estejam à disposição, mas que elas são problema, e assim elas estão à disposição - por 
isso também a forma de movimento da contraditoriedade. A abstração da troca em si 
não é problemática, enquanto ela ocorre puramente como sua condição e estrutura. As 
categorias são problemáticas por sua contradição à consciência tradicional e comum. 
Não são conceitos genéricos, mas possuem perante esses uma abstração especial, são 
puramente ideais; elas contradizem não somente ao específico mitológico, mas também 
e diretamente à consciência empírica normal. 
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"As categorias tornam-se individualmente conscientes; cada uma possui extensão 
absoluta, exclui toda outra, mas tem com cada uma das outras raízes comuns, portanto 
não pode liquidar nenhuma em absoluto, mas deve mediar-se com elas. Este mediar é 
um conteúdo essencial da filosofia." 

"Parménides é impressionado pela qualidade do objeto de troca, substância; Heráclito 
pelo equilíbrio no movimento contínuo, que ocorre na troca, a unidade do caótico e do 
regulamentar; Pitágoras pelas relações de medida." 

"A troca contem as categorias contraditórias, mas é sua unidade; só enquanto elas se 
tornam conscientes, elas se tornam abstratas e explicitamente contraditórias 
reciprocamente." 

"O valor é a unidade do plural, das coisas sensivelmente distintas, dos valores de uso. A 
categoria valor é um pretexto para as contradições nela contidas. A insistência na 
verdade é a unidade das categorias reciprocamente contraditórias, e esse postulado da 
verdade força a mediação das categorias uma com a outra, pois primeiramente ela é a 
verdade. A categoria da verdade é a diferencia do ser da troca e do conceito de suas 
categorias." 

"A filosofia desenvolve-se por consequências internas sistemáticas, tem condições 
sociais causadoras, como a mais importante, a classe - que usa a filosofia para sua luta 
de classes - deve reivindicar de ter direito." 

"Da possibilidade de representar a abstração da troca como verdade, dependem: 1. a 
justificação da nova classe contra a antiga; 2. a possibilidade de autoconfiança do 
intelecto perante a pura empiria do artesanato, condição da possibilidade da ciência. 
Ambas as relações coincidem nos antigos: domínio teorético-orgânico da produção e 
autofundamentação ideológica da dominação da classe comercial."38 

"Mas a discussão recíproca das categorias entre si não se realiza em sua pureza, e sim 
no objeto [na ciência, S.-R.]. A constituição das categorias, a reflexão da abstração da 
troca como filosofia, exige o abstrair (o esquecer) de sua gênese social, da gênese tout 
court. O materialismo histórico é anamnese da gênese." 

Com essa definição aguda e pertinente de Adorno quereria fechar esta citação, embora 
nessas anotações de diálogo não faltem conteúdos ulteriores bem merecedores. Eles 
indicam sobretudo também em que medida Adorno tinha feito então (1956) própria 
minha teoria materialista do conhecimento e da ciência. - Entrar no conteúdo da 
filosofia grega, não é tarefa minha, pois não gozei de nenhuma formação humanística e 
não sei grego. 

7. Do renascimento dos antigos à ciência moderna da natureza 
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Na Idade Média tardia e no começo da renascença, ou seja a partir do século 13, 
floresceram na Itália as primeiras culturas urbanas. Elas resultaram da dissolução 
revolucionária da dominação hereditária existente nas cidades pela dominação 
corporativa do "popolo". Na Idade Média cada sede feudal era uma fortificação - com 
vinculação para dentro, inimizade para fora. 

Florência era uma acumulação de mais de 250 de tais fortificações, as quais eram 
costuradas em torres, porque seus senhores feudais em seus conflitos recíprocos 
queriam assegurar para si a vantagem da maior altura - pois a piche fervendo se jogava 
só de cima para baixo. Em San Geminiano tais torres se podem ainda ver. 

Em 1250 porém o povo em Florença sublevou-se, com suas corporações conspirando 
conjuntamente: foi "a primeira associação consciente ilegítima e revolucionária", 
conforme Max Weber. Foi vitorioso contra a nobreza, impôs a rectificação de sua 
fortificações até uma altura permitida de 25 braços, proibiu ao nobre o porte público de 
armas e proclamou o regime corporativo do "Primo Popolo", ou seja da república dos 
populares. Quem dirigia o governo eram as corporações comerciais, e Max Weber 
sublinha que a vitória do "popolo" nas cidades italianas em geral estava condicionada 
pelo fato de que o capital comercial tivesse alcançado a liderança sobre o "popolo", ou 
seja sobre as corporações dos artesãos. 

A revolução teve sucesso juntamente com a vitória dos Guelfos papais, que trouxe 
consigo o banimento dos Ghibellini pró-imperador. Após 10 anos, portanto em 1260, 
seguiu-se uma reviravolta com o retorno dos Ghibellini, que por sua vez baniram os 
Guelfos. Contudo, naqueles primeiros dez anos de sua liderança, o Primo Popolo 
chegou a impor o florim de ouro como moeda internacional e a construir o palácio do 
Bargello para seu capitão. Deve-se acrescentar que em 1250, ano da revolução, morreu 
em Palermo o imperador Frederico II, o último dos grandes senhores feudais. 

Em 1282 os Guelfos voltaram à liderança do Popolo, desta vez para ficar; e em 1293 ele 
se deu uma constituição com os "Ordinamenti della Giustizia". A instância superior era 
o Conselho dos Priores das Corporações, sete artes maiores das corporações comerciais 
e sete artes menores dos artesãos. Praticamente o poder estava nas mãos das artes 
maiores; pois só seus membros podiam exercer os ofícios de Podestá, Capitão da 
Milícia, Confalonieri (portadores da bandeira). 

Como estímulo e animação para a causa de sua cidade, a libertação do feudalismo bem 
operava uma explosão. Uma medida disso é oferecida pelo programa do construção do 
Popolo estabelecido, a saber: 

1283Santa Maria Novella 

1294o Battistero 

1296 Catedral (Santa Maria del Fiore) 
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1295Santa Croce 

1298 Palazzo Vecchio 

1301San Marco 

1330 o Campanile da Badia 

1334o Campanile de Giotto 

e entre 1284 e 1328 a construção de uma nova muralha da cidade, muito ampliada e 
fortificada (Terzo Cerchio) com 15 portões poderosos e 73 torres. 

De imediato muitos projectos desse enorme programa não vingaram além da pedra 
fundamental ou dos muros mestres; pois Florença participou do grave revés que a crise 
do feudalismo trouxe a vastas partes da Europa e também à Itália no "Trecento" (o 
século 14). Para Florença ela começou em 1334 com o grave cancelamento da dívida do 
rei inglês Eduardo III, o qual levou à beira da bancarrota as casas bancárias dos Bardi e 
dos Peruzzi e custou à cidade a riqueza, com a qual ela pensava levar adiante seu 
programa de construção. 

Em 1348 estourou a peste, a terrível morte negra, pela qual a cidade perdeu cerca de um 
terço de sua população. Em 1378 ocorreu o levantamento dos Ciompi, dos ofícios 
explorados e empobrecidos dos trabalhadores caseiros da indústria téxtil, ou seja da 
indústria da lã e tinturarias, que produziam a mercadoria para o capital comercial. Só em 
1382 pode ser restabelecida a estrutura social interna na qual o "Popolo" tinha 
alcançado seu primitivo sucesso, portanto o domínio do capital comercial. E dentro 
desse domínio oligárquico, Cósimo de Medici, a começos do século seguinte, portanto o 
15, soube ganhar-se a superioridade comercial e política, que permaneceu com ele - 
mesmo sem qualquer ofício público ou sinal, em força do qual poderia ser disputada sua 
experta vantagem. Mais de cem anos mais tarde os Medici ganharam finalmente o título 
de Duques de Florência - em 1531. 

O comércio internacional, no qual os atacadistas florentinos se enriqueceram, era 
realizado sobretudo com o tecido de lã, que era em parte produzido pela Arte della Lana 
em produção caseira, mas em parte era adquirido dos Flandres através dos mercados da 
Champagne e colorido e refinado pela Arte di Calimala, para ser embarcado para o 
Oriente dos árabes, para Bagdá e para o reino romano de Bizâncio. Maior significação 
teve portanto para os florentinos, o fato deles vencerem em 1406 os pisanos, tomando o 
porto deles longamente cobiçado para assumir o transporte próprio de suas mercadorias. 

A partir de 1386 a atividade florentina de construção começou a animar-se de novo, mas 
chegou a seu pleno impulso somente a começos Quattrocento, e isso com uma 
inspiração e um domínio da arte tal, como se tivesse querido conectar-se ao tempo 
heróico dos anos 1290. Apareceram artistas de categoria incomum: 
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Filippo Brunelleschi (1377-1446) 

arquiteto e engenheiro 

Lorenzo Guiberti (1378-1455) 

escultor, fundidor em metal 

Donatello (1386-1466) 

escultor; Gattamelata em Pádua 

Michelozzo (1396-1472) 

pintor e arquiteto 

Masaccio (1401-1428) 

pintor 

Paolo Uccello (1397-1475) 

pintor 

Luca della Robbia (1399-1382) 

escultor 

Leon Battista Alberti (1404-1493) 

arquiteto 

Piero della Francesca (1414-1493) 

pintor 

seguido por Botticelli (1455-1510) 

Leonardo (cerca de 1452-1519) 

e Michelangelo (1475-1564). 

Nesses nomes resume-se a primazia artística original pela qual Florência se tornou 
cidade cultural representativa da renascença na Europa. Meu interesse particular é para 
o status estrutural desses homens como produtores manuais, artesãos e artistas. 
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De acordo com a ordem corporativa os artistas eram artesãos manuais e pertenciam às 
"Arti minori" (artes menores) tanto quanto os tecelões e tintureiros nos ofícios. Eram 
instruídos em seu treinamento em uma oficina, para alcançar sua formação elementar. 
Um escultor da categoria de Donatello, de acordo com a corporação dele um simples 
"taglia pietra" [à letra: cortador de pedra, C.G.G.], um pedreiro como qualquer 
trabalhador de construção. Decerto ele tinha passado por um treinamento em 
ourivesaria, como Brunelleschi, Ghiberti, Uccello e outros. Contudo sobre a realização 
desses artesãos corporativos repousava a construção de sua gloriosa cidade, que a eles 
pertencia, e a construção da uma igreja, de uma rua, ponte, muro da cidade ou outra 
parte do enorme programa de construção era um assunto comunal de toda a comunidade 
urbana - não mais como antes no caso da grande cidade reservada de uma família nobre 
ou de um bispo como no tempo feudal. Correspondentemente as construções eram agora 
mais bonitas, arquitectonicamente mais artísticas. Isso dizia respeito sobretudo aos 
artesãos que se tornaram arquitectos. Foi o caso de Brunelleschi que foi a Roma em 
1402, provavelmente com Donatello, para inventariar em seus esboços os restos das 
construções romanas. Com isso fixaram-se nele os fenômenos da perspectiva e da 
óptica; para compreendê-los e poder pesquisa-los, porém, faltava-lhe a matemática, cuja 
utilidade para sua prática em geral ele entendeu. 

De volta a Florença, colocou-se ele em contacto com Paolo Toscanelli, o mais 
renomado matemático e astrónomo florentino, amigo de Cusano e Regiomontano. 
Toscanelli mostrou-se aberto, mas ele cultivava a matemática conforme a escolástica 
tradicional, longe de qualquer relação com problemas de uma prática da construção 
como aquela que levou Brunelleschi a ele, da maneira que este colocou o grande 
cientista em séria confusão. A conjunção da realização manual e da cultura da 
arquitectura em progresso com o florescimento intelectual da Idade Média, que 
aconteceu pela primeira vez entre Brunelleschi e Toscanelli, era algo representativo da 
base da renascença em geral, mas exemplar em Florença. Toscanelli porém descobriu 
neste discípulo uma vocação marcante para o pensamento matemático e ficou seu amigo 
e mestre por mais de quarenta anos até a morte dele em 1446. Ele lhe sobreviveu e lhe 
dedicou uma importante apreciação, na qual expressou sua profunda admiração por esse 
discípulo, de quem ele julgava de ter recebido mais do que aquilo que ele lhe poderia 
dar. Brunelleschi compreendeu a colocação de sua própria finalidade no sentido da 
ciência, mas não como a ciência da antiguidade ou da escolástica medieval; ele a 
denominou Scienza nuova, ciência nova, e assim a percebeu Galileu ainda duzentos 
anos depois. 

O feito mais famoso de Brunelleschi é a construção da cúpula da catedral Santa Maria 
del Fiore - com razão. Não só porque essa cúpula é a maior e mais pesada até então 
construída, maior que o Pantheon romano e a Hagia Sophia de Bisâncio (mas também, 
mais tarde, em comparação com a cúpula de São Pedro em Roma e aquela de São Paulo 
em Londres), mas porque ele por iniciativa própria e calorosamente discutida a 
executou sem andaimes internos. Ele começou-a em 1421, e no mesmo ano ele levou à 
execução o hospital dos Innocenti, o hospício dos florentinos, onde ele fundou o estilo 
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renascentista pelo equilíbrio das linhas verticais com as horizontais. Depois de 1436, 
com a conclusão da construção da cúpula (embora sem a Lanterna), Brunelleschi esteve 
ocupado ainda com construção de fortificações em Pisa, em Castel Pisano bem como no 
vale do Elsa e com a regulação do fluxo do Arno e do Po - o Arno em 1333 tinha 
transbordado de maneira catastrófica, tal como aconteceu em 1966. 

Mas como é que se coloca a obra e o exemplo de Brunelleschi na continuação dos 
artistas em Florença? Como é que eles ultrapassaram a estreiteza dos regulamentos 
corporativos? O movimento seguinte foi uma virada de direcção, na qual a formação 
espiritual captou os artistas, desta vez pela iniciativa do sábio em vez da do artista. A 
apropriação da matemática por parte do mestre, que não deixa de ser produtor manual, 
fomenta a unidade do trabalho espiritual e corporal, realizada pelo progresso único da 
renascença. Ela se desenvolveu, em geral, como fruto da emancipação do jugo do 
feudalismo, empreendimento pelo qual a renascença lutou sobretudo com seu impulso 
revolucionário. Ela começa portanto como uma ponte sobre o abismo medieval entre os 
sábios falando latim e o analfabetismo do povo trabalhador. A unidade de trabalho 
corporal e espiritual desenvolve-se através de toda a renascença e completa-se no 
momento da passagem da renascença à idade moderna: nesta passagem a unidade 
transforma-se no novo abismo entre ciência e trabalho industrial assalariado. No 
desenvolvimento renascentista da unidade de mão e cabeça pode-se perseguir em 
Florença uma escada levando ao progresso no pensamento matemático de mestre a 
mestre através do Quattrocento e do Cinquecento. 

Em 1434, portanto ainda na vida de Brunelleschi, chegou a Florença outra 
personalidade extraordinária, Leon Battista Alberti, que percorreu o caminho no sentido 
inverso, trazendo a formação aos artistas. Alberti vinha de uma família nobre de origem 
florentina, que tinha sido exilada e tinha alcançado bem estar na França. Mas em 1428 
Florença levantou o banimento, abrindo assim o caminho para Leon Battista. Esse tinha 
completado em Pádua o ginásio medieval com o Trívio e o Quadrívio e em Bologna 
concluiu seu estudo universitário. Era tudo menos um prático do artesanato, muito mais 
um típico intelectual. Mas com isso juntava-se nele uma forte vocação artística. Alberti 
dirigiu seus interesses espirituais à arte como objeto especial. Com seus 12 ou 14 livros, 
que ele escreveu em Florença, tornou-se ele o primeiro celebre teórico da arte e da 
técnica artesanal em toda Itália. Aliás Leon Battista era também um grande espadachim, 
brilhante cavaleiro e lutador atlético. Não espanta que Jacob Burckhard o venerasse 
como figura ideal dos homens da Renascença. 

Para começar, Alberti foi ao atelier dos artistas, a Brunelleschi, Donatello, Michelozzo, 
Ghiberti, Luca della Robbia, tornou-os seus amigos e empreendeu a transmitir-lhes em 
repetições pacientes os elementos da perspectiva e os conceitos iniciais da matemática, 
as leis da ciência das cores, da fundição de metais e da anatomia humana. Não era pouca 
coisa, pois devia ser feita em língua vulgar, na qual tais coisas nunca tinham sido 
expressadas: ela portanto não possuía as palavras necessárias, nem estava ainda clara 
em sua gramática. Como se pode ensinar a um produtor manual o que é um ponto 
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matemático, que não é nem mancha nem nódoa, e sim um conceito puramente abstrato, 
absolutamente invisível? Algo como 100 anos mais tarde Albrecht Dürer experimentou 
as mesmas dificuldades em Nürnberg. 

Alberti, por sua vez, com sua atividade com os artistas ganhou a experiência e os 
conhecimentos, que ele expressou bem em seus escritos. Esses ele redigiu em geral em 
latim e em uma língua toscana escrita, que ele mesmo tinha que criar. 

Dos escritos de Alberti - então ainda manuscritos - alguns andaram perdidos. Os que 
restam são: 

De pictura (Della pittura): sobre a pintura 

De statua: sobre a figura humana e suas articulações ósseas, dedicado a Donatello 

Dell'architettura: com dedicação a Brunelleschi 

Ludi mathematici: jogos com a matemática, uma obra pequena, mas muito lida 

De re edificatoria: incompleto; obra que resume enciclopedicamente, planejada como 
substituto para o incompreensível Vitrúvio 

La cura della famiglia: o cuidado da família 

finalmente 

Regulae della lingua toscana: gramática e léxico. 

Esse escrito mencionado no fim era a primeira elaboração filológica da língua vulgar e 
prestou serviços muito preciosos em seu desenvolvimento como língua escrita e 
cultural. Ao mesmo tempo Alberti perdeu a batalha para a língua vulgar e seu 
reconhecimento ao par do latim em Florença. 

A permanência do latim era expressão da permanência da maneira de pensar escolástica 
e da pedanteria, portanto um empecilho para a tendência emancipativa, da qual se nutria 
a renascença. Não há dúvida de que a tendência de longo prazo dessa época ia no 
sentido da valorização da língua vulgar, e o próprio Alberti conjurava com entusiástica 
esperança neste sentido, animado pelas experiências de sua comunidade cultural com os 
artistas. 

Diretamente contrário a isso era no Quattrocento o movimento do humanismo, que 
acompanhava a revitalização - literalmente renascença - dos antigos e de seus escritos. 
Uma onda de animação, pura e menos pura, mas assim mesmo afectada, animação para 
o grego e o latim, cresceu disso nos círculos dos formados, sobretudo dos poetas, 
acoplada com uma fuga depreciativa da língua vulgar e de sua apreciação. 
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Mas Alberti estava tão convencido da alta chance da língua vulgar, que no ano de 1441 
ousou fazer uma experiência para sua igualação com a língua nobre latina. Cosimo I 
partilhou sua avaliação e planejou tornar o toscano língua culta. 

Através de Piero de Medici, filho de Cosimo, ele fez anunciar um concurso, que 
consistia no seguinte: em um dado dia - 22 de outubro de 1441 - seria lida publicamente 
na catedral uma série de poesias em língua vulgar sobre o tema "de amicitia". O 
vencedor devia ganhar uma coroa de prata, o que atribuiu ao concurso o nome de 
"certamen coronarium". 

A coisa tornou-se logo assunto de estado, e os humanistas e literatos, que cuidavam de 
apresentar suas poesias na catedral, acrescentando-se muitos populares, mas também a 
Signoria - o Governo -, o arcebispo e a alta espiritualidade, bem como 10 poetas (dentre 
os quais Poggio, Flavio Biondo e Aurista contavam entre os humanistas mais 
produtivos) encheram o auditório. Mas a tendência do público contra a língua vulgar e 
para o privilégio do latim revelou-se tão preponderante, que nem se chegou à 
apresentação do concurso. A coroa foi parar no tesouro da catedral, e a tentativa 
resultou em um novo fortalecimento do monopólio do latim par escritos oficiais e 
culturais em Florença até bem adentro no século xvi. 

Para abranger o que foi fundamental em uma época, devemos aborda-la em suas 
relações de produção. Já mencionei meu interesse dominante pelo status vigente do 
"producente", ou, digamos, o status daquele, que em sua época está acreditado como 
producente. Na renascença era o trabalhador quem, por sua libertação da servidão do 
feudalismo, se tinha tornado proprietário de sua casa e do lugar de trabalho e se juntou 
em uma corporação com os outros de sua arte para garantia de seu status de producente. 

Ele passou por seu período de treinamento, a fim de aprender a ler, escrever e calcular e 
levantar-se de seu analfabetismo, no qual antes de sua emancipação ele estava preso 
perante o monopólio latinofalante do trabalhador espiritual medieval. Olschki dirige-se 
ao producente da Renascença como "mestre experimentador", porque ele se 
desenvolveu na unidade de trabalho corporal e intelectual, o que o deixava desimpedido 
para a iniciativa artística em sua praxe manual e dava-lhe uma abertura perante a 
pressão corporativa. 

Em todo caso, em Florença este era o caso da maneira mais expressiva. E sempre de 
novo mostra-se a grande utilidade da matemática para a formação espiritual e para a arte 
desses Mestres. Um exemplo destacado disso é Piero della Francesca, o artista que 
deve ser sobretudo mencionado depois de Brunelleschi e Alberti. "Il monarca della 
pittura dei nostri tempi", assim o denomina Luca Pacioli. Ele é o pintor que se aproxima 
ao máximo a Leonardo da Vinci em profundidade e nível espiritual. Pela metade do 
Quattrocento ele apresentou um tratado sobre a perspectiva. Eu sei de meu pai, que ele 
ainda aprendeu perspectiva na Academia de arte de Düsseldorf no livro do grande Piero. 
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Em seu Tratado, Piero procedeu por um método de dedução matemática, com o qual 
ele, como salienta Olschki, prenuncia a geometria prospectiva e o "more geométrico" de 
Descartes. Poucos anos antes de sua morte, 1492, ele, quase cego, ainda redigiu um 
pequeno escrito de corporibus regularibus, sobre os poliedros regulares, que ele extraiu 
do Timeu. Pode-se portanto dizer que na lista doa artistas da Renascença Piero foi o 
primeiro, que dominou a matemática em si mesma, mas a entendeu mais como 
especulação platónica. 

Um outro seguidor importante de Alberti, Francesco di Giorgio Martini (1438-1502), 
reparou isso. Em seu Trattato di Architettura civile e militare ele usa seu não pequeno 
entendimento da matemática para problemas da fortificação contra armas de fogo da 
artilharia, que se tinham desenvolvido e difundido a partir de meados do século anterior. 
Também a frota dos Turcos era uma ameaça perigosa com sua dotação de canhões. Daí 
a significação muito atual do Tratado de Giorgio Martini. 

Ele entra em pesquisas detalhadas sobre as relações qualitativas entre comprido, largura, 
e espessura dos tubos de todo tipo de canhões, entre o peso das bombas e a quantidade 
da pólvora, entre a força explosiva e a linha de projecção sob vários ângulos, entre o 
afastamento e o impacto das bombas, entre a força de resistência dos muros das 
fortalezas e a força do impacto da bomba e como a arte de construção das fortificações 
devesse ser arranjada de acordo com isso, qual a altura e a espessura dos muros, se 
rectos ou poligonais, etc. Mas ele sublinha que sobre todas essas particularidades não se 
pode fazer nada de definitivo até que se determine a balística dos projécteis da 
artilharia, e isso ocorreu, como se sabe, só mais de cem anos mais tarde pela definição 
galileiana da curva dos projécteis como parábola. 

Toda a Itália estava tomada pela ameaça dos turcos desde a queda de Bisâncio em 1453 
e de Otranto em 1480, na entrada para Adria. E não somente a Itália. Em certos aspectos 
Giorgio Martini lembra Dürer e seus ensinamentos sobre fortificações para Nürnberg, 
de 1527. Ainda assim os turcos avançaram em 1528 até Viena. 

Na Itália a corte de Urbino era um centro especial desses temores, mas também da 
preocupação com a resistência. Federigo da Montefeltro era o marechal da liga italiana e 
possuía uma biblioteca especial de matemática, que ele mesmo organizou: ela se tornou 
na segunda metade do Quattrocento um forte ponto de atração para os eminentes 
mestres, mesmo aqueles de Florença, quando lá o exagero do humanismo, após a 
fundação da Academia por Lorenzo de Medici (1460), estragava a não poucos a 
permanência em Florença. 

Martini aliás foi chamado já antes por Federigo para a sua corte, mas depois 
encontraram-se lá sobretudo Leon Battista Alberti e sua escola, mais adiante Piero della 
Francesca, Luca Pacioli, Mantegna, Bramante, Michelozzo, Leonardo e outros. 
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Leonardo sobressaiu dentre os mestres que tinham adquirido o conhecimento do 
pensamento matemático. Mas seu caso é original e complexo. Ele não era um mestre, e 
sim um e meio ou dois mestres em uma pessoa. Por seu lado, ele era pintor, portanto 
animado em sua personalidade sensível a uma sensibilidade elevadíssima, pelo outro 
lado, ele era ocupado nos milhares de seus folhos manuscritos, como engenheiro civil e 
militar, em uma inspiração puramente intelectual na procura de leis da natureza, que 
pressupõem uma abstração perfeita do mundo sensível da percepção. Como pintor ele 
usa um instrumento manual como outros artistas da Renascença, com os quais ele 
disputa encomendas; em suas elaborações intelectuais ele está nos rastos de um aparato 
conceptual, que ele possa utilizar para experimentar com alavancas, com relações de 
equilíbrio de massas pesadas, com a superfície inclinada e as leis da queda livre. Mas 
ele fica na experimentação; nenhures visa ele o trasbordamento para fórmulas 
conceituais das próprias leis. Em vez de precisações textuais, ele se ajuda com 
desenhos, que deveriam ser desenhos técnicos mas não são. Ele concebe que só a 
matemática poderia ajudá-lo a chegar ao fim. Mas para o pensamento matemático lhe 
falta dom natural, em contraste com Brunelleschi e Piero, e sobretudo Dürer. Assim ele 
atolou-se em seus avanços nas ciências naturais no estágio rapsódico do quase 
alcançado. Em seus últimos anos de vida junto ao Rei Francisco I de França, ele mesmo 
lamentou tranquilamente ter perdido tanto tempo para a sua arte. 

Em geral, podemos dizer que a visão da natureza dominante em uma época depende 
normativamente da estrutura do producente, ou, digamos, da figura determinada que 
vale como producente perante seus contemporâneos. Isso encontra confirmação no 
século 16, século da passagem da renascença à idade moderna. 

A experiência fundamental do producente manual consiste em que, quando o trabalho 
cessa porque sua obra está completa, entra o estado de ócio. Não é o conceito estático 
inercial da natureza das coisas que constitui o problema para estes producentes, e sim o 
uso da força ou o ímpeto, que o trabalho exige delas para seu impulso durante sua 
duração: um impulso que eles, como propriedade inerente, transferem aos fenômenos de 
movimento da natureza. 

Isso soa como uma ingênua expressão grosseira das discussões subtis que Michael Wolff 
dedicou à teoria do ímpeto em suas pesquisas de quase 4000 páginas. Mas é ele mesmo 
quem sublinha também que a teoria do ímpeto, como ele diz, está acoplada com uma 
"causalidade de transmissão" e sobretudo que esta teoria não se pode fundamentar a 
partir do âmbito do objeto da experiência, nem pelo caminho da percepção sensível, 
nem por aquele da argumentação conceptual. 

Em outras palavras: a teoria do ímpeto é um antropomorfismo artesanal do movimento. 
A teoria do ímpeto pertence à religião do trabalhador da construção e do artesão 
manual, que na idade média europeia tomaram o lugar dos antigos escravos. Uma tal 
"teoria" só pode ser aceitável em uma época em que os problemas da mecânica, por 
assim dizer, são superados com as mãos em vez que com a cabeça, ou seja com os 
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meios da praxe manual, não sendo resolvidos com os instrumentos do pensamento 
teorético. Então um argumento técnico apoia-se em um exemplo precedente de 
referência em vez que em uma regularidade comprovada. Leonardo foi o primeiro que 
rompeu com isso; mas o próprio Leonardo recorre ao conceito de ímpeto para a 
explicação do conceito mecânico de força. O conceito de ímpeto pode servir de marca 
para a prisão na qual estavam retidos os costumes renascentistas de pensar. Ele se 
estende ainda aos matemáticos mais avançados da Itália como Tartaglia e Benedetti, 
Cardano e Ferrari, enquanto na segunda metade do século 16, parcialmente em 
sobreposição com eles, o pensamento moderno se abre caminho com Copérnico e 
Kepler e sobretudo em Galileu. Mas o que aconteceu para explica-lo? Cito Ernst 
Cassirer: "Antes de todos os problemas que a história da ciência nos coloca, a questão 
da origem da ciência exacta é aquela que está em primeiro lugar de um ponto de vista 
puramente filosófico." (Philosophie und exakte Wissenschaft, Frankfurt a.M., 1969, 
p.39). 

Contudo, por quanto o problema seja bicudo, o acesso à solução está claro: ocorreu uma 
mudança na relação de produção. O capitalismo mercantil transformou-se no 
capitalismo de produção. Mas como é que se explica a ciência natural matemática? 
Creio que é a partir disso que ela deve ser explicada. Nem é tão complicado: temos tão 
somente que considerar atentamente o novo producente, que entra em cena, gerado pela 
nova relação de produção. É uma potência muito contraditória, ou seja um producente, 
que no sentido literal e físico não produz mais nada. Muito mais ele desempenha seus 
controles do processo de produção somente por meio de seu dinheiro, que ele usa como 
capital enquanto compra fatores necessários para seu projecto, fatores pessoais e 
intelectuais, tais como as necessárias patentes etc. Da pertinente montagem e 
combinação desses fatores mais forças de trabalho resulta (supondo sua completude) um 
processo de produção corrente, que funciona sem que ele mesmo, o producente, ponha a 
mão em qualquer lugar que seja. Pois se ele fosse forçado a isso, ele não agiria mais 
como producente capitalista, e sim fracassaria em tal capacidade. Em outras palavras, a 
qualidade de producente capitalístico postula que o conjunto material interrelacionado 
da produção, da qual ele é responsável, forma um mecanismo funcionalmente 
autônomo. Se esse não for o caso, então será impossível para o producente controlar seu 
empreendimento produtivo com os meios do puro poder do dinheiro. Destarte (dito 
explicitamente) todo o capitalismo produtivo tornar-se-ia impossível. 

Mesmo sendo este postulado a implicação de um automatismo do mecanismo da 
produção, em geral ele é contudo ignorado. Mesmo Marx subtraiu-se a ele. Mas eu creio 
de poder reconhecer neste postulado a origem do surgimento da ciência exacta 
quantitativa da natureza. 

O conhecimento da particularidade característica da ciência exacta burguesa estende-se 
à resposta da questão: como é que uma sociedade totalmente organizada pelo princípio 
da apropriação faz com que ela seja, em todos os tempos, a que mais tem prazer na 
produção? De que maneira ela supera a contradição entre a lógica da apropriação de 
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todas as relações sociais de troca e a lógica da produção de objetos de apropriação como 
mercadorias? A resposta a esta questão exige a combinação de dois passos: primeiro, a 
formulação de uma hipótese teorética matematicamente expressa e, segundo, a 
comprovação experimental da mesma. A hipótese é a tradução do fenômeno em questão 
nos termos da pura lógica de apropriação na forma de um sistema mecanístico. Ernst 
Cassirer mencionou o parentesco da natureza exacta com o mecanismo, mas não o 
explicou. A explicação está em que o mecanismo tem origem da fisicalidade do negócio 
da troca, da qual se podem deduzir as categorias do pensamento abstrato da razão. A 
hipótese como formulação do fenômeno em questão nos conceitos puros da lógica da 
apropriação efectua a homologização do fenômeno com a constituição geral da 
sociedade. Mas ela guarda distância dessa lógica social com respeito à realidade fatual 
do fenômeno. Esta distância exige uma passagem pelo experimento. O experimento é 
vinculado ao princípio do isolamento experimental, ou seja à eliminação de todos os 
fatores de estorvo não estritamente pertencentes à natureza do fenômeno, que poderiam 
afecta-lo só acidental e temporariamente, de modo que o fenômeno se sujeita à 
comprovação experimental só em sua natureza essencial e o resultado do experimento 
possui portanto a imutabilidade, repetibilidade e confiabilidade, que um empresário 
pode exigir de um estabelecimento no qual ele deve investir seu capital. O resultado 
experimental é agora o estado de coisas consolidado, com o qual engenheiros com sua 
preparação tecnológica podem contar, a fim de que se obtenham as máquinas úteis e 
aparelhos a ser colocados nas mãos dos trabalhadores, que deles precisam para os fins 
da produção. 

Este é o ciclo no qual a questão inicialmente colocada encontra sua resposta, a qual aliás 
não poderia ser levada até sua solução com base em uma teoria idealista do 
conhecimento, como aquela a que também Cassirer aderiu. E é por isso que Cassirer 
pode ter razão, quando ele não promete uma explicação da ciência exacta. 

8. A matemática como limite entre cabeça e mão 

A novidade marcante da realização de Galileu é que nela se abriu o campo para a 
aplicação da matemática aos fenômenos naturais. Ora, nossa análise das formas afirma 
duas coisas a respeito da matemática: primeiro, que ela é uma propriedade do 
pensamento em sua forma de socialização; segundo, que ela caracteriza o trabalho 
mental em sua separação do trabalho manual. A interconexão dessas duas propriedades 
essenciais é objeto de particular interesse. 

Em que sentido pensamos aqui em "matemática"? Há distintas formas, distintos 
instumentários de matemática. Na forma que nos é familiar a matemática constitui uma 
disciplina sem contradições, rigorosamente dedutiva, a qual, com base em determinados 
axiomas e postulados, promete resultados inequívocos. Seu ofício é a diferenciação das 
grandezas, que se pode definir em números. Esta modalidade de matemática é criação 
dos gregos e remonta aos séculos sétimo e sexto antes de Cristo. Os primeiros nomes a 
ela associados são Tales e Pitágoras. O primeiro, é de cerca de duas gerações após a 
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primeira cunhagem de moeda acontecida na Lídia e no Iônio ao redor do ano 630, pelos 
milesianos que actuavam no Iônio, fato com o qual tem seu começo geral o pensamento 
conceitualmente reflexo; o segundo, foi natural de Samos, mas por volta do ano 540 
emigrou de lá para a Itália do Sul, onde ele mesmo foi provavelmente responsável pela 
criação de uma moeda. Ele pôs números diretamente iguais à natureza das coisas. 
Mileto e Samos tinham crescido até formar, no Egeu da época, os dois principais 
centros rivais de atividades comerciais. Como testemunha a cunhagem de moeda 
(evidentemente uma economia mercantil desenvolvida e avançada), a manifestação 
lógico-dedutiva da matemática pode-se considerar como coetânea da produção 
mercantil como um todo, independentemente de suas mutações. Hoje, conforme a atual 
transformação de sua instrumentação por sua mecanização eletrônica, esta matemática 
não se torna certamente a última forma de suas manifestações. Muito menos foi ela a 
primeira. 

A criação grega foi precedida principalmente no Egito por uma forma distinta de 
"matemática". Em quase toda a atividade de construção, alguma arte de medir prestava 
uma ajuda indispensável: a essa arte Heródoto deu o nome de geometria, por seu uso em 
medir o terreno. Ela se servia porém da corda como instrumento principal e constituía a 
profissão pessoal de gente que o grego, traduzindo conforme sua denominação 
industrial egípcia, denomina de "harpedonaptes" (literalmente: "esticador de corda"). 
Nesse nome, conforme nota já Burnet, expressa-se mais semelhança com nossa 
jardinagem que com nossa matemática. Do livro de ensino ou de exercícios de Ahmes, 
encontrado no papiro Rhind, bem como de outras representações egípcias em relevo, 
torna-se claro que esses estendedores de corda, em geral trabalhando em pares, eram 
agregados dos mais altos oficiais faraónicos para a finalidade da construção de templos 
e pirâmides, do departamento da pavimentação de diques de irrigação, da construção e 
controle de armazéns, da redistribuição de terrenos reemersos das inundações do Nilo 
para estabelecer as tarefas de fornecimento do ano seguinte e outras funções 
semelhantes. Se o uso e manejo da corda eram exercidos com a correspondente 
virtuosidade e com os conhecimentos de longa experiência, pode-se pensar que não haja 
muitos problemas geométricos, que não se possam superar procedendo a medi-los com 
tais instrumentos. Entre esses encontravam-se também problemas como a tripartição dos 
ângulos, a ampliação e redução de volumes, inclusive a duplicação de cubos, enfim 
também a medida da grandeza p , que em Ahmes se encontra dada como 3,1604. É 
natural que com estas técnicas se tratasse só de aproximações, mesmo que às vezes 
algumas fossem assombrosamente consideráveis, mas os práticos dessa "geometria" 
considerariam talvez pura pedanteria uma exigência de "precisão matemática" (se tal 
conceito existisse). O manejo da arte da corda era uma prática do medir, nada mais, mas 
uma arte destinada a grandes feitos, até maiores que a dos gregos, mesmo que não de 
maior rendimento. Ela encontrou acolhida, com toda probabilidade, também na antiga 
Índia, onde o mais antigo tratado de geometria traz exatamente o título de Arte da 
Corda. Sobre este fundamento, por dois milênios ou mais desenvolveu-se ai, articulada 
com a técnica índia dos números, uma arte e conhecimento da geometria e da aritmética, 
que ao lado da grega causou espanto na Europa, quando os árabes desde o século 8 e 9 
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começaram a se refazer às tradições islâmicas de ambos. A esta herança da tradição 
deveria acrescentar-se o saber da China e do Extremo Oriente, pelo menos igualmente 
antigo e maduro, conforme as pesquisas de Joseph Needham. 

Eu bem quereria, desde meu ponto de vista, colocar no mesmo plano com a matemática 
criada pelos Gregos tradições da idade do bronze ou até mais antigas. Perante os 
Egípcios, os Gregos trocaram o instrumentário da corda por aquele da linha e do círculo 
e assim mudaram tão fundamentalmente a essência da arte da medida até então vigente, 
que algo complemente novo surgiu dai: justamente a Matemática em nosso sentido. A 
arte da corda era uma habilidade manual, que só podia ser exercida por seus práticos no 
lugar mesmo do procedimento da medida. Isolada disso, ela perdia seu sentido. Sem 
uma cuidadosa e atenta organização, ela não deixava nenhuma representação autônoma 
de seu conteúdo geométrico. A corda era movimentada a cada procedimento de medir, a 
cada "medida", perseguindo a tarefa de um lugar para outro, de maneira que não surgia 
imediatamente nada assim como uma "representação geométrica". A geometria da 
tarefa resolvia-se em seu resultado prático, que por sua vez só dizia respeito ao caso em 
pauta. Certamente devia-se ensinar e indicar aos "harpedonaptes", para sua formação, o 
repetitivo de suas técnicas, e algo disso está representado em Ahmes como se fossem 
leis geométricas. Contudo, é bem um reflexo de nossas próprias representações, se 
historiadores como M.Cantor, Heath, D.E.Smith e outros presumem que ao livro de 
exercícios de Ahmes tenha precedido um verdadeiro tratado, pelo qual se deveria 
procurar. 

Foram os gregos que inventaram os instrumentos da representação geométrica: estes 
não consistiram de cordas estendidas, mas de linhas, as quais, puxadas ao longo da 
régua ou com o círculo, permaneciam sobre a base, constituindo com outras linhas 
semelhantes uma conexão duradoura, na qual se podiam reconhecer regularidades 
geométricas de necessidade interna. As linhas e sua conexão não estão vinculadas a 
nenhum lugar, onde elas sirvam a uma medida, e sua grandeza absoluta pode-se 
escolher. A geometria da medida tornou-se portanto algo totalmente diverso da medida 
em si. A execução manual foi subordinada a um esforço puramente intelectual, que se 
dirige somente à invenção de leis formais quantitativas e espaciais. Seu conteúdo 
conceptual é independente não só de uma finalidade específica, e sim de qualquer 
finalidade prática. Mas para torna-lo assim separável de propósitos práticos, foi 
necessário realizar uma abstração formal pura: sua invenção no pensamento reflexo 
ocorreu primeiro pela generalização da troca e da forma mercadoria na circulação 
dentro da sociedade e em sua relação universal a um único padrão monetário. 

Naturalmente, esta mudança revolucionária (da arte egípcia da medida dos 
harpedonaptes à geometria grega) não se desenvolveu de improviso, mas através de 
centenas de anos e mediada por desenvolvimentos radicais das forças produtivas e 
correspondentes transformações das relações de produção. Para tornar isso claro, não se 
precisa regredir mais longe que aos começos da geometria grega com Thales. A 
invenção, com a qual ele é tradicionalmente associado como matemático, serviu entre 
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outras coisas para medir a distância dos navios da costa. Para isso evidentemente a arte 
da corda teria sido inútil, e com este exemplo se pode mostrar toda a diferença mundial 
entre a economia fundada na exploração agrícola da terra firme, ainda da idade de 
bronze, no Egito e na Mesopotâmia, e as cidades-estado gregas baseadas como formas 
de produção sobre a navegação, a pirataria e o comércio, bem como na "pequena 
economia camponesa e negócios artesanais independentes" (Marx, O Capital. MEW 23, 
p.354), possibilitados pela técnica do ferro. A formação econômico-monetária da 
riqueza dos Gregos não surgiu do solo nem das instalações de produtores manuais, pelo 
menos não antes de que estes pudessem ser substituídos por escravos e tornados fonte 
de mercadoria comercial. Ela surgiu somente da corrente de circulação e era, como diz 
Engels, realização do capital comercial e a juro. 

Para a "matemática pura" dos Gregos é essencial o fato de que ela se desenvolveu como 
separação intransponível entre trabalho intelectual e manual. A significação intelectual 
da matemática é tematizada em Platão; Euclides colocou-a no limiar do helenismo em 
seu Elementos da Geometria como monumento imperecível. Esta obra surgiu 
evidentemente só para o fim de demonstrar que a geometria se corresponde só a si 
mesma, enquanto ela como conexão intelectual se contem em seu próprio bojo. Aqui se 
levam adiante ambos os aspectos do pensamento puro (a esterilidade e a sintética), a 
ponto que não se toma conhecimento do intercâmbio do homem com a natureza, nem 
pelo que diz respeito às fontes e meios, nem a respeito de finalidade e utilidade. Nesta 
casa de cristal do espírito grego não entrou (tal qual como na objectivização da 
mercadoria) "nenhum átomo de natureza material". É puro formalismo da segunda 
natureza e testemunha indiretamente por sua constituição que nos antigos a forma 
capital do dinheiro (portanto o funcionalismo da segunda natureza) permaneceu enfim 
estéril: ou seja, mesmo libertando o trabalho da escravidão, contudo não elevou em 
nenhuma maneira notável a utilização produtiva da força de trabalho libertada. Isso se 
pode adivinhar retrospectivamente já a partir do fato de que no desenvolvimento 
helenístico depois de Euclides - portanto em Arquimedes, Eratóstenes, no legendário 
Heron, entre outros, em cuja matemática já se tornam evidentes elementos da abstração 
do movimento - a aplicação tecnológica, que a eles se prendeu, permaneceu contudo ao 
serviço de usos somente militares ou lúdicos. A mecânica não abandona o espaço da 
estática, permanece portanto presa na imobililidade como estado de inércia único. A 
razão disso não se pode atribuir exclusivamente à escravização do trabalho, pois 
permanece através de toda a Idade Média. Ela permanece igualmente em um estado de 
desenvolvimento da segunda natureza naquelas formas de capital, que podem bem 
extrair utilidade do estado existente das coisas, mas não conseguem intervir nelas de 
maneira radicalmente diferente. 

A atividade de pesquisa deve separar-se dos interesses industriais, em inviolável 
independência e segregação, para poder-lhes servir. Sendo que (conforme a divisão 
industrial de trabalho dominante do modo de produção capitalista) o postulado de 
qualquer empreendimento produtivo está estritamente sujeito a sua diferenciação como 
divisão do trabalho, sua pesquisa deve acontecer nas categorias fundamentais da 
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abstração social primária. O postulado específico levantado em função de um processo 
concreto da natureza assume a forma de uma hipótese matemática de pesquisa: essa tem 
o teor de uma causalidade entre uma equação funcional e seu valor numérico, e deve ser 
comprovada por um teste experimental em sua realidade objectiva. Se ainda supomos 
que a forma intelectual de reflexão da abstração primária é igual aos conceitos da razão 
pura, então temos de consequência, com validade geral e realidade objectiva, as 
propriedades conjuntas de ambos, que segundo Kant dão o caráter rigorosamente 
científico a uma atividade de pesquisa. 

Uma olhada a Galileu pode confirmar este ponto de vista. O que era fundamentalmente 
novo em sua maneira de pensar perante o ponto de vista do trabalho manual de seus 
predecessores, foi que ele escolhia seu ponto de vista de antemão no terreno do 
movimento. Isso separou-o do ponto de vista do artesão, fez que ele concebesse o 
movimento como condição do ser, lado a lado com o estado de imobilidade, portanto 
ambos igualmente inerciais. Ele fundou e firmou esta concepção através de suas 
pesquisas sobre o movimento da queda dos corpos graves, "de motu gravium", que ele 
empreendeu ainda em Pisa em 1590, portanto antes de toda sua carreira. Ali ele 
descobriu, que, prescindindo do atrito do ar, portanto no espaço vazio, todos os corpos 
caem com igual velocidade. Há somente uma gravitação, só uma lei da queda. As leis 
dinâmicas da natureza são as leis do movimento, as quais vão se somando como 
resultado de pesquisa científica avançada para responder ao postulado do automatismo 
no caso respectivo do empreendimento em questão. Em 1623 em seu Saggiatore (A 
balança do ouro) Galileu determinou os fundamentos do método da nova ciência como 
procedimento matemático e experimental. Isso revelou-se verdadeiro, embora no tempo 
de Galileu os experimentos fossem em boa parte experimentos no pensamento, mesmo 
porque faltavam os aparelhos necessários. Quem ofereceu primeiro o modelo de um 
experimento de medida foi Newton em sua Óptica de 1707. Galileu introduz a parte 
matemática de seu método no Saggiatore com as conhecidas proposições: "A filosofia 
está escrita no grande livro, que sempre está aberto diante de nossos olhos, o universo. 
Mas nós podemos lê-lo somente quando apreendemos a língua e nos familiarizamos 
com os sinais nos quais ele está escrito. É escrito na língua da matemática, cujas letras 
são triângulos, círculos e outras figuras geométricas; sem esses meios não é possível ao 
homem apreender nem mesmo uma só palavra." 

Pela matematização a ciência do novo tempo comparte sua quantificação com o 
conceito de valor da economia das mercadorias, a cujos interesses ela serve direta e 
indiretamente. Como sua igualdade de origem com o capital e seu modo de produção 
está complemente obscurecida para os detentores da ciência, estes se regozijam pela 
independência imaginária da motivação de seu pesquisar em sua era clássica com base 
na universalidade de sua forma conceptual e em sua distância ideal do capital. 

Isso me faz pensar a uma observação secular de Ernst Cassirer. Em sua pesquisa sobre a 
teoria do conhecimento publicada em 1910 e sempre frutífera, Substanzbegriff und 
Funktionsbegriff (Conceitos de substância e de função), ele faz a seguinte afirmação 
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(p.155): "O conceito exato de natureza tem raiz na idéia do mecanismo e se pode 
alcançar primeiramente com base nessa idéia. A explicação da natureza pode tentar em 
seu desenvolvimento ulterior de libertar-se deste primeiro esquema e colocar um outro 
mais amplo e geral em seu lugar: contudo o movimento e suas leis permanecem o 
genuíno problema fundamental, no qual o saber alcança primeiro clareza sobre si 
mesmo e sua tarefa. A realidade é complemente reconhecida tão logo ela se resolve em 
um sistema de movimentos." 

Cassirer não nos diz de que fonte jorra a própria idéia do mecanismo, mas ele descreve 
sua peça central, o movimento, não com seu conceito empírico usual, e sim como "puro 
movimento" no espaço puro e no tempo puro. E estas são feições inegáveis da 
fisicalidade do negócio da troca.39 

Em outras palavras, ambas as partes, o conceito exato da natureza e a idéia do 
mecanismo, enraízam-se no mesmo lugar de origem: na abstração primária da troca. Sua 
coincidência portanto não propõe absolutamente nenhum enigma; ao contrário eu posso 
reclama-los como testemunhas adicionais de minha tese da conexão subliminar da 
ciência exacta da natureza com a economia do capital produtivo. Subliminar, ou, se se 
quiser, transcendental, é este parentesco racial de fato, pois na superfície ambos são tão 
difusos e reciprocamente intraduzíveis como, digamos, a definição econômica do ferro 
por seu preço e sua definição física por seu peso atômico, só para mencionar um 
exemplo banal. 

É claro que não se pode ignorar que a ciência da natureza a partir de meados de nosso 
século sofreu uma modificação fundamental depois de um longo período de arranque. A 
teoria inercial do movimento, a partir de Einstein, foi desalojada pela teoria 
electromagnética. Origem da mudança é que a era do ferro e das máquinas se 
transformou na era atômica na medida em que se cumpria o postulado do automatismo, 
e nós perfazemos uma mudança correspondente das forças produtivas da mecânica e do 
trabalho assalariado àquelas da eletrônica e da automação. 

9. Anotações conclusivas 

A revolução do capitalismo comercial da renascença à época do capitalismo produtivo 
aconteceu nos séculos 16 e 17 e completou-se pela transição dos meios de produção: da 
propriedade do trabalhador, camponês autônomo e artesão, a propriedade do capital. "O 
processo que cria a relação capitalista [na produção, S.-R.], não pode ser outra coisa que 
o processo de separação do trabalhador da propriedade de suas condições de trabalho, 
um processo que, por um lado, transforma os meios sociais de vida e de produção em 
capital, por outro, os produtores imediatos em trabalhadores assalariados", assim diz 
Marx (MEW, 23, p.742). Ou, expresso em minhas categorias: o processo, pelo qual a 
produção social vem transformada de uma conexão segundo a lógica da produção em 
uma conexão segundo a lógica da apropriação. Mas como é que uma tal conexão é 
internamente possível, como pode ela funcionar em sua flagrante contraditoriedade? O 
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processo descrito por Marx realiza uma sociedade que em sua totalidade e até em cada 
unidade específica não consta de nenhuma outra atividade senão da lógica da 
apropriação e igualmente constitui a época histórica mais "viciada" em produção e mais 
dotada de produção. Como é que isso se junta? Essa é uma pergunta sociológica, e é a 
pergunta condutora, cuja resposta deve conter a explicação da ciência exacta da 
natureza, que Ernst Cassirer tanto aprecia "de um ponto de vista puramente filosófico". 

De fato, o próprio Cassirer dá um primeiro passo importante para esta explicação 
através de sua estreita associação da natureza exacta com a idéia do mecanismo, que 
citamos acima. Por certo, Cassirer não era nem por aproximação tão escolado no 
enfoque sociológico como nas ciências da natureza. Assim podia passar-lhe 
despercebido que o mecanismo apresenta o caráter lógico-apropriativo de um 
fenômeno, respectivamente de uma ação. Eu deduzi acima a forma mecanística de 
pensar da fisicalidade da troca, por causa da reciprocidade da apropriação exclusiva, à 
qual esta ação se reduz. 

O conhecimento da ciência natural começa metodicamente sua atividade com a 
elaboração da versão mecânica, ou seja da versão apropriativo-lógica do fenômeno a 
explicar no valor numérico de uma equação funcional. Este valor numérico precisa de 
confirmação experimental sob as condições do assim chamado isolamento experimental, 
que consiste na eliminação de todos os "fatores de perturbação". Pelo isolamento 
experimental se compreende o rigor da hipótese matemática como regularidade da lei da 
"natureza" sem tempo, própria dos objetos científicos, e a ciência como a pesquisa das 
leis da natureza. Como condicionados pelas leis naturais compreendem-se também os 
meios técnicos, respectivamente as máquinas, que, como meios de produção, estão à 
disposição da empresa capitalista interessada. Esses meios de produção destinam-se às 
mãos dos trabalhadores ocupados e operam a reprodução da lógica de produção da 
empresa capitalista de acordo com o postulado da automação deste modo de 
produção.41 Por outro lado, esses mesmos meios de produção são ao mesmo tempo 
objetos de investimentos promissores de lucro para o capital, pois às suas funções 
técnicas de uso (em suas leis garantidas cientificamente) podem ser atribuídas 
confiabilidade fiel e repetibilidade ilimitada. Com isso julgo respondida em seus 
aspectos essenciais a pergunta que constitui o fio condutor destas considerações. 

Esta explicação da ciência exacta confirma a tese sustentada neste estudo, que as 
categorias básicas da ciência natural matemática, originadas da razão pura, não se 
podem explicar pelo caminho intelectual, como seria pelo fetichismo idealista da razão 
pura, mas se compreendem a partir do ser social, onde elas tornam possível nossa 
sociedade funcional segundo os princípios da propriedade privada. 

Cassirer valorizou "em sentido filosófico" a explicação da ciência exacta. De fato, como 
significação filosófica de nossa explicação pode-se mencionar sobretudo o enérgico 
empuxo, que nossa explicação empresta ao materialismo histórico no sentido de sua 
definição adorniana como "anamnese da gênese".  
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Em sua carta42 de 17 de novembro de 1936, de Oxford, Adorno escreve: "Eu creio de 
não exagerar, se lhe disser que sua carta significou a maior sacudida espiritual que eu 
experimentei em filosofia depois de meu primeiro encontro com o trabalho de Benjamin 
- e isso foi no ano de 1923! Essa sacudida registra a profundidade de uma concordância, 
que vai muito além do que o Senhor podia suspeitar e eu mesmo suspeitava. E somente 
a consciência dessa concordância (da qual pode ter percebido traços no conceito da falsa 
síntese no trabalho sobre jazz), mas que no essencial está na transposição crítico-
imanente (= identificação dialética) do idealismo em materialismo dialético; no 
conhecimento de que não é a verdade que está contida na história, mas a história na 
verdade; e na tentativa de uma proto-história da lógica consiste - só esta concordância 
ingente e ratificadora me impede de designar seu trabalho de genial - a angústia, de que 
se quereria que fosse também o próprio!" Com nossa explicação social da razão pura 
desvanece a impossibilidade antinômica de unidade da ciência natural e da ciência do 
espírito, respectivamente da história. Com isso devia estar aberto o caminho para uma 
compreensão universal da história da humanidade ocidental. 

Notas: 

30 - MARX, Karl. O Capital, L. I, cap.5 (MEW, 23, p.193). 

31 - Id., ibid., cap. (MEW, 23, p.531). 

32 - Frankfurt, Surkamp, 1969. 

33 - Ibid, p.13. [Traduzimos conforme a tradução alemã - N.d.T.] 

34 - Falo em pessoa só na medida em que também em sociedades arcaicas os indivíduos 
têm nomes próprios, com os quais sabem que são chamados pessoalmente. 

35 - R.J.Forbes, "Metals and early science", Essays on the social history of science, ed. 
S.Lilley, Copenhagen, Ejnar Munksgaard, Centaurus, 1953, v.3, p.25-26. [Tradução do 
original - N.d.T.] 

36 - Hoplita: "Soldado de infantaria com armadura pesada na Grécia antiga"(do Aurélio 
- n.d.t.). 

37 - Theodor W. Adorno e A. Sohn-Rethel, "Notizen zu einem Gespräch (von Adorno 
Verfasst)", Warenform und Denkform mit zwei Anhängen, Surkamp, Frankfurt a.M., 
1978, p.135ss. 

38 - A suposição do domínio de uma classe comercial, que teria surgido depois das 
guerras persianas, suposição à qual nós (Adorno e eu) sucumbimos, é 
fundamentalmente errada. Ela foi difundida por seguidores do marxismo, mas sem notar 
que ela contrariava rigorosamente o melhor entendimento de Marx. Para tal sirvam só 
duas citações extraidas dos Grundrisse: aquela já lembrada: "Nos antigos o valor de 
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troca não era o nexus rerum" (Grundrisse, p.134) e outra ainda mais enfática: "A 
igualdade e a liberdade neste desenvolvimento [da troca mercantil, S.-R.] são 
exatamente o oposto da liberdade e igualdade dos antigos, os quais não tinham como 
base nem mesmo o valor de troca desenvolvido, muito mais com seu devenvolvimento 
vão em ruina" (ibid., p.156). - Na questão chave - como so grandes possuidores de 
escravos por exemplo de Atenas se enriqueciam pela posse de seus escraavos, sem 
empregá-los conforme o modo de empresários comerciais - eu me decido para a 
conjectura de Max Weber, de que eles alugavam seus escravos (obtidos em guerra ou no 
mercado dos esccravos em Delos) a "metokos", que com eles exploravam suas 
instalações para a produção de armas, cosméticos, cerâmica, móveis, sapatos, etc., em 
parte empregando até trinta ou mais em um estabelecimento. Os proprietários gregos de 
escravos ficavam rendeiros e podiam gozar de seu ócio aristocrático como k a l o i k a g 
a q o i . 

39 - Cf. Parte I, item 4, acima (p.7) [Nota do trad.]. 

40 - Adoto aqui a terminologia de Bodo von Greiff em seu estudo iluminador. 

41 - Cf. o tratamento penetrante de Thomas Kuby, "Der Wandel des 
Automationsbegriffs" ("A mudança do conceito de automação"), in: Thomas Kuby 
(ed.), Vom Handwerksinstrument zum Machinensystem (Do instrumento artesanal ao 
sistema de máquinas), Berlim, Technische Universität, 1980, p.87-103. 

42 - Esta carta é uma resposta ao Ëxposé zur Theorie der funktionalen 
Vergesellschaftung" ("Exposição sobre a teoria da socialização funcional"), que eu tinha 
enviado a Adorno o dia anterior. Essa Exposição está reproduzida em Anexo, p.131ss. 

Anexo.  

Exposição sobre a teoria da socialização funcional. Uma carta a Theodor W. 
Adorno (1936)  

O texto que segue é a parte principal de uma carta minha a Th. W. Adorno, de 
novembro 1936, a qual lhe expunha minha base teórica após longos anos de contacto. A 
resposta de Adorno à carta era expressão de um acordo espontâneo e estímulo para o 
debate oral do assunto. Com isso, suas observações não chegaram infelizmente a ser 
expressas por escrito. 

A concepção que tenho o plano de elaborar repousa fundamentalmente em dois juízos 
essenciais, que se fixaram em mim a partir de longos trabalhos anteriores. A primeira 
posso talvez resumi-la como segue: o surgimento histórico de toda teoria independente 
e dotada do signo da autonomia lógica, ou seja, portanto, do "conhecimento" em 
qualquer sentido idealista, explica-se em última instância somente a partir de uma 
ruptura na praxis do ser social, ruptura característica e muito profunda. Isso corresponde 
(em geral) àquele ponto de vista marxista bem fundamental, segundo o qual todos os 
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problemas da teoria humana na realidade remontam a problemas da praxis humana e 
que por isso a tarefa da crítica marxista da ideologia se resume em reconduzir na praxis 
os problemas da teoria aos problemas que estão em seu fundamento, ou seja as 
contradições. Essa recondução possui até finalidade prática: serve à praxis e à mudança 
prática do ser material. Mas sua mudança em que sentido? E porque é que o ser material 
do homem deverá ter um "sentido’, uma relação qualquer à "verdade"? Parece-me que 
seja aqui que se inscreve o problema decisivo para o enfoque do marxismo, juntamente 
com a questão sobre aquilo que distingue tão fundamentalmente o marxismo de todos os 
outros métodos. Pois ele não quer colocar esse sentido, essa relação do ser na questão 
sobre a verdade a partir de si mesmo, nem portanto apresentar ele mesmo uma filosofia 
ou ontologia. Seu método é totalmente diferente. "Desenvolvemos novos princípios para 
o mundo a partir dos princípios do mundo." O marxismo se faz colocar a questão da 
verdade pela história da humanidade; ele a conhece só do fato de que ela aparece na 
história (e com isso chegou também a ele); ele está na tradição dela e é seu único 
herdeiro legítimo, porque ele a agarra e toma a iniciativa de levá-la à perfeição crítica. 
Ele a deixa portanto apresentar-se não para "destruí-la" e lançá-la nas atas como pura 
"ideologia", mas ao contrário para tornar-se advogado dos projectos que - em seu sinal - 
se tornaram dependentes dos homens em sua própria história. Ele toma até esses 
processos (que portanto os próprios homens - não ele - esclareceram para si mesmos) 
tão mais a sério que os próprios homens, quando ele é seu advogado crítico, a saber por 
causa da questão da verdade aí levantada. Só na relação dessa crítica o marxismo tem e 
conhece por sua parte a questão da verdade, portanto sem engolir junto com a questão 
da verdade uma ideologia a ela ligada. Tudo depende portanto da determinação dessa 
relação (como nela se encontra o fundamento, porque o marxismo simplesmente não 
pode ser a colocação de uma nova ontologia e de uma filosofia primeira, mas, como eles 
dizem, só a "filosofia última"). Na questão sobre essa relação o ponto difícil é porém de 
novo o problema da validade das ideologias (qual validade lhes cabe): o problema é a 
relação do caráter de validade da teoria (dito idealisticamente, o "conhecimento") para a 
praxis do ser humano. 

Pode-se entrar nessa colocação dos problemas por diversos ângulos. Um é certamente o 
seguinte: o marxismo é o método da crítica da verdade das ideologias, enquanto ele 
porém é pura e simplesmente o método de sua determinação genética. Onde se encontra 
esta original coincidência revolucionária? Se uma ideologia se descobrir 
marxisticamente em sua determinação, então ela se transforma (em seus próprios 
conceitos, de acordo com seu próprio sentido, ao mesmo tempo na cabeça de seu autor e 
portador) em uma alavanca de reviravolta revolucionária do ser. Se ao contrário se 
empreender o mesmo sociologicamente, então não se cumpre nada semelhante. E 
enquanto lá a flama da questão da verdade se acende em fogo da revolução do ser, aqui 
fica de tudo isso só um deplorável montão de cinzas, que deixa ao sociólogo a questão 
para ele irrespondível, de onde chegou a flama, que de algum modo pode queimar algo 
em cinza. Para o marxismo, nisso é também essencial o seguinte: que ele realmente não 
coloca nada como a determinação genética, ou seja não acrescenta nada às coisas, 
portanto é pura ciência, e que isso mesmo é a fornalha da crítica revolucionária. Onde se 
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encontra isso? Com a antecipação do conceito da dialética, aqui só se remeteria para 
adiante o problema com a questão sobre a essência da "dialética". Encontra-se muito 
mais no fato de que a determinação marxista reconduz ao ser histórico a consciência a 
respeito de sua questão da verdade, os conceitos sobre seu caráter de validade. E é 
aqui primeiro que se constitui seu caráter dialético, pois aqui se encontra simplesmente 
todo o problema da dialética (conjuntamente com a razão de porque ela não se pode 
efectuar). Eu vejo portanto na explicação genética da validade do conhecimento 
também a base da distinção do materialismo marxista daquele burguês e do empirismo. 
Pois ela é de fato a mesma base que do porque na redução burguesa-sociológica o "ser" 
se torna facticidade crua, enquanto na redução marxista estabelece seu caráter como 
praxis material, na qual a criticada exigência de verdade se transforma em energia 
revolucionária. 

Como eu atribuo um valor decisivo a esse caráter da crítica marxista da ideologia - ou 
seja de que ela é essencialmente crítica da verdade da ideologia -, quereria demorar-me 
ainda um momento adicional, para estabelecer esse nexo tão claro quanto possível. A 
exigência que eu faço ao marxismo, da qual segundo minha finalidade ele deve fazer 
justiça, chega ao ponto que as análises de um determinado ser histórico e social devem 
resultar em um nexo completo de derivação das ideologias que lhe pertencem, até em 
suas estruturas lógicas e portanto até seu conceito de verdade. As ideologias são, por 
um lado, falsa consciência, mas por outro lado elas são necessariamente condicionadas 
como tal falsa consciência em si, bem como também geneticamente. Nesse necessário 
condicionamento encontram-se o problema da verdade da consciência e o problema da 
crítica marxista das ideologias. Sim, eu quereria avançar ainda mais e dizer que nesse 
condicionamento necessário das ideologias está situado o problema todo das logicidade 
da consciência como conhecimento humano. O problema não está no fato de que a 
consciência seja sempre em certo sentido invertida, mas no fato de que essa consciência 
invertida, se ela estiver necessariamente invertida, contem a questão da verdade. 

A dedução marxista de uma ideologia a partir do ser social se alcança primeiro 
satisfatoriamente quando ela leva a discutir imanentemente com a ideologia em questão. 
Até mesmo por isso o método marxista se distingue do burguês-sociológico. Pois este 
não argumenta em suas tentativas genéticas com a ideologia tratada como que em 
qualidade de paciente. Ao contrário, a crítica marxista fala por dentro da cabeça 
ideológica, não ao lado dela nem por fora dela. Aqui o portador de uma ideologia é 
emasculado, depois que a crítica de sua ideologia (segundo suas próprias medidas 
conceituais) legitimou a emasculação. Daí se deduz o direito histórico do marxismo, da 
"arma da crítica" ao direito da "crítica das armas". Que o portador da ideologia criticada 
não está em condição de aceitar a crítica ele mesmo, nem de levá-la adiante, porque ele 
para isso deveria pular por cima de sua própria sombra, isso não constitui objecção 
nenhuma contra o princípio. Pois o princípio é importante por fundamentos totalmente 
outros. O postulado da crítica marxista da ideologia como crítica da verdade não tem o 
sentido de declarar a discussão da ideologia como finalidade máxima do marxismo. A 
finalidade permanece sempre a transformação prática do ser humano. Mas eu bem 
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argumento que a possibilidade metodológica do esclarecimento crítico da ideologia é o 
critério para que também a própria análise do ser social seja levada adiante 
satisfatoriamente, mesmo lá onde não se trata em primeiro lugar de crítica da ideologia, 
como na economia. Eu penso portanto, que por exemplo a análise das relações 
capitalistas de produção não se articula suficientemente para ela mesma, enquanto a 
partir de seus instrumentos conceituais (algo assim como a análise da forma mercadoria 
e da relação de valor) não se pode sempre alcançar, ao mesmo tempo, a crítica plena da 
verdade do idealismo burguês. Se a crítica económica do capitalismo não faz justiça a 
esse critério, então tampouco fará justiça também em qualquer lugar às tarefas da 
transformação do ser social. No sentido social, ela deixará restos opacos em seu 
entendimento da história. Ambas as coisas condicionam-se reciprocamente. A economia 
não pode estar afinada, se em sua construção não estiver à disposição a liquidação 
crítica do ponto de vista idealista, e esta liquidação não pode ser completa enquanto a 
análise económica não estiver sobre os pés certos. 

Essa oposição é importante, porque ela designa simplesmente a relação, na qual o 
materialismo dialético da histórias faz seu trabalho de reconhecimento. A relação 
encontra-se expressa na frase de Marx de que não é a consciência que determina o ser, 
mas o ser social dos homens que determina sua consciência. Pois esta frase deve-se 
tomar em seu sentido literal: ela define o "ser social" e a "consciência" pela relação de 
ambos entre si que ela afirma. O ser social, prescindindo da consciência, não é nada ou, 
mais precisamente, não é nada senão a aparência fetichística de pura facticidade; e a 
consciência do ser social não é também nada ou, mais precisamente, é a aparência 
fetichística correspondente do "sujeito transcendental". Ao contrário, a "consciência" é 
aquilo, que vem determinado pelo ser social, e o ser social é aquilo, que a consciência 
dos homens determina. É a partir dessa relação que ambos têm sua realidade histórica e 
dialética. 

Isso determina também a relação do marxismo com o problema da verdade. O 
marxismo não se dirige por si à história ou ao "ser" com a questão sobre a "verdade". 
Ainda menos ele forma uma teoria própria da verdade ou simula aos homens uma 
"visão do mundo". Muito mais, o marxismo conhece rigorosamente sobre a questão da 
verdade só a partir da história, ele toma conhecimento dela por ocasião das ideologias, 
que aparecem em seu nome. Eu já expus isso, mas quereria relacioná-lo com a essência 
do método relacional marxistico, que opera entre ser e consciência, aqui e lá. Enquanto 
ele reconduz de volta as questões dos homens dirigidas ao "absoluto", de sua relação 
ideológica para a relação materialista, ao ser social desses homens, ele transforma as 
questões insolúveis da teoria em questões solúveis da praxis. Isso corresponde 
precisamente ao princípio marxiano de superar a filosofia, enquanto se realiza, pois se 
pode superar só pela realização. E essa realização como superação, superação como 
realização das teorias da verdade que aparecem nas ideologias está sobretudo a relação 
do marxismo com o problema da verdade. Mas ao contrário também só o problema da 
verdade é o ponto de apoio, no qual a transformação dos problemas teoréticos em 
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práticos se pode levar adiante, e com a eliminação do problema da verdade ou em sua 
falta todo o marxismo se tornaria um chato materialismo vulgar. 

Pode-se ser de diferente opinião, sobre quanto a elaboração marxiana, sobretudo a 
análise da mercadoria no começo de O Capital, satisfaz às condições aqui colocadas. 
Desde meus primeiros tempos de estudante, dei-me muito trabalho por dez anos com as 
ingentes dificuldades, que nessa análise estão no caminho do real esclarecimento. Não 
posso aqui entrar nas particularidades. Mas para arrombar o idealismo desde seu próprio 
centro deve-se examinar, se a identificação marxiana da forma mercadoria é conduzida 
adiante com precisão. Esse seria o caso, se a forma mercadoria se fizer transparente até 
os elementos básicos da teoria idealista do conhecimento, de forma que portanto os 
conceitos da subjetividade, da identidade, do ser-aí [existência], da coisicidade, 
objetividade e da lógica das formas do juízo se encontrassem completamente 
reconduzidas a momentos da forma mercadoria dos produtos do trabalho e a sua gênese 
e dialética. Como eu não julgava ver essa exigência plenamente realizada na análise 
marxiana, tentei levar essa análise mais adiante. Pois eu estou incondicionadamente 
convencido que a afinação científica do marxismo depende da possibilidade de 
continuar a análise da forma mercadoria até este ponto. Nele, descobre-se, através dos 
fetichismos especificamente capitalísticos, o mecanismo total da fetichização, a saber a 
gênese das ideologias a respeito de seu caráter de validade, através de toda a assim 
chamada história da cultura, portanto até os antigos e talvez até mais para trás. 

E aqui chego eu agora afinal à segunda de minhas "duas intuições", que bem no começo 
prometi expor. A assim chamada história da cultura da humanidade coincide de fato - e 
com fundamento - com a história das relações humanas de exploração. Se portanto o 
discurso sobre o desenvolvimento da cultura deve ter um sentido - e ele sempre o tem 
também no marxismo -, então esse sentido deve-se descobrir da análise da relação de 
exploração e sua dialética, desde os começos até sua forma perfeita capitalista. Mas essa 
descoberta deve acontecer de tal modo que nela todos os assim chamados caracteres da 
"cultura" - como a forma-mundo do ser para os homens, o caráter de sujeitos dos 
homens mesmos, seu estar presos entre "aqui" e "além", o ser-aí [existência] e seu modo 
de identidade ["ser-aí" traz aqui sempre um acento negativo], as relações de juízo e a 
razão, a personalidade do indivíduo, a questão da verdade, a idéia do "conhecimento" e 
do mundo objectivo, o bem, o belo, etc., etc. - em breve tudo aquilo sobre o qual o 
idealismo conversa - sejam claramente apontados e legitimados como resultado genético 
da exploração. Porque a exploração é um estado de fato imediatamente prático, e a 
recondução realmente definitiva de várias formas teóricas aparentemente autônomas de 
consciência da alienação, sua recondução à exploração transformarias a cultura da 
humanidade em geral, em todas as formas históricas e formalizações, em uma única 
problemática da praxis humana e de sua mistificação. Tosas aquelas formas 
mencionadas de alienação - os esquemas da essência bem como da facticidade - são, 
dito aqui provisoriamente, fetichizações da praxis do trabalho sobre fundamentos da 
praxis da exploração, e o conteúdo real de toda problemática teórica da humanidade 
cultural é uma problemática prática de seu ser material. Se isso se puder demonstrar 
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completa e terminantemente, assim está com isso evidentemente vinculada 
imediatamente a crítica genética da verdade das ideologias da alienação acima 
promovida. Se a separação sujeito-objeto, a questão sobre a verdade e o 
"conhecimento", surgem como resultado da exploração, ou seja como um 
aprisionamento condicionado da consciência na alienação do ser, como uma praxis 
pregada nas formas da não-praxis, assim a recondução genética pura dessas formas de 
alienação à sua causalidade prática, por si e em si, deve ser a crítica das teorias 
fetichísticas, reconduzidas a sua prática verdade. Portanto, deve-se quebrar a 
constituição da alienação, para explodir as ideologias da alienação na verdade, 
encoberta pela própria constituição das ideologias. Mas "verdade" é a praxis descoberta 
não em si (não como é posta assim pelo marxismo), mas só na relação da crítica de seu 
encobrimento. Pois a relação à verdade provem somente do fato que a consciência 
alienada está vinculada com a questão sobre a verdade; a saber, a questão da verdade é 
ela mesma ainda um produto da alienação. Na última redução chega a tarefa que eu me 
proponho, sobre isso mais além, de dar solubilidade à problemática insolúvel da 
"dedução transcendental" - da tentativa de construir o ser a partir do pensar - 
estabelecendo uma relação inversa: através da construção da lógica a partir do ser social 
material no caminho da construção dialética da história da relação de exploração. 

Eu devo agora introduzir um conceito que é de significação central para levar adiante e 
realizar esta concepção, o conceito da socialização funcional, que está em oposição 
histórica e estrutural à socialização de uma "comunidade natural" segundo Marx. Para a 
introdução desse conceito eu quereria começar um pouco mais longe. A socialização 
funcional surge por uma quebra com a socialização natural, e esta quebra é a 
exploração, portanto o estado de coisas em que uma parte da sociedade começa a viver 
dos produtos de outra parte, enquanto ela se apropria do produto excedente disponível 
graças à produtividade paulatinamente acrescida. Essa apropriação ocorre primeiro 
como apropriação unilateral (que pode assumir uma rica escala de formas desde a 
recepção de presentes feita costume até o roubo brutal); só após uma longa história de 
tais relações unilaterais de apropriação se chega à exploração nas formas de apropriação 
recíproca enquanto troca mercantil. Mas em qualquer dessas formas a apropriação 
ocorra, por qualquer delas a exploração se realize, ela é em cada forma uma praxis, mas 
uma tal praxis, que nega a praxis da "vida material dos homens em seu processo de 
intercâmbio material com a natureza", portanto sobretudo a praxis do "trabalho 
produtivo" (no sentido do processo de trabalho segundo Marx): uma negação prática da 
praxis, portanto, e isso em relação ao trabalho (que se transforma a si mesmo 
conjuntamente com as mudanças históricas da relação de exploração e portanto não era 
sempre aquilo, que ele se tornou no capitalismo atual). Ora a vida em nenhum ponto de 
sua história é algo diferente que sua vida na troca prática material com a natureza (que 
por sua parte é também um conceito histórico pelo desenvolvimento das forças 
produtivas), o que ocorre na produção e no consumo. É dessa realidade, que Marx 
concebe como "processo de trabalho", se deve sempre partir, como base estabelecida da 
história humana, correspondendo à concepção marxiana, de que o homem é a espécie 
animal, que começou com sucesso a produzir seus próprios meios de vida. Em nenhum 
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momento de sua história portanto a vida dos homens é algo diverso desse processo de 
metabolismo de caráter essencialmente prático, material. Neste sentido os homens são 
eles mesmos natureza e estão também só em relação com a natureza, uma relação, que 
tem o mesmo sentido que a própria vida deles. Nisso também a história humana toda, 
em última instância, é pura "natureza". É de sua série enorme, porém, que o ponto de 
vista de meu interesse selecciona só o segmento, que está caracterizado pelo fato da 
exploração. Os caracteres próprios desse segmento da história, sobretudo a separação 
entre teoria e praxis (como fenômeno de um conhecimento separado, aparentemente 
autônomo) dizem respeito por fim ao fato que aqui a praxis material da vida humana se 
realiza através de formas mediadoras, as quais contradizem a essa praxis. A parte da 
sociedade que explora (indiferentemente se da mesma ou de outra origem étnica que o 
explorado) vive da produção do trabalho humano, mas não de seu próprio, de modo que 
aqui a vida do estrato dominante não se baseia em nenhuma relação sua própria com a 
natureza, mas em vez disso na relação com outros homens e com a relação práctico-
productiva deles com a natureza. A relação produtiva Homem-Natureza torna-se nas 
medidas da exploração objeto e uma relação Homem-Homem, é submetida a essa 
ordem e a essa lei e com isso "desnaturada" do estado "natural"[nenhum átomo de 
matéria natural entra, segundo Marx, na objetividade do valor], para a partir daí realizar-
se segundo a lei de formas de mediação, que significam a afirmação de sua negação. 
Esta negação é, como já dissemos, ela mesma de caráter prático, é a prática da 
apropriação nesta relação homem-homem. Eu sustento que a praxis da apropriação nesta 
relação é a origem histórica real dos modos da identidade, do ser-aí e da forma-coisa ou 
coisicidade (de tal modo que em primeiro lugar não é a "reificação", mas já a própria 
"coisa" que constitui uma modalidade de exploração). 

Tomemos como exemplo uma relação de exploração da forma mais primitiva. Um povo 
submete um outro, para viver do produto excedente desse outro povo. O resultado é que 
na parte explorada surge uma produção sem consumo, e na parte exploradora um 
consumo sem produção, portanto o nexo material necessário entre produção e consumo 
em sua forma de até então é rasgado. Mas a parte exploradora não pode viver da 
apropriação, se seu consumo não for produzido. O nexo rasgado precisa portanto ser 
recomposto em outra forma, exatamente na forma de um nexo entre as duas partes 
humanas da relação de domínio. A exploração transforma o nexo vital necessário entre 
produção e consumo em outro entre homens, portanto nexo social. Ela produz o nexo 
entre produção e consumo na esteira de uma articulação do ser-aí [existência] dos 
homens entre si. Esta articulação do ser-aí operada pela exploração dos homens é aquilo 
que eu denomino socialização funcional, e distingo de todas as formas de comunidade 
natural. A socialização funcional é negação da natural, rasga-a até sua dissolução 
completa, de modo que a seguir domina só a socialização funcional e assume a forma da 
produção de mercadorias, que transforma em apropriação recíproca a apropriação 
unilateral vigente até então. O trabalho é despojado de seu caráter social original, 
natural, e em seu lugar entra o nexo da troca dos produtos do trabalho como 
mercadorias. No caminho dessa socialização funcional feita pelos homens, no caminho 
de sua origem, do lento aprofundamento persistente até ao domínio final exclusivo, 
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deve-se buscar a origem dos caracteres fundamentais da forma mercadoria - identidade, 
ser-aí e coisicidade. 

O modo de identidade de quem é lá, portanto, é originalmente unidade na relação de 
exploração, para ela indispensável e constitutivo; pois o ato de apropriação do 
explorador "abstrai" o produto do produtor, "reifica" assim o produto humano, 
neutraliza-o em coisa, fixa-o como algo acabado, ser tomado da mão do produtor, que 
agora é produto na mão do explorador, prescindindo de sua produção, puro dado 
(respectivamente tomado), natureza assim feita como quantitativa e qualitativamente, e 
contudo acentuadamente produto não da natureza, mas do trabalho humano (mas 
trabalho de outros). Portanto, o que dá identidade às mercadorias ou objetos de 
apropriação, é o papel que elas jogam como membros do nexo social entre o explorador 
e o explorado. Embora um objeto tenha uma significação totalmente diferente para cada 
um deles, ele é entre eles, na ação na qual ele passa de um ao outro, a mesma coisa, 
possui uma existência independente deles, válida para ambos, um ser-aí [existência] 
objectivo; e na ação não se desfaz, mas se mantém e é uma coisa. Só muito tempo 
depois que esses caracteres formais começaram a jogar seu papel indispensável e 
silencioso para a socialização funcional, a reflexão os agarra e os eleva a conceitos. E 
com isso agora ela deturpou tudo, pois agora todos esses mesmos caracteres tornaram-se 
formas de pensamento do sujeito em sua relação com os objetos dados para ele. Superar 
essa deturpação é difícil e, sem encontrar as mediações, impossível. Mas com isso já se 
ganhou algo: que se sabe o que se está buscando, ou seja mediações entre a situação da 
exploração e a relação teorética do conhecimento. Este é um insight que os teóricos do 
conhecimento, mas também os marxistas vulgares, nunca teriam imaginado. 

Para restringir-me porém então à sociedade de exploração na forma avançada da 
sociedade de produção de mercadorias: corresponde portanto a "forma mercadoria" à 
função socializadora da exploração. Sua estrutura determina-se cada vez segundo as 
funções da unidade dessa socialização, da qual ela é constituinte formal. A socialização 
funcional consuma-se assim só em virtude da exploração, portanto como um nexo da 
apropriação, o qual sempre bem se refere à produção, mas não é ele mesmo um nexo da 
produção. Ele é um nexo em formas do puro ser-aí dos homens e de suas coisas, não da 
produção desse ser-aí. Nas formas unilaterais da apropriação isso é ainda bastante 
evidente (Marx sublinha frequentemente esta distinção), mas nas formas da exploração 
generalizada e da socialização funcional a relação de apropriação da produção torna-se 
uma relação de encobrimento completo e impenetrável da realidade do ser material. 

[Aqui poderia eu facilmente continuar de modo a apontar claramente minha 
concordância com Adorno, bem como minha divergência. Algo assim, como segue: 
"Encobrimento e verdade estão aqui igualmente garantidos. Aqui, manifestar a verdade 
exige um método, que eu denomino identificação dialética (sobre isso confer 
ulteriormente abaixo nesta mesma carta). O modo de proceder desse método está 
expresso em Marx (na Introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, de 1843): 
"Devem-se levar a dançar essas relações petrificadas tocando-lhes sua própria melodia." 
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Todo O Capital está construído de acordo com esse princípio. Os encobrimentos não 
podem suportar sua identificação dialética: nisso eles se traem. Eles se traem também, 
porém, a partir de outra forma de experiência: quando não alcançam nenhuma 
construção da síntese ("síntese" aqui no sentido de Kant e Hegel; onde o capital 
empreende a confirmar a plenitude de seu domínio do ser) construída a partir do 
material (material de encobrimento fetichisticamente mágico, aliás conceitos de reflexão 
filosófica) próprio deles. Aqui se descobre sua desordem: do falhar de todas e cada 
tentativas de simular a essência. Nessas tentativas de evocação da sorte o capital não 
pode nunca falhar, mas contudo também nunca pode levá-las a bom resultado. Será que 
eu entendo bem a intenção de seu trabalho sobre Husserl, quando suponho que é 
exatamente este o ponto de onde você parte? 

[A isso Adorno teria bem respondido com um "sim"] 

Portanto com uma crítica que por caminhos imanentes quer tornar-se transcendente? 

["Sim" - quase certamente] 

A esse falhar filosófico da síntese correspondem na realidade econômica do capitalismo 
as suas crises. 

[Com isso ele teria bem concordado; ver abaixo] 

Você o ultrapassa dentro e através de sua imanência, até que ele malogra; então acabou-
se com sua imanência [uma concepção que aproximava muito às experiências dos anos 
trinta]. Contudo eu não estou inclinado a ter só este paralelo econômico como aquele 
real, e o paralelo filosófico (que você persegue), ao contrário, por puramente simbólico. 
Nesse caminho filosófico, de fato, não se podem transcender as muralhas da imanência, 
nem que seja em palavras, no papel, mas esses são mesmo instrumentos da imanência. 
Transcendente é só a mudança real do ser, portanto a ação, e então não se deixa alcançar 
em seu caminho. 

[Com isso ele não teria concordado; sua resposta podem imaginá-la os leitores de seus 
trabalhos." 

O fato de eu não ter levado adiante dessa maneira minha carta dependeu de que eu não 
tinha alcançado ainda clareza com meus próprios pensamentos, e isso ainda por muito 
tempo. Devo esclarecer sobretudo que minha autocompreensão foi um processo 
incrivelmente lento. As coisas aceitáveis nessa carta não são conhecimentos aos quais 
eu tinha já chegado, e sim conhecimentos que eu estava ainda buscando. A descoberta 
do sujeito transcendental na forma mercadoria ou, melhor, a certeza de que o sujeito de 
conhecimento estava oculta na forma mercadoria, me teria colhido ao tempo de meus 
estudos como uma "inspiração", que eu nunca perderia de novo, mas que teria levado 
meu pensamento a um estado permanente de confusão impetuosa, se me se quer perdoar 
esta autocaracterização. Foi nesse estado que me encontrei perante esses dois espíritos 
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brilhantes, sabe Deus, Adorno e Benjamin, em inferioridade sem palavras, e em 
insegurança precária, e contudo com a absoluta certeza, que o esclarecimento dessa 
confusão deveria levar-me a um lugar, que mesmo para eles se encontrava mais adiante. 
Portanto esta carta deve-se avaliar, como todas as minhas elaborações daquele tempo, 
simplesmente como estágio do autodesenredo; a medida para o julgamento desses 
trabalhos não está neles mesmos, e sim no esclarecimento ao qual eles final e 
definitivamente me levaram; o que está exposto em meu livro de 1970 (Trabalho 
espiritual e corporal. Para a teoria da síntese social, Frankfurt). Todo o meu caminho 
está calçado com tais elaborações, que correram sob o nome de "Exposições" e em sua 
maioria ainda apodrecem em minhas gavetas. Aqueles dos anos trinta indicam só 
exatamente minha ligação com a "Escola de Frankfurt", pela qual então era bem Adorno 
que respondia mais ou menos (meu contacto com Horkheimer foi sempre estabelecido 
por ele). Nesse ponto ainda não me tinha tornado claro que minha ocupação com a 
crítica da ideologia não se dirigia a ela mesma, mas somente através dela visada a crítica 
do ser, portanto o melhor entendimento dos desenvolvimentos econômicos ocultos do 
tempo atual, porque ela não alcançava a "metacrítica do conhecimento", nem instituía 
nenhuma teoria do trabalho da cabeça e das mãos. Deduzi este esclarecimento só nos 
anos quarenta e cinquenta.] 

Na construção filosófica da "síntese" trata-se não de uma síntese da matéria, que o 
capital tem que dominar na realidade. O não alcançar a síntese no sentido real mostra-se 
nas crises, e a teoria das crises é a critica apropriada de todos os postulados idealistas da 
"síntese" [Adorno exigia que eu "elaborasse" isso - como está anotado na margem deste 
ponto]. Na verdade a teoria das crises é também a peça mais difícil em toda a teoria 
marxista; a solução do problema das crises implica que em suas condições ao mesmo 
tempo se torna transparente toda a história, que leva às crises, portanto toda a história da 
exploração, recuando até a saída do "comunismo primitivo". 

Aqui portanto deveria ser anexada uma exposição histórica geral da socialização 
funcional desde sua primeira formação até o resultado hodierno. Só algumas indicações 
rudimentares. Primeiro metodicamente: poder-se-ia passar pelo processo da relação de 
exploração como processo dialético de reflexão [e incluiria, se apropriadamente 
executado, algo assim como uma fenomenologia materialista das formas de ser]. Visar-
se-ia uma descrição da gênese dialética das formas humanas de ser (como subjetividade, 
personalidade, etc.) a partir do ser material. Essas formas de ser surgem historicamente 
como resultado da exploração, e a mediação dessa gênese encontra-se na socialização 
funcional (todas as formas humanas de ser têm relação constitutiva com o ser prático 
material dos homens, superada porém em sua negação afirmativa). Por conseguinte, a 
dialética histórica da socialização funcional é normativa para a concepção das formas de 
ser: de suas etapas principais eu levo em consideração o Egipto antigo, os Antigos 
[Gregos e Romanos - C.G.G.] e a mais recente produção mercantil europeia. 
Geneticamente, a primeira forma de ser (Wesensform) é o "estado", a forma de 
socialização da "relação primária de exploração". No estado a função socializadora da 
exploração limita-se a conferir as características de unidade à relação de dominação da 
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exploração (soberania, domínio do território, etc.), características que constituem a 
essência do estado, tornam a relação fatual de domínio da exploração essência do 
"estado", respectivamente, se fetichizam. A socialização funcional não difere aqui ainda 
em parte alguma do fato bruto da dominação para a exploração e não contem ainda 
nenhuma expressão-valor distinta da forma natural dos objetos de apropriação 
(produtos, produtores [escravos], terras, meios de trabalho, gado, etc.). Sua contradição 
com a forma natural esgota-se na magia ou na mitologização. O passo decisivo para a 
preparação da forma social do valor da riqueza se leva adiante primeiro na antiguidade. 
A relação antiga de exploração constitui-se como a forma dialética de reflexão do 
egípcio antigo e em geral antigo oriental, como aquilo que antes era o estado como um 
todo; agora é (dito a grosso modo) a relação privada dos cidadãos individuais 
(kalokagathos, civis romanus) perante seu governo familiar e sua produção de riqueza; e 
a sociedade antiga (uma sociedade de pura exploração) é a sociedade desses cidadãos 
uns com os outros. A formação primária de riqueza (como exploração) é aqui reflexa, a 
riqueza produzida é trocada entre os exploradores e as cidades e alcança assim pela 
primeira vez sua forma social adequada, a forma-valor da moeda. Ao contrário, o 
produtor explorado permanece aqui ainda na forma natural do escravo: o que se torna 
funcional não é a produção, e sim tão somente sua valorização. A reflexão da riqueza 
tem lugar meramente do lado do explorador. A funcionalização da produção mesma e a 
reflexão da exploração do lado dos produtores explorados são contudo a característica 
fundamental do desenvolvimento ocidental. No Ocidente a relação de exploração chega 
portanto a seu desenvolvimento completo e universal. Esta parte dever-se-ia 
naturalmente desenvolver mais profundamente: nela, deve-se dar particular valor à 
exposição da Idade Média - por causa da posterior construção da gênese da propriedade 
privada (como produto próprio!) que lhe pertence, como também da personalidade dos 
produtores e da relação econômica mundial. Para mim é também importante a maneira 
de conceber a relação de conjunto do desenvolvimento ocidental (sobretudo da relação 
dialética de desenvolvimento entre Idade Média e capitalismo, mediada pela "produção 
mercantil simples"). Deixo de mencionar numerosos outros momentos, aos quais se 
deveria dar importância. 

Ao contrário, quero abordar brevemente a teoria do conhecimento em sentido estrito. 
Com a compreensão de que a exploração condiciona a "socialização funcional" de 
acordo com princípios da identidade do ser-aí dos objetos de apropriação, toda a 
problemática das formas do conhecimento e a relação dos conceitos com os objetos 
volta da esfera do pensamento para aquela da socialização dos homens. A constituição 
da forma do conhecimento dos objetos decide-se na prática na socialização funcional 
pela relação de exploração, porque ela determina a estrutura do objeto, ao qual o pensar 
dos homens se refere, tão lodo eles são "sujeitos". A forma do conhecimento é portanto 
sempre determinada pelo objeto, a forma do objeto por sua parte, porém, pelo processo 
da socialização funcional. Nesse processo ocorre a síntese constitutiva do conhecimento 
(eu emprego aqui o conceito de síntese no sentido transcendental, que é um sentido 
formal, porque é só uma síntese formal no racional, respectivamente só-teorético [até 
então eu não tinha ainda chegado à significação disso como trabalho separado, 
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divorciado daquele manual, pelo menos não em qualquer sentido temático que fosse]), 
não porém, ao contrário, a síntese material, pois esta realiza-se como síntese da 
sociedade e pertinente ao nexo do ser-aí [existencial] dos homens. Pode-se permanecer 
bem agarrado ao modo, como o idealismo clássico elaborou o problema da constituição 
da forma; certamente, em algum sentido, deve-se agarrar-se a ele, para ter um ponto de 
partida e indicador de caminho para o conhecimento materialista do ser, que o 
marxismo empreende não por sua própria espontaneidade, mas sim só no caminho da 
crítica de uma consciência dada, a qual decerto necessariamente deve ser consciência 
falsa e conter o conceito de verdade (vocês se lembram do que dizia no começo, que o 
marxismo se deixa sempre colocar de antemão a questão da verdade).Portanto, partindo 
do problema da síntese em sua versão idealista dada, o marxismo leva o problema não 
resolvido à solução; pois assim, no próprio sentido desta colocação do problema, a 
tarefa idealisticamente pensada da reconstrução da síntese conceptual transforma-se na 
tarefa materialista da reconstrução da história do ser social (transformando a 
justificativa da sociedade burguesa em seu juízo condenatório). Da fato, desenvolve-se 
(e assim até "tem sucesso") no ser social a síntese, que o idealismo postula na 
subjetividade e nunca pode levar à solução. Só com essa verificação do problema da 
síntese está ligada também a obtenção legítima da dialética, ou seja a verificação dos 
problemas lógicos como problemas do ser, com o que se inverte toda a relação de 
pensar e ser. Para folmulá-lo bem agudamente: por causa da solução dos problemas por 
ele mesmo colocados, o idealismo transcendental transmuda-se no materialismo 
dialético. 

Com isso, expressa-se o modo geral do condicionamento do pensamento ao ser social 
na história da relação de exploração, chegando ele assim às origens do surgimento da 
subjetividade para a gênese histórica desse conhecimento racional conceptual. Concedo 
que este é o cerne mais duro, que se deve quebrar, mas não duvido que minha teoria do 
ser social (mais precisamente: da socialização funcional) ofereça motivo para isso. Base 
principal nessa gênese poderia ser que os próprios exploradores humanos entram no 
modo de ser da identidade das mercadorias baseados na dialética da socialização 
funcional, se percebem eles mesmos como "sujeitos" identicamente existentes, forçados 
por uma constituição totalmente distinta de seu próprio ser social. Esta constituição 
prende-se muito estreitamente com a preparação da forma-valor social da relação de 
exploração (a forma dinheiro do valor amoeda-se pela primeira vez por volta do ano 700 
antes de Cristo na Iônia); eu vejo mesmo o surgimento da forma-sujeito do homem 
como correlativo inseparável para a forma dinheiro do valor. A significação dialética da 
gênese da subjetividade é som isso essencialmente a seguinte: 

A identidade do ser-aí (lembro que "ser-aí" para mim comporta um acento de valor 
negativo) é originalmente o modo dos produtos no ato de apropriação da exploração e é, 
colocado afirmativamente, negação da praxis. Mas não só os produtos como coisas, mas 
os homens mesmos, e especialmente os exploradores, portanto os autores reais 
históricos da relação de exploração e da socialização funcional, entram aqui nesse modo 
de identidade do ser-aí, identificam-se como "sujeitos". Nisso, que portanto aqui cabe 
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ao homem o que é do homem na história da constituição da sociedade de exploração, 
nisso está o verdadeiro (o verdadeiro maldito) do surgimento da forma-sujeito do 
homem. Esta relação da subjetividade com a praxis (mas na relação do encobrimento da 
praxis que se tornou constitutivo nela mesma) determina a constelação da questão 
(como questão da "verdade") [esta concepção foi estimulada por diálogos com 
Benjamin nos anos vinte em Capri, e precisamente através de sua significação do mito 
da imagem em Sais]. E esta dialética é sobretudo a relação fundamental da teoria 
isolada contra a praxis ["trabalho"] e que prossegue só em sua própria autonomia 
aparentemente lógica (no sentido de racional, ou seja conhecimento reflexivo que se 
questiona sobre seus fundamentos de validade). Este conhecimento teórico coloca-se 
sempre ele mesmo em foco, por força das condições de sua gênese, para sua questão 
(inevitável) sobre a verdade. 

Para o homem como sujeito a realidade tem sempre a forma de "mundo" no qual o ser 
(como puro dado) existe segundo princípios da unidade, ou seja como objeto. Quais são 
esses princípios, determina-se pela estrutura da socialização funcional e da posição do 
sujeito dentro dela. Pois é tão somente a partir dessa origem da relação de exploração e 
da socialização funcional que surge a relação teorética sujeito-objeto. Por isso também 
para mim, ao lugar da questão vexativa da teoria do conhecimento, como o sujeito e o 
objeto chegam um ao outro, coloca-se a questão inversa, como eles se separaram (não 
vejo portanto também nenhum lugar para a teoria da imagem), e só esta questão pode 
ser respondida. - Para a subjetividade, só o mundo do ser-aí dos objetos forma a 
imanência do ser, enquanto ela exclui a realidade prática do ser, visada em sua questão 
da verdade, como transcendência insolúvel sobre o ser cognoscível. O mundo real está 
portanto na relação teorética do conhecimento exatamente sobre sua própria cabeça, e a 
praxis real pode encontrar o homem tão somente desde fora do mundo. Esse encontro, 
um encontro desse tipo, realiza-se no fim da antiguidade como cristianismo, no qual 
pela primeira vez coloca-se dentro desse mundo invertido o problema da praxis para o 
homem (como possibilidade de união do trabalho com o ser homem [= ser explorador]). 
O problema da praxis é o da superação desse mesmo mundo invertido, contudo por sua 
vez concebido às avessas, colocando o mundo invertido sobre os pés, postulando a 
superação da exploração, mas deslocando-a fora do mundo para o além. - Eu resumo a 
temática dialética da "história da cultura" como exploração, de forma geral, no ditado de 
que cada passo da realização da relação de exploração ao mesmo tempo é um passo da 
realização de sua superação. Na história da relação de exploração amadurece na 
negatividade o fato que sua realidade se esconde aos homens em sua própria essência e 
se supera, mas o homem amadurece contudo para a essência que pode postular e realizar 
ela mesma a superação prática da exploração. - 

Ainda uma observação final sobre o método, e para evitar a suspeita de que no fundo 
aqui se construa uma prima philosophia. Meu ponto de vista metodológico pode-se 
expor brevemente dizendo que nada absolutamente se pode elaborar sobre o ser 
histórico em geral, mas tudo o que pode acontecer sempre deve restringir-se só à crítica 
de seus encobrimentos. A crítica da forma mercadoria, ou, em minha nomenclatura, da 
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"socialização funcional", é portanto meu caminho metódico total e único. O princípio 
competente de meu método é portanto aquele da identificação dialética, como eu o 
denomino, ou seja de confrontar a essência consigo mesma em sua contraditoriedade. 
Mas sobre isso haveria mais a dizer do que eu possa ainda forçar nesta "carta". 

Para a liquidação crítica do apriorismo. Uma pesquisa materialista (Março-abril 
1937)* 

1. Intenção da pesquisa 

De acordo com a nossa opinião, compete ao apriorismo e a seu aperfeiçoamento na 
forma de filosofia transcendental o sentido da formulação sistemática final do idealismo 
filosófico. A refutação crítica do apriorismo deveria portanto atingir o ponto de vista do 
idealismo em seu centro de fundamentação. Tal refutação exige a prova, de que o 
pensamento é socialmente condicionado e surgiu historicamente exatamente no mesmo 
sentido, segundo o qual o idealismo afirma sua aprioridade perante o ser e sua 
transcendentalidade. Deve-se tentar contrapor à interpretação idealista do pensamento 
racional a sua explicação materialista;i pois a fetichização da razão estará despachada, 
quando for comprovada a origem da razão a partir do ser social. Com isso deve-se 
explicar o pensamento racional surgindo ao ser social no sentido que o pensar propicia 
conhecimento efectivo; e conhecimento aqui significa poder julgar sobre verdade e 
falsidade de proposições. O conteúdo da fetichização idealista da razão é a 
absolutização do conceito de verdade. Portanto, no sentido mais próprio, a tarefa de uma 
explicação materialista do pensamento racional consiste e que o surgimento histórico do 
conceito de verdade se comprova porvir do ser social. Essa tarefa pode ser também 
formulada de outro modo: que a gênese do conhecimento deve ser explicada enquanto 
ele possui validade objectiva.ii Se as condições da validade do conhecimento forem 
mostradas como genéticas em vez de transcendentais, assim a verdade seria com isso 
condicionada historicamente ou ligada ao tempo em vez de ser comprovada como 
atemporal e absoluta. 

Levar adiante uma tal anti-investigação do edifício sistemático da filosofia 
transcendental não deveria ser considerado como procedimento predominantemente 
acadêmico. Pois ela torna-se necessária, porque a tendência obrigatoriamente necessária 
à sistematização própria do pensar idealista é a expressão da concatenação de uma 
dívida, fechada em si, da sociedade burguesa. O impulso sistêmico do idealismo 
corresponde de fato a uma totalidade, mas não a uma totalidade proveniente de uma 
síntese transcendental do sujeito autônomo ou da liberdade, e sim a seu oposto, a 
exploração. Correspondentemente procede-se com o caráter formalístico, que deve ter 
uma pesquisa como a nossa e pelo qual ela, por sua vez, poderia suscitar uma impressão 
idealista. O formalismo do pensamento idealista é condicionado pela alienação, que 
opera a exploração nas relações sociais dos homens. A reificação é neste sentido pura 
determinação de forma, quando ela serve à formalização da exploração. Reconduzir 
geneticamente o formalismo do pensamento idealista à exploração serve para sua 
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invalidação. Uma tal redução materialista do formalismo deve no entanto compreendê-
lo em seu próprio meio, deve perseguí-lo através de sua formação interna, ou enovelá-lo 
segundo suas próprias regras. Se a pretendida superação vai resultar bem sucedida para 
o pensamento próprio, isso pode-se por certo mostrar somente no uso do método em 
objetos concretos. 

A pesquisa projectada a seguir em suas linhas fundamentais está baseada pela convicção 
de que a pesquisa histórica materialista precisa da análise precedente da reificação. Para 
cada um, pelo ser social no qual ele vive, mediante o grau e o molde das coisificações, 
seu próprio pensamento está ligado a formas, que são indispensáveis para se comportar 
pragmaticamente de forma correcta, de acordo com as relações dominantes de 
produção. Cada um vive dentro e conforme a medida da relação dominante de 
deslumbramento. Dentre as formas assim dadas de pensamento, nenhuma pode ser 
postulada ingénua e acriticamente na pesquisa histórica materialista, sob pena de tornar-
se forma de encobrimento ideológico do ser social, a cuja manutenção ela serve. O 
comportamento crítico perante as próprias categorias é porém tanto mais difícil, quanto 
mais elevado o grau de generalidade das categorias, quanto mais formais e "puras" elas 
são. Pois tanto mais ampla e inevitavelmente elas estão na base da lógica de nosso 
pensamento. Considerada geneticamente, tanto mais antiga é em geral também sua 
idade histórica. Da tais conceitos - como, por exemplo, daquele de unidade - não nos é 
mais possível prescindir imediatamente.iii Contudo seriam fetichizadas também, em seu 
uso acrítico, determinadas formas sociais de ser e relações de produção, que se 
condicionaram primeiro geneticamente: embora muito antigas, elas são hoje ainda 
activamente efectivas. A essência do método materialista exigeiv que nele não se 
empreguem categorias nenhumas, das quais não se sabe correctamente por que relações 
de produção elas são condicionadas. O método materialista tem portanto em comum 
com o método "crítico" do idealismo, que ele para cada categoria coloca a questão 
prévia sobre aquilo que nela é pressuposto como condições de sua própria 
"possibilidade" e com ela se leva junto. Mas no idealismo a razão se coloca em questão 
sempre em seu próprio terreno, o terreno de sua hipostatização. Por isso em Kant a pura 
questão inicial atrofia-se no desenvolvimento em tarefa de pura interna "dissecação de 
nossa capacidade de conhecer"; e Hegel desenvolve sob a mesma bandeira da imanência 
(enquanto ele considera as relações lógicas preliminares dentro da estrutura do 
pensamento simultaneamente válidas para o nexo de constituição do pensar e com isso 
simula para si e para nós a questão original abandonada como existência da imanência) 
a dialética dedutiva como o sistema absoluto da verdade. 

No materialismo entra aqui no lugar da teoria do conhecimento a análise crítica da 
coisificação. Esta deve ser levada adiante sistematicamente, não só para cuidar dos 
controles apropriados sobre o condicionamento genético de nossas categorias mentais 
até seus últimos supostos lógicos, mas também por causa da significação metodológica 
positiva, que compete a essa análise da coisificação para a pesquisa histórica 
materialista. Ou seja, a análise da coisificação oferece - na forma das articulações 
genéticas entre forma mercadoria e forma de pensamento - as colocações críticas de 
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questões como hipóteses, com as quais se deve aproximar-se ao material disponível para 
a pesquisa materialista empírica da história.v A análise crítica preliminar da coisificação 
desvela, por um lado, a aparência de validade atemporal para as categorias de nosso 
pensamento e, por outro lado, o caráter da facticidade da empiria histórica. Segundo 
ambos os inseparáveis lados, vemos na análise da coisificação uma preparação 
indispensável para a pesquisa histórica materialista. Só a tal trabalho prévio, quereria 
servir a pesquisa aqui esboçada preliminarmente. Nela não se desenvolve ainda 
nenhuma análise histórica materialista, nem se coloca ela no lugar da mesma - com o 
que ela recairia na trilha do idealismo e da construção histórico-filosófica -, e sim a 
análise empírica da história deve lhe vir só depois dela. Isso não exclui, que nela opere 
um certo contacto indutivo com o material histórico. 

Talvez, caiba ainda uma palavra sobre a suspeita de irracionalismo, à qual se expõe uma 
pesquisa ao visar uma redução da "ratio". Contudo, não se trata com isso de uma 
negação da "ratio", mas, tudo ao contrário, de sua própria realização. Isso aparece a 
partir da tomada de posição sobre o problema da coisificação. Temos em comum com 
Georg Lukács a aplicação do conceito marxiano do fetichismo à lógica e à teoria do 
conhecimento. Por outro lado, distinguimo-nos dele, em que nós, partindo do 
condicionamento do pensamento racional pela coisificação e a exploração, não 
concluímos que tal pensamento é simplesmente falso. Nem a lógica nem a coisificação - 
conforme nossa opinião - desaparecerão pela eliminação da exploração, portanto em 
uma sociedade sem classes,vi se elas não se modificarem em algum modo que não 
podemos antecipar. A codificação e a "ratio", não menos que a exploração, devem-se 
entender em sua natureza dialética. A coisificação [objetificação] é escoadouro da 
exploração, mas a coisificação traz ao mesmo tempo a autodescoberta do homem 
consigo mesmo, a qual forma a pressuposição para que os homens possam superar a 
exploração. 

O materialismo contesta que se deva considerar a natureza da razão (ratio) como 
transcendental, se não se quiser até mesmo negá-la. Como o idealismo transcendental 
crê no a priori da razão, assim o pensamento teológico medieval acreditou (antes de que 
se encontrasse o método indutivo de pesquisa da lei natural) que se deva renunciar ao 
pensamento da lei natural, caso se queira negar sua origem da vontade divina. O 
pensamento materialista começa lá onde o idealismo termina com o pensamento de usar 
a razão na pesquisa de seu próprio condicionamento.vii O pensamento materialista é 
racional e cientificamente crítico, porque e enquanto esse uso é possível, portanto a 
explicação do surgimento histórico da razão pode ser obtido racionalmente a partir do 
próprio ser social. Essa possibilidade não se postula dogmaticamente, para daí desfazer 
um sistema dedutivo; ela é uma questão da pesquisa a ser desenvolvida praticamente. O 
materialismo não é, de acordo com esse ponto de vista, nenhuma visão do mundo 
(Weltanschauung), e sim um postulado metodológico. Em sua efectivação - de novo: 
não a priori - o comportamento racional torna-se algo materialmente diferente do 
idealista. Às características distintivas pertence certamente a renúncia ao ideal definitivo 



 96

da verdade e por conseguinte evitar as antinomias do pensamento idealista conexas com 
a absolutização do conceito da verdade. 

Objeto da pesquisa é a questão: se o ensinamento do apriorismo é verdadeiro ou não 
verdadeiro. Portanto ela não tem nada a ver com a explicação do apriorismo como uma 
determinada ideologia da burguesia. Contudo se deve começar com uma tentativa de 
interpretação da teoria kantiana do conhecimento, para conduzir indutivamente à tese 
básica, que se tentará fundamentar analiticamente a seguir. 

  

2. Analogia ou conexão de fundamentação ? 

A interpretação apriorística do conhecimento entre historicamente naquele momento em 
que o mecanismo da concorrência do modo capitalístico de produção ganha sua 
formação em um sistema conexo em si, aparentemente autônomo, portanto não funciona 
mais só intermitentemente e apoiado na ajuda estatal, mas começa a realizar plenamente 
sua própria normalidade específica através da determinação dos preços desenvolvida 
nos mercados pelos meios bursáteis e a subsunção do trabalho sob a maquinaria nas 
instalações da produção. Conquistando assim sua autonomia econômica, resulta também 
a emancipação externa, política, da burguesia, a cuja fundamentação ideológica serve a 
filosofia kantiana. 

A sociedade capitalista distingue-se de outras formas sociais, fundadas igualmente na 
troca mercantil, porque nela a troca mercantil não é somente necessária para transferir 
os produtos das mão dos produtores às dos consumidores, mas muito mais, além disso, 
ela constitui a condição para que a própria produção de qualquer objeto de uso seja 
realizada. Pois enquanto antes os homens estavam separados dos produtos, que usavam, 
só como consumidores, agora eles estão separados até como produtores dos meios para 
ter a possibilidade de produzir um produto. No capitalismo portanto a possibilidade da 
produção depende ela mesma do fato que seus fatores básicos, portanto a força humana 
de trabalho, os meios materiais de produção, matérias primas e terra, se reunam como 
mercadorias e a produção possa processar-se segundo leis mercantis. Forma mercadoria 
e lei da troca das mercadorias, ou seja forma e lei da reificação, tornam-se no 
capitalismo o a priori da produção, portanto lei constitutiva fundamental para a 
existência da sociedade,viii que se desintegra em um caos da variedade informal, se (nas 
crises) o nexo da troca das mercadorias não funcionar mais. Mas da produção depende o 
ser (Dasein) das mercadorias, e as condições da possibilidade da produção são portanto 
as leis: só segundo elas o ser das mercadorias se torna possível na sociedade. O ser das 
mercadorias tornou-se seu ser segundo leis, e o ser das mercadorias aparece como a 
existência total da sociedade, que em si não possui mais substância nenhuma. 

A ordem social da produção e do consumo no capitalismo não se realiza nem por 
condução planejada nem por cooperação direta, nem por regulação tradicional, mas 
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muito mais só como função de ações individuais reciprocamente independentes de 
pessoas privadas autônomas. Essa é portanto uma ordem totalmente funcional. Só a 
ordem funcional da troca de mercadorias decide aqui também sobre a realidade 
objectiva do valor de uso e a validade social do valor das mercadorias. Uma mercadoria 
não vendível é igual a uma impressão sensível subjectiva e no sentido social não chega 
mais a ser algo. Se o vendedor voltar a encontrar compradores, então atribui-se valor 
social atual. à impressão sensível com um valor de uso objectivo, real e o trabalho há 
muito tempo já depreciado. Uma coisa não é o que se produz, mas primeiramente o que 
se troca. Sua constituição real é funcional. 

Portanto é realmente uma "revolução copernicana" que ocorre para a existência da 
sociedade, desde a produção simples de mercadorias até a formação completa do modo 
capitalístico de produção. Na produção simples de mercadorias a distribuição dos 
produtos é função da produção que ocorre por si, ou seja da produção possível 
independentemente da troca de mercadorias, portanto é função também do ser-aí 
(Dasein) dado das mercadorias. No capitalismo, ao contrário, a produção e o ser-aí 
[existência] das mercadorias é função das relações anteriormente dadas de propriedade 
dos meios de produção. 

Mas como é que são as leis da troca das mercadorias, que aqui constituem o a priori da 
produção, que criam em si a regularidade do ser (Dasein) das mercadorias e a ordem 
constitutiva da sociedade? São as leis da reificação puramente como tal, sobre a qual 
Marx provou que ela é centrada completamente na função de unidade da forma 
equivalente. As mercadorias, incomensuráveis em sua qualidade de valores de uso, 
experimentam no ato da troca a comensuração como valores, onde elas são igualadas no 
que se refere à forma, para diferir ainda somente como quantos. É portanto uma 
"síntese", no sentido kantiano preciso, aquela, que está por baixo da troca social 
desenvolvida de acordo com sua constituição formal, e esta síntese fundamenta-se na 
unidade superior, que as mercadorias possuem na (até mesmo em força da) relação geral 
relativa com sua forma equivalente, a elas comum, socialmente válida em geral - com o 
dinheiro. As leis fundamentais da troca de mercadorias, que no capitalismo formam o a 
priori da possibilidade da produção, derivam assim de uma síntese puramente formal 
(fundada primeiro na troca) de todas as mercadorias segundo funções da unidade 
idêntica da relação com o dinheiro que as perpassa. 

Esta síntese é constitutiva para a produção e dita lei para o ser-aí [existência] das 
mercadorias, enquanto o dinheiro faz função de capital, ou seja compra no mercado os 
fatores produtivos (respectivamente os portadores objectivos dos mesmos) e reúne cada 
um segundo a lei de sua natureza específica em um todo que processa autonomamente a 
produção. A esta função constitutiva, porém, acrescenta-se em seguida aquela regulativa 
do dinheiro como meio de circulação das mercadorias a ser assim produzidas, portanto 
aquela função, a qual serve, em virtude das leis das mercadorias, à realização dos 
valores já nelas situados, e, através da correcção dos mesmos, à regulação proporcional 
da atividade do capital. Das determinações formais da síntese ocorre aqui o uso quase 
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derivado e só crítico (rectificador): este contudo pressupõe o outro, constitutivo na 
produção, o qual por sua vez é pressuposição para que as consequências do modo 
capitalístico de produção se possam encontrar naquela coincidência, que é necessária 
para a continuada produção da sociedade, portanto quase lógica. "Possam", se esse 
sistema formal puramente funcional ao mesmo tempo fosse a realidade da ordem nele 
determinada em si mesma; o que exatamente ela não é, ou seja a realidade histórica, e 
não só a lei de reificação da produção mercantil capitalista. Mas aqui começam agora as 
contradições. A produção capitalista de mercadorias é, como tal, possível 
exclusivamente dentro das leis da reificação, pois o trabalho está contido na mercadoria 
força de trabalho como pura causalidade da produção de mercadorias, como a lei de 
necessidade do mundo das mercadorias em sua imanência, e nada mais. Enquanto, nessa 
causalidade, ele cria só valor mercantil, ele produz ao mesmo tempo o próprio capital, 
que ele torna sua própria causalidade. Consequentemennte, o capital é originalmente 
trabalho de uma praxis tal, que ela só serve para reproduzir seu oposto, a reificação e 
portanto aquela causalidade. A partir desta contradição (entre o trabalho como praxis 
original, "inteligível", por um lado, e o trabalho como causalidade da imanência 
completamente reificada, por outro lado), a qual se prende, pela problemática interna da 
própria reificação, à sua instância suprema aparentemente absoluta, o capital, é só um 
passo para colocar o próprio capital como sua realidade prática e pensar o mundo real 
como o autodesenvolvimento dialético do capital fetichizado em "espírito do mundo". 

Esta descrição muito resumida do sistema reificador capitalista é totalmente exacta em 
toda a orientação para a finalidade demonstrativa perseguida. Mas precisa inserir nela a 
"unidade da autoconsciência" para a idêntica unidade do dinheiro, a "unidade 
originalmente sintética da apercepção" para a função sintética do dinheiro para a 
sociedade das trocas, a "razão pura" para sua significação constitutiva para a produção 
capitalista, a "razão" para o próprio capital, a experiência para o mundo das mercadorias 
e o "ser-aí das coisas segundo leis", portanto a "natureza", para a troca das mercadorias 
segundo leis da produção capitalista. Isso tudo, para poder reconstruir da análise da 
reificação capitalista toda a filosofia de Kant conjuntamente com suas necessárias 
contradições; enquanto ao mesmo tempo se tomar em consideração o postulado 
correspondente ao harmonismo de Adam Smith, de que a "síntese a priori" deva 
desfazer-se sem crise. De fato, , se quisermos dar-nos o trabalho, pode-se levar adiante a 
analogia até nos detalhes e tornar materialisticamente de todo transparentes a metafísica 
de Kant, bem como seu desenvolvimento ulterior através do assim chamado idealismo 
transcendental até aquele absoluto de Hegel. Contudo, aquilo que nos custa aqui, é a 
questão se sobretudo se trata de uma analogia, e não talvez de um puro nexo de 
fundamentação! Não são talvez a unidade da autoconsciência e o sujeito do 
conhecimento, na realidade, desde a origem só um reflexo intelectual inevitável da 
unidade do dinheiro, o pensamento discursivo uma forma da consciência condicionada 
pela função do dinheiro para a sociedade mediada pelas mercadorias, e o conhecimento 
racional do objeto só a reprodução ideal da maneira e modo, como numa tal sociedade 
se realiza a produção de acordo com as leis da troca mercantil?viiibis Esta suposição 
parece à primeira vista uma hipótese ousada, que leva a consequências muito graves. 
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Queremos mesmo assim colocá-la, pois cremos que ela se pode demonstrar. A hipótese 
a propósito chega a dizer, que as formas de consciência, que nós denominamos formas 
do conhecimento no sentido racional, surgiram da reificação presente na troca 
mercantil. Portanto, para a fundamentação de nossa hipótese temos que ater-nos à 
reificação e a sua análise. 

Uma pesquisa, contudo, que queira contrapor-se à absolutização idealista do 
conhecimento, não tem também mais a ver com o conhecimento no sentido a-histórico 
de "conhecimento em geral". A questão das condições sociais do surgimento do modo 
racional de conhecimento, em outros termos do pensamento discursivo, a propósito 
desta forma do espírito pode referir-se só ao grau histórico de desenvolvimento, no qual 
ela apareceu primeiro na antiguidade grega. 

3. As condições sociais de surgimento do conhecimento racional 

Para as teses sustentadas a seguir, pressupomos conhecida a análise desenvolvida por 
Marx nos capítulos iniciais de O Capital e no escrito anterior Para a crítica da 
economia política.  

Na troca simples de mercadoria contra mercadoria, a forma relativa e equivalente são 
conexas com uma mercadoria somente pela posição respectiva na expressão de valor, 
portanto não se podem distinguir empiricamente. O carretar social da equivalência das 
mercadorias não se evidencia como algo distinto de seu valor de uso. Isso sucede só 
pela duplicação da mercadoria em mercadoria e dinheiro, portanto pela separação polar 
de uma mercadoria como forma socialmente equivalente geralmente válida com respeito 
às outras mercadorias, que se encontram na forma de valor relativa a ela. "Uma 
mercadoria, o linho [respectivamente o ouro - S.-R.], encontra-se na forma de 
permutabilidade imediata com todas as outras mercadorias ou em forma imediatamente 
social, porque e enquanto todas as outras mercadorias não se encontram nela."43 No 
dinheiro aparece o caráter social da troca de mercadorias. 

Cereais podem servir para a alimentação de homens como de animais, ouro pode 
significar dinheiro só para homens. No dinheiro o carretar humano é distinto do natural 
dos seres vivos, a conexão social entre homens está caracterizada como oposto ao 
processo de metabolismo material com a natureza na produção e no consumo. O 
dinheiro vale só entre homem e homem, não entre homem e natureza, e a relação entre 
homem e homem tem assumido no dinheiro um carretar irredutivelmente contraditório à 
relação do homem com a natureza. Na entrega e recepção de dinheiro o homem não age 
mais como ser natural.44 Nossa afirmação chega a dizer que a formação e o nascimento 
do pensamento conceptual ou discursivo têm a ver com esta separação das relações 
sociais de equivalência das mercadorias perante o condicionamento prático material da 
vida. 
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Mais adiante veremos que a formação da forma dinheiro do valor das mercadorias, 
portanto do dinheiro na forma de moeda, pressupõe a exploração, e até mesmo em uma 
forma avançada. Partindo de uma análise formal aprofundada da troca de mercadorias 
ganhamos o convencimento que a formação da forma dinheiro - algo assim como 680 
anos antes de Cristo na Iônia - pressupõe uma espécie de produção de mercadorias, na 
qual os possuidores de mercadorias que as trocam não têm mais nenhuma relação 
prática e pessoal com a produção de suas mercadorias, não põem mais mão em nenhum 
processo de produção. Sustentamos a hipótese, que a cunhagem da forma dinheiro deve 
ter estar ligada com s formação do trabalho profissional escravo. Com o dinheiro teriam 
sido portanto primeiro comprados escravos,x que teriam tido que produzir produtos para 
o mercado, ou seja mercadorias. O escravo é um objeto de uso, que tem a característica 
inata de estar lá para o trabalho. Onde se desenvolve a produção com trabalho escravo, a 
relação do possuidor de dinheiro-mercadorias à produção é mediada por puras relações 
de troca. 

Esta forma de mediação da produção condiciona uma reflexão teorética separadamente 
da praxis à qual ela se refere. O processo de produção deve ser reconstruído no 
pensamento como conexão em si concludente, a fim de que a sua praxis se possa 
organizar de forma correspondente à finalidade, ou seja como produção de um valor 
socialmente válido. A racionalidade da produção está fora dela, na esfera puramente 
social, na qual os produtos possuem valor e o ouro significa dinheiro; em sua praxis, a 
produção não tem racionalidade nenhuma, nem para o escravo que trabalha, para o qual 
ela não tem finalidade, nem para o senhor que coloca a finalidade, para o qual ela não é 
trabalho. Para organizar a produção como geração de mercadorias que valem dinheiro, 
sua conexão deve primeiro ser construída teoricamente. Esta construção a ser feita 
puramente em pensamentos, separada da praxis, exige a reflexão sobre o pensamento 
como tal e sobre a fundamentação interna de sua consequência. Ela está sob controles 
lógicos (em vez de práticos) de sua verdade e é a primeira a ter o conceito de uma 
verdade atemporal fundada em si. A teoria deve ser racional, porque a produção em sua 
praxis não o é mais. O pensamento logicamente reflexo para a construção racional da 
produção, ou seja o conhecimento racional da natureza, seria de acordo com isso um 
meio socialmente indispensável para a organização da produção com o trabalho 
escravo.xi  

O nexo entre o modo racional de conhecimento e a troca mercadorias-dinheiro45 
interessa-nos porém em um primeiro momento só de um ponto de vista formal, sem 
considerar seu conteúdo histórico, a exploração. Cremos de poder tornar evidente, que a 
determinação lógico-formal do pensamento racional está condicionada de forma direta 
da determinação formal da troca mercadorias-dinheiro. Comum desenvolvimento passo 
a passo dessa determinação formal de acordo com suas mediações aqui não é possível, 
resumimos seus caracteres mais importantes para nosso tema com toda brevidade em 
sua forma completamente manifesta no dinheiro, para em seguida introduzir mais de 
perto só o ponto central. 
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4. Para a análise da forma mercadoria 

O dinheiro é uma mercadoria, que está marcada para servir só como equivalente para 
outra mercadoria sendo assim puro meio de troca. Em seu carretar como dinheiro fica 
explicitamente excluído qualquer uso de seu material para a produção ou o consumo, 
pois ela com tal uso deixaria logo de ser dinheiro. No dinheiro portanto aquilo que faz 
com que o ouro seja dinheiro manifesta-se como contraposição àquilo que é seu 
material, o ouro, mas também o material de qualquer outra mercadoria, ou qualquer 
material de uma mercadoria. No dinheiro fica assim estabelecido que a equivalência das 
mercadorias tem um carretar puramente funcional. 

A expressão da equivalência das mercadorias ao dinheiro fixa a ação da troca como 
oposto às ações da produção e do consumo. A troca das mercadorias exclui pelo tempo 
de sua duração qualquer mudança material das mercadorias, que possa afectar suas 
relações de valor. Só para a identidade material imutada das mercadorias é possível sua 
relação de equivalência. Esta identidade é forma de negação da produção e do consumo. 
Ela significa que no mercado as mercadorias só mudam de mãos e a produção e o 
consumo no entanto param. 

Por outro lado, a ação da troca exige essa parada da praxis de produção e consumo com 
as mercadorias, porque ela medeia entre produção e consumo. Ela nega-os portanto não 
realmente, mas ao contrário pressupõe e cuida que elas aconteçam. A identidade da 
determinação formal das mercadorias, enquanto elas passam através da troca da 
produção ao consumo (consuntivo ou produtivo), e produção e consumo valem 
enquanto ligados às mercadorias. A troca positivamente inclui que a mesma coisa, tal e 
qual ela foi produzida, passa a outra mão para seu consumo. A identidade é a forma de 
ligação da coisa entre produção e consumo, e vice-versa a mercadoria, o portador por 
identidade dessa ligação, é coisa na mesma medida. A "coisicidade" é a determinação 
formal da mercadoria e a forma base da "reificação". 

Como as mercadorias em sua troca só passam de sua produção a seu consumo, na troca 
ou para a função de equivalência do dinheiro elas valem sempre enquanto dadas. esta é 
a realidade das mercadorias segundo a medida da realidade da ação da troca, que 
acontece com elas. Ela é o puro ser-aí (Dasein) das coisas entre homens, à diferença da 
produção, na qual elas devem primeiro ser trazidas à sua existência na troca, e do 
consumo, no qual entra seu ser-aí (Dasein) a partir da troca. O ser-aí é determinação da 
forma das mercadorias e é o modo da realidade do coisificado. No ser aí sempre toma 
parte uma maioria de homens, tanto quanto na reflexão sobre o ser-aí é o contrário que 
ocorre. 

A mercadoria é por identidade coisa existente. No dinheiro esta determinação da forma 
é fixada definitivamente. O dinheiro relaciona-se às mercadorias por identidade na 
forma de sua existência real. Identidade, coisicidade e ser-aí (Dasein) são de acordo 
com sua gênese caracteres formais sociais da mercadoria e são formas de ligação dos 
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homens. - A identidade é a forma da ligação entre homens distintos, da produção e do 
consumo de uma mesma mercadoria. Do mesmo modo, a coisicidade é ligação de 
produção e consumo das mercadorias, porque a conexão prática entre produção e 
consumo entre os homens é socialmente dilacerada. Coisa é um produto, do qual por 
razões sociais um só tem a produção, o outro só o consumo. Sua identidade é a 
superfície de colagem de uma fissão social entre produção e consumo.xiii Uma coisa 
tem ser-aí (Dasein) se nela produção e consumo estão parados, sendo fundamento disso 
sua separação social. O ser-aí tem a medida de sua realidade na realidade dessa fissão. 
Portanto é o ser-aí de coisas entre homens, socialmente válidas, socialmente 
condicionadas e realidade limitada das coisas. Identidade, coisicidade e ser-aí 
constituem-se primeiro sobre a base de uma fissão social determinada entre produção e 
consumo, como forma de ligação do separado. De que forma seja essa fissão, à qual a 
coisificação remete, será indicado mais adiante.xiv  

As coisas mercadorias que existem identicamente estão sob a ordem espacial e temporal 
da ação da troca em vez das ações produtivas ou consuntivas, as quais não podem 
absolutamente acontecer devido à relação de equivalência das mercadorias com elas. É 
a ordem-espaço-tempo da facticidade em oposição àquela da "atividade humana 
sensível, praxis".46 Temporalmente a equivalência das mercadorias da troca pressupõe 
a produção dentro do passado fechado nas mercadorias e o consumo num futuro nelas 
ainda não começado: entre eles, as mercadorias em troca têm sua presença idêntica 
como coisas. Produção e consumo são ligados na ação da troca (tendo como 
consequência a presença idêntica das mercadorias nesse ponto de referência) como 
passado e futuro, portanto como aquilo que não é mais, e aquilo que ainda não é real. A 
medida da realidade de produção e consumo é aqui a presença das mercadorias na troca, 
enquanto esta presença é a ausência de produção e de consumo. O dinheiro refere-se à 
praxis material de consumo e produção só com a medida da facticidade, como ocorrido 
ou não ocorrido, ocorrendo ou não ocorrendo, entrando ou não entrando. 

Por outro lado, na mercadoria a produção, da qual ela provem, e o consumo, no qual ela 
entra, estão ligadas à idêntica coisicidade da mercadoria, são portanto aquilo que na 
troca é presente das mercadorias e de sua realidade. Mas reais e presentes são a 
produção e o consumo para a ação da troca em sua suspensão, ou seja em supressão 
temporal, como a identidade material imutada das coisas mercadorias no espaço puro. 
Como ocorrer temporal a ação da troca suspende produção e consumo temporariamente, 
respectivamente ela remete-os no tempo para o passado não mais real e para o futuro 
ainda não real, em função da única realidade presente dela mesma, da ação da troca. 
Realidade no acontecer temporal da troca têm a produção e o consumo na forma 
coisificada da realidade material das coisas mercadorias no espaço. O dinheiro refere-se 
às mercadorias como coisas, as quais medeiam entre produção e consumo na realidade 
espaço-material segundo funções de sua identidade imutada no tempo. No dinheiro está 
fixado que a realidade da troca no tempo e a função da equivalência das mercadorias na 
realidade da matéria no espaço estão vinculadas. A matériaxv é a forma de coisificação 
da praxis da produção passada, pela qual esta medeia a praxis socialmente separada do 
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futuro consumo. - A idéia de que todo espaço seja cheio de matéria poderia, como 
primeiro ocorre em Thales, ocorrer somente lá onde a produção está sob a lei das 
mercadorias. A proposição: tudo é água, significa tanto quanto: tudo é matéria, ou: de 
tudo se pode fazer mercadoria - ou seja enquanto o trabalho for característica de 
escravos comprados e nessa forma tudo o que ele produz, o produz como 
mercadoria.xvi  

Devo limitar-me a essas breves alusões ao modo de considerar que defendo para a 
análise formal da reificação. Mas acrescente-se explicitamente que não se pode 
determinar total e inequivocamente nenhum momento da reificação, enquanto se 
considera a reificação fora de sua conexão com a exploração. 

O ponto central para nosso tema é a afirmação de que a identidade é uma característica 
formal da mercadoria e uma forma social de ligação dos homens. É com essa afirmação 
que - se ela se puder demonstrar - se tira de suas dobradiças o apriorismo do 
conhecimento. Portanto precisa de ulteriores comentários. 

As características básicas da reificação, identidade, forma material e ser-aí das 
mercadorias, são ligadas de modo necessário com a relação de equivalência das 
mercadorias na troca. A partir de nossa experiência atual, mais e mais reificada, essas 
características poderiam aparecer igualmente em cada outra conexão, mesmo naquela 
entre produção e consumo, ligada originalmente com as coisas. Mas é necessário 
compreender a distinção específica da ação da troca perante outras ações. Certo, as 
coisas têm certa consistência mesmo quando se deixam dentro de um processo de 
produção ou de consumo, para voltar a dirigir-se depois a elas, e nós não afirmamos de 
forma nenhuma, que a identidade das mercadorias seja o único gênero da identidade ou 
de consistência análoga à identidade.xvii Mas ela é a forma de identidade determinante 
para o modo racional de conhecimento47 e sua constituição lógica. 

Coisas deixadas de lado, depositadas, afastadas, guardadas para uso próprio, são 
deixadas a si mesmas, e enquanto tiverem alguma consistência, a possuem enquanto não 
nos ocupamos com elas. Na troca, porém, as coisas são idênticas, enquanto elas são 
exatamente objeto da ocupação dos e situam-se no ponto focal da atenção, e essa mesma 
ocupação e atenção as fixam na relação de equivalência como imutavelmente 
idênticas.48 Na troca se faz materialmente algo com as coisas, mas esse fazer prende-se 
contraditoriamente à condição de que nada ocorra nelas materialmente. A ação da troca 
é uma atividade física e material e constitui nessa característica uma negação exercida 
positivamente de qualquer manipulação que mude os objetos da troca, portanto os use 
produtiva ou consumptivamente, enquanto a equivalência tiver que valer. A existência 
material idêntica das mercadorias na equivalência é uma colocação exercida pela ação 
da troca activamente, não é de forma nenhuma uma pura ausência de alteração das 
coisas, consistente nos vácuos entre ações humanas de forma meramente passiva. Ela 
vale também contra toda falsidade material de sua pressuposição, como no caso de 
transações, que se estendem por lapsos de tempo mais longos, durante os quais os 
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objetos inevitavelmente se alteram se não houver intervenção humana. Ela vale, em 
poucas palavras, não com base nas coisas ou nos homens ou na natureza geral da ação 
humana, e sim ela é uma ficção necessariamente condicionada por motivos sociais. 

Mas quais são esses motivos? Da troca, pode-se a propósito deduzir que produção e 
consumo (pois ela é a ação que medeia entre eles) devem ter sido separados de certa 
forma para os homens. De que tipo é essa separação, e sobre o que ela se baseia, não se 
pode deduzir da troca pela referência geral à divisão do trabalho. Pois já a própria troca 
de mercadorias (e exatamente através da equivalência que a caracteriza) é forma de 
encobrimento de seu conteúdo histórico real. Detenhamo-nos contudo primeiro no 
reflexo de sombras, que se espelha daí na troca de mercadorias e em sua relação de 
equivalência. 

Primeiro, é evidente que se deve estabelecer uma distinção fundamental entre a troca 
desenvolvida de mercadorias, ou seja a troca baseada na produção de mercadorias e 
portanto troca de "valores", do intercâmbio primitivo no sentido de um movimento de 
troca com objetos de uso, sobretudo entre comunidades naturais.49 O caráter definidor 
da troca desenvolvida de mercadorias é a equivalência dos objetos trocados, e ela 
pressupõe uma separação social determinada entre produção e consumo, cuja origem e 
conteúdo real devem-se encontrar na exploração (cf. abaixo). Só a troca desenvolvida de 
mercadorias é ligada com a identidade, forma material e ser-aí que caracterizam a 
reificação. Ao contrário, não podemos decidir como se possa definir a troca primitiva, e 
se o conceito de troca é de todo defensável para o intercâmbio pensado no caso dela. 
Este modo ou modos de "troca" situam-se fora de nossa vista.50 

Segundo, se estabelece a afirmação de que os caracteres formais específicos da 
mercadoria não se podem abranger suficientemente, se a eles se coloque como 
fundamento somente o fato de que os homens devem ganhar seus meios de vida pelo 
trabalho, portanto esses meios de vida são objetos de consumo o produto e somente por 
isso são "valor de uso" e "valor". Não o condicionamento natural dado aos homens pelo 
trabalho, nem a pura distinção entre atividades consuntivas e produtivas, e sim o fato de 
que entre esses dois lados inevitavelmente correspondentes do ser-aí (Dasein) se inseriu 
uma contradição de carretar social, de forma que os objetos trocados para uma parte dos 
homens se tornaram somente produtos e para uma outra parte só objetos de consumo: 
isso forma a pressuposição fundamental para a troca desses objetos como "valores" e 
portanto a própria ambiguidade da mercadoria. A pressuposição da sociedade de troca 
de mercadorias não é uma característica natural, e sim uma forma de sociedade 
historicamente alterada. 

A partir deste fundamento histórico, a troca de mercadorias é somente a forma dialética 
de reflexão. Seus pressupostos estão encobertos sob a aparência de sua imediatez. "O 
movimento mediador desaparece em seu resultado e deixa seu rasto atrás."51 A 
reificação se pode constatar na troca mercantil e em suas formas, mas é impossível 
explicá-la a partir dela. Sua origem e sua fonte encontram-se na exploração, e só a partir 
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dessa é que a própria troca de mercadorias [a síntese interna da sociedade pela troca de 
mercadorias - Sohn-Rethel, 1970] precisa ter explicação. 

5. Troca de mercadorias e exploração 

Na fase da separação entre produção e consumo pressuposta pela troca de 
mercadorias52 encontra-se o fato de que é dividida em uma parte que só consome sem 
produzir e uma outra, que pro tanto só produz sem consumir. Em outras palavras, a 
exploração deve ter surgido antes que uma troca de meios de subsistência como valores, 
portanto troca de mercadorias, possa tornar-se interrelação social. A troca de 
mercadorias desenvolveu-se a partir de exploração, não vice-versa - a exploração a 
partir da troca.xviii  

Anotação de 1937: Com esta tese afastamo-nos em um ponto importante de Marx e 
Engels. "É bem verdade que a tese deles não era de que a exploração tivesse surgido da 
troca de mercadorias em todas as formas e em todas as circunstâncias. Mas se nos 
atermos à análise marxiana da mercadoria - e só ela pode servir teoreticamente de 
norma nessa questão -, então na base de seu enfoque só se pode pensar ou relações de 
exploração, que foram introduzidas ou até dissolvidas pela troca de mercadorias, ou 
então "relações diretas de domínio - e servidão" (K. Marx, O Capital, I, p.93), cuja 
conexão ou falta de conexão com a troca de mercadorias está completamente perdida. 
Nossa crítica à exposição marxiana do desenvolvimento da forma mercadoria dirige-se 
antes contra o fato de que ela não deixa nenhum espaço para o papel determinante da 
exploração no surgimento da troca de mercadorias. O desenvolvimento da expressão 
valor está representado como se ela fosse conceptível como um desenvolvimento 
contínuo e uma expansão das formas primitivas de troca, até a formação completa da 
forma dinheiro do valor. 

Quanto às conexões teoréticas de troca mercantil e exploração em Marx e Engels, 
referimo-nos sobretudo a três elementos. Primeiro à teoria (que leva até o centro da obra 
de Marx) da transformação do dinheiro em capital e da compra e venda da mercadoria 
força de trabalho. Aqui está evidente que a troca de mercadorias se representa como 
precedente ao sistema capitalístico de exploração. E isso com razão; pois a produção 
capitalista de mercadorias é da fato aquele sistema de exploração, que se desenvolveu 
primeiro sobre a base da troca de mercadorias, e que caso historicamente único de uma 
exploração segundo as puras leis da troca de mercadorias, ou seja segundo leis 
econômicas. Como segundo leis da completa equivalência mercantil, a exploração 
(segundo as leis da paridade da troca de mercadorias, a imparidade da mais valia pode 
ser o resultado) constitui o ponto angular da economia política e de sua crítica. Mas em 
Marx a transformação da troca simples de mercadorias em capitalista é apresentada de 
tal modo, como se não fosse historicamente necessário pressupor nenhuma outra forma 
de exploração. Em contraposição a isso, temos a convicção de que a troca de 
mercadorias só pode servir de forma a um sistema de exploração, porque ela mesma é 
forma dialética de reflexão e de superação da exploração, portanto nela já antes 
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penetraram outras formas de exploração. A exploração capitalista é a realização plena e 
final da troca de mercadorias e da reificação - tal como o idealismo filosófico da 
burguesia é a teoria final da questão da verdade -, porque a lei da troca de mercadorias e 
da reificação por sua parte é aquela da exploração. A troca de mercadorias não pode ser 
tratada teoreticamente como fenômeno histórico autônomo. Se isso ocorrer, então por 
fim a determinação formal da mercadoria, a reificação (e, enquanto se entender uma 
recondução da forma racional de pensamento a ela, ela mesma também) é reconduzida a 
um elemento formal, à forma de interrelação da troca. A aparência fetichística da 
autonomia formal desloca-se da consciência à forma mercadoria e dela à troca, mas 
nesta ela permanece grudada e deixa decorrer à sua margem toda a redução, contudo de 
novo sobre a base mística de uma forma formans que não resultou. 

É verdade que esta não foi opinião de Marx, mas a aparência, que a versão teorética de 
sua análise espalha, é de que basicamente a interação cooperativa dos indivíduos em 
uma comunidade natural e o relacionamento da sociedade burguesa mediado pela troca 
de mercadorias se distinguem somente pela falta ou presença da propriedade privada. 
Pois o trabalho humano é sempre entendido como "trabalho social", hoje como em 
todos os tempos anteriores; o que mudou, podem ser somente os modos de articulação 
do trabalho social. A cooperação natural e a conexão reificada entre os proprietários 
privados aparecem substancialmente como a mesma coisa - como relações sociais de 
trabalho. 

Isso prende-se também ao segundo elemento, à pura indicação da determinação da 
conexão entre troca de mercadorias e exploração na análise marxiana da mercadoria. 
Ela diz respeito ao surgimento histórico da relação de troca. "De fato, o processo de 
troca de mercadorias aparece originalmente não no seio das comunidades naturais, e sim 
lá onde elas acabam, em seus limites, nos poucos pontos onde elas entram em contacto 
com outras comunidades. Aqui começa o negócio da troca, e ricocheteia daí de volta no 
interior da comunidade, no qual ela opera desagregando." (K. Marx, Para a crítica da 
economia política, MEW, 13, p.35s.). Em O Capital encontra-se também a propósito 
(p.102): "O primeiro modo em que um valor de uso tem a possibilidade de ser valor de 
troca, é seu ser-aí como não-valor-de-troca, como um quanto que ultrapassa as 
necessidades imediatas de seu possessor." Também aqui, portanto, a exploração, a 
"desagregação da comunidade", é representada como consequência do "processo de 
troca de mercadorias". Isso repousa no fato que Marx não estabelece nenhuma distinção 
fundamental entre como a troca pode ter precedido a exploração (?), e como a troca 
surgiu da exploração, embora a diferença entre as duas coisas se anuncie bastante 
claramente na oscilação das expressões - "processo de troca das mercadorias" e 
"negócio de troca" - no lugar citado. De fato vale contudo a análise marxiana só para o 
negócio da troca no segundo sentido, portanto para aquela que nós denominamos 
exclusivamente "troca de mercadorias", pois ela supõe sempre a equivalência das 
mercadorias como ponto de partida. Mas enquanto Marx reivindica a equivalência 
também para o "intercâmbio primitivo", a reificação parece ter surgido sem quebra das 
relações naturais. 
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Enfim Engels em seu estudo sobre a Origem da família, da propriedade privada e do 
estado tentou de pesquisar historicamente a gênese da forma mercadoria que Marx 
tratou só formalmente. O escrito, com o qual uma discussão crítica aqui seria impossível 
por razões de espaço, quer preencher o vácuo, que Marx em sua análise da mercadoria 
tinha deixado aberto, ou seja de que ele não explica a propriedade privada, a 
característica para ele decisiva da troca mercantil desenvolvida. Engels persegue a 
formação da propriedade privada especialmente nos antigos e coloca com isso como 
fundamento de sua análise a suposição da prioridade da troca de mercadorias e do 
desenvolvimento do dinheiro antes da exploração. Com isso, porém, segundo nosso 
parecer, esta suposição, que é pertinente ao capitalismo (e aqui mesmo não sem 
restrições) emprega-se para relações de produção, para as quais ela não possui nenhuma 
exactidão. Com o enfoque de Engels, compare-se aquele de Rosa Luxemburg em sua 
Introdução à economia nacional, da qual o nosso foi muito influenciado. 

Quando e onde por vez primeira na história ocorreu a exploração? em que formas e de 
que modo? qual papel jogou a "relação primitiva de troca"? Em tais perguntas não 
entramos aqui. Elas nos desviariam do tema para um campo de dificuldades no 
momento insuperáveis, do qual não se pode prever a volta.xix Mas não cremos que a 
pesquisa dessas questões seja indispensável para nossa finalidade. Já a conclusão da 
troca de mercadorias à exploração é, ou pelo menos parece-nos, impossível por um 
caminho puramente analítico. A indução a partir de história que é necessária para isso, 
parece porém atestar que a troca de mercadorias em forma completamente desenvolvida 
e as formas de reflexão que lhe correspondem ocorreram somente no Ocidente - e por 
primeira vez na antiguidade grega -, conforme anuncia a cunhagem originária daqui do 
dinheiro em forma de moeda. Não foi porém por acaso que à formação da troca de 
mercadorias nessa forma amadurecida precedeu historicamente a exploração na 
manifestação oriental antiga do Egipto, da Mesopotâmia e suas ramificações. Para nossa 
pesquisa das condições de surgimento da reflexão racional interessa-nos só aquele 
desenvolvimento, de cuja raça genuína surgiu o capitalismo, portanto só o 
desenvolvimento ocidental. Seria grande a vantagem se se esclarecessem em geral os 
fundamentos do surgimento da exploração, portanto também dentro da economia 
primitiva; mas achamos contudo possível, entrar na análise, sem inaguentáveis perdas 
de conhecimento, primeiro nos reinos egípcios e mesopotâmicos antigos de exploração 
e assegurar as costas da pesquisa com determinadas delimitações conceituais. 

A essas delimitações pertence sobretudo uma determinação do conceito da "comunidade 
natural". Marx usa esse conceito em contrastes variados com a produção mercantil e a 
sociedade reificada, sem defini-lo contudo explicitamente. Para nós sua definição é 
indispensável, porque colocamos a exploração em lugar da troca no começo; e o 
conceito da exploração torna-se metodologicamente utilizável somente se for concebido 
como rigoroso afastamento das características de uma comunidade livre de exploração 
quer interna quer externamente. A construção conceptual de uma comunidade natural a 
seguir apresentada - no sentido de uma que seja livre de exploração - não representa 
nenhuma afirmação de existência histórica, mas é só um apoio conceptual para a 
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compreensão da situação de exploração. Com isso, compreende-se por si mesmo que o 
"natural" não se deve equiparar a uma comunidade original.xx  

Uma comunidade natural, livre de exploração, deve ser concebida como um grupo 
humano reunido por parentesco, o qual obtém seus meios de subsistência 
exclusivamente de seu próprio trabalho. Este enfoque inicial corresponde totalmente à 
definição marxiana na Ideologia Alemã (p.11[Landshut/Mayer]), segundo a qual os 
homens mesmos começam "a distinguir-se dos animais, tão logo eles começam a 
produzir seus meios de vida". Ao trabalho - em uma comunidade sem exploração - só 
podem ser subtraídos, prescindindo dos doentes, os inábeis por causa da idade, de 
maneira que o grupo forma um todo na medida em que não no momento atual, mas 
através da sucessão das gerações o consumo para cada indivíduo está vinculado à sua 
produção. Com isso, produção e consumo, para o indivíduo, separam-se materialmente 
na medida da divisão existente do trabalho - ele consome também dos produtos do 
trabalho dos outros, os outros também dos seus -, mas não humanamente, porque aqui 
os indivíduos existem só em virtude da identidade que liga as gerações, identidade do 
conjunto consuntivo com o produtivo: eles são seres capazes de viver só na medida 
dessa identidade. Percebe-se que o conceito de "trabalho próprio" e a identidade 
individual dos homens em uma comunidade natural, se essa deve ser livre de 
exploração, se resolvem no coletivístico e no genealógico, e esses só segundo o fio 
condutor do condicionamento vital generacional e material de uma tal comunidade e 
cada indivíduo nela. - O rasgo essencial para nós decisivo dessa constituição natural é 
que a conexão de produção e consumo, necessária para a vida aos homens em todas as 
formações sociais aqui possui seu enlace na identidade dos indivíduos consumidores e 
trabalhadores, trabalhadores e consumidores. Só se pode falar então dos indivíduos não 
em consideração isolada, e sim somente como membros do grupo parental de sua 
conexão de nascimento real ou suposta. Mais: ocorre na produção dos meios de vida 
uma certa divisão do trabalho para todos entre adultos e aptos ao trabalho. Mas através 
de sucessão das gerações e considerando as articulações da divisão do trabalho, os 
mesmos homens que produzem são aqueles que consomem, os consumidores são os 
mesmos que os produtores. De acordo com essa identidade o ser da comunidade é um 
todo, que nela tem a lei de sua capacidade de vida e de sua organização. Para realizar 
essa identidade (enquanto a exploração não deve penetrar na comunidade), o único 
sentido das normas deve ser de dividir o trabalho entre os capazes e de acordo com as 
mesmas de novo distribuir os produtos individuais obtidos pela divisão do trabalho 
entre os vários consumidores. Sua identidade individual não a têm os homens aqui para 
si, mas no todo da tribo, porque a ordem dela medeia para cada um sua identidade como 
produtor e consumidor; mas ela é a conexão da produção e do consumo de seus meios 
de vida em sua pessoa física. - Se produção e consumo, como aqui, são conexos na 
identidade física do produtor e do consumidor, então sua conexão é imediatamente 
prática; elas são vinculadas como distintas atividades corporais-sensíveis da vida dos 
mesmos homens. Sobre a base dessa vinculação sua produção e consumo são para os 
homens relação reciproca de medida, a qual se realiza para cada indivíduo nas regras da 
divisão do trabalho e do consumo entre membros de tribo. 
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A partir daí, a "separação social de produção e consumo", que encontramos na base da 
equivalência mercantil e da reificação, aparece em sua luz própria. Essa separação 
repousa sobre a destruição da identidade natural do produtor e do consumidor, e a 
reificação explica-se do fato que a conexão entre produção e consumo necessária à vida, 
quando ela não se encontra mais na identidade dos mesmos homens, deve encontrar sua 
conexão na identidade das mesmas coisas, em outras palavras na mercadoria. Mas a 
origem daquela destruição é a exploração. 

Contudo deve-se aqui distinguir entre exploração e exploração. Nossa construção da 
comunidade sem exploração dirige o pensamento primeiro a uma formação de 
exploração no interior da mesma, como produto de sua "desagregação", mesmo se ela 
pode ter sido provocada, no processo do desenvolvimento ulterior das forças produtivas, 
através de relações externas de troca ou por contatos violentos com outras tribos. 
Também com o surgimento de tais relações internas de exploração no seio da 
comunidade natural articula-se necessariamente uma reificação da conexão entre 
produção e consumo e portanto também da conexão do homem produtor e do 
consumidor. De acordo com nossa visão, isso porém não é aquele modo de reificação, 
que em sua formação ulterior leva ao tráfico de mercadorias e de dinheiro, como ele nos 
encontra nos povos antigos e enfim desemboca no capitalismo. A ele não pertencem 
ainda as formas racionais de consciência, que são características do ocidente. O 
desenvolvimento ocidental tem uma relação de exploração de outro tipo como raiz. 

De acordo com indícios arqueológicos, os reinos de exploração de longa vida surgiram 
no vale do Nilo e na planície da Mesopotâmia da maneira seguinte: tribos do interior da 
Ásia, expulsas talvez por mutações climáticas de suas sedes, vagando irromperam 
naqueles territórios fluviais; submeteram os povos ali sediados, instalaram-se sobre as 
costas dos mesmos e começaram a viver do produto excedente desses povos. A 
exploração que ocorreu no começo do desenvolvimento ocidental teria sido, de acordo 
com isso, exploração interétnica na forma clássica, exploração entre distintas 
comunidades como tais. Mesmo que nelas se tenha desenvolvido, antes dos embates 
entre elas, alguma exploração interna (o que em todo caso se deve supor para a tribo 
conquistadora), elas tinham todavia como um todo até então (não importa com qual 
distribuição interna) suas necessidades vitais cobertas por elas mesmas e consumidas 
internamente. A relação direta de domínio e de servidão, que surgiu do encontro entre 
elas, tem como conteúdo que aparte dominante deixou de produzir seus meios de vida, e 
com isso consumia sem produzir, e a parte dominada perdeu na mesma medida o 
consumo de seus produtos. Foi possível que essa superprodução dos explorados 
repousasse somente sobre um aumento notável da produtividade de seu trabalho; e a 
durabilidade desses reinos de exploração repousou sobretudo sobre a canalização dos 
rios construída e controlada pelos explorados. Isso mal precisa ser sublinhado 
explicitamente. 

A distinção essencial entre aquela exploração de gênese interna e esta externa, o 
fundamento para sua distinção, é que, no caminho interno, a colectividade da 
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comunidade natural se teria dialeticamente dissolvido em desenvolvimento contínuo em 
uma produção individual, enquanto, no caminho da gênese externa, a parte subjugada 
vem sendo explorada sobretudo e ainda por muito tempo como um colectivo (sem 
contar a inevitável modificação em sua conexão). A dissolução da colectividade, a 
ruptura da produção em seus elementos - terra, meios de trabalho e forças de trabalho - 
e a transformação desses elementos em mercadoria passam aqui por processos 
essencialmente diferentes do que em uma linha de desenvolvimento concebida 
endogenamente. O que temos que fazer, em toda essa discussão, é só a descoberta dos 
supostos metodológicos correctos, que se devem formular, para possibilitar o domínio 
conceptual do desenvolvimento ocidental ocorrido. 

Pela exploração interétnica que supusemos, portanto, a conexão necessária entre 
produção e consumo torna-se uma conexão entre exploradores só-consumidores e os 
explorados que pro tanto são somente produtores. A conexão de consumo e produção 
torna-se com isso lei de uma ligação totalmente nova dos homens entre si, que está em 
contraposição com o modo da conexão humana na comunidade natural, ou seja tem sua 
origem na divisão da identidade humana em separação de classes entre produtores e 
consumidores. Afirmamos quer a ligação classista dos homens através dessa forma de 
exploração é a forma inicial daquela socialização, que, por diferenciação e 
aprofundamento progressivo, determinou e caracterizou a civilização ocidental em 
sempre nova penetração de seus pressupostos, desde o oriente antigo, através do mundo 
antigo, até sua plena concretização no capitalismo europeu. Essa civilização não cresceu 
continuamente desde a tribo da conexão natural dos homens, mas a partir de uma quebra 
significativa e violenta com essa constituição. Se hoje se perseguem em sua 
descendência suas primeiras raízes, a linha leva de volta não ao membro individual da 
comunidade natural, mas muito mais à parte dominante de relação ocidental de 
exploração. 

A praxis dessa exploração é porém a apropriação direta, unilateral do produto 
excedente. A circulação da troca jogou para o começo e fundação desses reinos do 
mundo antigo papel tão pequeno, quanto presumivelmente [? - Sohn-Rethel, 1970] para 
seu surgimento. É bem verdade que, depois de uma formação mais adiantada de sua 
ordem e do surgimento de várias indústrias de luxo para sua classe dominante, sobre o 
terreno segurado e inabalado da exploração primária e direta, surgiu uma circulação de 
troca; e foi mesmo uma circulação de troca para atender às necessidades do senhor, mas 
com partes do mais produto apropriado do explorado. Essa é uma circulação de troca, 
que tem como base a relação primária de exploração, dela cresceu primeiro e cujos 
objetos são de uma constelação totalmente outra que os objetos de uma troca primitiva, 
promovida pelos próprios produtores. O comércio faraônico é promovido por 
exploradores com produtos apropriados dos produtores que eles despojaram, produtos 
excedentes, que são "entregues" para aquisição e "pagamento" de necessidades de luxo 
dos exploradores e que foram recolhidos e pagos para essa finalidade, conservados em 
depósitos e contabilizados. A propósito desses objetos de troca está certo que eles são 
"valores" e que são tratados como "mercadorias" desde o ponto de vista do valor oposto 
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como "equivalente". A esse comércio - comércio estatal na troca exterior com outros 
corpos políticos - aplica-se o conceito da "troca de mercadorias" no sentido aqui 
empregado. Mercadorias, nesse sentido, são assim sempre produtos de produtores 
explorados. A "duplicidade da mercadoria como valor de uso e valor", é "não valor de 
uso para seus possuidores, valor de uso para seus não possuidores", e com isso ao 
mesmo tempo o "caráter duplo do trabalho representado nas mercadorias", que Marx 
denomina o "ponto de partida", "ao redor do qual se move o entendimento da economia 
política", têm de acordo com isso sua origem na exploração, não na troca em si e por si. 
O caracter duplo do trabalho como produtor de valores de uso e como criador de valor 
coincide com a dupla significação, que o trabalho tem na relação de exploração, o 
trabalho dos explorados, por um lado produzir meio de subsistência (alimento, 
habitação, vestimenta) para si e outros, ao mesmo tempo porém produzir riqueza para os 
exploradores, riqueza no sentido puramente social, no qual ela significa que a riqueza de 
um é o espelho da pobreza do outro. 

O surgimento da troca de mercadorias como fruto de relações primárias de exploração 
("primário" ou seja relativo à troca) não significa, que a troca deva ter ficado limitada a 
esse nível, ou seja da troca externa com outros estados. Também internamente no reino 
egípcio se desenvolve uma relação de troca, não somente por parte dos oficiais 
faraônicos superiores que se tornaram poderosos, mas até por parte dos produtores 
explorados mesmo. Mas isso é incipiente, tal como entre os servos da Idade Média, é só 
uma troca com produtos próprios sujeitos à entrega - para compensar certos desajustes 
surgidos com o tempo no sistema da divisão do trabalho perante a organização do 
fornecimento -, portanto igualmente um fluxo de trocas com produtos caracterizados por 
valor, mas valor como reflexo da relação de exploração pré-organizada. Também aqui 
portanto o caracter valor não surge autonomamente da troca, mas ao contrário a troca 
mesma como de equivalentes só é possível sobre a base da relação preexistente de 
exploração e de acordo com suas condições superiores. Para a generalização do caracter 
do valor dos produtos joga com isso um papel sobretudo a medida crescente, na qual os 
explorados se tornam dependentes dos depósitos fiscais do faraó para sua própria 
subsistência e seus meios de subsistência devem ser ganhos de volta através de produtos 
adicionais ou de "crédito". Com isso o trabalho deixa de se dividir claramente no tempo 
em trabalho para os exploradores e trabalho para si mesmo; além disso, seu produto 
volta aos produtores em parcelas do produto conjunto dos trabalhadores todos, como 
corporificação particular do trabalho comum. Também a "abstração valor" dos produtos, 
a transformação do trabalho concreto útil em trabalho comum criador de valor, 
consuma-se em sua forma primária sobre o chão da relação de exploração direta e em 
seu quadro. Avançando a generalização do valor, que se encontra em relação recíproca 
com o desenvolvimento das forças produtivas, difundem-se entre topo e base do reino 
relações secundárias de exploração, com especialização correspondente da produção e 
sua técnica e com troca mercantil regular. Tudo isso já tem caracter de mercadoria e 
esgota-se com a decomposição do colectivo da ordem de produção submetida, em 
elementos individuais; esses são capazes de autonomização, portanto da reificação 
separada e da unificação material nas combinações de uma produção de riqueza mais 
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elevada. Mas também isso ocorre em conjunto sobre a base da exploração primária e de 
acordo com sua condição imprescindível e não leva à formação autônoma do caracter 
valor da riqueza. A emancipação daquele da exploração direta e a formação da forma 
valor no dinheiro acontece por primeira vez na antiguidade. 

A civilização antiga cresceu a partir da assimilação dos resultados finais do Mundo 
Antigo através aqueles que imigraram em seus territórios marginais: Gregos e 
respectivamente Fenícios, respectivamente Etruscos, etc. O resultado dessa apropriação, 
que com isso foi de antemão apropriação de riqueza e de formas e técnicas de geração 
da riqueza, é um novo sistema de exploração e de geração de riqueza, que superou o 
sistema do mundo antigo como pressuposto. A formação antiga da riqueza repousa 
portanto sobre as costas dos antigos ou, mais precisamente, no sentido dialético é a 
forma de reflexão da produção de riqueza do mundo antigo. Os Gregos não submeteram 
produção estrangeira colectivamente, e reorganizaram seu modo de trabalho, para 
consumir seu produto excedente em sua forma dada. Na formação grega da riqueza, 
sobretudo industrial, a exploração de ordens estrangeiras, "bárbaras" de produção, que 
teve lugar através de roubo, da troca ou em forma de tributos, significou só uma etapa 
preliminar - só em tempos tardios ela se torna condicionamento vital para a existência 
da polis -, na qual se obtinham os produtos, quase criações humanas da natureza, e deles 
então se gera primeiro a riqueza entre os próprios Gregos na polis, pelos artesãos 
gregos, mais adiante pelos escravos. Nesses produtos, o valor da riqueza é reificado em 
sua forma de valor de uso e a exploração em sua técnica de produção, na qual os 
escravos são só um instrumento ao lado de outros. Estes produtos obtidos segundo as 
normas da formação da riqueza são, dentro do mundo grego, mercadorias já de antemão 
comutáveis, eles estão em relação de equação-valor com outros produtos obtidos. Só 
através desse modo já reflexo da exploração, que ele tem como fundamento do conteúdo 
prático, a troca antiga de mercadorias pode levar à formação da forma pura de 
equivalente, ou seja do dinheiro, que portanto é basicamente forma equivalente de 
produtos do trabalho explorado. Ao mesmo tempo na forma dinheiro do valor completa-
se a reificação e o encobrimento do pressuposto do caracter valor tout court, da 
exploração. Na relação de equivalência das mercadorias ao dinheiro o valor aparece só 
como uma propriedade pertinente às mercadorias como tais para os homens em geral, 
em cuja realização os homens exercem só como homens sua essência separada de tudo o 
que é "natural". Primeiro simultaneamente com o fechamento e o escurecimento de seu 
conteúdo material real recai aqui de fato sobre os homens a autoria puramente humana 
da exploração, na forma de sua essência humana puramente abstrata, "espiritual", ou 
pensada, como homem, na qual ele ao mesmo tempo se desintegra com a materialidade 
de seu próprio corpo.(No item seguinte, consideraremos mais detalhadamente esta 
dialética do conhecimento puramente teórico ligado ao dinheiro, da "ratio", e seu 
questionamento sobre a verdade.)xxi - Também para a produção antiga de mercadorias 
aparece comisso evidente, que a troca de mercadorias tem por base a exploração e é a 
troca de produtos de trabalhadores explorados entre seus exploradores. 
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Contudo, a forma da economia mercantil, que obscureceu sobretudo esse estado das 
coisas e cuja explicação suficiente gera de fato notáveis dificuldades, é a economia 
mercantil da cidade medieval, à qual se pensa de preferência sob o título da "produção 
simples de mercadorias". Nela não há dúvida de que os produtos são trocados por seus 
próprios produtores e apesar disso em forma monetária, portanto como valores. A 
aparência está portanto perto de mostrar que o caracter-valor desses produtos (pois ele 
não é nenhuma propriedade natural do produto) deva surgir primeiramente da troca. 
Mas essa produção medieval de mercadorias em sua aparente "simplicidade" é de fato 
um resultado tardio amplamente mediado do desenvolvimento ocidental da exploração e 
a tem como base em uma forma tal que ela é mesmo a forma da reflexão dialética do 
modo antigo de exploração, tal como este já era a forma reflexa do sistema de 
exploração do mundo antigo. Esse encadeamento genético das relações de produção dos 
antigos reinos, da Antiguidade e da Idade Média europeia é o fundamento, porque nós 
cremos dever remontar até à exploração em sua forma ocidental original para a 
explicação do capitalismo (e para sua análise econômica). 

A reflexão da exploração, que está na base da formação da riqueza antiga, distingue-se 
da reflexão, sobre a qual repousa o desenvolvimento europeu, pelo fato que aquela é a 
reflexão da exploração por parte do explorador, enquanto esta ao contrário é a reflexão 
por parte do explorado. O produtor medieval é o antigo dependente e servo do senhor da 
terra [e só desfazendo-se de seus vínculos feudais chega à produção de mercadorias].53 
Sua liberdade burguesa ou, mais precisamente, sua propriedade privada burguesa do 
produto de seu trabalho, portanto a liberdade de valorizá-lo por conta própria, é o 
resultado da emancipação do produtor explorado do domínio da terra, o resultado da 
dissolução desse sistema de exploração da economia natural. [Nesse resultado da 
dissolução o terreno se coloca como uma alternativa, portanto como substituição desse 
sistema. O trabalhador produtor, pela primeira vez na história, torna-se sócio da 
sociedade "humana", ou seja da sociedade de apropriação (a libertação dos escravos no 
reino dos Romanos era, perante isso, puro resultado negativo da dissolução dele e não 
continha em si nenhuma alternativa a ele; a humanização do trabalho aqui era tão 
somente um pálido antegosto, uma promessa de um puro além, como no cristianismo).] 
Segundo sua origem, portanto, a propriedade privada burguesa é propriedade de 
produtores. Mas que o produtor aqui se torne proprietário, e mesmo proprietário na 
forma individual, autônoma, da propriedade privada, isso depende da identificação da 
produção com a geração de riqueza. O artesão medieval produz seu produto como valor, 
valor de venda, e enquanto for valor, ele é proprietário. Em sua produção o trabalho 
gera valor, porque a relação feudal de exploração nele está superada e dessa maneira 
tornou-se ela mesma ordem de produção. [O produtor medieval ganhou a liberdade de 
se explorar a si mesmo.] Ele forma sua força de trabalho como maestria, porque ela lhe 
serve como poder de gerar valor, e assim torna a exploração base de sua própria 
autonomia, como o luterano de acordo com Marx torna o clero romano seu "padreco 
interior". [De fato, a cidade possui sua liberdade também, no começo, só como 
privilégio principesco e como corporação de seus burgueses tem que pagar ao príncipe 
os tributos feudais, que antes os súditos individuais do feudo deviam pagar in natura.] A 
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tendência à emancipação das cidades perante os príncipes começa primeiro com a 
passagem a formas protocapitalistas de exploração, formas de exploração portanto, nas 
quais o burguês autoexplorador se desenvolve ulteriormente em explorador de outros. 
[O caminho vai do explorado da economia natural feudal, através do autoexplorador na 
produção "simples" de mercadorias da economia urbana da primeira fase, até o 
explorador de força de trabalho alheia no capitalismo inicial.] Nessa transformação dos 
explorados em exploradores cumpre-se aquela inversão decisiva para o capitalismo - da 
relação condicionante entre troca de mercadoria e exploração. Enquanto em todas as 
formas anteriores de produção de mercadorias, a troca de mercadorias era troca sobre a 
base e segundo as leis da exploração, dessa inversão surge uma exploração baseada e de 
acordo com as leis da troca de mercadorias. A exploração que daqui surge, 
"economicamente" condicionada, não é mais encoberta só na determinação formal, ela 
ocorre também ainda só nas formas da troca de mercadorias [e é portanto o fenômeno 
único de uma exploração de acordo com as leis paritárias da não exploração]. A 
explicação desse fenômeno que Marx encontrou é que, segundo as leis da propriedade 
privada burguesa desenvolvida, a relação entre explorador e produtor transforma-se ela 
mesma em relação de troca, na compra e venda da mercadoria força de trabalho. [A 
conexão social da troca desenrola-se como separação plena de propriedade e trabalho.] 
A conexão da troca abarca a sociedade em conjunto e torna-a um único sistema de 
apropriação. Nele o trabalhador explorado, como vendedor de sua própria força de 
trabalho, torna-se ele mesmo homem segundo as normas da apropriação e o trabalho se 
torna trabalho humano abstrato, trabalho humano em geral.xxii 54 Com a plena 
realização da forma mercadoria e sua coisicidade, ao mesmo tempo o seu oposto, a 
praxis material, torna-se humanizada, com a completude da subjetividade teorética da 
parte do explorador, a classe explorada torna-se sujeito prático. [Ou seja o 
desenvolvimento da classe capitalista e o desenvolvimento do proletariado são conexos 
dialecticamente, não só pragmaticamente.] 

6. A exploração como origem da reificação 

A troca de mercadorias é forma de reflexão da exploração. Qual que seja sua 
determinação formal55 em cada caso, depende das relações de exploração, que a 
fundamentam, ou que ela superou assumindo em si, ou aquelas que ela opera por sua 
vez. Portanto o ponto de partida não é a troca de mercadorias, mas a exploração. - Para 
o que segue devemos restringir-nos ainda mais que até aqui a uma exposição abreviada 
em forma de teses. 

A origem histórica da reificação é a exploração. Não como mercadoria, mas como 
objeto de apropriação direta, unilateral o produto do trabalho é originariamente uma 
coisa. As primeiras coisas idênticas historicamente existentes foram - entendendo o 
exemplo em princípio - os produtos dos súditos egípcios depositados nos silos fiscais 
dos faraós. A identidade material do objeto de apropriação em um outro produto, 
produzido pelos explorados, é o mesmo que o objeto consumido pelo explorador. Ele é 
transferido do produtor ao consumidor como coisa idêntica através da apropriação. A 
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apropriação é tão estranha à produção, que ela é dominada somente pela preocupação de 
que a coisa, para ela, não vá estragada ou perdida. A identidade material do objeto de 
apropriação56 é á contrapartida precisa à identidade dos indivíduos em uma 
comunidade natural, que tenha por conteúdo que, através da ordenação distributiva de 
trabalho e uso na tribo,xxiii o indivíduo produtor é o mesmo que o consumidor. A 
reificação é a operação da divisão da identidade humana, que ocorre pela exploração, 
em sociedade de produtores e sociedade de consumidores. Em sua dialética histórica ela 
leva enfim à constituição da classe trabalhadora como sujeito, que pode superar essa 
cisão e estabelecer planejadamente a unidade social de produtores e consumidores na 
situação moderna das forças produtivas. 

A identificação e reificação dos produtos do trabalho processa-se pela praxis da 
exploração, como [com base oposta] a identidade individual natural de membros de uma 
tribo através da praxis da distribuição da raça.xxiv O que se deve organizar para instituir 
duradouramente uma relação de exploração ( à distinção do roubo), é portanto a 
apropriação através de domínio estável dos exploradores sobre os explorados. A ratio 
da exploração e de toda articulação e ordem de vida que repousa sobre a exploração é a 
ratio da apropriação. 

As relações da identidade são as relações de apropriação da exploração. Elas mudam 
com os métodos de apropriação desta. Se, em etapa ulterior, o trabalhador explorado 
como escravo é trocado e chega à propriedade de seu explorador como mercadoria, a 
identidade experimenta uma reflexão e obtém uma corporificação empírica como meio 
da apropriação no dinheiro. No próximo item teremos que advertir, que a identidade, na 
qual então os exploradores reflectem não só os objetos de sua apropriação, mas 
reflectem a si mesmos como sujeitos pensantes, é o dinheiro, com o qual eles compram 
escravos e o corpo se alheia a eles como uma coisa.xxv Não que seu corpo coisificado, 
do qual o homem explorador de escravos se distingue do sujeito pensante, seja o 
escravo: sua materialidade de coisa é como aquela do ouro, que como dinheiro é o 
equivalente para escravos, como a função identificadora do sujeito pensante equivale à 
função de equivalente do ouro como dinheiro.xxvi Dado que o próprio trabalho se 
reificou no escravo, a produção deve ser construída como conexão entre coisas, a fim de 
que ela possa ter lugar dentro desse sistema de apropriação. 

As relações de apropriação da exploração são relações da socialização de classes entre 
os consumidores exploradores e os produtores explorados. Pois as relações de 
apropriação da exploração são relações de identidade, porque elas são relações da 
ligação material da produção e do consumo colocados em pólos humanos separados. 
Isso significa, que as relações da identidade são a priori relações de ligação social das 
classes de exploração segundo a lei da conexão entre produção e consumo necessária 
para a vida. 

Essa conexão prática da comunidade natural transforma-se pela exploração em uma 
causalidade estranha perante os homens, dominando "extra-humanamente" como 
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"segunda natureza" sobre seu ser, a causalidade da lei do valor. Quanto trabalho exigem 
para ser produzidos os artigos, é uma questão que para os exploradores não tem mais 
peso nenhum para seu consumo, porque eles ganham esses objetos não pelo trabalho, e 
sim por um mecanismo social estabelecido de apropriação. A produção não pode mais 
aqui acontecer de acordo com a medida do consumo, o consumo não mais de acordo 
com a medida da produção. Em lugar da medida entram relações monetárias, portanto 
relações de apropriação, e só através delas produção e consumo ainda são mediados de 
modo cego. Com base e para as finalidades dessa causalidade adere aos produtos do 
trabalho a vigência enigmática do valor. Com base na exploração produção e consumo 
podem assim ser ainda organizados só pela racionalidade da apropriação; e essa é sua 
organização sob o ponto de vista do valor e pelas normas da identidade, da forma 
reificada e do "ser-aí". 

O nexo causal de produção e consumo adquire a forma da equivalência, pela identidade 
do membro de mediação, do objeto de apropriação e do valor. O consumo apropriado, 
em seu todo (ou seja no quadro conjunto da sociedade), deve ser igual à produção 
realizada, não porque consumo e produção em e por si se encontrem em tal relação de 
igualdade e se meçam quantitativamente, e sim porque sua relação concreta de medida 
está rasgada. Tampouco subsiste a equação entre produção e consumo diretamente, mas 
sim como relação de troca pelo valor, no qual elas têm determinação quantitativa, mas 
como qualidade abstrata, não relacionada. Contra os consumidores exploradores atua a 
equação de modo que todo valor apropriável deve ser gerado pelo trabalho, é valor de 
trabalho quantitativamente igual; contra os produtores explorados opera a equação de 
modo que seu produto só tem valor na medida em que ele lhes facilita o consumo. 
Ambas as equações são desligadas entre si, embora a vida da sociedade depende de que 
elas no fim sejam reciprocamente congruentes. Mas sobre isso decide só o fato, cego 
perante o resultado. Na troca dos valores como mercadorias, entendida em nosso 
sentido, portanto entre exploradores, a relação de igualamento do valor da produção e 
do consumo alcança a forma reflexa da equivalência. A equivalência pressupõe, 
segundo o enfoque aqui defendido, que cada um dos que trocam obtém suas 
mercadorias de uma relação de exploração. A equivalência é um postulado, o postulado 
da congruência cruzada da equação de produção e consumo de ambas as mercadorias. 
Na relação de equivalência de duas mercadorias tomam parte quatro instâncias 
humanas, os dois exploradores que trocam e os produtores explorados de cada uma, e as 
relações das quatro instâncias encontram-se em ambas as mercadorias em relação 
cruzada de forma relativa e de forma equivalente de valor reciprocamente. Isso quer 
dizer que a equivalência das mercadorias na troca está baseada na exploração e a inclui 
em si como pressuposto. Ela é a expressão de sua reflexão. 

A praxis da apropriação (unilateral ou recíproca) não é a praxis da produção, ela é seu 
oposto. Na socialização conforme leis da apropriação a equação nelas postulada de 
produção e consumo não chega nunca à realização. A contradição no terreno da 
exploração não se pode anular, porque a própria exploração a gera primeiro, e renova 
isso em cada instante e através de cada método de apropriação. É essa dialética do 
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fracasso constitutivo da socialização da exploração, que a empurra de um sistema de 
apropriação a outro, porque estes sistemas geram para si mesmos os problemas, a cuja 
solução eles se voltam, para assim ter que concretizar a exploração, em reflexões 
sempre renovadas sobre seus pressupostos, enfim até a plena identificação com a 
própria produção, ou seja até o capitalismo. Neste, porém, a dialética de lei do valor, a 
contradição de apropriação e trabalho (a qual se consumiu nas ordens anteriores de 
facticidade da apropriação como lei da fatalidade operando lentamente seu ocaso), 
assume a forma imediatamente contraditória, de que o trabalho, até mesmo ele como tal, 
como trabalho humano abstrato, produz a disparidade da mais valia, e a produção de 
mercadorias através de seu acontecer gera seu não-acontecer, a crise, a conjuntura. A 
forma cíclica de existência do capitalismo é de fato a existência entre ser e nada, como 
Hegel a desenvolve como dialética; só que esta não é "a" forma "do" ser.xxvii  

Se denominarmos de comunidade "natural" a conexão dos homens livre de exploração 
na divisão do trabalho do grupo de parentesco, então a articulação classista merece o 
nome de "sintética" a partir do motivo gerador da exploração. Na química se entende 
como sintético um produto, por exemplo borracha sintética, um material produzido pelo 
homem com propriedades semelhantes às do "natural", de acordo com a finalidade de 
uso. A socialização reificada é análoga à síntese química no sentido que ela (à diferença 
da sociedade natural "ainda não arrancada do cordão umbilical da conexão natural da 
espécie") é totalmente obra de homens. Ela é puro resultado da exploração, portanto, de 
manipulação humana, que se refere não a necessidades físicas da vida, como trabalho e 
consumo, mas a uma relação entre homens, mesmo se em vista de seu trabalho e 
consumo. Pelo engate entre atividade produtiva e consuntiva nas relações de exploração 
entre homem e homem é que primeiro começa para os homens a separação entre seu ser 
"humano" e suas necessidades físicas de vida como pura "natureza"; e vice-versa, esse 
condicionamento da vida pela produção e consumo como causalidade cega da natureza, 
começa a dominar seu "ser homem" no sentido contrário a seu agir. A distinção entre 
esta socialização e a síntese química é que esta se processa de forma escolhida e 
planejada por seu autor, enquanto a articulação de classes dos homens, ao contrário, 
acontece de forma não decidida pelos exploradores e não consciente. O essencialmente 
humano que se forma, é portanto exatamente aquilo que o homem não pode dominar, o 
ser do homem alheio a ele mesmo. O que os exploradores querem e efectuam 
planejadamente (inicialmente, pelo menos na relação direta de domínio e sujeição), é a 
apropriação de produto alheio; mas o resultado que daí decorre, a reificação da 
socialização segundo leis de uma causalidade natural econômica, é consequência 
totalmente imprevista de seu agir. Contudo, a distinção não é tão grande como parece; 
pois tão pouco quanto o explorador também o químico autor da tarefa, que ele 
desenvolve, é cego a respeito das consequências, e exatamente tanto como outro a 
respeito das consequências econômicas de sua síntese. A verdadeira distinção é muito 
mais de que exatamente a síntese do químico é consciente, na socialização ao contrário 
é cega. Mas isso não é por acaso. Nem a síntese da química ou de uma outra ciência, 
nem o conceito geral filosófico da síntese teria sido historicamente possível, se já a 
socialização concreta no sentido íntimo desse conceito não fosse "sintética".xxviii 57 
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O uso do conceito de síntese na constituição da socialização classista é um meio 
estrategicamente eficaz para debelar o idealismo com suas próprias armas. Pois assim, 
para a explicação de um mesmo fenômeno, que é o método experimental das ciências 
naturais, pode-se contrapor à substrução idealista de uma síntese transcendental (cujo 
portador é a autonomia do sujeito), pode-se contrapor a afirmação de que, se de 
"síntese" se tratar, só uma ocorre, que realmente seja probatória, e que, provindo de 
autoria humana, tornou primeiro possível todo conhecimento conceptual - ou seja a 
socialização classista dos homens pela exploração. Esta é "sintética" de acordo com os 
mesmos critérios, que o apriorismo coloca na base de seu conceito de síntese, ou seja 
uma ligação segundo relações de identidade, e ela é o modo original de tal ligação, 
porque a identidade como caracter formal do ser-aí e da coisa surge historicamente 
primeiro da relação de exploração. A síntese constitutiva, à qual todo conhecimento 
teorético logicamente bem como geneticamente remonta, é a reificação e a socialização 
material, que se opera pela exploração. A liquidação crítica do idealismo resume-se na 
prova dessa proposição, no sentido da liquidação das antinomias, nas quais a própria 
razão enreda os homens pelo fetichismo da reificação. 

É um erro de materialismo vulgar dizer que a explicação genética de uma forma de 
pensar a partir do ser social negue validade a sua vigência, e remeta o conceito de 
verdade aos outros fetiches do domínio de classe. Esta crítica materialista dirige-se não 
contra a validade do pensamento e do conceito de verdade da razão, mas tão somente 
contra a fetichização de ambos, sua dogmatização em validade atemporal e a verdade 
absoluta: e isso exatamente porque essa dogmatização falta à razão e é pensamento 
falso. Pode-se reconhecer, por exemplo, no discurso reitoral de Wilhelm Windelband, 
na condução lógica dos pensamentos, como a absolutização idealista do conceito de 
validade acaba na negação da razão e de sua pretensa validade devido à antinomia, na 
qual ela se enreda na questão da gênese. O idealismo apriorístico está em sua última 
consequência em concordância com o materialismo vulgar, e vice versa. O ponto de 
vista racional do pensamento é tão pouco aquele que absolutiza a validade contra a 
gênese, quanto a gênese contra a validade: ao contrário, ele é o que supera sua 
antinomia. A superação ocorre no ponto de vista metodológico, e onde o pensamento 
racional é explicável como pensamento necessariamente condicionado socialmente, de 
tal modo que uma condição social se mostra como o fundamento de sua validade. Pois 
com isso mostram-se como historicamente condicionados quer a gênese como medida 
da validade, quer toda validade e verdade do pensamento.xix  

Exatamente para essa colocação do problema parece-nos porém o conceito da síntese 
metodologicamente interessante. Ele foi primeiro formulado por Kant, para questionar a 
realização do conhecimento como conhecimento válido, certo no sentido idealista, para 
apresentar a síntese da formação do conhecimento como síntese a priori ou, o que é o 
mesmo, para provar sua deduzibilidade a partir de puros conceitos (não como problema 
espaço-temporal). Nisso Hegel não se distingue de Kant. Ele entendeu a síntese como 
gênese do conhecimento e com isso chegou ao modo de pensar dialético, mas esta 
síntese ele a deduz como pura filosofia, torna assim a dialética sistema da verdade 
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absoluta e a superação da antinomia de validade e gênese puramente formal. Enquanto o 
materialismo contesta o apriorismo da síntese, ele coloca primeiro a tarefa de pesquisá-
la historicamente. Essa pesquisa resume-se para o materialista na análise e 
fundamentação da reificação, em vez de, como para o idealista, na auto-análise do 
"conhecimento". Por outro lado, a análise da reificação encontra na tarefa de provar o 
surgimento histórico do conhecimento sua medida crítica. Pois a reificação torna-se 
primeiro compreensível como o fundamento histórico do conhecimento válido, se ela 
por sua parte for reconduzida a sua raiz histórica, humana e prática. Inexplicabilidade 
genética de formas de conhecimento significa compenetração insuficiente da reificação. 
À aparência apriorística do conhecimento corresponde sempre uma aparência de 
facticidade do ser reificado. O idealismo apriorístico é liquidável só conjuntamente com 
o materialismo vulgar, e vice versa. 

Tentamos tornar claro que a reificação nasce da raiz da exploração. Nela a identidade, a 
forma-coisa e o ser-aí têm sua origem histórica, humana e prática. Ao mesmo tempo são 
as formas de negação dessa origem: a identidade é a negação de sua origem prática, a 
forma-coisa a negação de sua origem humana, o ser-aí a negação de sua origem 
histórica.xxx Nesse caracter de negação de sua origem são elas as formas de ligação da 
socialização de classes dos homens na relação dos consumidores exploradores e dos 
produtores explorados. Por outro lado, a socialização de classes tem caracter formal 
sintético através dessas formas de ligação ou por sua mediação reificada. A explicação 
da gênese histórica do conhecimento racional está portanto na questão, como se chega à 
reflexão lógica da síntese social ou ao surgimento da subjetividade. 

7. O dinheiro e a subjetividade 

Entendemos o conceito da subjetividade no sentido do sujeito do conhecimento. O 
pensamento do sujeito do conhecimento pressupõe uma espécie de autoreflexão, na qual 
o indivíduo "se" distingue como ser pensante de seu corpo e de tudo o que é material no 
espaço e se pensa como idêntico através do tempo, independentemente de alterações 
espaço-temporais, quer de seu corpo quer de outras coisas. A questão se o ser do "Eu" é 
suposto como substância imaterial ou como puro suporte de funções do pensamento, 
não joga papel nenhum para o nível de generalidade, na qual se encontra a pesquisa; 
antecipando nossa explicação da subjetividade, note-se que ela se relaciona com a 
substituibilidade econômica da função do dinheiro com material monetário.xxxi 
Terminologicamente, pode-se denominar de "sujeito teórico" esse Eu que se distingue 
do corpo como ser pensante. Nossa explicação para seu surgimento histórico é, que o 
sujeito teórico surge da identificação do homem com o dinheiro. O sujeito teórico é o 
possuidor de dinheiro.xxxi  

Marx chamou o dinheiro de "mercadoria geral". Apresentemo-nos para onde remonta 
essa generalização da mercadoria. A forma original da identidade é produto apropriado 
na relação direta de exploração (ou seja na relação direta de domínio e servidão por 
apropriação unilateral). A história da origem do dinheiro é a história da origem da 
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autonomização polarizada da forma de identidade perante o produto apropriado. A 
autonomização da forma de identidade no dinheiro desenvolve-se por graus através de 
várias reflexões da relação primária de exploração. Já a primeira forma da troca de 
mercadorias, aquela entre os faraós e os chefes vizinhos (de reinos exploradores em 
parte surgidos primeiro no impulso dessa troca mercantil), contem a reflexão da relação 
de exploração como tal, uma equação da exploração aqui e lá. Ela coincide com a 
primeira separação do produtor explorado com respeito a sua ordem colectiva 
originalmente pertencente a um todo indivisível, a separação do escravo como 
componente humana dessa ordem perante seus elementos materiais, não-humanos, 
apropriáveis separadamente. Já na etapa do comércio estatal egípcio e vétero-oriental 
escravos tornam-se objetos de troca contra mercadorias materiais (por sua parte, 
produtos já acumulados de produtores explorados). A "abstração-valor" pela 
generalização da equivalência é tão somente a expressão formal material da abstração 
do homem explorado com respeito às condições materiais de trabalho (elementos 
materiais da ordem da produção) e perante a especialidade de seus produtos. 
Perguntemo-nos, sem perseguir ulteriormente as etapas genéticas, que grau e que 
determinação formal assumiu essa abstração na forma dinheiro do valor das 
mercadorias.58 

O dinheiro, como corporificação autônoma da materialidade e validade do valor do 
objeto de apropriação, de acordo com Marx, é a forma-valor "simples e comunitária, 
portanto geral",59a forma de permutabilidade de todos os objetos de apropriação entre 
si. "Como valores, elas [as mercadorias] são idênticas, materiatur do mesmo trabalho ou 
a mesma materiatur do trabalho, ouro. Como matéria da mesma forma do mesmo 
trabalho elas mostram só uma diferença, quantitativa..."60 Mas o trabalho, cuja 
representação geral é o dinheiro, é trabalho de trabalhadores explorados. A abstração 
valor das mercadorias em forma geral, equivalente para todas as mercadorias, inclui em 
si a abstratificação dos trabalhadores explorados, seu nivelamento como corpos 
humanos abstratos.61 O dinheiro relaciona-se ao trabalhador explorado na generalidade, 
na qual ele produz mercadorias trocáveis entre si, valores transformáveis em dinheiro, 
portanto vale ele mesmo como trocável com qualquer outro trabalhador explorado para 
a produção de cada mercadoria e espécie de mercadoria. A permutabilidade geral das 
mercadorias por dinheiro inclui em si a permutabilidade geral dos trabalhadores na 
produção das mercadorias, sua forma geral mercantil como coisas humanas homogêneas 
trabalhando. É na base dessa homogeneidade que eles se diferenciam primeiro. 

Por outro lado, a forma-coisa, em forma do dinheiro, que surge da apropriação, ganha 
ela mesma a forma existência de ser meio de apropriação. Como dinheiro o ouro, ou 
qualquer outro material moeda, não tem outra finalidade senão de comprar, alcançar a 
propriedade de mercadorias a seu possuidor. No dinheiro, a ação de apropriação do 
explorador alcança caracter funcional. Definimos a função geneticamente como a ação 
reificada de apropriação do explorador. Sua definição por seu conteúdo depende da fase 
de reflexão da apropriação (que seja função do dinheiro, função causal, função 
matemática, etc.), mas deve definir-se sempre no último recurso como variação da 
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relação, na qual se encontra a ação de apropriação do explorador na relação original de 
exploração, quer seja para a produção do explorado, quer seja para o consumo do 
explorador. O conceito da função inclui em si a relação de duas ações - reificado: dois 
fenômenos -, das quais uma provoca o acontecer da outra só pelo fato dela mesma 
acontecer. Que a provocação ocorra, é o postulado da exploração, na qual a produção 
acontece por meio da apropriação e segundo a razão da apropriação. O conceito da 
função postula, originalmente, o funcionamento da exploração. Ele contem a ficção, de 
que a síntese da apropriação seja a síntese da produção e do consumo, mas elimina o 
quidproquo pelo fato de que ele expressa esta última síntese, que só pode seu uma 
síntese humana prática (na comunidade natural ou em uma sociedade socialista), como 
síntese funcional, ou seja como uma relação entre coisas e fenômenos materiais. A 
relação funcional é a forma de reificação ou a formalização da coação física, que o 
explorador exerce sobre o explorado, para que este trabalhe para ele. Como função do 
dinheiro a relação de apropriação da produção assumiu a forma do postulado, de que a 
troca mercadorias-dinheiro provoca entre os exploradores a produção de mercadorias 
com valor monetário. A provocação tem sucesso, porque entre as mercadorias, que só 
exploradores trocam contra dinheiro, encontra-se a mercadoria-escravo que 
trabalha.xxxii A perfeita relação funcional econômicas ou a exploração funcional 
perfeitamente econômica ocorre primeiro quando o processo social de troca das 
mercadorias provoca a prestação "livre" de trabalho dos explorados, ou seja no 
capitalismo. 

O dinheiro é a "mercadoria geral", porque é o meio socialmente válido de apropriação 
de todas as mercadorias. O dinheiro comporta-se em relação às mercadorias individuais, 
que ele compra, como a ação do apropriador para com os objetos de apropriação na 
relação direta de exploração. Na duplicação de formas do reino da exploração, em 
forma mercadoria e forma dinheiro, a polaridade da relação de exploração se estabelece 
coisificada como relação das mercadorias entre si, enquanto uma delas, o ouro, torna-se 
representante exclusivo do valor, que todos os produtos dos produtores explorados 
contem, mas que se realiza porém só pelo ato da apropriação, pelo qual ele chega às 
mãos do explorador. O dinheiro é forma de reflexão da apropriação e exige a partir 
disso a identificação de seu possuidor com ele mesmo. Esse possuidor entre os Antigos, 
tal como o capitalista do Ocidente, é só o explorador; pois o dinheiro é na antiguidade o 
instrumento funcional da exploração, o meio de apropriação de escravos. Nossa 
afirmação é que essa identificação do possuidor do dinheiro com a função do dinheiro, 
sobre a base única daquilo que o dinheiro é, é o ato de origem da subjetividade teórica. 
Na incompletude de nossa análise do dinheiro e de sua gênese histórica, essa construção 
genética da subjetividade é contudo aqui possível só em forma de acenos em seus traços 
mais gerais. 

O dinheiro é a forma de reflexão dialética e o portador concreto da apropriação em sua 
generalidade abstrata. Para o dinheiro não se deve olhar quem se serviu dele como meio 
de apropriação, nem o que foi com ele adquirido. Como ele pode comprar todas as 
mercadorias, pode trocar todas as mãos e é nisso que ele comprova sua identidade. No 
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dinheiro todas as mercadorias se podem trocar e todos os possuidores podem se revezar. 
Além disso, como vimos, no polo oposto aos possuidores do dinheiro, os produtores 
explorados de mercadorias que valem dinheiro são intercambiáveis quer entre si, quer 
entre os possuidores de dinheiro. Enquanto o possuidor de dinheiro se identifica com a 
função de seu dinheiro, consequentemente ele se identifica com todos os possíveis 
possuidores de dinheiro. Essa identificação dos possuidores de dinheiro como sujeito 
simples e comum, portanto geral, da ação de apropriação reificada e funcionalizada 
refere-se à identidade da função do dinheiro em todas as peças de moeda e do dinheiro 
em qualquer mão; ela concerne o dinheiro enquanto a validade do ouro como dinheiro 
está vinculada à unidade idêntica da função do dinheiro em geral. A identidade de todos 
os sujeitos na subjetividade uniforme e comum refere-se à pura validade da função do 
dinheiro, que não é nenhuma propriedade do ouro, e sim a propriedade da função do 
ouro (ou de um pedaço de papel) como dinheiro, portanto algo totalmente imaterial. - 
Por outro lado, esta função do dinheiro realiza-se só na peça individual de ouro, cuja 
matéria decide sobre se ele paga ou não paga, se está lá ou não está lá, se é praticamente 
possível ou não comprar mercadoria. A matéria da peça de ouro, o ouro ou o papel da 
nota, só serve para a materialização de sua função e lhe dá realidade, a qual é 
indispensável para relacionar-se a outra mercadoria real. A matéria do dinheiro é o 
critério do puro ser-aí da função de compra e mede quantitativamente o ser-aí de outra 
mercadoria material.xxxiii Mas esta matéria, que aparece aqui como sinal e medida da 
realidade do dinheiro e das mercadorias, é tão somente reificação do trabalho, que é o 
fundamento real da existência das mercadorias, e na verdade do trabalho de 
trabalhadores explorados, de sua atividade física para a produção de mercadoria. A 
matéria das mercadorias e seu equivalente, o ouro, é "materiatur" do trabalho de 
trabalhadores corporais, corporeidade dos escravos transferida e realizada na mercadoria 
pelo trabalho. Como o possuidor de dinheiro se identifica como sujeito imaterial da 
validade na função do dinheiro identicamente uniforme e geral, tanto na matéria de seu 
dinheiro enquanto igualmente puro corpo material, que cria primeiro o ser-aí de sua 
subjetividade e de seus atos válidos. Pela validade de seu pensamento o possuidor do 
dinheiro é idêntico com todos os outros possuidores de dinheiro - Ele: portanto também 
os outros; somente por seu ser-aí corporal: Ele: portanto não os outros. Em relação com 
o ter e não ter do dinheiro como ouro excluem-se reciprocamente todos os exploradores 
como particulares ou "concorrentes", enquanto eles, em relação à validade de seu ouro 
como dinheiro, formam a mesma sociedade de exploradores.xxxiv A sociedade de 
exploradores tem a formação da classe, mas entre os antigos é a classe dos homens pura 
e simplesmente, porque só o explorador é "homem", sujeito legítimo e reflexo da posse 
de dinheiro, enquanto ao contrário o explorado é a privação de ser homem, a coisa 
humana puramente física, o "objeto" do "sujeito". A realidade material do corpo do 
explorador é aquela dos corpos humanos abstratos dos escravos, mas medida não 
segundo o trabalho, e sim pela realidade concreta do material monetário, o ouro, com a 
qual todo trabalho se abstrai, porque ele vive só dos produtos do trabalho, com o qual o 
corpo dos escravos de identifica. O possuidor de dinheiro como sujeito tem só a teoria 
do trabalho, do qual o escravo tem a prática. Teoria e praxis do trabalho são distribuídas 
entre os pólos classistas da relação de exploração. Esses pólos não se reconhecem mais. 
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Como se apresenta então a teoria do trabalho, a teoria do explorador coisificado em 
possuidor de dinheiro? 

Ela é a teoria do "sujeito em geral", ao qual nenhum outro sujeito encontra no campo de 
seu conhecimento, porque ele mesmo é a identidade da validade de todos os sujeitos 
possíveis. Mas por parte da composição de sua percepção e da realidade atual. do pensar 
ela é, ao contrário, a teoria do indivíduo isolado, porque seu corpo tornou-se 
fundamento de alheamento perante todos os outros indivíduos. A teoria do sujeito é a 
pura teoria do trabalho, cuja praxis se apresenta como técnica construída teoreticamente; 
mas o objeto do pensamento dessa teoria não é o trabalho, e sim a matéria, na qual o 
trabalho se reificou nas mercadorias, e o ser-aí das coisas determinado pela matéria. 
Para quem explora, a partir de quando ele é sujeito, o trabalho alienou-se em "natureza", 
a qual forma o oposto do "humano"; pois sua relação com a produção das mercadorias é 
contudo mediada somente através do processo social de troca das mercadorias e de sua 
ordem funcional. Para organizar o trabalho como produção de valor mercantil, ele deve 
reproduzir toda a conexão funcional dessa mediação, e deve reproduzir isso enquanto 
esta conexão é conexão fechada da reificação de acordo com a função unificadora do 
dinheiro. Esta reprodução mental (baseada na identificação do explorador com a função 
do dinheiro, portanto emanando do princípio da unidade do pensamento) esta 
reprodução da conexão da exploração fechada em si, refere-se à produção ou é 
"conhecimento" válido, enquanto ela reproduz aquela conexão como nexo existencial 
das coisas de acordo com seus fundamentos íntimos, ou seja racionalmente. O 
conhecimento racional da natureza será com isso a reprodução da conexão da produção 
fechada em si segundo as leis sociais da apropriação, funcionalizadas pelo dinheiro. 

Sohn-Rethel - 1970: Eu  

Ho* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * o 
segundo o modelo europeu, portanto é mal-entendido. O explorador grego não tinha 
necessidade de formar uma teoria da produção, porque ele podia adquirir escravos como 
a devida capacidade ou fazê-los treinar, portanto dispunha da técnica da produção, por 
assim dizer, como uma qualidade humana natural. E a filosofia grega não conhece o 
conceito de sujeito, com o qual aqui se opera. Meu modo de ler então a ordem da 
sociedade e da exploração antiga estava equivocada. A ratio teorética na antiguidade, ou 
seja fundamentalmente na filosofia grega, não era meio científico para possibilitar a 
produção, e sim instrumento ideológico das classes utilizadoras do dinheiro para a 
conquista e manutenção do domínio social, um domínio que no começo abarcava a polis 
em seu conjunto e podia ser democrático, mas que tendia - mais e mais - à oligarquia 
dos grandes possuidores de dinheiro e de escravos. A base de produção da antiga 
democracia ("a base econômica da clássica comunidade em seu melhor tempo") eram, 
de acordo com o famoso rodapé em O Capital (I, p.299 da ed. de 1903), "a pequena 
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economia camponesa e o artesanato independente". Isso era no começo da antiga 
produção mercantil, portanto "antes que a escravatura se [tivesse] apoderado seriamente 
da produção". Só no tempo helenístico os grandes possuidores de dinheiro, de donos de 
escravos se tornaram também proprietários de meios técnicos de produção em escala 
social crescente. Só aqui desenvolvem-se as condições para um surgimento de um 
pensamento científico no sentido posterior europeu. É uma questão fascinante, mas 
irrespondível: como o desenvolvimento helenístico teria progredido, sem a expansão 
imperial romana e sem a intervenção das migrações dos povos, ou seja se ele, por si, 
porventura teria podido levar até ao capitalismo produtivo; em outras palavras a questão 
de se o capitalismo, de acordo com sua natureza, é resultado lógico da dialética histórica 
ou produto pragmático casual. 

A determinação lógica desse conhecimento, sua "estrutura categorial", é a conexão 
sintética da sociedade da troca mercantil traduzida em "lógica", enquanto ela (de acordo 
com suas funções, portanto funções da apropriação) deve desencadear a produção das 
mercadorias. A "tradução" da conexão social mediadora da produção em lógica ocorre 
em força da identificação do explorador com a função do dinheiro, na gênese da própria 
subjetividade. As categorias lógicas do conhecimento teorético da natureza podem-se 
deduzir através de uma análise econômica precisa da conexão social vigente da 
produção de mercadorias.xxxv  

O materialismo liquida a teoria idealista do conhecimento através da análise da 
reificação e refuta a afirmação da síntese transcendental pela prova da deductibibidade 
das "categorias" a partir do ser social. A síntese constitutiva é o processo de reificação 
da exploração em forma do processo concreto de socialização dos homens gerado pela 
exploração. A conexão sistêmica do pensamento racional é a conexão reflexa do sistema 
da reificação, tão logo esta (com o surgimento da forma dinheiro do valor das 
mercadorias) se tornou conexão mediadora da produção mercantil fechada em si, ou 
seja da exploração por pura troca. 

Na subjetividade ocorre a identificação do explorador com a autoria humana da 
exploração. Mas ela ocorre como resultado da reificação realizada essa autoria. A 
autoidentificação do homem como sujeito, a descoberta do homem, realiza-se como 
humanização do reificado.xxxvi O membro, no qual a reificação se encerra, opera a 
identificação do homem consigo e de sua autodeterminação como sujeito humano. Esse 
"ser sujeito" é o homem mesmo nos caracteres formais da reificação, na identidade 
como unidade de si mesmo no pensamento, na forma-coisa de seu corpo e no ser-aí 
como pessoa autônoma individual (apesar de uma divisão do trabalho, na qual o 
indivíduo perdeu toda autonomia). É por isso que o encobrimento de sua própria origem 
e ser histórico se tornou opaco. O selo dessa relação constitutiva de encobrimento, que 
ela é, é o conceito de verdade da subjetividade. O conceito de verdade é próprio 
somente ao pensamento racional que reflecte sobre os fundamentos de si mesmo e as 
origens do objeto, e é o conceito do fundamento baseado em si mesmo e idêntico com o 
ser. A constituição da questão da verdade como expressão da constituição do 
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encobrimento do homem como sujeito teorético encontrou sua formulação mitológica 
na imagem do quadro da deusa encontrado em Sais coberto de um véu. Essa imagem 
encontra sua significação pela interpretação de que não é o descobrimento da verdade 
que mata os homens, e sim, melhor, que o mundo, do qual vem o homem com a questão 
de verdade perante a deusa, é um mundo de morte para o homem. 

A luz da razão se desfaz com o obscurecimento do próprio ser para os homens. Ela 
surge como o meio social indispensável,xxxvii para organizar a produção segundo as 
condições da plena alienação. Quando a produção precisa da razão teorética para tornar-
se possível, as relações sociais vitais entre os homens tornaram-se incontroláveis, 
resultado cego da causalidade econômica da lei do valor. Das condições de sua gênese 
explica-se a natureza dialética da razão. Por um lado, ela, como resultado do 
obscurecimento e alienação do ser humano, é o meio para orientar-se no escuro, para 
tornar a terra alheia coisa do homem. Por outro lado, ela possui este conteúdo racional 
no terreno dado de suas condições de surgimento, portanto no terreno da exploração, a 
saber como meio de possibilitar a produção dentro da conexão de apropriação reificada 
e funcionalizada. Portanto, tão importante quanto a circunstância de que a subjetividade 
é a humanização do estranho e a razão é poder ver no escuro, igualmente importante é 
que o homem teorético é a forma-coisa como sujeito e seu conhecimento é a simulação 
desfigurada da exploração.xxxviii 

De repente, o dinheiro, a função sintética de ligação social dos homens em sociedade, 
constitui seu exato oposto, a forma individual do homem como pessoa, a unicidade do 
Eu para seu ser-aí (!) e a pura identidade de validade de todos os Eus para seu 
pensamento (!). O nexo de validade desses Eus, porém, constitui para esses Eus a 
estrutura objectiva das coisas como "natureza". O próprio nexo existencial social dos 
homens, segundo as relações de identidade da apropriação funcionalizadas no campo, 
coloca-se "na cabeça dos homens" para (no nexo das leis das coisas como natureza) 
[representar?] a sociedade, na qual todos os homens, para viver, devem existir, na 
representação de um mundo, no qual todas as coisas devem relacionar-se mutuamente 
para existir. O Eu racional está em seu pensamento como sujeito único perante o 
"mundo", para pensar o mundo em concordância com a lei fundamental, de que um 
pedaço de pão que alguém come não sacia o outro. Este pensamento é válido, porque 
necessário em uma sociedade, na qual todos os homens se devem comportar 
reciprocamente de acordo com seu ponto de vista privativo do Eu, para chegar até seu 
pão. 

Por outro lado, com a transformação da síntese funcional na razão teorética e do nexo 
social objectivo na representação da natureza, é inevitavelmente conexa a absolutização 
da exploração em necessidade natural e em norma da verdade do ser puro e simples. A 
razão teorética é, de acordo com sua gênese, reflexão lógica da síntese social. Esta é a 
síntese da exploração de acordo com a relação de identidade da apropriação; além disso, 
ela é contraditória em si e leva, com concretização progressiva, à crescente 
contraditoriedade entre apropriação e produção e à crescente anarquização da sociedade. 
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Com isso, medida pelo nexo vital de produção e consumo, a síntese da exploração é 
síntese falsa. A pura síntese desse nexo só pode ser aquela humanamente prática na 
sociedade socialista; ou, em nível primitivo, de acordo com nossa construção, a 
"comunidade primitiva". Na relação de conhecimento da razão teorética porém, a 
síntese funcional concreta da exploração constitui a norma da "natureza" e deve, do 
ponto de vista da subjetividade, aparecer como síntese da produção e consumo. Essa 
aparência torna-se necessária pela constituição cega da subjetividade contrariamente à 
sua gênese, e torna inevitável a fetichização da razão e de seu conceito de verdade. Pois 
é primeiro nessa interpretação da falsa síntese como verdadeira que o conceito de 
verdade adquire sua significação metafísica e as categorias sintéticas da exploração 
obtêm o sentido de encobrir a exploração e de simular de ser essencialidades que elas 
não são. Destarte, porém, entram na filosofia as contradições, que determinam 
realmente a dialética entre apropriação e produção da socialização efetiva,xxxix para 
reflexo ideológico, contudo na forma de antinomias sem saída, as quais parecem ser 
absolutamente próprias "do homem", "do mundo", "do conhecimento", ou "da razão", 
etc.. 

No desenvolvimento europeu ocorre, em comparação com o antigo, algo novo, ou seja 
que a razão passa dos exploradores aos explorados, primeiro à burguesia, que se 
emancipa da exploração feudal, baseada no domínio da terra - com mudança 
correspondente da constituição lógica da razão - e em seguida, no capitalismo, também 
ao proletariado. O trabalhador assalariado no capitalismo é trabalhador explorado mas 
contudo possuidor de dinheiro, parceiro das trocas de seu explorador, vendedor da sua 
força de trabalho, portanto tanto "sujeito". No proletariado, portanto, a razão ganha 
historicamente o ponto de vista dirigido, fundamentalmente contra a exploração, o 
materialista. 

O materialismo é, tanto quanto o idealismo, ponto de vista classista da razão; mas 
enquanto a temática do idealismo é a fetichização da exploração, a temática da razão 
materialista é a critica da exploração. Inclinamo-nos a definir o conhecimento 
materialista conforme seu tema como a critica racional da exploração. O campo de seu 
método critico parece-nos restringir-se à história da exploração, respectivamente à 
história do surgimento do proletariado. Só para a história da exploração as categorias da 
actualidade do interesse classista proletário têm valor de conhecimento legítimo. O 
caracter crítico-racional do método materialista repousa sobre o facto que nele a critica 
racional se aplica à própria razão, a seu surgimento e ao ponto de vista da 
subjectividade. Com isso, a razão se realiza, enquanto ele se amplia de meio para 
transformar o alheio em negócio próprio do homem, amplia-se e passa a ser meio a 
origem da alienação e tornar a superação da alienação negócio do homem. A aplicação 
do método materialista torna necessária a acima mencionada critica das categorias e do 
ponto de vista da razão burguesa, presa na alienação, pela análise da reificação. Dessa 
análise o método materialista ganha simultaneamente as hipóteses críticas para sua 
pesquisa empírica.  
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�otícias de um diálogo entre Th. W. Adorno e A. Sohn-Rethel a 16 de abril de 1965  

Abstração da troca: nenhuma [abstração] adicional à troca, mas imanente à troca, 
inconscientemente. 

A abstratividade da troca e de suas categorias não se torna de nenhuma forma 
consciente espontaneamente, mas pode tornar-se só por meio do dinheiro, como aquilo 
que sintetiza uma infinidade de trocas, representa uma totalidade da mediatividade do 
nexo dos indivíduos entre si e com a natureza. 

Dinheiro é condição necessária da conscientização da abstração da troca, pois nele a 
abstração da troca entra em manifestação. 

Parmênides é impressionado pela natureza do objeto de troca, substância; Heráclito pelo 
equilíbrio no movimento contínuo que tem ligar no troca, a unidade do caótico e do 
regulado; Pitágoras, pelas relações de medida, etc. 

A filosofia desenvolve-se segundo consequência interna sistemática, possui relações 
sociais provocadoras, principal dentre elas a classe, que precisa da filosofia para sua luta 
de classe, para ter direito tem que reivindicar. 

Mas porque a abstração é contraditória, força a filosofia ao desenvolvimento, e porque 
leva ela à idéia da verdade? Será que na consciência filosófica há categorias, as quais (e 
em contrapartida tais que) não têm origem da abstração da troca? 

Debate, como forma de produção da filosofia, unilateralidade de cada posição filosófica 
- porque? 

A abstração da troca é contraditória em si mesma, unidade de opostos, por exemplo 
substância-movimento; ao mesmo tempo as posições de classe são motivadoras para a 
unilateralidade de cada desenvolvimento filosófico e para a forma da contraditoriedade. 
O que torna filosofia a filosofia, não é que as categorias estejam à disposição em sua 
abstração, e sim que elas são problema, e só assim estão à disposição - portanto também 
a forma de movimento da contraditoriedade. A abstração da troca em si não é 
problemática, enquanto ela ocorre puramente na troca com sua condição e estrutura. As 
categorias são problemáticas por sua contradição com a consciência tradicional e 
comum. Elas não são conceitos genéricos, mas têm uma abstratividade específicas 
perante eles, são puramente ideais; elas não contradizem só a consciência 
especificamente mitológica, mas também (em especial) aquela empírica normal. 

As categorias tornam-se conscientes isoladamente; cada uma possui extensão absoluta, 
exclui cada outra, mas tem raízes comuns com cada outra, não pode portanto liquidar de 
forma absoluta nenhuma outra, e sim deve mediar-se com cada uma. Esse mediar-se é 
um conteúdo essencial da filosofia. 
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A troca contém as categorias contraditórias, mas é sua unidade; só enquanto elas se 
tornam conscientes, tornam-se abstrata e explicitamente reciprocamente contraditórias. 

O valor é a unidade dos muitos, das coisas sensivelmente diferentes, dos valores de uso. 
A categoria de valor é um pretexto para as contradições nela contidas. A insistência na 
verdade é a unidade das categorias reciprocamente contraditórias, e este postulado de 
verdade força a mediação das categorias entre si, pois ela é a verdade em primeira 
instância. A categoria verdade é aquela da diferença do ser da troca e do conceito de 
suas categorias. 

Da possibilidade de representar a abstração da troca como verdade dependem: 1) a 
justificação da nova classe perante a antiga, 2) a possibilidade da inteligência de confiar 
em si mesma perante a pura empiria do instrumento manual, condição da possibilidade 
da ciência. Ambas as relações coincidem nos antigos: domínio teorético-organizativo da 
produção e autofundamentação ideológica da dominação da classe comercial. 

O debate das categorias entre si não se realiza porém em sua pureza, mas no objeto. A 
constituição das categorias, a reflexão da abstração da troca como filosofia, exige 
prescindir de (esquecer) sua gênese social, da gênese em geral. O materialismo histórico 
é anamnmese da gênese. 

Enquanto contraditórias à empiria, mas afirmadoras de verdade, as categorias devem ser 
mediadas com a empiria. Unicamente sua contradição à empiria torna-as categorias, 
descobríveis em sua especificidade. Só com a empiria pode o categorial tornar-se 
explícito. - As categorias são pragmatico-funcionais, elas procedem da disputa dos 
homens com a natureza como algo especificamente mediado socialmente, e a função 
social das categorias é uma função dentro dessa disputa, elas devem servir ao existir da 
sociedade, e seu objeto fundamental é a natureza, são as formas da relação da sociedade 
com a natureza; elas alcançam a natureza como tal, como unidade, e são a condição da 
sociabilidade sintética, são categorias da sociabilidade sintética. 

As categorias contradizem à consciência empírica primária da disputa dos homens com 
a natureza não mediada pela troca, mas podem ser socialmente funcionais somente 
como consciência das disputas dos homens com a natureza, portanto devem debater-se 
elas mesmas com a consciência tradicional. - Porque, porém, esta substituição da magia 
pelo pensamento racional se tornou socialmente necessária? porque é que a ineficiência 
da magia se pode descobrir exatamente com a mediação da troca? porque é que na 
produção do valor de troca se chega à efectividade do produzir, em contraste com a 
produção primária de valores de uso? Em virtude do valor? Porque o trabalho humano 
se tornou medível, trocável, valorizável, valor? O que é que a verdade tem a ver com a 
efectividade? 

Magia é originalmente prática imediata da mímese e como tal absolutamente efectiva de 
produção. Ela torna-se inefectiva com a separação da magia da produção como rito, 



 129

com sua autonomização, na qual a magia é meio de domínio aristocrático. É portanto no 
interesse da classe oposta de combater a magia. 

O nobre afirma de realizar a justiça (d i k h ) por sua sentença e sobretudo em sua 
existência. O demos (d h m o V ) contesta isso e exige a instalação de sua justiça contra 
o nobre que dela abusa. O povo experimente a função do direito do nobre como não 
efectivo no sentido do povo, portanto não no efectivo sentido do direito, e exige 
efectividade da função do direito. Como o povo apela ao direito, assim a crítica racional 
da magia apela ao sentido próprio da efectividade da magia. A inefectividade da magia 
pode-se descobrir enquanto, por exemplo, apesar de toda a execução dos ritos o direito 
não se observa, funcionários rituais têm sucesso com a injustiça, o povo empobrece 
apesar de sua fé na magia ou até se expropria. Por outro lado, a reprodução da 
consciência magico-religiosa pelo povo torna-se possível exatamente pelo fato de que 
ele pode se impor contra o nobre, realiza seu direito efectivo e ele mesmo aproveita as 
funções rituais. Contudo, as funções rituais não se mostram capazes de conduzir 
sozinhas a sociedade, e são criticáveis como inefectivas e não verdadeiras. 

Para afirmar-se contra o nobre, teria porém sido possível para o povo (em vez de criticar 
a magia em seu todo) encenar a contra-magia, e de fato o povo apela em seu 
estabelecimento contra o nobre não raro ao oráculo mágico, para legitimar seu próprio 
desligamento das antigas formas mágicas sociais. 

A troca medeia as relações dos homens com a natureza, separa-as daquelas com a 
sociedade, é sociabilidade como puro meio da relação com a natureza, da apropriação 
do valor de uso para consumo não social. 

Que caracter assume a relação com a natureza, aceita seu sujeito e seu objeto, se essa 
relação é mediada pela troca? Como a abstratatividade da troca determina a relação, 
cujo momento ela constitui? Como aparece ao sujeito o objeto, como aparece ele a si 
mesmo? Como se constitui pela troca o sujeito como tal, e que papel joga nisso a 
abstração da troca? 

Pensamento correcto do sujeito independente é pensamento nas categorias da abstração 
da troca, categoria da troca; pensar de indivíduos. Só por isso os filósofos podem ter um 
público, a filosofia pode ser acessível aos indivíduos. 

Em que modo pensa a consciência política democrática em categorias da abstração da 
troca? Por exemplo, quantificação solônica dos direitos políticos, idéia de igualdade? 

A igualdade é primariamente aquela de todos os indivíduos perante o dinheiro. O 
dinheiro não faz nenhuma distinção pessoal qualitativa entre as coisas. Com isso, todos 
os indivíduos participantes do mercado têm um interesse de ver a sociedade organizada 
não segundo os princípios da tradição, e sim segundo necessidades da produção 
mercantil. - Abstração da troca contem momentos, que não são nenhumas categorias. A 
reciprocidade da troca implica igualdade formal dos indivíduos. A idéia política da 
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igualdade implica a idéia da reciprocidade política. A reciprocidade das pessoas 
corresponde àquela dos objetos na troca. Reciprocidade dos objetos, substituibilidade 
dos mesmos entre si, é a forma básica da lei natural, faltando só ser eliminado disso o 
valor concreto de uso como tal. 

Análise sistemática enciclopédica da abstração da troca: necessária. 

Em que medida é necessário que a consciência vulgar dos sujeitos das trocas seja 
determinada pela abstração da troca, para que a troca seja possível como relação 
normal? 
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Notas: 

*Walter Benjamin examinou este manuscrito como parecerista do Instituto para a 
Pesquisa Social. Seus grifos e observações serão aqui reproduzidos em notas com 
números romanos. 

i Frase sublinhada por W. Benjamin. 

ii As tres linhas precedentes foram grifadas popr W. Benjamin. 

iii Idade dos conceitos ou das formas de conhecimento, às quais esses conceitos se 
referem? Contudo, não seria melhor o segundo? [W.Benjamin]. 

iv Torna desejável [W. Benjamin]. 

v Linhas sublinhadas por W. Benjamin. 

vi Linhas sublinhadas por W. Benjamin. 

vii Aqui há dois conceitos distintos da ratio [W. Benjamin]. 

viii Linhas sublinhadas por W. Benjamin. 

viiibis Linhas sublinhadas por W. Benjamin e marcadas com ? 

43 - O Capital, I, MEW 23, p.82. 

44 - "Em oposição direta à objetividade sensível dos corpos das mercadorias, nenhum 
átomo de matéria natural entra na objetividade de seu valor." (Ibid., p.62) 

x Linhas sublinhadas por W. Benjamin. 

xi Em si e por si poder-se-ia imaginar o nascimento da ciência natural sem escravatura 
[nota de W. Benjamin]. 
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45 - Empregamos a expressão "determinação formal" no sentido de Marx, Para a 
crítica da economia política, MEW 13, passim. 

xiii A separação não se deixa determinar, sem recorrer ao conceito exploração. 

xiv Frase sublinhada por W. Benjamin. 

46 - Marx, primeira Tese sobre Feuerbach. 

xv Como se coloca este conceito de matéria contrariamente ao conceito mágico? [W. 
Benjamin] 

xvi Ou seja o conceito "tudo" seja socialmente um sinônimo para dinheiro - uma 
afirmação ousada. [W. Benjamin] 

xvii Frase sublinhada por W. Benjamin. 

47 - Sohn-Rethel - 1970: O que aqui se denomina de "forma racional de conhecimento", 
é parte daquele trabalho intelectual que ocorre somente entre possuidores de dinheiro, 
separado do trabalho manual de modo intransponível. 

48 - Sohn-Rethel - 1970: A distinção normativa aqui falha, a saber: se a conservação da 
identidade intacta do objeto de uso corresponde a uma vontade individual ou a um 
postulado social coagível policialmente. À objeção de Benjamin dever-se-ia responder 
com a pergunta: onde leio eu este livro, na livraria ou em casa? A identidade material 
mostra-se lá sem dificuldade como uma função da prorpiedade. 

49 - Cf. Marx, O Capital, L.I, MEW, 23, p.102. 

50 - Sohn-Rethel - 1970: A distinção entre duas maneiras de troca é um dos traços 
essenciais da análise de então e também continua vigente. Mas a base da distinção 
tornou-se explícita aos poucos e àquele tempo estava para mim ainda obscura. Ela 
consiste no seguinte: se a troca mercantil é o veículo da síntese interna da sociedade ou 
não; não consiste em uma distinção dos caracteres formais da troca mercantil, os quais 
permaneceram inalterados nos estágios diferentes do desenvolvimento da sociedade. 
Esses caracteres formais , sem dúvida (e isso significa sobretudo a forma equivalente), 
não aparecem, enquanto a troca for ainda essencialmente interrelação extraeconômica; 
nesses estágios ela não mostra ainda a forma dinheiro do valor. O surgimento da forma 
dinheiro significa o ponto de mutação para a função sintética sócio-interna da troca. E 
só primeiro a partir do momento em que os caracteres formais da troca mercantil 
aparecem, torna-se possível, que eles se comuniquem à consciência. Só a partir desse 
ponto de mudança será portanto possível que a abstração real da "forma mercadoria" se 
converta na abstração pensada da forma conceitual. - É verdade que eu me adiantava 
então o caminho certo, mas não estava em condições de responder às objeções, que 
foram levantadas por Benjamin e Adorno. Certamente também não me deixei desviar do 
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meu caminho por essas repreensões. (Um esclarecimento mais preciso do problema será 
tentado no Posfácio deste texto). 

51 - Marx, O Capital, I, MEW, 23, p.107. 

52 - Sohn-Rethel - 1970: A expressão "troca de mercadorias" deve-se entender, aqui e 
em todo o texto a seguir, no sentido especial de interação interna da sociedade, portanto 
portadora da síntese social. 

xviii Que a troca de mercadorias se caracterize por essa fissão, pode-se somente 
demonstrar comparando-o com a troca primitiva [Nota de W. Benjamin]. 

xix Frase sublinhada por W. Benjamin com um ! 

xx W. Benjamin coloca uma interrogação nesta afirmação. 

xxi Os dois períodos que precedem foram sublinhados por W. Bennjamin. 

53 - A propósito desses [] e dos seguintes, cf. Nota 12. Trata-se de complementos ao 
Manuscrito acrescentados em 1970. 

xxii W. Benjamin marcou um ponto de interrogação ao lado dessa última oração. 

54 - Sohn-Rethel - 1970: Essa oração críptica (marcada com razão por Benjamin com 
um ponto de interrogação) deveria tornar-se mais inteligível através dos textos aqui 
introduzidos entre []. O sentido está em que eu reconduzo a consciência do ser humano 
em sentido antitético à "natureza", reconduzo-a à praxis de apropriação dentro da 
sociedade - não ao trabalho -. O trabalho assume ele mesmo primeiro carater "humano" 
lá onde ele se encontra em relações desenvolvidas de apropriação, portanto é trabalho 
produtor de mercadorias e trabalho explorado. Esse deslocamento importante de acento 
encontra-se em articulação indivisível com a redução da universalização à abstração da 
troca. - Em 1937, tais coisas estavam ainda demais obscuras para mim, para chegar mais 
claramente às consequências de meu enfoque. 

55 - Sohn-Rethel - 1970. Deveria ser "expansão". A determinação formal da troca de 
mercadorias é, em sentido rigoroso, imutável. O que muda, é o grau, em que ela penetra 
as conexões existenciais dos homens, por exemplo, se ela contribui somente para a 
multiplicação do consumo, ou se como puro consumo de luxo ou também como 
consumo de massa, ou se ela penetra também a produção e em que medida. Do grau de 
sua expansão neste sentido depende a forma distinta, a qual assume a determinação 
formal da troca, em e por si imutável, por exmeplo se a forma valor assuma a forma de 
dinheiro ou não, se o dinheiro tem já também a função de capital e em que maneira, etc. 
Aquilo que se entende com a expressão "determinação formal", na frase acima, é esta 
forma da troca de mercadorias. 
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56 - Sohn-Rethel - 1970: deveria dizer: oposto antitético. Bem pode ter sido só minha 
maneira errada de me expressar neste trecho aquilo que levou Benjamin a sua glosa 
marginal; pois de fato a oração afirma o mesmo que já tinha sido dito na p.183, no 
segundo parágrafo. 

xxiii W. Benjamin grifa essas frases e acrescenta: "Mas isso não é exatamente 
identidade?" 

xxiv W. Benjamin coloca uma interrogação (?) na margem. 

xxv Frase sublinhada por W. Benjamin. 

xxvi Frase sublinhada por W. Benjamin. 

xxvii Essas últimas seis linhas foram grifadas por W. Benjamin. 

xxviii Linhas grifadas por W. Benjamin. 

57 - Sohn-Rethel, 1970: Walter Benjamin, em conversação, tinha saudado como uma 
"idéia excelente" o uso do conceito de síntese para a sociedade mercantil, cuja 
designação como "sociedade sintética no sentido da borracha sintética, portanto, por 
esse caminho, também a articulação da síntese kantiana com a química". 

xix W. Benjamin grifou o que precede e acrescentou a glosa: "Seria grandioso se ele 
tivesse razão". 

xxx W. Benjamin grifou o que precede e acrescentou um "!" 

xxxi W. Benjamin grifou o que precede. 

xxxi W. Benjamin grifou o que precede 

58 - Note-se que aqui se passa por cima de todo um aspecto do desenvolvimento. A 
primeira forma da "socialização" de classe pela relação de exploração é o estado. A 
reificação da relação imediata de domínio (Herrschaft) da apropriação unilateral em 
estado é a primeira forma de reificação da exploração: a unidade do poder estatal é a 
primeira relação social de identidade da apropriação. Aqui tem início o profundo 
deslocamento da espaço-temporalidade da praxe humana de consumo e de produção, 
para a ordem espaço-temporal do coisificado, da facticidade; o carater de lei da ordem 
estatal é o primeiro carater de validade "teórico", o estado é a primeira "entidade" 
fetichística sobressaindo da "aparição". Mas, na forma dessa exploração ainda 
plenamente inserida em uma economia natural [as linhas que precedem foram grifadas 
por W. Benjamin] o ser está ainda mesclado com a aparência de maneira indistinguível, 
o carater de valor dos produtos apropriados não está separado de sua forma-coisa de 
valor de uso. A única organização planificada (por ser imediata) da apropriação, na qual 
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primeiro começa a dialética da lei do valor (uma apropriação que começa primeiro a 
exercer suas contradições sobre a produção) tem portanto para os homens mesmos não 
um carater racional, mas mágico ou mitológico. A razão da apropriação torna-se 
primeiro razão humana quando as contradições da exploração já destruiram a 
planificabilidade e a controlabilidade social da formação da riqueza. (A expressão 
"riqueza" neste escrito é empregada constantemente em sentido oposto a "pobreza", 
portanto para designar posse classista em contraste com não-posse classista.) 

59 - K.Marx, O Capital, I, MEW 23, p.79. 

60 - K. Marx. Para a crítica da economia política, MEW 13, p.50. 

61 - Assim, no nível europeu da reflexão sobre a exploração, que assume a forma 
dinheiro do valor dos Antigos, a transformação do dinheiro em capital inclui em si o 
vinelamento dos trabalhadores explorados como forças humanas abstratas, 
trabalhadores assalariados médios. A separação do trabalho em criador de valores de 
uso e formador de valor surge, como vimos acima, junto com o caráter valor dos 
produtos pela exploração e é próprio a todas as formas de exploração; mas as distintas 
formas da exploração se caracterizam por distintas formas de reificação e de 
mercadorias dos homens explorados. 

xxxii Linhas grifadas por W. Benjamin. 

xxxiii Período grifado por W. Benjamin e marcado com "?" 

xxxiv Período grifado por W. Benjamin e marcado com "?" 

xxxv Período grifado por W. Benjamin. 

xxxvi Período grifado por W. Benjamin e marcado com tres !!! 

xxxvii Período grifado por W. Benjamin. 

xxxviii Período grifado por W. Benjamin. 

xxxix Walter Banjamin grifou os dois períodos precedentes e acrescentou um ! 

62 - A propósito destas notícias do diálogo com Adorno, que reencontrei recentemente 
em meus papeis, deve-se levar em consideração que antes de minha visita em Frankfurt, 
em abril de 1965, eu tinha enviado a Adorno o manuscrito do trabalho escrito em 
setembro de 1964:Historic-materialist Theory of Knowledge. An Outline (uma versão 
alemã desse texto apareceu no Internationale Marxistische Diskussion, 19). Ele tinha 
marcado o texto com glosas marginais e evidentemente leu-o escrupulosamente. Apesar 
disso acho bom notar até que ponto ele (a tirar conclusões dessas notícias profundas) fez 
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próprio o conteudo fundamental. Bem que eu poderia ter feito um bom uso, se me 
tivesse lembrado delas. A. Sohn-Rethel - 1977. 


