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RESUMO 

 

Com o objetivo de entender como o dinheiro possibilita a produção e a reprodução do capital, 

este trabalho analisa o desenvolvimento das formas do valor até a moeda metálica avaliando 

seus impactos na produção de mercadorias, sobretudo no desenvolvimento do capital 

industrial. A teoria monetária marxista, fundamentada no método de análise materialista-

histórico-dialético, baseia-se na produção de mercadorias e as trocas com o objetivo de 

acompanhar as formas que o valor assume e as respectivas funções que este passa a ter na 

sociedade. Conclui-se que a forma dinheiro é fundamental para o aparecimento do capital e de 

seu ciclo de acumulação, desenvolvendo e polarizando as principais classes do sistema 

capitalista e possibilitando a apropriação privada da mais-valia enquanto fruto do trabalho 

social. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  trabalho; valor; dinheiro; produção; capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

Afin de comprendre comment l'argent permet la production et la reproduction du capital, ce 
travail de recherche analyse le développement des moyens de valeur jusqu’à la monnaie 
métallique en évaluant leurs impacts dans la production des marchandises, en particulier dans 
le développement du capital industriel. La théorie monétaire marxiste, fondée sur la méthode 
d’analyse matérialiste-historique-dialectique, est basée sur la production de marchandises et  
les échanges afin de suivre les façons que la valeur assume et les respectives fonctions qu'elle 
passé à jouer dans la société. Nous avons conclu que la monnaie comme l’argent est 
fondamentale à l'émergence du capital et de son cycle d'accumulation, en développant et en 
polarisant les principales classes du système capitaliste pour permettre l'appropriation privée 
de la plus-value à la suite du travail social. 

 

MOTS-CLÉS:  travail; argent; production; capital. 
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1. INTRODUCÃO  

 

A sociedade humana, como resultado das interações entre organismos vivos e seus 

modos de sobrevivência, vive uma contínua mutação dialética em que normalmente tende 

para o domínio progressivo da técnica e, portanto, maior controle nas relações produtivas com 

o meio material, ou seja, com a natureza. Por mais polêmico que seja delimitar o objeto de 

pesquisa da, modernamente chamada, Ciências Econômicas, este trabalho parte do princípio 

que a Economia Política tem como objetivo principal entender as relações sociais e produtivas 

que as sociedades humanas desenvolvem ao longo do tempo, de acordo com o meio material 

em que vivem, visando à produção e a reprodução de suas respectivas construções sociais, 

além das possibilidades de revoluções nas mesmas. 

Aplicando o método de análise desenvolvido por Marx e Engels no século XIX, 

este trabalho propõe-se ao resgate do entendimento do papel do dinheiro no início e na 

consolidação do modo capitalista de produção. O dinheiro, como forma do valor, por sua vez 

definido como quantidade de trabalho humano médio socialmente necessário contido em um 

valor de troca (MARX, 2012), aparece na teoria monetária marxista como resultado do 

desenvolvimento da produção de mercadorias e da divisão social e técnica do trabalho, 

contrastando com a teoria monetária dominante que aponta para uma simples convenção 

social instituída para facilitar as relações mercantis. Importante lembrar que o dinheiro, dentro 

do sistema capitalista, não possui uma forma acabada, mas segue na sua mudança de forma, 

tendo aparecido inicialmente como mercadoria-dinheiro ou dinheiro monetário (objeto deste 

trabalho), mas já tendo evoluído para as formas de crédito, dinheiro financeiro e fictício, 

estágio em que consensualmente se encontra hoje na análise dos autores marxistas. 

Mas como resultado da aplicação do método materialista-histórico-dialético, as 

formas que o dinheiro assume não são independentes uma das outras. O dinheiro monetário, 

embora base de desenvolvimento e sustentação das demais formas do dinheiro, como dinheiro 

de crédito, por exemplo, também é desenvolvido por essas formas posteriores, de modo que 

para entender as funções que este assume, e por que assume, dentro do sistema capitalista de 

produção, é necessário entendermos sua gênese e as mudanças de forma temporal, conteúdo 

explicitado unicamente por Marx dentro dos autores da Economia Política. 

Este trabalho tem o objetivo central de entender o papel do dinheiro na produção e 

na reprodução de sistema capitalista. Mas para entendermos o dinheiro e a função que este 

possui, observar a sua forma histórica é crucial, pois mesmo que não desejemos voltar aos 

séculos XV e XVI, a própria análise dos séculos XX e XXI, que apresenta propostas de 
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expansão de crédito e taxas cambiais que levaram ao descrédito várias moedas fiduciárias, 

bem como as implicações dos acordos de Bretton Woods e posterior abolição do padrão-ouro, 

nos mostra que o dinheiro apresenta mudanças não somente quantitativas, mas qualitativas 

também determinadas historicamente. Se sairmos da análise estrutural para a análise 

individual, o desenvolvimento tecnológico, tais como cartões de crédito e transferências 

virtuais, pôs em contradição muitas das definições anteriores do que seria dinheiro. Ouro é 

dinheiro? Papel fiduciário é dinheiro? Se aumentarmos a emissão e provocarmos o 

barateamento do crédito, conseguimos manter constante ou mesmo aumentar, em momentos 

de crise, a taxa de acumulação de capital? A moeda é neutra? Era Marx uma quantitativista? 

Como uma análise do livro I d’O Capital de Marx, este trabalho é divido, para 

além desta introdução, em mais quatro partes: a primeira dedicada ao entendimento do 

trabalho como determinante do valor; a segunda do desenvolvimento das formas do valor à 

forma dinheiro; a terceira da transformação do dinheiro em capital; e a quarta quanto ao 

processo de produção e reprodução capitalista. O dinheiro, como forma em que primeiro o 

capital se manifesta (MARX, 2012), é base sine qua non para o entendimento do processo de 

acumulação de capital e os desdobramentos sociais deste, ou seja, só entendendo o que é, 

como surge o dinheiro e como este permite a existência do capital, uma análise feita por Marx 

no século XIX, é que teremos base para podermos entender os atuais processos econômicos, 

principalmente os relativos à financeirização, forma hoje dominante do dinheiro. Entender o 

que é dinheiro, as funções deste, e o que possibilita estas, torna-se necessidade primária, para 

qualquer investigador(a) social que deseje entender a sociedade moderna a partir da sua 

reprodução material. 
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2. O Trabalho como Determinante do Valor 

 

Dentro da concepção materialista da história, formulada sobretudo por Marx e 

Engels, o ser humano, assim como todas as formas materiais, sofre a constante transformação 

de sua matéria. Na existência humana, estamos constantemente sofrendo a influência e a ação 

das forças naturais ao mesmo tempo em que também a influenciamos e agimos sobre as 

mesmas na criação de um equilíbrio dialético estável na aparência. Desse modo, a natureza 

nos força a mudança da qualidade humana, ao passo que lutamos para mantê-la. E como 

mantê-la? Permanecer enquanto humano, dada a premissa dialética do resultado das forças 

atuantes, é sinônimo de sobrevivência, pois na qualidade de ser humano somos antes um ser 

vivo. Para sobreviver o humano necessita da natureza, pois não passa de mais um elemento da 

mesma, é necessário então utilizar-se da natureza para manter-lhe a vida (MARX e ENGELS, 

1998). 

Se as forças da natureza agem sobre o ser humano no intuito de mudar-lhe a 

forma, é necessário, então, o humano se desenvolver junto a essas forças e suprir suas 

necessidades, necessidades as mais variadas e infinitas. Assim, seguimos mudando as formas 

da natureza para manter a nossa. Transformamos a semente em fruto, o animal em comida, a 

areia em casa, a árvore em ferramenta, enfim, mudamos as formas da natureza para que 

possam, na forma transmutada, suprir uma necessidade nossa. O meio pelo qual mudamos a 

forma da natureza é o trabalho (MARX, 2012). 

Através do trabalho o ser humano consegue mudar a forma da matéria e adequá-la 

a seu uso, isso faz do trabalho um meio presente em qualquer forma de organização da 

sociedade humana. Marx chama a mudança de forma da matéria através do trabalho de 

geração de valor-de-uso. O produto do trabalho representa então um valor-de-uso, pois como 

matéria transmutada, nos sacia determinada necessidade, nos é útil. 

 
O trabalho, como criador de valores-de-uso, como trabalho útil, é indispensável à 
existência do homem – quaisquer que sejam as formas de sociedade –, é necessidade 
natural e eterna de efetivar o intercâmbio material entre o homem e a natureza e, 
portanto, de manter a vida humana. (MARX, 2012, p. 64-5) 
 

Seja no comunismo primitivo, no modo de produção asiático, no escravismo, no 

feudalismo, ou em qualquer outro sistema econômico, temos o trabalho realizado, a partir de 

determinadas relações sociais, para a manutenção da vida humana. Já que o trabalho é o meio 

da sobrevivência do ser humano na Terra, precisamos observar, agora, como se dão as 

relações sociais que organizam os indivíduos para o trabalho dentro da sociedade capitalista. 
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2.1 O Produto do Trabalho como Mercadoria 

 

Os produtos do trabalho aparecem no sistema capitalista na forma da mercadoria. 

Esta, por sua vez, não possui apenas um valor-de-uso, mas também um valor, que balizará as 

trocas, baseado no trabalho. Cada mercadoria possui, portanto, um valor-de-uso e um valor-

de-troca, este último terá relação direta com a quantidade de trabalho que a mercadoria 

contenha em si para sua obtenção. A mercadoria surge do desenvolvimento e do enraizamento 

da divisão social do trabalho. O sistema capitalista de produção amplia esta divisão fazendo 

com que ela não seja somente social, mas técnica também. Somente a divisão social do 

trabalho possibilita as trocas, que são premissa para o desenvolvimento do mercado, embora a 

divisão social do trabalho também exista e seja necessária a outros fins, em sociedades cuja 

troca não é o meio dominante de se adquirir os produtos do trabalho, ou mesmo no 

capitalismo fora da esfera do mercado. 

 

No conjunto formado pelos valores-de-uso diferentes ou pelas mercadorias 
materialmente distintas, manifesta-se um conjunto correspondente dos trabalhos 
úteis diversos – classificáveis por ordem, gênero, espécie, subespécie e variedade –, 
a divisão social do trabalho. Ela é condição para que exista a produção de 
mercadorias, embora, reciprocamente, a produção de mercadorias não seja condição 
necessária para a existência da divisão social do trabalho. (MARX, 2012, p.64) 
 

Ao realizarem uma troca, os indivíduos buscam uma relação de equivalência. É 

necessário, então, entendermos em que termos as mercadorias são equivalentes. Para se 

mensurar elementos, precisamos reconhecê-los com uma qualidade comum, ou seja, 

precisamos enquadrá-los qualitativamente dentro de uma mesma grandeza para só então 

avaliarmos suas diferenças quantitativas. Marx aponta que há apenas uma característica 

comum a todas as mercadorias e esta não se encontra nas especificidades químicas e físicas de 

cada uma delas, essa característica comum é abstrata e somente com esta abstração é que 

podemos entender as mercadorias em seu sentido amplo, universal. A característica comum a 

todas as mercadorias é a de serem fruto do trabalho humano aplicado no tempo. A troca põe 

em evidência a quantidade de trabalho contido nas mercadorias. É somente no ato dela que 

surge o valor das mesmas enquanto quantidade de trabalho comparável a outra, pois o ser 

humano só troca o que lhe sobra, um produto do seu trabalho que não satisfaz mais 

necessidade sua pelo produto do trabalho de outrem, algo que lhe satisfaz determinada 

necessidade que ele não tem meios de produzir sozinho ou cuja produção é contraprodutiva 

para o indivíduo em questão. O valor só aparece na troca de mercadorias, o mesmo é uma 

característica que diferencia a mercadoria de um simples produto do trabalho, de um valor-de-
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uso. Produzida para outrem, a mercadoria mostra, além de seu valor-de-uso, seu valor. Nas 

trocas vigora, então, o intercâmbio de produtos dos trabalhos privados particulares.  

Mas se a mercadoria possui uma dupla forma do valor, advindo do trabalho, 

existe, então, uma dupla forma do trabalho que gera esses valores. Valor-de-uso e valor-de-

troca relacionam-se com trabalho concreto e trabalho abstrato, ambos na qualidade de 

trabalho útil. O trabalho concreto produz um valor-de-uso específico, cria um produto cujas 

propriedades físicas e químicas nos satisfazem uma necessidade determinada; é, portanto, 

uma atividade específica com o objetivo da criação de um valor-de-uso específico. Trabalho 

abstrato, por sua vez, evidencia não um produto de características físico-químicas 

determinadas, mas apenas a quantidade de trabalho contida nesse produto, a mercadoria como 

resultado do trabalho humano aplicado à matéria. Como motivação às trocas, o trabalho 

concreto aparece na constituição dos diversos valores-de-uso; já como medida comparável 

para as trocas, o trabalho abstrato, na formação do valor, possibilita o desenvolvimento das 

permutas até o estágio do comércio contemporâneo. 

Os valores-de-uso são invólucros materiais do valor (MARX, 2012), daí dizermos 

que as mercadorias também possuem um valor-de-troca, pois ao observá-las, percebemos que 

todas são fruto do trabalho, todas representam uma porção de trabalho abstrato gasto para a 

sua obtenção. Esta é a única qualidade imanente a todas as mercadorias, serem fruto do 

trabalho abstrato e possuírem todas, portanto, um valor-de-troca. O valor da mercadoria 

utilizado para a troca não possui utilidade direta para os indivíduos, apenas indireta, na 

possibilidade de se permutar uma mercadoria que não possui utilidade para o seu dono por 

outra pertencente a outro indivíduo. Desse modo, o trabalho deixa de ser apenas individual 

para revelar-se como trabalho social, na medida em que o produto particular do trabalho de 

um indivíduo necessita ser útil à sociedade para que possa ser trocado. É nesse sentido que se 

considera o trabalho formador do valor como trabalho útil, pois para que a aplicação deste 

resulte em valor, necessita primeiro resultar em um valor-de-uso. Se a mercadoria é produzida 

para a troca, não possui valor-de-uso direto para seu possuidor; é útil, portanto, a outrem, 

condicionando o trabalho aplicado em sua obtenção a trabalho socialmente útil. Mas não é 

somente por causa da utilidade que o trabalho necessário a formação das mercadorias é social, 

mais a frente, na ultima parte deste trabalho, entenderemos como a divisão técnica do trabalho 

potencializa a relação de dependência de cada ser à totalidade social. 

 

 



15 

 

2.2 A Mensuração do Valor 

 

De acordo com MARX (2012, p. 58), “o valor-de-troca revela-se, de início, na 

relação quantitativa entre valores-de-uso de espécies diferentes, na proporção em que se 

trocam, relação que muda constantemente no tempo e no espaço”. Ao observarmos as trocas, 

vemos que o valor de uma mercadoria pode ser expresso em uma lista infindável de outras 

mercadorias. Mas se dizemos que determinada porção de uma mercadoria A é igual à 

determinada porção de uma mercadoria B e de outra C, isso significa dizer que essas 

determinadas porções das mercadorias B e C também são iguais. Então surge a pergunta, em 

que aspecto são as mercadorias mensuráveis para a troca? Se dissemos antes, que a única 

qualidade imanente a todas as mercadorias é a de serem fruto do trabalho humano abstrato, a 

medição desse trabalho se dá no tempo, dado que é no tempo que atuam as forças naturais que 

pressionam a mudança da forma humana, sendo também no tempo que atua a força de 

trabalho humana na transformação da matéria em forma útil. 

Marx define que o valor das mercadorias é determinado pelo tempo de trabalho 

médio socialmente necessário para a produção (MARX, 2012). Ele é social na medida em que 

a divisão do trabalho é composta por todos os indivíduos de uma sociedade. Além da divisão 

social, a divisão técnica faz com que mercadorias que antes eram produzidas por um só 

indivíduo agora sejam produzidas em etapas por um conjunto destes. É médio porque embora 

haja diferenças de habilidades e condições de produção, a liberdade da troca e, 

posteriormente, a produção coletiva, retiram o caráter individual da produção das 

mercadorias, deixando livres os indivíduos para buscarem a igualdade das trocas com o 

universo dos produtores e fazendo com que o trabalho de um dependa do desempenho do 

outro dado a divisão social e técnica do trabalho. Caso se demore quatro horas na produção da 

unidade de uma mercadoria A e as mesmas quatro horas para a unidade de uma mercadoria B, 

então A troca-se na mesma proporção com B. Se ao invés de quatro horas, produz-se a 

unidade da mercadoria B em apenas duas horas, então uma unidade de A equivalerá a duas de 

B e assim por diante. Mas ainda precisamos definir que aspectos são responsáveis pela 

mudança constante dos valores das mercadorias nas trocas. 

Os aspectos responsáveis pela inconstância dos valores são os que afetam a 

produtividade do trabalho. Se um período de seca afetar a produção de trigo de modo que, se 

em condições normais de produção obtemos 200 quilos de trigo a partir do manejo de um 

hectare, dado o período de estiagem, necessitemos manejar dois hectares de terra para a 

obtenção da mesma quantidade da mercadoria trigo, nesse exemplo, a estiagem diminuiu a 
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produtividade do trabalho causando que no mesmo tempo de trabalho humano se obtivesse 

menos trigo do que em condições normais de produção. Mas a produtividade não é afetada 

somente pelas causas naturais. A invenção e disseminação de novas ferramentas de trabalho 

(desenvolvimento das forças produtivas), a localização de mais jazidas para extração de 

minérios, a criação e disseminação de novos métodos gerenciais da produção, todos esses 

fatores aumentam a produtividade e existem tantos outros que podem aumentá-la ou diminuí-

la restando-nos apenas a tarefa de analisarmos, para além do fator causador, as consequências 

deste para a produtividade do trabalho. 

A produtividade tem assim uma relação inversamente proporcional com o valor. 

Se há um aumento da produtividade e podemos produzir uma maior quantidade de 

mercadorias no mesmo tempo de antes, o valor destas diminui em relação à produção das 

demais mercadorias. Se há uma diminuição da produtividade, de modo que demoramos mais 

tempo para a produção da mesma quantidade de mercadorias, com a mesma quantidade de 

trabalho, o valor destas aumenta (MARX, 2012). 

Os fatores que afetam a produtividade do trabalho, não necessariamente afetam 

todas as mercadorias conjuntamente e em igual intensidade. É deste modo que temos relações 

de valor entre as mercadorias que mudam no tempo e no espaço baseadas no aumento ou 

decréscimo da produtividade do trabalho humano em cada setor produtivo específico. 

É necessário mencionar que quando Marx fala de tempo de trabalho médio 

socialmente necessário para a produção, o autor está reduzindo todo o trabalho humano a 

trabalho simples. Trabalho simples, para Marx, é o trabalho que, em média, qualquer 

indivíduo pode realizar sem que seja necessária formação acima do comum, em determinado 

momento histórico, para a constituição da capacidade laboral. Ele contrasta com trabalho 

complexo, trabalho este que necessita de maior formação em quem vai realizá-lo, para que 

este esteja apto a realizar as tarefas complexas que lhe cabem dentro do processo produtivo. 

Trabalho complexo gera um valor multiplicado de trabalho simples (MARX, 2012). Mas esse 

detalhe não influencia de modo a defasar a gênese do dinheiro, importando mais para a 

questão da formação dos salários, assunto que o autor vai tratar mais à frente em O Capital. A 

grandeza utilizada para a medição do valor das mercadorias é, portanto, o tempo de trabalho 

simples socialmente necessário à produção, tendo em vista a igualdade aqui em questão dos 

termos simples e médio. 

Assim como o trabalho medido no tempo muda com a produtividade, o trabalho 

simples também muda com o avanço das forças produtivas, ou mesmo o seu retrocesso em 

situações extremas. 
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As forças produtivas constituem o que comumente se chamaria a tecnologia 
produtiva de uma sociedade. Esta tecnologia consiste no estado atual do 
conhecimento técnico ou produtivo, nas especializações, técnicas organizacionais, 
etc., bem como nas ferramentas, implementos, máquinas e prédios usados na 
produção. (HUNT, 1989, p. 25). 
 

A grandeza de valor gerada pelo trabalho simples, ou o nível de desenvolvimento 

das forças produtivas enquanto trabalho simples, muda no tempo e no espaço. Podemos supor, 

por exemplo, que o nível das forças produtivas dos trabalhadores da Europa Ocidental 

atualmente seja, em média, superior ao nível das forças produtivas dos trabalhadores da 

América Latina, caso encontremos diferença quantitativa na produção das duas regiões. 

Podemos averiguar isso dividindo a produção absoluta de determinados setores pelo número 

de trabalhadores nas duas regiões em determinado período. Teríamos assim um produto 

médio por trabalhador, de modo que se esse produto for maior na Europa, trabalho simples, 

no velho mundo, pode ser considerado trabalho complexo na América Ibérica. 

Podemos concluir que a unidade de uma mercadoria A vale duas unidades de uma 

mercadoria B quando o tempo de trabalho necessário para a produção de A é o dobro de B, 

assim se dá a equivalência nas trocas, mas é fundamental acompanharmos o desenvolvimento 

das mesmas através dos períodos históricos; acompanhar o desenvolvimento das formas do 

valor contido nas mercadorias no desenrolar das trocas. 

 

2.3 As Formas do Valor 

 

Entendido o duplo caráter do valor contido na mercadoria e a forma de 

mensuração do valor-de-troca, precisamos entender, agora, como, ou em que forma, se 

expressa o valor no desenvolvimento das trocas. Assim, Marx constrói a gênese do dinheiro, 

analisando a forma do valor desde sua forma mais simples até a plena forma de 

desenvolvimento do valor, ou seja, o dinheiro. Analisaremos de início a forma simples, 

também chamada de forma fortuita ou singular do valor por Marx. 

A forma simples do valor aparece na troca direta de mercadorias. Um indivíduo, 

produtor de uma mercadoria A, troca com outro indivíduo, produtor de uma mercadoria B. 

Assim temos: 

 

� �� ������	�
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Precisamos observar os dois pólos da expressão do valor na equação. Na equação, 

a mercadoria A tem o seu valor expresso na mercadoria B, ou seja, o valor de A aparece no 

corpo de B e somente no momento da troca, na comparação das mercadorias, é que o valor de 

A aparece, tendo até então seu valor de forma abstrata, não atuante na sociedade humana, 

tratando-se de um valor em potencial, dentro do conceito de ato e potência de Aristóteles 

(1979), que só se torna de fato no ato da troca. Um produto só se torna mercadoria na troca, 

até então é apenas mercadoria em potencial. Hunt (1989, p. 26) define mercadoria, baseado 

em Marx, afirmando que “existe produção de mercadorias, quando os produtos são fabricados 

pelos produtores sem qualquer interesse pessoal imediato em seu valor-de-uso, mas, sim, em 

seu valor-de-troca”. 

A expressão do valor de A é relativa à B, ao passo que a expressão do valor de B é 

equivalente ao valor de A. A mercadoria A possui um papel ativo, é seu valor que está sendo 

expresso no corpo de B que se encontra posicionada passivamente tendo seu corpo material 

usado por A. As duas formas de expressão do valor se repelem, pois não é possível que uma 

mercadoria seja relativa e equivalente ao mesmo tempo, dado que o valor só aparece na troca 

e nesta, uma mercadoria tem o seu valor expresso na outra. Se quisermos, então, que B tenha 

um papel relativo na troca e, portanto, tenha seu valor expresso em A, precisamos mudar os 

pólos, ou o ponto de vista, ou de interesse, de quem faz a troca (MARX, 2012). 

A troca direta se dá, na forma simples, quando dois produtores de valores-de-uso 

distintos se encontram e suas mercadorias relacionam-se no processo de troca como relativos 

para seus proprietários e equivalentes para os seus não proprietários. Havendo igualdade dos 

valores de trabalho, salvaguardadas as proporções das mercadorias, trocam-se os produtos, ou 

seja, a mercadoria A, que é um não-valor-de-uso para o seu proprietário, é apenas um 

invólucro de valor para este, é trocada com a mercadoria B, que é valor-de-uso para o 

proprietário de A, mas não para o de B, que por sua vez deseja A (MARX, 2012). 

Chamamos de forma simples por ser uma troca direta, sem intermediários e que as 

mercadorias em questão relacionam-se apenas entre elas mesmas, sendo até então indiferentes 

à relação de valor com as demais. Singular por estar se contrapondo apenas um valor a outro. 

Fortuita por essa relação se dar ao acaso, ou seja, releva que nesse estágio de desenvolvimento 

da divisão social do trabalho, os indivíduos não estão habituados a satisfazerem suas 

necessidades através do intercâmbio de mercadorias. Mas não podemos explicar o mercado 

somente com a forma simples do valor, esta apresenta diversas limitações ao pleno 

desenvolvimento do comércio, como o fato de cada mercadoria estabelecer relações de valor 

ocasionalmente e com apenas uma única e outra mercadoria, além das limitações de tempo e 
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espaço, como a necessidade de se encontrar exatamente o produtor da mercadoria que se 

deseja e que este deseje, por sua vez, justamente a que se tem para oferecer. É, então, que o 

hábito da troca e o aprofundamento da divisão social do trabalho expandem a forma simples 

para a forma extensiva do valor. 

Na forma extensiva do valor temos que X da mercadoria A é igual a Y da 

mercadoria B que, por sua vez, é igual a Z da mercadoria C e assim por diante. Ou, do ponto 

de vista de cada produtor: 

� �� ������	�
� �   =    �� ������	�
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                                                                                                              . . . 

Temos aqui uma expansão do lado equivalente, ou seja, no exemplo acima, o 

valor de A aparece no corpo de B, C e D, de uma quantidade maior de mercadorias, por isso o 

nome forma extensiva do valor. A forma extensiva nos revela que o hábito da troca se tornou 

mais constante a ponto dos possuidores da mercadoria situada na forma relativa terem em 

mente a equivalência de valor de suas próprias mercadorias com uma determinada lista de 

outras mercadorias que já são o meio de satisfazer determinadas necessidades suas. 

Mas esta forma também possui limitações e não podemos, a partir dela, explicar o 

mercado. Embora a relação de valor não seja mais singular, a lista de equivalência de valores 

é infinita, dado que a criação de novas mercadorias a partir da existência de novas 

necessidades é ilimitada. Que os produtores tenham essa extensa relação de igualdade de suas 

mercadorias com todas as demais também é tarefa humanamente impossível, fora que as 

limitações de tempo e espaço ainda não foram superadas. É então que temos a inversão dessa 

relação, temos uma expansão do lado relativo do valor e uma retração do lado equivalente, 

chegamos então à forma geral do valor: 
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     . . . 

 

Na forma geral do valor, o aprofundamento da divisão do trabalho e das trocas 

avança a tal ponto que é necessário romper as barreiras das formas simples e extensiva. 

Ocorre, então, que o hábito da troca elege uma mercadoria que terá o papel de um equivalente 

não mais direto, ou seja, não se troca mais necessariamente de forma direta a mercadoria que 
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se tem por um equivalente particular, pensando também no valor-de-uso que este equivalente 

particular tem. A mercadoria cujo valor se expressará como equivalente não será mais nem 

singular e nem extensiva, mas geral. Todos os produtores trocam a mercadoria que têm por 

uma única mercadoria de aceitabilidade geral para as trocas, uma mercadoria que, pela 

primeira vez, terá ignorado o seu valor-de-uso em virtude do seu valor-de-troca, ou 

poderemos até dizer que seu novo valor-de-uso é o de ser valor-de-troca, mas lembramos aqui 

que os valores-de-uso são determinados pelas características materiais das mercadorias que 

nos servem a um fim; cada valor-de-uso é fruto de um trabalho concreto específico, então, não 

podemos dizer que a mercadoria equivalente-geral é desprovida de valor-de-uso, dado 

também que ela ainda não é dinheiro plenamente, sendo seu valor-de-uso diferente do seu 

valor-de-troca, ou seja, sua utilidade não se resume a ser unicamente medida do valor, embora 

passe a ser utilizada assim enquanto equivalente-geral. 

Como valor-de-troca, ou tendo como principal utilidade dessa mercadoria ser 

veículo de valor e, portanto, valor-de-troca, essa utilidade vem não somente em sentido estrito 

das características físicas e químicas da mercadoria eleita equivalente-geral, mas da sua 

qualidade de ser fruto do trabalho humano abstrato, de além de valor-de-uso ser também 

valor, portanto passível de ser comparada com todo o mundo das mercadorias e ter a função 

de medir o valor das demais mercadorias. 

É somente a partir do desenvolvimento da forma geral do valor que podemos ter 

um embrião da tabela de preços, pois agora todas as mercadorias revelam seu valor através de 

uma única mercadoria. Já a mercadoria eleita equivalente-geral continua a revelar o seu valor, 

especificamente, na forma extensiva, ou seja, de um lado todas as mercadorias têm seu valor 

revelado na troca com a mercadoria eleita equivalente-geral; do outro, a mercadoria 

equivalente-geral tem o seu valor revelado por todo o conjunto de mercadorias existentes. Por 

exemplo: podemos dizer quanto determinadas mercadorias valem em ouro, mas o próprio 

valor do ouro tem que ser revelado em outra mercadoria diferente dele mesmo. Vemos 

também que todas as antigas formas do valor se encontram dentro da relação estabelecida nas 

trocas da forma geral, pois cada produtor, ao trocar sua mercadoria pela equivalente-geral, 

realiza também uma troca na forma simples (MARX, 2012). Vemos aqui que a forma simples 

foi o ponto de partida e se mantém na forma geral. 

A força do hábito e do contínuo aprofundamento da divisão social do trabalho 

fortalece e legitima cada vez mais a mercadoria equivalente-geral. Isso não significa dizer que 

não tenha havido equivalentes que posteriormente foram substituídos por outros, como já foi 

equivalente-geral o sal, o gado, o chá, certa variedade de metais preciosos, entre outros, mas o 
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hábito das trocas possibilitado pelo equivalente-geral legitima certa mercadoria que se torna 

mercadoria-dinheiro. A forma dinheiro do valor só difere da forma geral no tocante a sua 

aceitabilidade social, dado que a forma dinheiro, para ser dinheiro, tem de ser universalizada e 

amplamente aceita. Importante frisar que essa aceitabilidade não deve ser aqui entendida 

estritamente como um caráter formal, mas que reflete uma mudança em andamento, já 

dominante, nas relações de produção. Os trabalhadores, a essa altura da forma do valor, já 

foram em grande parte alienados dos seus meios de produção e obrigados a vender sua força 

de trabalho enquanto assalariados e é justamente essa dependência dos meios de produção 

privados que aprofunda a divisão social do trabalho, e com ela a necessidade da 

universalização do equivalente-geral, fazendo com que este se torne a mercadoria-dinheiro. 

Vemos então que a forma dinheiro rompe com todas as barreiras ao comércio, pois como 

troca indireta, pode-se trocar uma mercadoria qualquer pelo dinheiro para depois trocá-lo pela 

mercadoria que de fato se deseja, não importando mais sequer as considerações de tempo e 

espaço. 

As mercadorias são comensuráveis entre si pelo tempo de trabalho médio 

requerido à produção das mesmas, não pelo dinheiro, mas é justamente essa configuração do 

valor, a mercadoria como dinheiro, que apaga todo e qualquer vestígio das relações sociais 

necessárias à produção delas. A relação que se dá nas trocas não é diretamente entre 

indivíduos, mas na verdade entre mercadorias. Atraídos pelos valores-de-uso das mercadorias, 

os possuidores delas as levam ao mercado com o intuito de permutar por um valor-de-uso de 

seu interesse, mas seu papel nas trocas acaba aí. Ao estar uma mercadoria diante de outra no 

processo de troca, são elas que se comunicam e comunicam-se apenas enquanto valores, 

enquanto fruto do trabalho medido no tempo. Marx chama isso de fetichismo da mercadoria, 

pois como que por feitiço, a relação que se dá nas trocas é entre objetos e não entre pessoas, 

ao passo que na forma dinheiro também desaparecem todos os trabalhos concretos que deram 

origem às diversas mercadorias, sendo o dinheiro apenas reflexo do trabalho abstrato. 

 

A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características sociais do 
próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e 
propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho; por ocultar, portanto, a 
relação social entre os trabalhos individuais dos produtores e o trabalho total, ao 
refleti-la como relação social existente, à margem deles, entre os produtos do seu 
próprio trabalho. (MARX, 2012, p. 94). 
 

Marx aponta que a mercadoria, a priori, parece ser algo simples, mas que só após 

longa análise é que percebemos, em aparentes sutilezas, a distância imensa que separa um 



22 

 

simples produto do trabalho de uma mercadoria. Enquanto matéria, e embora resultado da 

atividade humana aplicada a certa porção da natureza, a mercadoria é facilmente entendida, 

mas quando possui, além de seu valor-de-uso, um valor, este último trata de esconder que a 

mercadoria não é somente matéria trabalhada, mas que representa vida humana gasta de 

variados trabalhadores para aquele resultado. É neste sentido que o valor encobre o trabalho 

humano, pois a mercadoria aparece como fruto do dinheiro, quando na verdade é fruto do 

trabalho. Expressões como “isto é meu porque comprei” ou “consegui isto no mercado” 

escondem a realidade concreta que aquilo que aparece como algo comprado, na verdade foi 

permutado, uma relação de troca entre trabalhos humanos concretizados no dinheiro e na 

mercadoria, do mesmo modo que o fato de se conseguir algo no mercado esconde o aspecto 

real de que aquilo só está no mercado porque alguém produziu e o levou para a venda (troca). 

 

Objetos úteis se tornam mercadorias por serem simplesmente produtos de trabalhos 
privados, independentes uns dos outros. O conjunto desses trabalhos particulares 
forma a totalidade do trabalho social. Processando-se os contatos sociais entre os 
produtores, por intermédio da troca de seus produtos de trabalho, só dentro desse 
intercâmbio se patenteiam as características especificamente sociais de seus 
trabalhos privados. Em outras palavras, os trabalhos privados atuam como partes 
componentes do conjunto do trabalho social, apenas através das relações que a troca 
estabelece entre os produtos do trabalho e, por meio destes, entre os produtores. Por 
isso, para os últimos, as relações sociais entre os trabalhos privados aparecem de 
acordo com o que realmente são, como relações materiais entre pessoas e relações 
sociais entre coisas, e não como relações sociais diretas entre indivíduos em seus 
trabalhos. (MARX, 2012, p. 94-5) 
 

Só o desenvolvimento das trocas completa a aparente cisão entre valor-de-uso e 

valor e faz deste último uma realidade social homogênea, fazendo com que obrigatoriamente 

os produtos não sejam mais encarados a partir de suas utilidades, mas de seus valores, que por 

sua vez disfarçam a quantidade de trabalho contido nos mesmos. Os produtos são produzidos 

não diretamente por sua utilidade, mas pela possibilidade de serem permutados. Com o 

desenvolvimento das trocas, eles passam a ser sociais por dois aspectos. Primeiro necessitam 

ser úteis e, enquanto mercadorias, úteis aos outros; segundo, precisam se firmar como parte 

componente do trabalho social capaz de ser trocada por outra. A mercadoria supõe essas duas 

realidades. 

 

O que, na prática, interessa aos que trocam os produtos é saber quanto de outras 
mercadorias podem receber pela sua; em que proporções, portanto, os produtos se 
trocam. Na medida em que o costume fixa essas proporções, parecem elas derivar da 
natureza dos produtos do trabalho, e passa-se a considerar, por exemplo, que 1 
tonelada de ferro e 2 onças de ouro têm igual valor, do mesmo modo que 1 quilo de 
ouro e 1 quilo de ferro têm igual peso, apesar das diferentes propriedades físicas e 
químicas. Na realidade, a condição de ter valor só se fixa nos produtos do trabalho 
quando eles se determinam como quantidades de valor. Estas variam sempre, 
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independentemente da vontade, da previsão e dos atos dos participantes da troca. 
Para estes, a própria atividade social possui a forma de uma atividade das coisas sob 
cujo controle se encontram, ao invés de as controlarem. É mister haver produção de 
mercadorias plenamente desenvolvida, antes de a experiência dar origem a este 
conhecimento científico; os trabalhos particulares realizados independentemente uns 
dos outros, mas interdependentes, em todos os sentidos, como parcelas naturalmente 
integrantes da divisão social do trabalho, são, de modo contínuo, ajustados às 
proporções requeridas pela sociedade. É que, nas eventuais e flutuantes proporções 
de troca dos produtos desses trabalhos particulares, impõe-se o tempo de trabalho 
socialmente necessário à sua produção, que é a lei natural reguladora, que não leva 
em conta pessoas, como a lei da gravidade, por exemplo, quando uma casa se 
desmorona. A determinação da quantidade do valor pelo tempo de trabalho é, por 
isso, um segredo oculto sob os movimentos visíveis dos valores relativos das 
mercadorias. Sua descoberta destrói a aparência de casualidade que reveste a 
determinação das quantidades de valor dos produtos do trabalho, mas não suprime a 
forma material dessa determinação. (MARX, 2012, p. 96-7) 
 

A mercadoria-dinheiro aparece com a função de medida dos valores das demais 

mercadorias, mas só aparece assim por ser também mercadoria e conter dentro de si valor-de-

uso e valor. Somente por ser fruto do trabalho e conter valor é que ela aparece como valor-de-

troca capaz de medir os valores das demais mercadorias. Uma vez que entendemos como o 

trabalho é base de formação do valor através do tempo e do desenvolvimento das trocas, 

apesar do fetichismo das mercadorias, precisamos examinar mais de perto a ultima forma que 

o valor assume, a forma dinheiro. 
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3. O Valor na Forma Dinheiro 

 

O desenvolvimento das formas do valor até a mercadoria-dinheiro rompe as 

barreiras impostas pelas formas simples e extensiva, embora estas ainda existam no processo 

de troca. Nele as mercadorias são levadas ao mercado atraindo os possuidores de outras 

mercadorias pelo valor-de-uso que elas têm. Uma vez estando duas mercadorias diante uma 

da outra, salvaguardada as proporções, entram em um processo de igualdade de seus valores 

baseado no tempo de trabalho médio. Se a troca é direta, as mercadorias mudam de mãos em 

apenas um ato fazendo com que seus novos possuidores possam desfrutar do valor-de-uso de 

sua nova posse imediatamente. Se as trocas são intermediadas pela mercadoria-dinheiro, o 

dono de uma mercadoria, não tendo esta para ele valor-de-uso, sendo apenas veículo de valor, 

a troca por dinheiro. Ou seja, o material de expressão física do valor pertencente a este 

produtor muda de forma, da sua mercadoria para a forma da mercadoria-dinheiro, quando só 

então se equipara com a mercadoria que de fato deseja, sendo somente após esta segunda 

troca que o indivíduo em questão ganha posse da mercadoria que procura e consequentemente 

de seu valor-de-uso.  

 O dinheiro aparece como resultado do desdobramento das formas do valor em 

uma mercadoria equivalente-geral. Passa a ser o equivalente de todas as demais mercadorias. 

Não podendo ser equivalente de si próprio, todas as demais mercadorias são equivalentes 

particulares seus. A mercadoria eleita dinheiro muda bastante quando está ainda na forma 

geral do valor, ou até mesmo já na forma acabada do dinheiro. Diversas mercadorias 

ascenderam como equivalente-geral e depois foram substituídas por novas mercadorias que 

cumpriam a função do dinheiro de modo mais adequado, funções que dissecaremos na seção 

seguinte. 

O dinheiro, então, que para os economistas clássicos aparenta ter surgido por 

convenção, advêm prioritariamente da evolução dialética das formas do valor. Surge do 

desenvolvimento da contradição da mercadoria de ser valor-de-uso e valor, do aparente 

rompimento, da separação desses valores em duas mercadorias distintas, uma que traz ao 

plano real apenas o seu valor-de-uso e outra que traz apenas o valor. Uma que vem como 

relativo para os produtores, outra que está consagrada como equivalente. 

Não é através do dinheiro que as mercadorias se tornam comensuráveis. Ao 
contrário. Sendo as mercadorias, como valores, encarnação de trabalho humano e, 
por isso, entre si comensuráveis, podem elas, em comum, medir seus valores por 
intermédio da mesma mercadoria específica, transformando esta em sua medida 
universal de valor, ou seja, em dinheiro. O dinheiro, como medida do valor, é a 
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forma necessária de manifestar-se a medida imanente do valor das mercadorias, o 
tempo de trabalho. (MARX, 2012, p. 121) 

 

Só após eleita pelo conjunto das demais mercadorias é que a mercadoria-dinheiro 

se torna dinheiro, podendo, então, medir o valor de todas as demais, valor já determinado pelo 

trabalho que a mercadoria-dinheiro apenas revela através de seu corpo material. 

No processo de troca as mercadorias mudam de mãos, saem das mãos de quem 

elas são não-valores-de-uso para as mãos que as desejam como valores-de-uso. Para que os 

produtores levem suas mercadorias e realizem as trocas, é necessário que reconheçam um no 

outro como proprietários particulares de suas mercadorias. Precisam ser livres, portanto, 

donos dos seus trabalhos, assim podendo dispor livremente das mercadorias para as trocas. As 

trocas são fruto da relação entre os trabalhos privados particulares (MARX, 2012). É dessa 

forma que o capitalismo, através do mercado, distribui os produtos do trabalho social. 

 

3.1 O Dinheiro como Meio de Circulação 

 

Além de medida de valor, a mercadoria-dinheiro necessita de outras propriedades 

para que funcione plenamente como dinheiro. Para que atue como intermediário das trocas o 

dinheiro precisa também ser unidade de conta, reserva de valor e meio de pagamento. Do 

infinito conjunto de mercadorias existentes e em vias de existir, Marx aponta para a 

orientação comum das diversas sociedades que conheceram a existência do dinheiro de ter 

como equivalente-geral os metais preciosos, sendo o ouro seu corpo material melhor 

idealizado. Para isso apontou as qualidades específicas deste material: contém grande 

quantidade de valor em pequeno volume, pode ser facilmente dividido e fundido, possui baixo 

custo de armazenagem e conta com meios simples de se verificar a veracidade de seu 

material. Esta aposta teórica é ratificada pela experiência prática e pela presença nos trabalhos 

de diversos outros autores da Economia Clássica, como nas obras de Smith (1983) e Ricardo 

(1988). 

O desenvolvimento das trocas, a expansão dos mercados e a ampliação da divisão 

social do trabalho trouxeram a necessidade de se estabelecer novo padrão de medidas, como a 

libra-ouro na Inglaterra e suas respectivas subdivisões. Assim, determinados pesos em ouro 

foram convencionados em novas medidas, que deram origem, por sua vez, às moedas a partir 

do estabelecimento de um estalão de preços. Do mesmo modo que a necessidade de se medir 

distâncias gerou as escalas que se baseiam no metro, na polegada, na légua, a necessidade 

para o comércio gera a criação de uma escala quantitativa, definida pelo Estado, em que 
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determinada quantidade de uma determinada mercadoria se torna unidade. Embora as moedas 

se legitimem enquanto dinheiro, suas funções, como apontadas anteriormente, advém de 

serem materialmente mercadorias, ou seja, possuírem valor-de-uso e valor, sendo, portanto, 

frutos do trabalho. Segundo Marx: 

 

Os nomes dos pesos (dos metais que passam a servir de dinheiro) constituem as 
denominações do dinheiro. Mas, com o tempo, os pesos metálicos do dinheiro vão 
divergindo dos pesos originais, e isto por causas históricas diversas, sendo decisivas 
as seguintes: 1. Introdução de dinheiro estrangeiro em povos menos desenvolvidos, 
o que sucedeu na antiga Roma, onde as moedas de prata e de ouro circularam, 
inicialmente, como mercadorias estrangeiras. Os nomes monetários estrangeiros 
divergem dos nomes nativos dos pesos. 2. Com o desenvolvimento da riqueza, o 
metal menos nobre é expulso da função de medida do valor pelo metal mais nobre. 
O cobre pela prata, a prata pelo ouro, por mais que essa sequência contrarie a licença 
poética. Libra, por exemplo, era, naquele tempo, o nome monetário de uma 
verdadeira libra-peso de prata. Quando o ouro suplantou a prata na função de 
medida do valor, o mesmo nome associou-se a uma fração de libra de ouro, fração 
que poderia ser 1/15 ou outra, segundo a relação de valor entre o ouro e a prata. 
Libra, nome da moeda, passa a diferir de libra, nome usual de determinado peso. 3. 
A falsificação do dinheiro praticada durante séculos pelos príncipes, do peso original 
das moedas, deixou apenas o nome. (MARX, 2012, p. 126-27) 
 

Passemos agora a analisar a circulação simples das mercadorias, circulação que 

ocorre quando um produtor individual põe no comércio seu trabalho privado, na forma de 

mercadoria, com intuito de trocá-lo pela mercadoria-dinheiro e assim adquirir outra 

mercadoria, mercadoria esta que lhe aparece não somente como valor, mas como valor-de-

uso. Na circulação simples de mercadorias, temos a fórmula M – D – M, que como já dito, 

uma mercadoria é trocada por seu equivalente em dinheiro e este é novamente trocado por 

outra mercadoria de respectivo valor. O valor, então, troca de corpo durante a circulação e é 

somente assim que consegue ter mobilidade, ou seja, a partir da contradição imanente das 

mercadorias de serem valor-de-uso e valor, possibilitando a bifurcação entre mercadoria e 

dinheiro, embora ambas sejam mercadorias que apenas aparecem como formas distintas de 

valor, a primeira aparece como um valor-de-uso, um relativo, e a segunda como um valor-de-

troca, um equivalente, para então transformar-se novamente em um valor-de-uso. 

 
O processo de troca da mercadoria se realiza através de duas metamorfoses opostas e 
reciprocamente complementares – a mercadoria converte-se em dinheiro e o 
dinheiro reconverte-se em mercadoria. As fases dessa transformação constituem atos 
do dono da mercadoria: venda, troca da mercadoria por dinheiro; compra, troca do 
dinheiro por mercadoria, e unidade de ambas as transações, vender para comprar. 
(MARX, 2012, p.132) 
 

O processo descrito acima, Marx chama de metamorfose das mercadorias. Mas ao 

observarmos a circulação, percebemos uma diferença entre as trajetórias das mercadorias e do 

dinheiro. A mercadoria recém criada é introduzida na circulação, sendo vendida sob o ponto 
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de vista de seu primeiro proprietário, e comprada, do ponto de vista do possuidor do dinheiro. 

Para o proprietário da mercadoria, seu valor apenas muda de forma, passando do corpo 

material da mercadoria para o do dinheiro; para o possuidor do dinheiro seu valor transforma-

se em mercadoria. Mas independente da metamorfose do valor, a mercadoria em questão, 

após ser introduzida na circulação e ser trocada pelo dinheiro, sai da mesma agora como 

valor-de-uso de seu novo proprietário, finalizando assim seu ciclo individual. Já o dinheiro, 

nas mãos do antigo proprietário da mercadoria, será novamente trocado por outra mercadoria, 

por um valor-de-uso para seu possuidor. Desse modo, enquanto a mercadoria, na circulação 

simples, entra na circulação passando da posse de um proprietário a outro, saindo então do 

mercado, o dinheiro segue essa trajetória sem mais sair dela até que seu desgaste natural 

prejudique sua função social. 

Mas para que a mercadoria seja comprada é necessário que alguém já tenha 

materializado o produto do seu trabalho em dinheiro. Como então se inicia a circulação das 

mercadorias? Pelo conjunto dos proprietários de mercadorias que trabalham na produção 

direta dos materiais do dinheiro, do ouro por exemplo. Dado que as peças de dinheiro uma 

vez que entram, não saem da circulação, logo podemos perceber que determinada quantidade 

de peças de dinheiro faz circular uma quantidade muito maior de mercadorias. 

 
Toda mercadoria, ao entrar em circulação, mudando, pela primeira vez, de forma, 
entra para dela sair e ser substituída por outra. O dinheiro, ao contrário, sendo meio 
de circulação, permanece na esfera da circulação, onde desempenha, continuamente, 
seu papel. Surge, assim, o problema de saber quanto dinheiro absorve, 
constantemente, essa esfera. (MARX, 2012, p. 143) 
 

Não tardará, na história da humanidade, que seja necessário estar-se atento ao 

curso do dinheiro, pois uma grande quantidade do mesmo pode gerar um aumento 

generalizado de preços, como sua falta pode acabar sufocando a atividade mercantil. É 

necessário, então, observar a quantidade de transações realizadas, os preços realizáveis e a 

velocidade de circulação das peças de dinheiro, ou seja, quanto de dinheiro absorve a 

circulação de mercadorias. 

 
Sabemos, todavia, que, não se alterando os valores das mercadorias, seus preços 
variam com o valor do ouro (o material do dinheiro), subindo na proporção em que 
ele desce e descendo na proporção em que ele sobe. Suba ou desça, por esse modo, a 
soma dos preços das mercadorias, a massa do dinheiro circulante tem de subir ou 
descer, na mesma proporção. Neste caso, a variação na massa dos meios de 
circulação provém, sem dúvida, do próprio dinheiro, mas não da sua função de meio 
de circulação, e sim da sua função de medida do valor. (MARX, 2012, p.144) 
 

A quantidade de meio circulante deve obedecer a dois critérios: ao volume de 

preços realizáveis que nada mais é que a soma dos valores de todas as mercadorias e a 



28 

 

velocidade de circulação das peças. Com esses dois critérios se pode determinar a quantidade 

de peças de dinheiro que a circulação de mercadorias absorve. Mas se as forças naturais 

desgastam as peças de dinheiro, o uso faz com que a sociedade em questão defina um limite 

para o desgaste do mesmo que não prejudique sua função de medida do valor e que possa 

continuar a atuar como meio circulante. Surgem então muitas leis que definirão quando uma 

moeda materialmente ainda vale o suposto em seu nome.  

 
O peso das peças de prata e cobre é determinado arbitrariamente pela lei. No curso 
desgastam-se mais rapidamente que a moeda de ouro. A função monetária delas 
torna-se de fato totalmente independente do seu peso e, em consequência, de todo o 
valor. A função de numerário do ouro se dissocia inteiramente de seu valor metálico. 
Coisas relativamente sem valor, pedaços de papel, podem substituí-lo no exercício 
da função de moeda. O caráter puramente simbólico está de algum modo 
dissimulado nas peças de dinheiro metálicas. Revela-se plenamente no dinheiro 
papel. Com efeito, a dificuldade está no primeiro passo. (MARX, 2012, p.153) 
 

Para que os metais menos nobres não substituam o ouro nas operações referentes 

a pequenas quantias, ao passo que são inapropriados para operações com quantias maiores, de 

onde são naturalmente expulsos, estabelecem-se leis que regulam a proporção em que se 

trocam os metais com o ouro, propriamente falando, leis que estabelecem a relação de troca 

entre o ouro, a prata e o cobre. Mas como vimos antes que a relação de valor muda 

constantemente, não tarda para que o outorgado entre em conflito com a realidade quando da 

mudança concreta na relação de valor entre os materiais. Como o desgaste também provoca 

diferenças entre a quantidade material e a quantidade que a lei estabelece que deva conter 

determinada moeda, também aparecem leis que regulam quando uma moeda está apta para a 

função de meio de troca e medida do valor e quando não. 

 
O próprio curso do dinheiro, ao separar o peso real do peso nominal da moeda, a 
existência metálica desta de sua existência funcional, traz latente a possibilidade de 
o dinheiro metálico ser substituído, em sua função de moeda, por senhas feitas de 
outro material, por meros símbolos. O papel do dinheiro simbólico desempenhado 
pelas peças de prata e cobre, substituindo moedas de ouro, encontra sua explicação 
histórica nos obstáculos técnicos à cunhagem de frações ínfimas de ouro e de prata, 
e na circunstância de servirem primitivamente de medida do valor metais menos 
nobres (a prata sucede ao cobre; o ouro à prata), os quais circulavam como dinheiro 
no momento em que foram destronados pelo metal mais nobre. Substituem o ouro 
nas faixas de circulação das mercadorias onde as moedas mudam de mãos mais 
rapidamente e, em consequência, se desgastam mais rapidamente, isto é, nas faixas 
onde compras e vendas em pequena escala se renovam sem cessar. (MARX, 2012, 
p.152-53) 

 
A qualidade das moedas de meio de troca é dada não pela qualidade material, mas 

pela função social que a moeda tem de simbolizar o ouro, que por sua vez é constituído de 

valor enquanto mercadoria. A quantidade de moeda segue a relação de valor entre o ouro e as 

demais mercadorias. 
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Finalmente, pergunta-se por que o ouro pode ser substituído por meros símbolos 
destituídos de valor. Conforme já vimos, só pode operar-se essa substituição 
enquanto exerce exclusivamente a função de moeda ou de meio de circulação. As 
peças de ouro isoladas não exercem essa função com a exclusividade que se 
patenteia nas peças desgastadas que continuam a circular. As peças de ouro são 
meras moedas ou meros meios de circulação apenas enquanto se encontram em 
curso. Mas o que não vale para cada moeda de ouro é válido para a quantidade 
mínima de ouro substituível por papel-moeda. Ela permanece continuamente na 
esfera da circulação, de maneira incessante desempenha a função de meio de 
circulação e por isso existe para esse fim apenas. (MARX, 2012, p. 155-56) 
 

A quantidade de moeda que o Estado lança em circulação tem de corresponder à 

quantidade de ouro que esta de fato absorve. Caso haja um lançamento excessivo a moeda 

entra em descrédito, caso haja lançamento deficiente, ela prejudica a circulação das 

mercadorias. Como derivadas da relação do ouro com as demais mercadorias, as moedas 

(metálica ou papel moeda e de crédito) só ganham vida enquanto assumem funções dessa 

relação. A moeda metálica com a função de meio de troca e a moeda de crédito enquanto 

meio de pagamento. Neste trabalho apenas a moeda metálica é necessária para entendermos o 

processo de produção capitalista, dado que este pode ser absorvido com o entendimento da 

reprodução simples, sendo a moeda de crédito necessária para o entendimento da reprodução 

ampliada e processo de acumulação de capital, assunto que ultrapassa o objetivo deste 

trabalho. Contudo, é necessário lembrar que ao acompanharmos a gênese do dinheiro feita por 

Marx, estamos analisando as mudanças de valor ocorridas, sobretudo, na Inglaterra durante o 

século XIX, enquanto ainda vigorava o padrão-ouro. Embora não seja objeto desde trabalho, 

importante lembrar que a mercadoria-dinheiro, como o padrão ouro, hoje não vigora mais, as 

formas do dinheiro permaneceram em mudança sendo que hoje encontramos a forma 

financeira ou fictícia do dinheiro em atuação. 

 

3.2 O Dinheiro como Forma Universal do Valor 

 

Marx melhor define dinheiro com a seguinte citação: 

 
É dinheiro a mercadoria que serve para medir o valor e, diretamente ou através de 
representante, serve de meio de circulação. Por conseguinte, ouro (ou prata) é 
dinheiro. Desempenha o papel de dinheiro diretamente, quando tem de estar 
presente com sua materialidade metálica, como mercadoria dinheiro, portanto, e não 
idealmente, como sucede em sua função de medida do valor, nem através de 
representação por símbolos, como ocorre em sua função de meio de circulação. 
Desempenha o papel de dinheiro diretamente ou por meio de representante, quando 
configura com exclusividade o valor ou a única existência adequada do valor-de-
troca das mercadorias, em oposição à existência delas como valores-de-uso. 
(MARX, 2012, p. 156-57) 
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Dado o caráter dialético da relação entre o meio material e o social, logo 

transcende o poder do dinheiro à esfera social. A acumulação de mercadorias não mais denota 

somente segurança material para o seu possuidor, mas também poder social na medida em que 

o dinheiro pode comprar tanto mercadorias como coisas que não são mercadorias, tais como 

imagens e documentos sacrossantos, prostituição, determinados valores éticos, entre outras 

coisas. O dinheiro, como encarnação legítima do valor e com plena mobilidade de troca 

quando comparado às formas anteriores, se insere socialmente e faz de suas capacidades as 

capacidades do possuidor do dinheiro. Este último não é mais um humano com suas 

capacidades individuais, estas vão além, juntam-se às capacidades do dinheiro, ele é tudo o 

que dinheiro possa ser, inclusive deficiência e cura de suas próprias características 

particulares. 

 

O dinheiro, já que possui a propriedade de comprar tudo, de apropriar objetos para si 
mesmo, é, por conseguinte, o object par excellence. O caráter universal dessa 
propriedade corresponde à onipotência do dinheiro, que é encarado como um ser 
onipotente... o dinheiro é a proxeneta entre a necessidade e o objeto, entre a vida 
humana e os meios de subsistência. Mas, o que serve de medianeiro à minha vida 
também serve à existência de outros homens para mim. Ele é para mim a outra 
pessoa. (MARX, 1962, p. 153) 
 

Além desse aspecto, para que o ser humano possa, quando necessário, comprar 

uma mercadoria que lhe satisfaça determinada necessidade, é necessário que já tenha vendido 

de antemão e possua, portanto, dinheiro disponível. Quanto mais se amplia a divisão social do 

trabalho, mais o dinheiro se legitima como equivalente-geral, e juntamente a isso, mais seu 

poder social aumenta. 

 
O desejo de entesourar é por natureza insaciável. Do ponto de vista da qualidade ou 
da forma, o dinheiro não conhece fronteiras: é o representante universal da riqueza 
material, pois é conversível em qualquer mercadoria. Mas qualquer porção real de 
dinheiro é quantitativamente limitada, sendo meio de compra de eficácia restrita. 
Essa contradição entre a limitação quantitativa e o aspecto qualitativo sem limites 
impulsiona permanentemente o entesourador para o trabalho de Sísifo da 
acumulação. Conduz-se ele como o conquistador que vê em cada país conquistado 
apenas uma nova fronteira a ser ultrapassada. (MARX, 2012, p.160) 
 

Mas o entesouramento também tem sua função social. Serve para equilibrar a 

quantidade de moeda em circulação. Em momentos de abundância, os tesouros crescem, 

como as quantidades de ouro e prata que eram enterradas na Índia colonial ou mesmo na 

forma de adorno de residências, jóias, e outros objetos. Nos momentos de crise social, são os 

tesouros que amenizam os efeitos. 
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Para a quantidade de moeda em curso corresponder sempre às necessidades da 
esfera de circulação, é mister que a quantidade de ouro ou de prata existente num 
país exceda a absorvida na função de moeda. O dinheiro sob a forma de tesouro 
preenche essa condição. (MARX, 2012, p.161) 
 

A experiência põe em circulação determinada quantidade de dinheiro regulada 

pelos tesouros, poucos fatos novos tiveram a capacidade de alterar de modo mais ou menos 

duradouro este equilíbrio. Fatos como a descoberta de novas e abundantes minas na América 

conturbaram essa relação e expôs países como a Espanha, junto a outros países também, a um 

longo período de inflação. Na verdade, o que ocorreu foi um desequilíbrio entre o valor 

outorgado à moeda e o seu valor real. A descoberta de novas e ricas minas de ouro na 

América diminuíram o tempo de trabalho médio necessário de produção do ouro e portanto, 

seu valor. Embora o desequilíbrio tenha ocorrido e gerado consequências adversas para a 

economia espanhola, a relação concreta de valor entre o ouro, enquanto mercadoria-dinheiro, 

e as demais mercadorias, não tardou em resolver o problema. A circulação de moeda veio a se 

tornar um problema minuciosamente acompanhado quando da substituição cada vez maior do 

dinheiro por seu representante em papel, mas principalmente nos momentos em que foi 

destruída a relação do papel moeda com o ouro, tal como as quebras do padrão ouro durante o 

século XX, até sua suspensão definitiva na segunda metade daquele século. 

O dinheiro, na forma de tesouro, evidencia também a limitação das trocas que só 

foi vencida a partir do desenvolvimento da forma geral do valor, a limitação de tempo e 

espaço. Com o valor na forma do dinheiro, pode-se aumentar cada vez mais o intervalo entre 

venda e compra. 

 
Ninguém pode vender sem que alguém compre. Mas ninguém é obrigado 
imediatamente a comprar, apenas por ter vendido. A circulação rompe com as 
limitações de tempo, de lugar e individuais, impostas pela troca de produtos, ao 
dissociar a identidade imediata [venda = compra] que, nesta última, une a alienação 
do produto próprio e a aquisição do alheio, gerando a antítese entre venda e compra. 
Dizer que esses atos antitéticos, independentes entre si, possuem uma unidade 
interior equivale a dizer que essa unidade interior transparece através de antíteses 
externas. Se essa independência exterior dos dois atos – interiormente dependentes 
por serem complementares – prossegue se afirmando além de certo ponto, contra ela 
prevalece, brutalmente, a unidade por meio de uma crise. (MARX, 2012, p. 140)  
 

As contradições inerentes à mercadoria e sua circulação põe em evidência a 

possibilidade das crises, mas apenas a possibilidade, dado que nos marcos da circulação 

simples ainda nos faltam elementos que nos expliquem este fenômeno. De todo modo, 

explicar as crises do capitalismo segundo Marx não é objetivo deste trabalho, nos resta indicar 

a leitura de trabalhos que objetivam explicar essa questão, como o próprio livro II de O 

Capital (MARX, 2014), ou os trabalhos de Ernest Mandel (1990). 
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A dissociação externa entre venda e compra não apenas facilita as operações 

comerciais como também possibilita a produção de novas mercadorias ou setores produtivos 

que só podem surgir a partir de uma determinada acumulação de capital. Mercadorias de 

produção sazonal, ou que dependam de partes advindas do exterior, ou mesmo que exijam 

pagamento adiantado, como na construção de apartamentos, entre outras hipóteses, revelam 

tanto um maior intervalo de tempo entre venda e compra, como mesmo um descompasso na 

ordem natural dos atos de vender para depois comprar. Vende-se na promessa de pagamento 

futuro, ou sob um direito de propriedade, enfim, o desenvolvimento da circulação de 

mercadorias gera além do comprador e do vendedor, o credor e o devedor.  

 
Um possuidor de mercadoria pode, assim, estar pronto para vender, antes que o 
outro esteja pronto para comprar. Com a constante repetição das mesmas transações 
entre as mesmas pessoas, as condições de vendas de mercadorias regulam-se pelas 
condições de produção. (...) Um vende mercadoria existente, outro compra como 
mero representante de dinheiro, ou de dinheiro futuro. O vendedor torna-se credor; o 
comprador, devedor. A metamorfose da mercadoria, ou o desenvolvimento da forma 
do valor, assume então novo aspecto, e, em conseqüência, o dinheiro adquire nova 
função. Ele se torna meio de pagamento. (...) O dinheiro passa a exercer duas 
funções. Primeiro, serve de medida do valor, ao determinar-se o preço da 
mercadoria. O preço contratualmente fixado mede a obrigação do comprador, ou a 
soma de dinheiro a pagar em data estabelecida. Segundo, o dinheiro serve de meio 
ideal de compra. Embora só exista na promessa do comprador, motiva a 
transferência da mercadoria. O dinheiro só entra realmente em circulação na data do 
pagamento, quando passa das mãos do comprador para as do vendedor. (MARX, 
2012, p.162-63) 
 

O dinheiro como meio de pagamento afeta sua função como meio de troca e 

provoca o surgimento de instituições que realizam operações comerciais sem que seja 

necessária a circulação física do dinheiro na mesma quantidade de antes. Essas instituições, 

com embriões desde a Idade Média, descontam em determinados períodos as operações de 

débito e crédito, de modo que Marx observou que sociedades que desenvolveram a função do 

dinheiro como meio de pagamento utilizam menos peças metálicas para o seu comércio. A 

necessidade do dinheiro por ter de pagar algo o faz objetivo final da venda em contradição 

com o que inicialmente movimentou as trocas. A circulação, embora tenha como objetivo 

final a troca de não-valores-de-uso por valores-de-uso, passa a existir, com o intuito de 

acumular esses valores em sua forma geral, a forma dinheiro. 

 
O dinheiro já não exerce mais a função de intermediário do processo. Leva-o a uma 
conclusão, configurando em si mesmo a existência absoluta do valor-de-troca ou a 
mercadoria universal. O vendedor transforma mercadoria em dinheiro, para 
satisfazer com ele necessidades: o entesourador, para preservar a mercadoria sob a 
forma de dinheiro; o devedor para poder pagar. Se não pagar ocorrerá a venda 
judicial de seus bens. A forma do valor da mercadoria, o dinheiro, torna-se, portanto, 
o próprio fim da venda, em virtude de uma necessidade social oriunda das próprias 
condições do processo de circulação. (MARX, 2012, p.163) 
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A acumulação de dinheiro torna-se um fim em si mesma, tanto dado a 

materialidade concreta que exige sempre dinheiro disponível para saciar as crescentes 

necessidades, como pelo poder que o dinheiro assume na sociedade. Marx melhor descreve as 

possibilidades do indivíduo que possua dinheiro com a seguinte citação de seus Manuscritos 

Econômico e Filosóficos, quando da análise de trechos das obras de Goethe e Shakespeare: 

 

O que existe para mim por intermédio do dinheiro, aquilo por que eu posso pagar (i. 
é, que o dinheiro pode comprar), tudo isso sou eu, o possuidor de meu dinheiro. Meu 
próprio poder é tão grande quanto o dele. As propriedades do dinheiro são as minhas 
próprias (do possuidor) propriedades e faculdades. O que eu sou e posso fazer, 
portanto, não depende absolutamente de minha individualidade. Sou feio, mas posso 
comprar a mais bela mulher para mim. Consequentemente, não sou feio, pois o 
efeito da feiúra, seu poder de repulsa, é anulado pelo dinheiro. Como indivíduo sou 
coxo, mas o dinheiro proporciona-me vinte e quatro pernas; logo, não sou coxo. Sou 
um homem detestável, sem princípios, sem escrúpulos e estúpido, mas o dinheiro é 
acatado e assim também o seu possuidor. O dinheiro é o bem supremo, e por isso 
seu possuidor é bom. Além do mais, o dinheiro poupa-se do trabalho de ser 
desonesto; por conseguinte, sou presumivelmente honesto. Sou estúpido, mas como 
o dinheiro é o verdadeiro cérebro de tudo, como poderá seu possuidor ser estúpido? 
Outrossim, ele pode comprar coisas talentosas para seu serviço, e não é mais 
talentoso que os talentosos aquele que pode mandar neles? Eu, que posso ter, 
mediante o poder do dinheiro, então, todas as minhas incapacidades em seus 
contrários? (MARX, 1962) 
 

A contradição do dinheiro, da sua forma ideal e real, a partir do desenvolvimento 

da função de meio de pagamento se torna patente nas crises. Como medida do valor e meio de 

pagamento, o dinheiro baliza idealmente as trocas, troca-se mercadorias por quantidades 

ideais de dinheiro que poderão existir no momento da troca ou que virão a existir, sendo de 

início apenas um crédito ou direito. É nesse aspecto das trocas baseadas nas condições de 

produção que as casas de compensação surgem, mas qualquer desequilíbrio nessas operações 

faz com que de imediato se faça necessária a presença do dinheiro na sua forma material. 

Uma vez que entendemos a base de sustentação da teoria do valor, desde sua 

formação através do trabalho, como sua cristalização na forma do dinheiro, agora podemos 

partir para a análise de como o dinheiro se transforma em capital. O capital, definido por 

Marx como o dinheiro que cria mais dinheiro, ou seja, como valor que gera mais valor, só 

pode vir à tona em uma sociedade cujas formas de valor tenham se desenvolvido até este 

estágio. Passemos então a análise do dinheiro como capital. 
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4. A Transformação do Dinheiro em Capital 

 

Agora que desenvolvemos a gênese do dinheiro e acompanhamos as variadas 

formas do valor até a forma dinheiro, temos condição de entender o processo de produção do 

sistema em que vivemos. Obviamente, antes de explicarmos o processo de produção 

precisamos entender o que é capital. Segundo Marx, é na forma dinheiro a primeira forma de 

manifestação dele. 

 
A circulação de mercadorias é o ponto de partida do capital. A produção de 
mercadorias e o comércio, forma desenvolvida da circulação de mercadorias, 
constituem as condições históricas que dão origem ao capital. (MARX, 2012, p.177) 
 

A circulação de mercadorias, que segue o esquema M – D – M, vender para 

comprar, com o desenvolvimento do comércio passa a ganhar um novo esquema, D – M – D, 

comprar para vender. Para Marx, capital é o dinheiro aplicado no intuito de se obter mais 

dinheiro, que segue, portanto, o esquema D – M – D’, com D’ representando uma quantidade 

maior de dinheiro. “Na primeira forma de movimento, serve o dinheiro de intermediário e, na 

segunda, a mercadoria” (MARX, 2012, p.179). Marx então diferencia dinheiro de capital. 

Dinheiro nas mãos de um trabalhador autônomo que vende seu produto para com dinheiro 

comprar outro produto que necessita não é capital, do mesmo modo que a existência de uma 

pequena poupança desse mesmo trabalhador não o converteria em um capitalista. O dinheiro 

que é capital entra na circulação para de lá sair valorizado, é dinheiro que se torna mais 

dinheiro. Na circulação simples o dinheiro entra apenas com objetivo de intermediar as trocas, 

mas no momento em que se torna capital, que da circulação simples (M – D – M) assume a 

forma D – M – D’, é a mercadoria que se torna intermediária no processo de valorização do 

dinheiro. Mas ainda assim é necessário explicar como dinheiro se torna mais dinheiro, é 

necessário discutirmos o conceito de mais-valia. 

 

4.1 O Conceito de Mais-valia 

 

Pelo circuito D – M – D, um capitalista precisa comprar alguma mercadoria para 

depois vendê-la, mas se, pela teoria do valor trabalho, a troca de mercadorias é uma troca de 

equivalentes, não pode uma mercadoria, ainda que na forma dinheiro, entrar na circulação e 

sair dela com um valor não equivalente. Esta possibilidade existe e ocorre marginalmente no 

caso de desequilíbrios entre oferta e demanda, diante de crises, ou mesmo quando uma das 

partes da transação é enganada, mas de modo algum se torna regra no comércio. Uma 
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mercadoria não pode valorizar-se na circulação, sem que lhe tenha aplicado trabalho médio 

necessário a mais para que lhe aumente o valor. A aparente contradição se desfaz ao 

examinar-se melhor o esquema e ao perceber-se que há uma mercadoria em especial que é 

capaz de valorizar outras e que dá a aparência de súbita valorização durante a circulação, essa 

mercadoria é a força de trabalho. 

Um capitalista, ao ser responsável pela produção de móveis para o lar, por 

exemplo, necessita adiantar dinheiro na compra de madeira, elementos de fixação tais como 

tachas, pregos, parafusos, arruelas e força de trabalho, ou seja, precisa pagar uma quantia que 

seja suficiente para que um ser humano aplique trabalho a estas peças com o intuito de 

transformar as partes espaças em um móvel completo e acabado. Supomos que para a 

fabricação de uma mesa comprasse 90 quilos de madeira pelo valor de 120 reais, elementos 

de fixação no valor de 30 reais e desembolsasse 50 reais pelo valor diário de um marceneiro. 

Teria o capitalista gastado 200 reais na compra de mercadorias para a produção de uma mesa 

e a venderia também por 200 reais, dado que a concorrência com outros produtores o forçaria 

a vender por um preço equivalente ao valor, dentro da suposição de um mercado em 

concorrência perfeita. Mas a primeira vista essa transação não faria sentido, pois desembolsar 

200 reais na circulação para retirar dela os mesmos 200 reais faria apenas com que o 

capitalista corresse o risco da circulação sem garantia de transformar seu antigo valor em mais 

valor ou de sequer mantê-lo. 

O segredo da aparente contradição se desfaz ao examinarmos a mercadoria força 

de trabalho. Ao comprar uma força diária de trabalho por 50 reais não quer dizer que a 

produção de uma mesa dure todo um dia. Pode ocorrer de, num contrato de doze horas, um 

trabalhador conseguir produzir quatro mesas, demorando três horas na produção de cada uma 

delas. Gastando 600 reais na compra de 320 quilos de madeira e elementos de fixação para 

quatro mesas, pode o capitalista em questão gastar apenas mais 50 reais com o valor da força 

de trabalho e no final do dia terá, ao invés dos 650 reais que adiantou, 800 reais. Terá feito, 

então, 650 reais transformarem-se em 800 obtendo uma mais-valia de 150 reais. 

Esta relação se dá pelo desenvolvimento histórico desigual do valor da força de 

trabalho e da quantidade de valor que esta é capaz de produzir em sua jornada estabelecida 

por contrato. A mais-valia é trabalho excedente não pago ao trabalhador pelo capitalista e 

apropriado por este. Marx define o valor da força de trabalho pelo valor do conjunto de 

mercadorias necessárias à manutenção e reprodução da mesma durante o período estipulado. 

Mercadorias como roupas, comida, habitação, são necessárias a preservação e reprodução da 
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força de trabalho, condição única para que se mantenha o sistema e a circulação de 

mercadorias. 

 

4.2 Os Determinantes do Valor da Força de Trabalho e da Mais-Valia 

 

Dado que na primeira parte deste trabalho definimos o tempo de trabalho médio 

necessário como trabalho simples, ou seja, trabalho cujo indivíduo ordinário da sociedade é 

capaz de realizar sem necessitar aprimorar seus conhecimentos além da média de 

conhecimento dos demais trabalhadores, o valor da força de trabalho aqui em questão também 

refere-se à força de trabalho simples. De todo modo, como o valor da força de trabalho é 

determinado de acordo com os valores necessários para reproduzi-la ou mantê-la, força de 

trabalho complexa apenas acrescenta os custos de produção referentes ao nível cultural de 

vida e de manutenção do trabalhador possuidor da mesma de acordo com o necessário à sua 

maior formação. 

 
O valor da força de trabalho é determinado, como o de qualquer outra mercadoria, 
pelo tempo de trabalho necessário à sua produção e, por consequência, à sua 
reprodução. Enquanto valor, a força de trabalho representa apenas determinada 
quantidade de trabalho social médio nela corporificado. Não é mais que a aptidão do 
indivíduo vivo. A produção dela supõe a existência deste. Dada a existência do 
indivíduo, a produção da força de trabalho consiste em sua manutenção ou 
reprodução. Para manter-se, precisa o indivíduo de certa soma de meios de 
subsistência. O tempo de trabalho necessário à produção da força de trabalho reduz-
se, portanto, ao tempo de trabalho necessário à produção desses meios de 
subsistência, ou o valor da força de trabalho é o valor dos meios de subsistência 
necessários à manutenção de seu possuidor. (MARX, 2012, p.200-1) 
 

Mas o valor da força de trabalho, assim como o valor de toda e qualquer 

mercadoria, não é uma grandeza fixa, pelo contrário, varia com as mais diversas situações e 

até mesmo de acordo com os momentos históricos. Se até agora pressupomos de modo 

simplificado a existência de produtores autônomos que vendem os produtos de seu trabalho 

particular na esfera da circulação simples de mercadorias, agora temos claramente o 

aparecimento de um novo papel para o ser humano, o papel de trabalhador assalariado. Este 

não se diferencia do capitalista na circulação. Do ponto de vista desta, ambos vendem 

mercadorias das quais possuem a propriedade, o capitalista, determinada quantidade de meios 

de produção; o trabalhador, apenas sua força de trabalho. 

Torna-se uma luta histórica entre as duas classes do dito sistema, capitalistas e 

trabalhadores, pelo aumento/diminuição do valor pago pela força de trabalho. Imbuído pela 

necessidade de acumular sempre mais capital, vale-se o capitalista do contrato de compra e 
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venda da força de trabalho para extrair desta a maior quantidade possível de trabalho durante 

sua jornada estabelecida contratualmente. Tendo em conta que o desgaste além do normal da 

força de trabalho acarreta sua deterioração precoce, ou seja, da sua vida, luta o trabalhador 

para prolongar sua existência ao máximo que possa exigindo uma jornada “normal” de 

trabalho condizente com uma adequada remuneração. Ambos, juridicamente compartilhando 

um direito contraditório, um mesmo direito conflitante no interesse das duas classes. 

A dialética da relação das classes será o fator principal na determinação do preço 

da força de trabalho, aumentando em momentos de prosperidade econômica a partir da ação 

conjunta dos trabalhadores nas organizações trabalhistas e mantendo-se, ou mesmo 

diminuindo-se, em períodos de crise. Importante evidenciar que de acordo com a Teoria do 

Desenvolvimento Desigual e Combinado de Trotsky (2011), teoria esta desenvolvida a partir 

dos conceitos de Marx, o desenvolvimento capitalista não se dá igualmente em todas as 

regiões em que surge e ao mesmo tempo. Isso faz com que capitais de regiões mais 

desenvolvidas busquem salários menores em regiões menos desenvolvidas cuja articulação 

dos trabalhadores ainda não esteja plenamente maturada, ou que regiões cuja capacidade 

produtiva absorva menos trabalhadores que a população local provocando migrações 

massivas. O capital estará sempre em busca de pagar o menor salário possível pela maior 

quantidade de trabalho possível na sua busca por valorização 

Fatores como esses citados, além de outros como a mecanização constante, fazem 

com que, por vezes, a procura por trabalho seja maior que a oferta. Marx chama esse 

excedente numérico de trabalhadores de exército industrial de reserva. A quantidade de 

trabalhadores desempregados que constituem o dito exército é diretamente proporcional à 

pressão exercida pelo rebaixamento de salários. O mais importante de tudo é que a mais-valia 

é dada pela diferença entre o valor criado na produção e o valor pago pena jornada de 

trabalho, quanto maior esta diferença maior será a expansão do capital. A luta entre lucros 

maiores e qualidade de vida já preencheu mais de cinco séculos de história desde a transição 

do feudalismo para o capitalismo na Europa no século XVI. 

O que diferencia um capitalista de um trabalhador proletário é o fato de um ter a 

posse dos meios de produção enquanto o outro possui apenas sua força de trabalho. Esta 

última, sendo vendida de acordo com suas condições de reprodução a um preço pré-

estabelecido contratualmente, faz com que o capitalista se aproprie do trabalho excedente, não 

equivalente, que é gerado no processo de produção capitalista e que se realiza no comércio. O 

trabalho, como base de determinação do valor das mercadorias continua presente, como em 

qualquer outro sistema econômico, dado que é a única forma de se realizar o intercâmbio 
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material entre o ser humano e a natureza. O valor das mercadorias continua como balizador 

das trocas, desfazendo a aparente contradição da fórmula D – M – D’ com a descoberta 

pioneira, por Marx, da mais-valia.  

 
Desde que apareceu neste planeta, tem o homem de consumir todos os dias, antes de 
produzir e durante a produção. Se os produtos assumem a forma de mercadoria, têm 
de ser vendidos depois da produção, e só podem satisfazer às necessidades do 
produtor depois da venda. O tempo de produção é acrescido pelo necessário à venda. 
(MARX, 2012, p.199) 
 

O método de análise materialista, histórico e dialético, desenvolvido por Marx e 

Engels e melhor explicado nos livros Socialismo Utópico e Científico (ENGELS, 1973) e n’A 

Ideologia Alemã (MARX e ENGELS, 1989), aponta para a formação das classes e de toda 

uma organização social de acordo com o modo de produção material da vida humana. Se os 

referidos autores afirmam que desde a existência da propriedade privada tem a história 

humana sido movida pela luta de classes (ENGELS e MARX, 2012), a formação de uma 

superestrutura relacionada a uma infra-estrutura em cada momento histórico determinado 

expandiu que a ideologia da classe dominante torna-se também a ideologia dominante de cada 

época. Entendemos aqui por infra-estrutura as relações estabelecidas para o processo de 

trabalho em determinada época, ela se corresponde a uma superestrutura, que são as relações 

sociais que consolidam a infra-estrutura e a justifica ideologicamente. Por isso a necessidade, 

por parte dos ideólogos da burguesia, de se naturalizar a propriedade privada dos meios de 

produção e as relações capitalistas, mas como afirma Marx (2012, p. 199): 

 
A natureza não produz, de um lado, possuidores de dinheiro e mercadorias e, de 
outro, meros possuidores das próprias forças de trabalho. Esta relação não tem sua 
origem na natureza, nem é mesmo uma relação social que fosse comum a todos os 
períodos históricos. Ela é, evidentemente, o resultado de um desenvolvimento 
histórico anterior, o produto de muitas revoluções econômicas, do desaparecimento 
de toda uma série de antigas formações da produção social. 
 

Assim se consolida a mais-valia como a grande descoberta advinda do método de 

análise, bem como é base, junto com o desenvolvimento da circulação de mercadorias, para a 

transformação do dinheiro em capital. 

 

4.3 O Processo de Trabalho ou de Produção de Valores-de-uso 

 

Como afirmamos anteriormente, através do trabalho o homem retira da natureza e 

transforma a matéria de modo a lhe ser útil, satisfazendo assim necessidade sua. Para tanto, 

independente do sistema econômico, é necessário que seja aplicado um processo de trabalho, 
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ou seja, uma forma em que o trabalho humano é aplicado à matéria de modo a criar um valor-

de-uso. Marx estabelece três componentes básicos para o processo de trabalho, são eles: 

i) Atividade adequada a um fim, o próprio trabalho; 

ii)  A matéria a que se aplica o trabalho, objeto de trabalho; 

iii)  Meios de trabalho, instrumental de trabalho. 

Esses três componentes básicos são comuns a toda estrutura produtiva criada pela 

humanidade. No caso da produção capitalista, a mercadoria força de trabalho é por si só o 

trabalho, dado que sua forma de utilização é por o indivíduo a trabalhar. A forma de 

cristalizar o trabalho é criando um valor-de-uso, e para tanto, para a criação desse valor-de-

uso específico, é necessário um trabalho concreto específico. A abordagem materialista que 

Marx aplica em seu estudo das sociedades humanas aponta para uma interação dialética entre 

o ser humano e a matéria em que trabalha. Ao passo que desenvolve novas mercadorias, 

desenvolve novas necessidades que levarão novamente a outras novas mercadorias. Desperta 

então capacidades adormecidas da sua natureza e se desenvolve enquanto ser social quanto 

mais consegue dominar a matéria e utilizá-la a seu favor. Como afirma Marx, não são 

exatamente os produtos construídos que determinam os momentos históricos e suas 

respectivas organizações sociais, mas sim a forma de produzir tais produtos. Obviamente 

quanto mais desenvolvida for a sociedade em questão, desenvolvida quanto ao maior domínio 

sobre a técnica e a natureza, maior será a capacidade de produção e mais elaborados serão os 

produtos. 

 
Restos de antigos instrumentos de trabalho tem, para a avaliação de formações 
econômico-sociais extintas, a mesma importância que a natureza dos ossos fosseis 
para o conhecimento de espécies animais desaparecidas. O que distingue as 
diferentes épocas econômicas não é o que se faz, mas como, com que meios de 
trabalho se faz. Os meios de trabalho servem para medir o desenvolvimento da força 
humana de trabalho e, além disso, indicam as condições sociais em que se realiza o 
trabalho. (MARX, 2012, p.213-14) 
 

O objeto de trabalho será a porção da Natureza que receberá a atuação da força de 

trabalho, segundo Marx (2012, p. 212), é “todas as coisas que o trabalho apenas separa de sua 

conexão imediata com seu meio natural”. Um objeto de trabalho que recebe uma preparação 

prévia, antes de ser trabalhado definitivamente, recebe o nome de matéria-prima. Toda 

matéria-prima é objeto de trabalho, mas nem todo objeto de trabalho é matéria-prima. Já “o 

meio de trabalho é uma coisa ou um complexo de coisas que o trabalhador insere entre si 

mesmo e o objeto de trabalho e lhe serve para dirigir sua atividade sobre esse objeto” 

(MARX, 2012, p. 213). No desenvolvimento das forças produtivas, coisas que antes eram um 

fim em si, ou seja, um produto do trabalho, tornam-se meios de trabalho, coisas que 
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possibilitarão a produção de novas mercadorias, mais elaboradas, impossíveis de serem 

criadas antes, como as lentes esféricas, que uma vez facilitando a visão humana, foram 

posteriormente utilizadas para o manuseio de partículas invisíveis a olho nu.  

 
O processo de trabalho, ao atingir certo nível de desenvolvimento, exige meios de 
trabalho já elaborados. Nas cavernas mais antigas habitadas pelos homens, 
encontramos instrumentos e armas de pedra. No começo da História humana, 
desempenham a principal função de meios de trabalho os animais domesticados, 
amansados e modificados pelo trabalho, ao lado de pedras, madeira, ossos e conchas 
trabalhados. O uso e a fabricação de meios de trabalho, embora em germe em certas 
espécies animais, caracterizam o processo especificamente humano de trabalho, e 
Franklin define o homem como “a toolmaking animal”, um animal que faz 
instrumentos de trabalho. (MARX, 2012, p.213) 
 

Como visto, um produto do trabalho pode ser um fim de determinado processo, 

mas matéria-prima ou instrumento de trabalho de outro. Marx denomina o conjunto formado 

pelos objetos e instrumentos de trabalho, de meios de produção. Há determinados produtos do 

trabalho que também são meios de produção, ou mais especificamente, instrumentos de 

trabalho indiretos, como por exemplo, prédios que abrigam fábricas, rodovias que viabilizam 

o transporte, redes de esgotamento sanitário, enfim, trabalhos passados que não interferem 

diretamente em um processo de trabalho específico, mas que sem eles o processo ficaria 

obstruído. 

Marx também define o processo de trabalho como um processo de consumo. 

Consumo da força de trabalho que se desgasta; dos objetos de trabalho, sejam eles matérias-

primas ou não; e desgaste dos próprios instrumentos de trabalho. Ao consumir todos esses 

fatores se tem um produto novo, um novo valor-de-uso. Os meios de trabalho, tanto objetos, 

como ferramentas, são porções da matéria já transformadas pelo trabalho, ou seja, já são 

invólucros de valor, são trabalhos cristalizados na forma de mercadoria. A esse trabalho Marx 

denomina trabalho morto em contraste com o trabalho vivo, ou seja, a própria força de 

trabalho. Para que esse consumo ocorra no processo de trabalho é necessário o contato do 

trabalho morto com o trabalho vivo. Nenhum produto resiste em sua inércia às forças 

depreciativas da natureza. O ferro enferruja, a madeira apodrece, o óleo seca, enfim, somente 

a atividade viva do trabalho, o trabalhador atuando é que faz funcionar o processo produtivo, 

retira todos os materiais de sua inércia e consome-os, inclusive a si mesmo, para produção de 

um novo valor-de-uso. 

 
No processo de trabalho, a atividade do homem opera uma transformação, 
subordinada a um determinado fim, no objeto sobre que atua por meio do 
instrumental de trabalho. O processo extingue-se ao concluir-se o produto. O 
produto é um valor-de-uso, um material da natureza adaptado às necessidades 
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humanas através da mudança de forma. O trabalho está incorporado ao objeto sobre 
que atuou. Concretizou-se, e a matéria está trabalhada. (MARX, 2012, p.214) 
 

O processo de trabalho aqui descrito é o processo geral, necessário a todas as 

formas de organização social do ser humano e, portanto, não contém em si as especificidades 

do processo de produção capitalista. Até agora analisamos o trabalhador isento da dominação 

do capital e da opressão e exploração do capitalista. Precisamos saber então como se dá as 

especificidades desse processo produtivo, como objetivo principal deste trabalho, a partir da 

determinação do que é dinheiro e de como o mesmo atua para possibilitar esse processo. 
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5. Lógica da Produção Capitalista: a reprodução do capital 

 

Inicialmente podemos apontar que: 

O trabalhador trabalha sob o controle do capitalista, a quem pertence seu trabalho. O 
capitalista cuida em que o trabalho se realize de maneira apropriada e em que se 
apliquem adequadamente os meios de produção, não se desperdiçando matéria-
prima e poupando-se o instrumental de trabalho, de modo que só se gaste deles o 
que for imprescindível à execução do trabalho. (MARX, 2012, p. 219) 

 

O processo de trabalho capitalista não é um processo cujo objetivo reduz-se a 

produção de valores-de-uso. Para além de valores-de-uso é necessário se produzir valor, que 

embora patenteie-se  em um valor-de-uso, não depende dele. Mais do que produção de valor-

de-uso e valor, o processo de produção capitalista é um processo de produção de mais valor, 

pois só isso justifica o capitalista adiantar seu dinheiro na forma de capital adquirindo 

mercadorias que após o processo produtivo gerará mais valor, caso contrário cairia na 

contradição da fórmula anteriormente abordada D – M – D e não na fórmula D – M – D’, 

como se espera e lhe é de interesse. O processo de produção capitalista é então um processo 

de produção de mais-valia. 

A forma de verificação desse processo não se diferencia da verificação da própria 

mais-valia analisada na parte anterior. O segredo continua residindo na diferença entre o valor 

da força de trabalho e o valor-de-uso desta, ou seja, a capacidade que somente esta mercadoria 

tem de criar valor. Ao voltarmos ao exemplo da produção de móveis, especificamente da 

produção de uma mesa, temos que considerar os valores das mercadorias necessárias ao 

processo de trabalho e o valor do produto final. Temos então 90 quilos de madeira pelo valor 

de 120 reais, elementos de fixação no valor de 30 reais e a jornada diária de trabalho no valor 

de 50 reais. 200 reais é a quantia adiantada para a produção de uma mesa e 200 reais é o valor 

da mesa de igual qualidade e valor-de-uso no mercado. Dado que o valor das mercadorias 

nada mais é que o valor referente ao tempo de trabalho médio socialmente necessário para a 

produção das mesmas, podemos supor que a mesa em questão contém quatro dias inteiros de 

trabalho ao dividirmos o valor total da mesa pelo valor da força diária de trabalho. Suas partes 

componentes, as mercadorias que serão consumidas durante o processo de trabalho custam: 

dois dias os 90 quilos de madeira, 3/5 de dia os elementos de fixação (por exemplo, 7 horas e 

30 minutos em uma jornada de 12 horas) e um dia de trabalho referente aos meios necessários 

para se manter a força de trabalho, tais como comida, bebida, roupas, aluguel, transporte, 

entre outros. A aparente contradição de se adiantar 200 reais e se retirar do processo os 

mesmos 200 reais se desfaz ao verificarmos que embora uma jornada inteira, de 12 horas no 
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caso, custe 50 reais, esse tempo é suficiente para produzir mais de uma mesa. No exemplo em 

questão, em que demora-se três horas para a produção de cada unidade, é possível construir 

quatro exemplares e assim fazer com que os 650 reais adiantados anteriormente transformem-

se em 800. O processo de trabalho capitalista é então processo de produção de mais-valia, 

neste exemplo a mais-valia no final do dia foi de 150 reais. 

O processo descrito acima só é possível porque ao alienar uma mercadoria de sua 

posse pelo seu valor, o valor-de-uso da mercadoria em questão passa a ser propriedade de 

quem a comprou. Do mesmo modo que um padeiro, ao vender seu pão pelo valor deste, não 

pode impor a seu cliente como deve ser consumida a mercadoria vendida, o trabalhador, ao 

vender sua força de trabalho não tem poder sobre sua utilização, esta pertence ao capitalista e 

este a utiliza da maneira que melhor lhe prouver. “Isto é uma grande felicidade para o 

comprador, sem constituir injustiça contra o vendedor” (MARX, 2012, p. 227). 

Podemos agora estabelecer uma diferença entre processo de trabalho e processo 

de produção capitalista. Processo de trabalho é a aplicação da força de trabalho aos meios de 

produção com intuito de se criar um novo produto, uma mercadoria. Processo de produção 

capitalista é a aplicação de trabalho além do necessário para se produzir mercadorias, é a 

aplicação contínua da força de trabalho, durante seu período de contrato, na produção de 

mais-valia. 

 
Se compararmos o processo de produzir valor com o processo de trabalho, 
verificamos que este consiste no trabalho útil que produz valores-de-uso. A 
atividade nesse processo é considerada qualitativamente, em sua espécie particular, 
segundo seu objetivo e conteúdo. Mas, quando se cogita da produção de valor, o 
mesmo processo de trabalho é considerado apenas sob o aspecto quantitativo. Só 
importa o tempo que o trabalhador leva para executar a operação ou o período 
durante o qual a força de trabalho é gasta utilmente. Também as mercadorias que 
entram no processo de trabalho não são mais vistas como elementos materiais da 
força de trabalho, adequados aos fins estabelecidos e com funções determinadas. 
São consideradas quantidades determinadas de trabalho materializado. Contido nos 
meios de produção ou acrescentado pela força de trabalho, só se computa o trabalho 
de acordo com a sua duração, em horas, dias, etc. (MARX, 2012, p.229) 
 

A produção capitalista em nada conflita com a troca de equivalentes, mantém 

juridicamente a relação de valor entre todas as mercadorias. Mas é importante frisar aqui o 

tempo histórico que forma a distância entre um trabalhador primitivo e um trabalhador que 

chega ao mercado para vender sua força de trabalho. Esse modo de produção determinado só 

é possível após o desenvolvimento de todas as formas de valor até a forma dinheiro, pois até 

antes não tem como surgir enquanto capital. Limitações de tempo e espaço impedem o pleno 

desenvolvimento das trocas até o comércio, ainda que embriões desse processo tenham 

surgido na Europa Medieval, mas por mais que isso tenha ocorrido, não é a ocasião 
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esporádica de uma forma de adquirir o trabalho privado de outrem que revela o período em 

questão, mas sim a forma dominante da mesma. Embora as corporações de ofício medievais 

tenham produzido mercadorias, o que mantinha toda aquela organização social era a relação 

que se dava entre senhor e servo. Como afirma Dobb (1983), os núcleos capitalistas 

sobreviviam e se desenvolviam nos interstícios daquela sociedade. No mesmo sentido ali não 

se havia maturado a relação entre capitalista e trabalhador, tendo o primeiro não se dissociado 

da produção direta de mercadorias e muitas vezes tendo o mestre de ofício se convertido em 

mero trabalhador nas mãos de mercadores que se tornariam capitalistas em seu lugar. Até o 

século XVI não tinha a sociedade capitalista maturado-se o suficiente e tornado-se dominante 

na Europa Ocidental.  

 
O processo de produção, quando unidade do processo de trabalho e do processo de 
produzir valor, é processo de produção de mercadorias; quando unidade do processo 
de trabalho e do processo de produzir mais-valia, é processo capitalista de produção, 
forma capitalista da produção de mercadorias. (MARX, 2012, p. 230) 
 

Mas se outrora afirmamos que a natureza não produz capitalistas de um lado e 

trabalhadores do outro, precisamos entender como se dá essa transformação. A análise de 

Marx focou o Estado que primeiro maturou as formas capitalistas de produção, a Inglaterra. 

Se voltarmos ao século XV neste país e acompanharmos a transição de seu período medieval 

para seu período moderno, encontraremos uma sociedade feudal em dissolução. A revolução 

técnica do campo, que Marx data do ultimo terço do século XV, gerou excedente capaz de 

liberar uma pequena parte da população inglesa dos trabalhos agrícolas, ou seja, a 

produtividade da lavoura medieval inglesa sustentava parte da população que podia dedicar-se 

a outras atividades, ao comércio e à manufatura, por exemplo, para além da aristocracia que 

era mantida pelo trabalho servil desde muito antes. Os camponeses, incentivados pela troca de 

seus excedentes agrícolas deram origem a cidades, estas se desenvolveram a partir do 

comércio, muitas vezes de feiras sazonais, mas não somente (DOBB, 1983). 

A proeminência da manufatura, modo de produção baseado na cooperação de 

trabalhadores, deu continuidade à divisão social do trabalho e fez com que aos poucos seus 

produtos fossem essenciais tanto no campo como na cidade.  O desenvolvimento da 

manufatura têxtil mudou a relação comercial entre campo e cidade fazendo com que fosse 

mais interessante a produção de lã do que a lavoura agrícola. Iniciaram-se os cercamentos 

ingleses, ou seja, a expulsão do trabalhador camponês das terras dos grandes senhores, dado 

que ao invés de centenas de lavradores, o senhor da terra necessitava agora apenas de dezenas 

ou mesmo um menor número de pastores. Uma vez expropriados dos seus meios de produção 
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– principal deles a terra – os camponeses foram obrigados a vender sua força de trabalho nas 

cidades ou onde a manufatura, e posteriormente a indústria, eram-lhes a única forma de 

sobrevivência. Sobre a posse dos meios de produção, não se trata aqui de uma relação apenas 

jurídica ocorrida no fim do feudalismo. A terra poderia pertencer a um só senhor e ainda 

assim um grande número de camponeses viver nessa terra, seja como servos, como 

arrendatários, ou outras formas de ocupação. Quando dizemos que o camponês foi 

expropriado dos seus meios de produção, falamos do fato de que este foi expulso da terra em 

que vivia e que a partir de então não teve outro modo de sobreviver a não ser vendendo sua 

própria força de trabalho. Desse modo, de acordo com Marx (2013), boa parte da população 

inglesa foi “liberada” para o trabalho assalariado e com ele a formação de um mercado 

consumidor. O trabalhador assalariado não surge ao acaso, mas é fruto do desenvolvimento 

das relações feudais de produção no caso da Inglaterra. Já a formação da classe capitalista é 

captada a partir da acumulação primitiva e desenvolvimento da acumulação de capital, temas 

que nos ocuparemos agora. 

 
A transformação de uma quantia de dinheiro em meios de produção e força de 
trabalho é o primeiro movimento realizado pela quantidade de valor que deve 
funcionar como capital. Ela age no mercado, na esfera da circulação. A segunda fase 
do movimento, o processo de produção, é concluída assim que os meios de produção 
estão convertidos em mercadorias cujo valor supera o valor de suas partes 
constitutivas e, portanto, contém o capital originalmente adiantado acrescido de um 
mais-valor. Em seguida, essas mercadorias têm, por sua vez, de ser lançadas 
novamente na esfera da circulação. O objetivo é vendê-las, realizar seu valor em 
dinheiro, converter esse dinheiro novamente em capital, e assim consecutivamente. 
Esse ciclo, percorrendo sempre as mesmas fases sucessivas, constitui a circulação do 
capital. (MARX, 2013, p. 639) 
 

Mas as sociedades humanas, para manterem sua existência, precisam não somente 

produzir os meios necessários à sua existência, mas reproduzi-los constantemente.  Por esse 

motivo, no processo capitalista de produção a mais-valia estará sempre sendo empregada no 

intuito de se criar mais capital. No exemplo anterior da mesa, aqueles 150 reais de mais-valia 

são reinvestidos na produção para que estes se transformem em mais valor e assim por diante. 

Ao descrevermos o processo de produção de mais-valia, vimos como o dinheiro gera mais 

valor. Quando o capital proveniente desta operação é utilizado para repor os meios de 

produção e a força de trabalho na mesma escala, ou seja, remunerando seus fatores de 

produção e tendo seu excedente consumido de modo não produtivo, não investido como 

capital, chamamos este processo de reprodução simples. Já quando parte da mais-valia é 

divida entre consumo não produtivo e ampliação da escala de produção capitalista, ou seja, 

investido em mais capital, chamamos de reprodução ampliada. 
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Seja qual for a forma social do processo de produção, ele tem de ser contínuo ou 
percorrer periodicamente, sempre de novo, os mesmos estágios. Assim como uma 
sociedade não pode deixar de consumir, tampouco pode deixar de produzir. 
Portanto, considerado do ponto de vista de uma interdependência contínua e do 
fluxo contínuo de sua renovação, todo processo social de produção é 
simultaneamente processo de reprodução. (MARX, 2013, p.641) 
 

A circulação de capital em escala ampliada gera uma acumulação crescente, que 

Marx afirma que segue a forma de espiral, ou seja, em proporções sempre maiores que as 

primeiras. É justamente esse processo contínuo de aplicação de dinheiro para gerar mais 

dinheiro, que denominamos de acumulação de capital, ou seja, capital que é investido para a 

produção e acumulação de mais capital. Percebemos aqui, pela lógica da acumulação, que a 

produção de mercadorias, inicialmente motivada pela troca de valores-de-uso tendo o dinheiro 

apenas como intermediador, agora torna-se apenas um modo de expansão da acumulação de 

capital. Importante contextualizar que neste momento Marx analisa apenas a realidade inglesa 

do século XIX, mas atualmente o capital possui outras formas de valorizar-se sem ser 

diretamente pela produção de mercadorias, como é o caso do capital fictício e financeiro. 

Uma vez explicada a produção e a reprodução do capital, necessitamos entender 

como este surgiu a partir da lógica da acumulação de capital, ou seja, precisamos explicar 

como surgiu primeiro a quantidade de dinheiro que deu origem a esse ciclo, a chamada 

acumulação primitiva. 

 

Essa acumulação primitiva desempenha na economia política um papel análogo ao 
do pecado original na teologia. Adão mordeu a maça e, por isso, o pecado 
contaminou a humanidade inteira. Pretende-se explicar a origem da acumulação por 
meio de uma história ocorrida em passado distante. Havia outrora, em tempos muito 
remotos, duas espécies de gente: uma elite laboriosa, inteligente e sobretudo 
econômica, e uma população constituída de vadios, trapalhões que gastavam mais 
do que tinham. A lenda teológica conta-nos que o homem foi condenado a comer o 
pão com o suor de seu rosto. Mas a lenda econômica explica-nos o motivo por que 
existem pessoas que escapam a esse mandamento divino. Aconteceu que a elite foi 
acumulando riquezas, e a população vadia ficou finalmente sem ter outra coisa para 
vender além da própria pele. Temos aí o pecado original da economia. Por causa 
dele, a grande massa é pobre e, apesar de se esfalfar, só tem para vender a própria 
força de trabalho, enquanto cresce continuamente a riqueza de poucos, embora 
tenham esses poucos parado de trabalhar a muito tempo. Thiers, com toda a 
untuosidade presidencial, defende a propriedade, servindo aos franceses, outrora tão 
espirituosos, essas puerilidades insulsas. Mas, quando está em jogo a questão da 
propriedade, torna-se dever sagrado a defesa intransigente da doutrina infantil do 
abecedário capitalista, como a única legítima para todas as idades e para todos os 
estágios de desenvolvimento. É sabido o grande papel desempenhado na verdadeira 
história pela conquista, pela escravização, pela rapina e pelo assassinato, em suma, 
pela violência. Na suave economia política, o idílio reina desde os primórdios. 
Desde o início da humanidade, o direito e o trabalho são os únicos meios de 
enriquecimento, excetuando-se naturalmente o ano corrente. Na realidade, os 
métodos da acumulação primitiva nada tem de idílicos. (MARX, 2015, p. 835-36) 
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Acompanhamos até agora, neste capítulo, as transformações materiais, ou 

econômicas, ocorridas na Inglaterra, mas falta acompanharmos as transformações políticas. 

Importante entender que no caso específico da Inglaterra e da Europa Ocidental a estrutura 

econômica da sociedade capitalista surgiu a partir da estrutura da sociedade feudal em 

dissolução. “Liberado” dos locais de classe da antiga sociedade é que os trabalhadores 

puderam assumir nova função na sociedade que surgia. 

 

O produtor direto, o trabalhador, só pode dispor de sua pessoa depois que deixou de 
estar vinculado à gleba e de ser escravo ou servo de outra pessoa. Para vender 
livremente sua força de trabalho, levando sua mercadoria a qualquer mercado, tinha 
ainda que livrar-se do domínio das corporações, dos regulamentos a que elas 
subordinavam os aprendizes e oficiais e das prescrições com que entravavam o 
trabalho. Desse modo, um dos aspectos desse movimento histórico que transformou 
os produtores em assalariados é a libertação da servidão e da coerção corporativa; e 
esse aspecto é o único que existe para nossos historiadores burgueses. Mas os que se 
emanciparam só se tornaram vendedores de si mesmos depois que lhes roubaram 
todos os meios de produção e os privaram de todas as garantias que as velhas 
instituições feudais asseguravam à sua existência. E a história da expropriação que 
sofreram foi escrita a sangue e fogo nos anais da humanidade. (MARX, 2015, p. 
837) 
 

 Aquela primeira camada de burgueses oriundos das corporações de ofício, ou de 

companhias mercadoras, ou mesmo de arrendatários; burgueses que na maioria das vezes, 

embora se apropriassem do excedente do processo produtivo ainda estavam ligados 

diretamente a esses, passou a acumular a partir do desenvolvimento natural da técnica e da 

divisão social do trabalho. Aos poucos financiaram a aristocracia feudal com o intuito da 

formação de um Estado monárquico que lhes facilitassem o comércio unificando tributos, 

desonerando as cidades de impostos e taxas, entre outras medidas (DOBB, 1983). Junto a isso 

a reforma protestante, espoliando as terras da Igreja, possibilitou novo acúmulo de capital a 

partir dos meios de produção, além de liberar cada vez mais camponeses para o trabalho 

assalariado no decorrer dos cercamentos (MARX, 2013). 

Além desses acontecimentos, outros como: a apropriação, por parte da corte 

inglesa, das terras comunais; financiamento de guerras, espoliação e domínio de outros povos; 

dívida pública dos Estados causada pela guerra e por outros fatores. Estes e outros 

acontecimentos retiraram os meios de produção antes distribuídos de modo mais igualitários 

entre a população e os pôs como propriedade privada de poucos senhores. O Estado foi usado 

para acelerar o processo dialético natural de maturação do capitalismo. Mais detalhes sobre a 

expropriação dos camponeses, leis contra os expropriados para o rebaixamento de salários, 

gênese do arrendatário agrícola, entre outros acontecimentos históricos específicos da 
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Inglaterra estão no capítulo 24 do livro I d’O Capital (MARX, 2013) e no livro A Evolução 

do Capitalismo (DOBB, 1983). 

É desse modo que de um lado aparece os dois sujeitos históricos, o capitalista e o 

trabalhador assalariado, ou melhor, as duas classes históricas, burguesia e proletariado. O 

aparecimento destes requer o resultado de anos de desenvolvimento dialético social e 

material. De um lado o dono do capital, ou a representação pessoal deste, que chega ao 

mercado para comprar todas as mercadorias necessárias ao processo de trabalho. Do outro o 

trabalhador assalariado, proprietário de uma única mercadoria, sua própria força de trabalho, e 

obrigado a vendê-la por não ter outro meio de sobrevivência, uma vez que é expulso do 

campo e desprovido de seus meios de produção e subsistência. 

Embora o processo descrito por Marx seja o inglês, processos similares, 

normalmente mais lentos, de expropriação da população camponesa, ocorreram no restante da 

Europa e por toda parte onde o capitalismo se tornou o sistema dominante da produção 

material da riqueza. Separar o trabalhador dos seus meios de produção; obrigá-lo a vender sua 

força de trabalho; ter o valor dessa força de trabalho rebaixado a quantias compatíveis com a 

acumulação de capital pela pressão exercida pelos trabalhadores que não foram absorvidos 

pela produção capitalista e sucumbem na miséria; estas bases juntas à propriedade privada dos 

meios de produção são fundamentais para que o sistema capitalista opere. 

O dinheiro, como forma do valor em que primeiro aparece o capital, é quem 

possibilita essas relações de produção. Na forma madura do sistema vende-se a força de 

trabalho pelo salário em dinheiro; compram-se todas as mercadorias necessárias ao processo 

de produção de mercadorias com dinheiro; é o dinheiro que possibilita a circulação como 

meio circulante, unidade de conta, reserva de valor e meio de pagamento; somente com o 

valor na forma deste é que se rompem todas as barreiras da circulação, de tempo e espaço, e 

que se pode ampliar em escala nunca antes vista a divisão social do trabalho; é só com o 

desenvolvimento da circulação, a partir do dinheiro, que podemos ter credores e devedores, 

direitos e deveres a realizar, que a humanidade pôde encontrar diversos meios de aumentar e 

manter a acumulação de capital. Em suma, o dinheiro é fundamental no processo de produção 

capitalista, como resultado dialético das relações materiais e ideais da sociedade. 
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6. Conclusão 

 

Este trabalho se propôs a explicar o dinheiro com base na teoria do valor e 

mostrá-lo como fundamento da produção capitalista de mercadorias.  Acompanhando a 

gênese do dinheiro feita por Marx, vimos como o mesmo surgiu e porque atua com as funções 

que possui na sociedade. Buscamos descobrir o que está por trás da sua capacidade de 

atuação. Para este objetivo, somente uma análise materialista, histórica e dialética poderia dar 

respostas, pois dentro da lógica científica formal, binária nas suas definições, o dinheiro em 

sua forma acabada não traz consigo vestígios de suas formas passadas. Aparece como algo 

artificial, atemporal, nas palavras de muitos economistas ortodoxos e heterodoxos, como mera 

convenção criada para facilitar as trocas. 

A teoria econômica dominante não explica o que é dinheiro, apenas dá indícios da 

sua relação com a produção de mercadorias e tenta enquadrar autores. Marx não era um 

quantitativista, pelo menos não no sentido estrito das discussões do parlamento inglês acerca 

do papel e funcionamento do Banco da Inglaterra. Entendia que a emissão de papel moeda 

possuía uma relação quantitativa com a produção de mercadorias, mas sabia bem que seu 

lastro não era resultado de uma convenção ou apenas do ouro em si, mas vinha da qualidade 

do ouro de ser mercadoria, do mesmo modo que hoje, embora o dinheiro não seja lastreado 

por uma mercadoria específica, siga, ainda assim, a relação de valor entre as mesmas, pois o 

valor, antes de se cristalizar em um objeto, em um valor-de-troca específico, é valor enquanto 

trabalho humano médio socialmente gasto na produção de mercadorias. 

Um outro ponto de extrema importância é que a moeda não é enxergada por Marx 

com mera utilidade técnica, ou seja, a moeda não é neutra. A moeda é responsável pela 

primeira encarnação do capital e de seu ciclo de acumulação. Está nas entranhas do sistema, 

responsável pelas principais transformações do mesmo, seja sua maturação, seja sua 

decadência. A moeda, no desenvolvimento dialético das trocas simples, põe em pólos opostos 

antigos proprietários que agora encarnam as figuras de trabalhador assalariado e capitalista. 

Ao ser fundamento da acumulação de capital concentra e centraliza a produção e possibilita a 

mesma de se internacionalizar constituindo as conexões mundiais sistêmicas, algo novo e 

impossível até antes desse estágio de desenvolvimento da organização social humana. A 

moeda, determinada a partir da teoria do valor e da gênese do dinheiro por Marx, permite-nos 

entender todas as aparentes contradições e rumos que a economia capitalista pode tomar. O 

dinheiro, para Marx, não é desprovido da relação de valor com o trabalho, embora hoje 

apareça em sua forma fictícia e é justamente essa dicotomia, de ser o dinheiro real ou 
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nominal, tão presente no mundo contemporâneo e permeada no debate econômico atual, que 

denuncia a proximidade de crises estruturais cada vez mais severas. 

O dinheiro historicamente determinado é o que possibilita o nascimento do 

sistema capitalista e desenvolve-se de modo dialético junto a este. O que determina o dinheiro 

é o valor utilizado na produção de mercadorias e a circulação destas. Permite o 

desenvolvimento da circulação simples até a circulação do capital, permite acumular e 

ressarcir os meios de produção juntamente com a força de trabalho, permitiu manter e avançar 

a humanidade enquanto as relações de classe do capitalismo foram progressistas. Hoje, numa 

aparência contraditória, mas perfeitamente lógica dentro do sentido dialético, permite a 

destruição massiva da humanidade, seja em guerras, seja na miséria, seja desequilibrando os 

ecossistemas que nos mantém não somente os meios de produção, mas a saúde e o bem-estar 

mental.  
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