
CAPÍTULO I
A MERCADORIA

1. Os dois fatores da mercadoria: Valor de uso e valor(substância do valor, grandeza do valor)

A riqueza das sociedades em que domina o modo de produçãocapitalista aparece como uma “imensa coleção de mercadorias”76 e amercadoria individual como sua forma elementar. Nossa investigaçãocomeça, portanto, com a análise da mercadoria.A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, aqual pelas suas propriedades satisfaz necessidades humanas de qual-quer espécie. A natureza dessas necessidades, se elas se originam doestômago ou da fantasia, não altera nada na coisa.77 Aqui tambémnão se trata de como a coisa satisfaz a necessidade humana, se ime-diatamente, como meio de subsistência, isto é, objeto de consumo, ouse indiretamente, como meio de produção.Cada coisa útil, como ferro, papel etc., deve ser encarada sob duploponto de vista, segundo qualidade e quantidade. Cada uma dessas coisasé um todo de muitas propriedades e pode, portanto, ser útil, sob diversosaspectos. Descobrir esses diversos aspectos e, portanto, os múltiplos modosde usar as coisas é um ato histórico.78 Assim como também o é a descobertade medidas sociais para a quantidade das coisas úteis. A diversidade dasmedidas de mercadorias origina-se em parte da natureza diversa dos ob-jetos a serem medidos, em parte de convenção.
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76 MARX, Karl. Zur Kritik der politischen Oekonomie. Berlim, 1859, p. 3.77 "Desejo inclui necessidade, é o apetite do espírito e tão natural como a fome para o corpo.(...) a maioria (das coisas) tem seu valor derivado da satisfação das necessidades do espírito."(BARBON, Nicholas. A Discourse on Coining the New Money Lighter. In Answer to Mr.Locke’s Considerations etc. Londres, 1696. p. 2-3.)78 "Coisas têm uma intrinsick vertue“ (isto para Barbon é a específica designação para valorde uso) ”que é igual em toda parte, assim como a do ímã de atrair o ferro" (op. cit., p. 6).A propriedade do ímã de atrair ferro só se tornou útil depois de descobrir-se por meio delaa polaridade magnética.



A utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso.79 Essa utili-dade, porém, não paira no ar. Determinada pelas propriedades do corpoda mercadoria, ela não existe sem o mesmo. O corpo da mercadoriamesmo, como ferro, trigo, diamante etc. é, portanto, um valor de usoou bem. Esse seu caráter não depende de se a apropriação de suaspropriedades úteis custa ao homem muito ou pouco trabalho. O examedos valores de uso pressupõe sempre sua determinação quantitativa,como dúzia de relógios, vara de linho, tonelada de ferro etc. Os valoresde uso das mercadorias fornecem o material de uma disciplina própria,a merceologia.80 O valor de uso realiza-se somente no uso ou no con-sumo. Os valores de uso constituem o conteúdo material da riqueza,qualquer que seja a forma social desta. Na forma de sociedade a serpor nós examinada, eles constituem, ao mesmo tempo, os portadoresmateriais do — valor de troca.O valor de troca aparece, de início, como a relação quantitativa,a proporção na qual valores de uso de uma espécie se trocam81 contravalores de uso de outra espécie, uma relação que muda constantementeno tempo e no espaço. O valor de troca parece, portanto, algo casuale puramente relativo; um valor de troca imanente, intrínseco à mer-cadoria (valeur intrensèque), portanto uma contradictio in adjecto.82
Observemos a coisa mais de perto.Determinada mercadoria, 1 quarter de trigo, por exemplo, troca-sepor x de graxa de sapato, ou por y de seda, ou por z de ouro etc.,resumindo por outras mercadorias nas mais diferentes proporções. As-sim, o trigo possui múltiplos valores de troca em vez de um único.Porém, sendo x de graxa, assim como y de seda ou z de ouro o valorde troca de 1 quarter de trigo, x de graxa, y de seda, z de ouro etc.têm de ser valores de troca permutáveis uns pelos outros ou iguaisentre si. Por conseguinte, primeiro: os valores de troca vigentes damesma mercadoria expressam algo igual. Segundo, porém: o valor detroca só pode ser o modo de expressão, a “forma de manifestação” deum conteúdo dele distinguível.
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79 "O worth natural de cada coisa consiste em sua aptidão para satisfazer as necessidadesou servir às comodidades da vida humana." (LOCKE, John. Some Considerations on theConsequences of the Lowering of Interest. 1691. In: Works. Edit. Londres, 1777. v. II, p.28.) No século XVII encontramos ainda, com freqüência, nos escritores ingleses, worth paravalor de uso e value para valor de troca, totalmente no espírito de um idioma que gostade expressar as coisas diretas com um termo germânico, e as coisas refletidas com umtermo românico.80 Na sociedade burguesa domina a fictio juris, que cada pessoa, como comprador, possui umconhecimento enciclopédico das mercadorias.81 "O valor consiste na relação de troca que se estabelece entre uma coisa e outra, entre aquantidade de um produto e a de outro." (LE TROSNE. “De l’Intérêt Social”. In: Physiocrates.Ed. Daire, Paris, 1846. p. 889.)82 "Nada pode ter um valor de troca intrínseco" (BARBON, N. Op. cit., p. 6), ou, como dizButler: “O valor de uma coisa é justamente tanto quanto ela renda.”*
* Modificação de um citado da epopéia Hudibras de Samuel Butler. Parte Segunda. CantoI. (N. da Ed. Alemã.)



Tomemos ainda duas mercadorias, por exemplo, trigo e ferro.Qualquer que seja sua relação de troca, poder-se-á, sempre, represen-tá-la por uma equação em que dada quantidade de trigo é igualada aalguma quantidade de ferro, por exemplo, 1 quarter de trigo = a quintaisde ferro. Que diz essa equação? Que algo em comum da mesma grandezaexiste em duas coisas diferentes, em 1 quarter de trigo e igualmenteem a quintais de ferro. Ambas são, portanto, iguais a uma terceira,que em si e para si não é nem uma nem outra. Cada uma das duas,enquanto valor de troca, deve, portanto, ser redutível a essa terceira.Um simples exemplo geométrico torna isso evidente. Para deter-minar e comparar as áreas de todas as figuras retilíneas tem-se quedecompô-las em triângulos. O triângulo, por sua vez, reduz-se a umaexpressão completamente diferente de sua figura visível — a metadedo produto de sua base pela sua altura. O mesmo ocorre com os valoresde troca das mercadorias: tem-se que reduzi-los a algo comum, do qualeles representam um mais ou um menos.Esse algo em comum não pode ser uma propriedade geométrica,física, química ou qualquer outra propriedade natural das mercadorias.Suas propriedades corpóreas só entram em consideração à medida queelas lhes conferem utilidade, isto é, tornam-nas valor de uso. Por outrolado, porém, é precisamente a abstração de seus valores de uso quecaracteriza evidentemente a relação de troca das mercadorias. Dentroda mesma um valor de uso vale exatamente tanto como outro qualquer,desde que esteja disponível em proporção adequada. Ou como diz ovelho Barbon:
“Uma espécie de mercadoria é tão boa quanto a outra se oseu valor de troca for igual. Pois não existe nenhuma diferençaou distinção entre coisas de valor de troca igual”.83

Como valores de uso, as mercadorias são, antes de mais nada, dediferente qualidade, como valores de troca só podem ser de quantidadediferente, não contendo, portanto, nenhum átomo de valor de uso.Deixando de lado então o valor de uso dos corpos das mercadorias,resta a elas apenas uma propriedade, que é a de serem produtos dotrabalho. Entretanto, o produto do trabalho também já se transformouem nossas mãos. Se abstraímos o seu valor de uso, abstraímos tambémos componentes e formas corpóreas que fazem dele valor de uso. Deixajá de ser mesa ou casa ou fio ou qualquer outra coisa útil. Todas assuas qualidades sensoriais se apagaram. Também já não é o produto
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83 "One sort of wares are as good as another, if the value be equal. There is no difference ordistinction in things of equal value. (...) One hundred pounds worth of lead or iron, is ofas great a value as one hundred pounds worth of silver and gold."* (BARBON, N. Op. cit.,p. 53 e 7.)* “... 100 libras esterlinas de chumbo ou ferro têm o mesmo valor que 100 libras esterlinasde ouro ou prata.” (N. dos T.) 



do trabalho do marceneiro ou do pedreiro ou do fiandeiro ou de qualqueroutro trabalho produtivo determinado. Ao desaparecer o caráter útildos produtos do trabalho, desaparece o caráter útil dos trabalhos nelesrepresentados, e desaparecem também, portanto, as diferentes formasconcretas desses trabalhos, que deixam de diferenciar-se um do outropara reduzir-se em sua totalidade a igual trabalho humano, a trabalhohumano abstrato.Consideremos agora o resíduo dos produtos do trabalho. Não res-tou deles a não ser a mesma objetividade fantasmagórica, uma simplesgelatina de trabalho humano indiferenciado, isto é, do dispêndio deforça de trabalho humano, sem consideração pela forma como foi des-pendida. O que essas coisas ainda representam é apenas que em suaprodução foi despendida força de trabalho humano, foi acumulado tra-balho humano. Como cristalizações dessa substância social comum atodas elas, são elas valores — valores mercantis.Na própria relação de troca das mercadorias seu valor de trocaapareceu-nos como algo totalmente independente de seu valor de uso.Abstraindo-se agora, realmente, o valor de uso dos produtos do trabalhoobtém-se seu valor total como há pouco ele foi definido. O que há decomum, que se revela na relação de troca ou valor de troca da mer-cadoria, é, portanto, seu valor. O prosseguimento da investigação nostrará de volta ao valor de troca, como a maneira necessária de expressãoou forma de manifestação do valor, o qual deve ser, por agora, consi-derado independentemente dessa forma.Portanto, um valor de uso ou bem possui valor, apenas, porquenele está objetivado ou materializado trabalho humano abstrato. Comomedir então a grandeza de seu valor? Por meio do quantum nele contidoda “substância constituidora do valor”, o trabalho. A própria quantidadede trabalho é medida pelo seu tempo de duração, e o tempo de trabalhopossui, por sua vez, sua unidade de medida nas determinadas fraçõesdo tempo, como hora, dia etc.Se o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidadede trabalho despendido durante a sua produção, poderia parecer quequanto mais preguiçoso ou inábil seja um homem, tanto maior o valorde sua mercadoria, pois mais tempo ele necessita para terminá-la. Otrabalho, entretanto, o qual constitui a substância dos valores, é tra-balho humano igual, dispêndio da mesma força de trabalho do homem.A força conjunta de trabalho da sociedade, que se apresenta nos valoresdo mundo das mercadorias, vale aqui como uma única e a mesmaforça de trabalho do homem, não obstante ela ser composta de inúmerasforças de trabalho individuais. Cada uma dessas forças de trabalhoindividuais é a mesma força de trabalho do homem como a outra, àmedida que possui o caráter de uma força média de trabalho social,e opera como tal força de trabalho socialmente média, contanto quena produção de uma mercadoria não consuma mais que o trabalho em
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média necessário ou tempo de trabalho socialmente necessário. Tempode trabalho socialmente necessário é aquele requerido para produzirum valor de uso qualquer, nas condições dadas de produção socialmentenormais, e com o grau social médio de habilidade e de intensidade detrabalho. Na Inglaterra, por exemplo, depois da introdução do tear avapor, bastava talvez somente metade do trabalho de antes para trans-formar certa quantidade de fio em tecido. O tecelão manual inglêsprecisava para essa transformação, de fato, do mesmo tempo de tra-balho que antes, porém agora o produto de sua hora de trabalho in-dividual somente representava meia hora de trabalho social e caiu,portanto, à metade do valor anterior.É, portanto, apenas o quantum de trabalho socialmente necessárioou o tempo de trabalho socialmente necessário para produção de umvalor de uso o que determina a grandeza de seu valor.84 A mercadoriaindividual vale aqui apenas como exemplar médio de sua espécie.85
Mercadorias que contêm as mesmas quantidades de trabalho ou quepodem ser produzidas no mesmo tempo de trabalho, têm, portanto, amesma grandeza de valor. O valor de uma mercadoria está para ovalor de cada uma das outras mercadorias assim como o tempo detrabalho necessário para a produção de uma está para o tempo detrabalho necessário para a produção de outra.

“Enquanto valores todas as mercadorias são apenas medidasdeterminadas de tempo de trabalho cristalizado.”86

A grandeza de valor de uma mercadoria permaneceria portantoconstante, caso permanecesse também constante o tempo de trabalhonecessário para sua produção. Este muda, porém, com cada mudançana força produtiva do trabalho. A força produtiva do trabalho é deter-minada por meio de circunstâncias diversas, entre outras pelo graumédio de habilidade dos trabalhadores, o nível de desenvolvimento daciência e sua aplicabilidade tecnológica, a combinação social do processode produção, o volume e a eficácia dos meios de produção e as condiçõesnaturais. Assim, por exemplo, o mesmo quantum de trabalho em con-dições climáticas favoráveis, se representa em 8 bushels de trigo, em
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84 Nota à 2ª edição. “The value of them (the necessaries of life) when they are exchanged theone for another, is regulated by the quantity of labour necessarily required, and commonlytaken in producing them.” “O valor de objetos de uso, tão logo eles são trocados entre si,é determinado pelo quantum de trabalho necessariamente exigido e habitualmente usadopara sua produção.” (Some Thoughts on the Interest of Money in General, and Particularlyin the Public Funds etc. Londres. p. 36-37). Esse notável escrito anônimo do século passadonão traz data. De seu conteúdo deduz-se, entretanto, que ele apareceu sob Jorge II, porvolta de 1739 ou 1740.85 "Todos os produtos da mesma espécie formam propriamente apenas uma massa, cujo preçoé determinado de forma geral e sem consideração às situações especiais." (LE TROSNE,Op. cit., p. 893.)86 MARX, K. Op. cit., p. 6.



condições climáticas desfavoráveis, em somente 4. A mesma quantidadede trabalho fornece mais metais em minas ricas do que em minaspobres etc. Diamantes aparecem muito raramente na crosta terrestre;encontrá-los custa, portanto, em média, muito tempo de trabalho. Emconseqüência representam, em pouco volume, muito trabalho. Jacobduvida que o ouro tenha alguma vez pago seu valor total.87 Com maiorrazão, vale isso para o diamante. Segundo Eschwege, em 1823 a ex-ploração de oitenta anos das minas de diamante, no Brasil, não al-cançava sequer o preço do produto médio de 1,5 ano das plantaçõesbrasileiras de açúcar ou café, apesar de que ela representava muitomais trabalho e, portanto, mais valor. Com minas mais ricas o mesmoquantum de trabalho representar-se-ia em mais diamantes, e diminui-ria o seu valor. Caso se conseguisse, com pouco trabalho, transformarcarvão em diamante, o valor deste poderia cair abaixo do de tijolos.Genericamente, quanto maior a força produtiva do trabalho, tanto me-nor o tempo de trabalho exigido para a produção de um artigo, tantomenor a massa de trabalho nele cristalizada, tanto menor o seu valor.Inversamente, quanto menor a força produtiva do trabalho, tanto maioro tempo de trabalho necessário para a produção de um artigo, tantomaior o seu valor. A grandeza do valor de uma mercadoria muda narazão direta do quantum, e na razão inversa da força produtiva dotrabalho que nela se realiza.88
Uma coisa pode ser valor de uso, sem ser valor. É esse o caso,quando a sua utilidade para o homem não é mediada por trabalho.Assim, o ar, o solo virgem, os gramados naturais, as matas não culti-vadas etc. Uma coisa pode ser útil e produto do trabalho humano, semser mercadoria. Quem com seu produto satisfaz sua própria necessidadecria valor de uso mas não mercadoria. Para produzir mercadoria, elenão precisa produzir apenas valor de uso, mas valor de uso para outros,valor de uso social. {E não só para outros simplesmente. O camponêsda Idade Média produzia o trigo do tributo para o senhor feudal, e otrigo do dízimo para o clérigo. Embora fossem produzidos para outros,nem o trigo do tributo nem o do dízimo se tornaram por causa dissomercadorias. Para tornar-se mercadoria, é preciso que o produto sejatransferido a quem vai servir como valor de uso por meio da troca.}89

Finalmente, nenhuma coisa pode ser valor, sem ser objeto de uso.
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87 JACOB, William. An Historical Inquiry into the Production and Consumption of the PreciousMetals. Londres, 1831. (N. da Ed. Alemã.)88 Na 1ª edição segue: Conhecemos agora a substância do valor. É o trabalho. Conhecemossua medida de grandeza. É o tempo de trabalho. Sua forma, que justamente cunha o valorao valor de troca, resta ainda para analisar. Antes, porém, é necessário desenvolver maisde perto as determinações já encontradas. (N. da Ed. Alemã.)89 Nota à 4ª edição. Eu introduzo o trecho entre chaves porque sua omissão tem freqüentementeoriginado o mal-entendido de considerar que, para Marx, vale como mercadoria todo produtoque é consumido por outro, que não o produtor. — F. E.



Sendo inútil, do mesmo modo é inútil o trabalho nela contido, nãoconta como trabalho e não constitui nenhum valor.
2. Duplo caráter do trabalho representado nas mercadorias

A mercadoria apareceu-nos, inicialmente, como algo dúplice, valorde uso e valor de troca. Depois mostrou-se que também o trabalho, àmedida que é expresso no valor, já não possui as mesmas característicasque lhe advêm como produtor de valores de uso. Essa natureza dupla damercadoria foi criticamente demonstrada pela primeira vez por mim.90
Como esse ponto é o ponto crucial em torno do qual gira a compreensãoda Economia Política, ele deve ser examinado mais de perto.Tomemos duas mercadorias, digamos um casaco e 10 varas delinho. Que a primeira tenha o dobro do valor da última, de modo que,se 10 varas de linho = W, o casaco = 2W.O casaco é um valor de uso que satisfaz a uma necessidade es-pecífica. Para produzi-lo, precisa-se de determinada espécie de atividadeprodutiva. Ela é determinada por seu fim, modo de operar, objeto,meios e resultado. O trabalho cuja utilidade representa-se, assim, novalor de uso de seu produto ou no fato de que seu produto é um valorde uso chamamos, em resumo, trabalho útil. Sob esse ponto de vistaé considerado sempre em relação a seu efeito útil.Como casaco e linho são valores de uso qualitativamente dife-rentes, assim os trabalhos aos quais devem sua existência são tambémqualitativamente diferentes — o trabalho de alfaiataria e o de tecela-gem. Se aquelas coisas não fossem valores de uso qualitativamentediferentes e, por isso, produtos de trabalhos úteis qualitativamentediferentes, elas não poderiam, de nenhum modo, confrontar-se comomercadorias. Casaco não se troca por casaco, o mesmo valor de usopelo mesmo valor de uso.Na totalidade dos vários tipos de valores de uso ou corpos demercadorias aparece uma totalidade igualmente diversificada, de acor-do com gênero, espécie, família, subespécie, variedade, de diferentestrabalhos úteis — uma divisão social do trabalho. Ela é condição deexistência para a produção de mercadorias, embora, inversamente, aprodução de mercadorias não seja a condição de existência para a di-visão social do trabalho. Na antiga comunidade hindu o trabalho ésocialmente dividido sem que os produtos se tornem mercadorias. Ou,um exemplo mais próximo, em cada fábrica o trabalho é sistematica-mente dividido, mas essa divisão não se realiza mediante a troca, pelostrabalhadores, de seus produtos individuais. Apenas produtos de tra-balhos privados autônomos e independentes entre si confrontam-secomo mercadorias.
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90 Op. cit., p. 12-13 et passim.



Viu-se, portanto: o valor de uso de cada mercadoria encerra de-terminada atividade produtiva adequada a um fim, ou trabalho útil.Valores de uso não podem defrontar-se como mercadoria, caso eles nãocontenham trabalhos úteis qualitativamente diferentes. Numa socie-dade cujos produtos assumem, genericamente, a forma de mercadoria,isto é, numa sociedade de produtores de mercadorias, desenvolve-seessa diferença qualitativa dos trabalhos úteis, executados independen-temente uns dos outros, como negócios privados de produtores autô-nomos, num sistema complexo, numa divisão social do trabalho.Para o casaco, tanto faz ser usado pelo alfaiate ou pelo freguês doalfaiate. Em ambos os casos ele funciona como valor de uso. Tampoucoa relação entre o casaco e o trabalho que o produz muda, em si e parasi, pelo fato de a alfaiataria tornar-se uma profissão específica, um eloautônomo da divisão social do trabalho. Onde a necessidade de vestir oobrigou, o homem costurou durante milênios, antes de um homem tor-nar-se um alfaiate. Mas a existência do casaco, do linho, de cada elementoda riqueza material não existente na natureza, sempre teve de ser mediadapor uma atividade especial produtiva, adequada a seu fim, que assimilaelementos específicos da natureza a necessidades humanas específicas.Como criador de valores de uso, como trabalho útil, é o trabalho, por isso,uma condição de existência do homem, independente de todas as formasde sociedade, eterna necessidade natural de mediação do metabolismoentre homem e natureza e, portanto, da vida humana.Os valores de uso casaco, linho etc., enfim, os corpos das mer-cadorias, são ligações de dois elementos, matéria fornecida pela natu-reza e trabalho. Subtraindo-se a soma total de todos os trabalhos úteiscontidos no casaco, linho etc., resta sempre um substrato material queexiste sem ação adicional do homem, fornecido pela natureza. Ao pro-duzir, o homem só pode proceder como a própria natureza, isto é,apenas mudando as formas das matérias.91 Mais ainda. Nesse trabalhode formação ele é constantemente amparado por forças naturais. Por-tanto, o trabalho não é a única fonte dos valores de uso que produz,da riqueza material. Dela o trabalho é o pai, como diz William Petty,e a terra a mãe.92
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91 "Todas as manifestações do universo, sejam elas causadas pela mão do homem ou pelasleis gerais da Física, não são realmente novas criações, apenas pura e simplesmente umatransformação da matéria. Associação e dissociação são os únicos elementos que o espíritohumano encontra sempre de novo ao analisar a idéia da reprodução; e do mesmo modocomporta-se com a reprodução do valor" (valor de uso, apesar de que aqui Verri, em suapolêmica contra os fisiocratas, não sabe ao certo de que espécie de valor ele fala) “e dariqueza, quando terra, ar e água transformam-se em cereais sobre os campos ou tambémquando pela mão do homem a secreção de um inseto transforma-se em seda, ou algumaspartezinhas de metal ordenam-se para formarem um relógio de repetição.” (VERRI, Pietro.Meditazioni sulla Economia Politica. Impresso primeiro em 1771, na edição dos economistasitalianos, de Custodi. Parte Moderna, v. XV, p. 21-22.)92 PETTY, W. A Treatise of Taxes and Contributions. Londres, 1667, p. 47. (N. da Ed. Alemã)



Passemos, agora, da mercadoria, enquanto objeto de uso, para ovalor-mercadoria.Segundo nosso suposto, o casaco tem o dobro do valor do linho.Isto é, porém, só uma diferença quantitativa que por agora não nosinteressa ainda. Recordemos, por isso, que, se um casaco vale duasvezes mais que 10 varas de linho, 20 varas de linho têm a mesmagrandeza de valor de um casaco. Enquanto valores, casaco e linho sãocoisas de igual substância, expressões objetivas do mesmo tipo de tra-balho. Mas a alfaiataria e a tecelagem são trabalhos qualitativamentediferentes. Existem, entretanto, circunstâncias sociais em que a mesmapessoa, alternadamente, costura e tece. Esses dois modos diferentesde trabalho são, por isso, apenas modificações do trabalho do mesmoindivíduo, e ainda não funções fixas, específicas de indivíduos diferen-tes, assim como o casaco feito, hoje, por nosso alfaiate, e as calças queele faz amanhã somente pressupõem variações do mesmo trabalho in-dividual. A evidência ensina ainda que em nossa sociedade capitalista,conforme a mutável orientação da procura de trabalho, dada porçãodo trabalho humano deverá ser alternadamente oferecida ora sob aforma de alfaiataria, ora sob a forma de tecelagem. Essa variação daforma do trabalho pode não transcorrer sem atritos, mas ela tem deocorrer. Abstraindo-se da determinação da atividade produtiva e, por-tanto, do caráter útil do trabalho, resta apenas que ele é um dispêndiode força humana de trabalho. Alfaiataria e tecelagem, apesar de serematividades produtivas qualitativamente diferentes, são ambas dispêndioprodutivo de cérebro, músculos, nervos, mãos etc. humanos, e nessesentido são ambas trabalho humano. São apenas duas formas diferentesde despender força humana de trabalho. Contudo, para poder ser des-pendido dessa ou daquela forma, precisa a força humana de trabalhoestar mais ou menos desenvolvida. Mas o valor da mercadoria repre-senta simplesmente trabalho humano, dispêndio de trabalho humanosobretudo. Assim como na sociedade burguesa um general ou banqueirodesempenha um grande papel, enquanto o homem simples, ao contrário,desempenha um papel ordinário,93 assim é também aqui com o trabalhohumano. Ele é dispêndio da força de trabalho simples que em médiatoda pessoa comum, sem desenvolvimento especial, possui em seu or-ganismo físico. Embora o próprio trabalho médio simples mude seucaráter, em diferentes países ou épocas culturais, ele é porém dadoem uma sociedade particular. Trabalho mais complexo vale apenascomo trabalho simples potenciado ou, antes, multiplicado, de maneiraque um pequeno quantum de trabalho complexo é igual a um grandequantum de trabalho simples. Que essa redução ocorre constantemente,mostra-o a experiência. Uma mercadoria pode ser o produto do trabalho
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93 Ver HEGEL. Philosophie des Rechts.* Berlim, 1840. p. 250, § 190.* Filosofia do Direito.



mais complexo, seu valor a equipara ao produto do trabalho simplese, por isso, ele mesmo representa determinado quantum de trabalhosimples.94 As diferentes proporções, nas quais as diferentes espéciesde trabalho são reduzidas a trabalho simples como unidade de medida,são fixadas por meio de um processo social por trás das costas dosprodutores e lhes parecem, portanto, ser dadas pela tradição. Paraefeitos de simplificação valerá a seguir cada espécie de força de trabalho,diretamente, como força de trabalho simples, com o que apenas sepoupa o esforço de redução.Assim como nos valores casaco e linho é abstraída a diferençade seus valores de uso, também nos trabalhos que se representamnesses valores abstrai-se a diferença de suas formas úteis, a alfaiatariae a tecelagem. Assim como os valores de uso casaco e linho resultamde ligações de atividades produtivas internacionais com tecido e fio,os valores casaco e linho são, ao contrário, simples gelatinas homogê-neas de trabalho, assim os trabalhos contidos nestes valores não valemdevido à relação produtiva que mantêm com tecido e fio, mas apenascomo dispêndios de força de trabalho do homem. Alfaiataria e tecelagemsão elementos formadores dos valores de uso, casaco e linho, graçasàs suas diferentes qualidades; elas somente são substâncias do valordo casaco e do valor do linho na medida em que se abstrai sua qualidadeespecífica e ambas possuem a mesma qualidade, a qualidade do tra-balho humano.Casaco e linho não são apenas valores ao todo, mas valores dedeterminada grandeza, e segundo nossa suposição, o casaco tem o dobrodo valor de 10 varas de linho. De onde vem essa diferença de suas gran-dezas de valor? De que o linho só contém metade do trabalho que ocasaco, pois para a produção do último a força de trabalho precisa serdespendida durante o dobro do tempo que para a produção do primeiro.Se, portanto, em relação ao valor de uso o trabalho contido namercadoria vale apenas qualitativamente, em relação à grandeza dovalor ele vale só quantitativamente, depois de já reduzido a trabalhohumano, sem outra qualidade. Lá, trata-se do como e do quê do tra-balho, aqui do seu quanto, da sua duração temporal. Como a grandezado valor de uma mercadoria representa apenas o quantum de trabalhonela contido, mercadorias devem, em determinadas proporções, ser sem-pre valores da mesma grandeza.Permanecendo inalterada a força produtiva, digamos, de todosos trabalhos úteis necessários à produção de um casaco, a grandezade valor do casaco sobe com a sua própria quantidade. Se um casaco
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94 O leitor deve estar atento para o fato de aqui não se falar de salário ou valor, que otrabalhador obtém aproximadamente por um dia de trabalho, mas sim do valor de mer-cadorias em que se materializa seu dia de trabalho. A categoria salário ainda não existede forma alguma nesta altura de nossa apresentação.



representa x dias de trabalho, dois casacos representam 2 x e assimpor diante. Suponha, porém, que o trabalho necessário para a produçãode um casaco suba para o dobro ou caia para metade. No primeirocaso um casaco possui tanto valor quanto antes dois casacos, no segundocaso dois casacos apenas tanto valor quanto anteriormente um, apesarde que em ambos os casos um casaco, tanto depois como antes, prestaos mesmos serviços e da mesma forma o trabalho útil nele contidopermanece, tanto antes como depois, com a mesma qualidade. Mudou,porém, o quantum de trabalho despendido em sua produção.Um quantum maior de valor de uso representa em si e para simaior riqueza material, dois casacos mais que um. Com dois casacospodem-se vestir duas pessoas, com um casaco, somente uma pessoaetc. Entretanto, à crescente massa de riqueza material pode corres-ponder um decréscimo simultâneo da grandeza de valor. Esse movi-mento contraditório origina-se do duplo caráter do trabalho. Força pro-dutiva é sempre, naturalmente, força produtiva de trabalho útil con-creto, e determina, de fato, apenas o grau de eficácia de uma atividadeprodutiva adequada a um fim, num espaço de tempo dado. O trabalhoútil torna-se, portanto, uma fonte mais rica ou mais pobre de produtos,em proporção direta ao aumento ou à queda de sua força produtiva.Ao contrário, uma mudança da força produtiva não afeta, em si e parasi, de modo algum o trabalho representado no valor. Como a forçaprodutiva pertence à forma concreta útil do trabalho, já não pode esta,naturalmente, afetar o trabalho, tão logo faça-se abstração da sua formaconcreta útil. O mesmo trabalho proporciona, portanto, nos mesmosespaços de tempo, sempre a mesma grandeza de valor, qualquer queseja a mudança da força produtiva. Mas ele fornece, no mesmo espaçode tempo, quantidades diferentes de valores de uso; mais, quando aforça produtiva sobe, e menos, quando ela cai. A mesma variação daforça produtiva, a qual aumenta a fecundidade do trabalho e, portanto,a massa de valores de uso por ela fornecida, diminui, assim, a grandezade valor dessa massa global aumentada, quando ela encurta a somado tempo de trabalho necessário à sua produção. E vice-versa.Todo trabalho é, por um lado, dispêndio de força de trabalho dohomem no sentido fisiológico, e nessa qualidade de trabalho humanoigual ou trabalho humano abstrato gera o valor da mercadoria. Todotrabalho é, por outro lado, dispêndio de força de trabalho do homemsob forma especificamente adequada a um fim, e nessa qualidade detrabalho concreto útil produz valores de uso.95
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95 Nota à 2ª edição. Para provar “que o trabalho, sozinho, é a medida real e definitiva como que se avalia e pode ser comparado o valor de todas as mercadorias em todos os tempos”,diz A. Smith: “Quantidades iguais de trabalho precisam em todos os tempos e em todos oslugares ter para o próprio trabalhador o mesmo valor. Em seu estado normal de saúde,força e atividade, e com o grau médio de habilidade, que ele possua, precisa ceder a mesmaporção de seu sossego, sua liberdade e sua felicidade”. (Wealth of Nations. v. I, cap. V, [p.


