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Tese principal: “O máximo de lucro só se acha limitado pelo mínimo físico dos salários e pelo máximo 

físico dos salários e pelo máximo físico da jornada de trabalho. […] A determinação de seu grau 

efetivo só fica assente pela luta incessante entre o capital e o trabalho. […] A questão se reduz ao 

problema da relação de forças dos combatentes.” [Salário, Preço e Lucro, p. 40] 

Problema: “Com a universalidade abstrata da atividade criadora de riqueza, tem-se agora igualmente 

a universalidade do objeto determinado como riqueza, o produto em geral, ou ainda o trabalho em 

geral, mas como trabalho passado, objetivado. […] Poderia parecer que, com isso, apenas fora 

descoberta a expressão abstrata para a relação mais simples e mais antiga em que os seres humanos 

– seja qual for a forma de sociedade – aparecem como produtores. Por um lado, isso é correto. Por 

outro, não.” [Grundrisse, p. 82] 

Objetivo: exposição de conceitos críticos de Economia Política – desenvolvidos a partir do estudo dos 

fundamentos da Economia Política e sistematizados enquanto método na Introdução da Contribuição 

Para a Crítica da Economia Política, suprimida por Marx – de maneira a tornar mais esclarecida [em 

termos destes fundamentos] a ação sindical da Internacional diante da “epidemia de greves” na 

Europa. 

I – A questão da geração espontânea da taxa de lucro – o vício do método da Economia Política 

Diante da crise econômica de 1857, Marx se esforçou para acelerar seus estudos de Economia 

Política e voltar a apresentar uma publicação sobre seu desenvolvimento crítico da Economia 

Política, tal como as primeiramente apresentadas 10 anos antes com A Miséria da Filosofia e com 

Trabalho Assalariado e Capital. O objetivo, segundo Rosdolsky era reintroduzir o tema para a classe 

trabalhadora com sua Contribuição para a Crítica da Economia Política “antes do dilúvio”, poderia 

catalizar uma revolução europeia. O resultado da acelerada imersão de Marx, nos estudos dos 

fundamentos econômicos e na realidade antecipada da movimentação da classe operária para a 

revolução europeia, são os Grundrisse (bem posteriormente publicados) e a importância crescente 

dada ao conceito de Capital e sua Contribuição – com a Introdução (que é objeto desta discussão) 
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suprimida e com a categoria Mercadoria, após um “Outubro revolucionário”, sendo o ponto de 

partida da exposição. 

Foi também diante de uma onda de movimentação da classe operária, com grande número de greves 

e uma já existente Associação Internacional dos Trabalhadores, que Marx procurou desenvolver, 11 

anos mais tarde, outra exposição das suas reflexões sobre a Economia Política, desta vez em uma 

longa conferência direcionada aos membros da Associação, na qual procurou dialogar com um certo 

“cidadão Weston” e, de maneira mais profunda, com seus conceitos internalizados de Economia 

Política denunciados (ao menos aos olhos atentos de Marx) em sua conferência anteriormente 

proferida – uma conferência que “poderia ser condensada a ponto de caber em uma casca de noz”. 

O método da Economia Política, como apresenta Marx, é produtor de opiniões como a de Weston, 

no sentido de que propõe, como pontos de partida, categorias idealizadas e procura desenvolvê-las 

numa cadeia lógica. Supondo que comecemos com a categoria “população”, Marx retoma aspectos 

da dialética hegeliana para demonstrar que o desenvolvimento da Ciência deveria partir de um ponto 

e fazer a “viagem do retorno” a este ponto. E, de forma crítica ao sistema hegeliano, apresenta que o 

ponto de partida é um concreto material. 

Se consideramos um dado país de um ponto de vista político -econômico, 
começamos com sua população , sua divisão em classes , a cidade, o campo, o mar, 
os diferentes ramos de produção , a importação e a exportação , a produção e o 
consumo anuais , os preços das mercadorias etc . Parece ser correto começarmos 
pelo real e pelo concreto, pelo pressuposto efetivo, e, portanto, no caso da 
economia, por exemplo , começarmos pela população , que é o fundamento e o 
sujeito do ato social de produção como um todo. [Grundrisse, p. 77] 

Tal ponto de partida, como demonstra Marx com o exemplo da população, não basta ser apenas 

concreto. A categoria “população” tem realidade concreta, tal como identificou a Economia Política, 

porém é vazia de conteúdo – ela não é nada, ao passo que se está distante da correta compreensão 

dos elementos em que se baseia. 

Considerado de maneira mais rigorosa, entretanto, isso se mostra falso . A 
população é uma abstração quando deixo de fora, por exemplo, as classes das quais 
é constituída . Essas classes , por sua vez , são uma palavra vazia se desconheço os 
elementos nos quais se baseiam. P. ex., trabalho assalariado, capital etc . Estes 
supõem troca , divisão do trabalho , preço etc. O capital, p. ex., não é nada sem o 
trabalho assalariado, sem o valor , sem o dinheiro , sem o preço etc . Por isso, se eu 
começasse pela população , esta seria uma representação caótica do  todo e , por 
meio de uma determinação mais precisa , chegaria analiticamente a conceitos cada 
vez mais simples ; do concreto representado [chegaria] a conceitos abstratos 
[Abstrakta] cada vez mais finos , até que tivesse chegado às determinações mais 
simples. Daí teria de dar início à viagem de retorno até que finalmente chegasse de 
novo à população , mas desta vez não como a representação caótica de um todo , 
mas como uma rica totalidade de muitas determinações e relações . [Grundrisse, p. 
77-78] 
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A má compreensão dos elementos corretos para a análise dá ao raciocínio uma dinâmica tautológica, 

circular. E leva a Ciência a pressupor o que deve explicar. O pressuposto é o objeto da crítica que 

deve se fazer, para uma viagem do retorno – mas um pressuposto que, diferente do sistema 

hegeliano, tenha existência concreta, material.  

Ao final de sua conferência, Marx propõe como resolução observar que, dada a natureza fantasiosa 

da determinação da taxa de lucro no sistema da Economia Política burguesa, a dinâmica da taxa de 

lucro é contrária ao movimento dos ganhos salariais e que a tendência nesta sociedade – apesar do 

que poderia sugerir uma mera observação empírica desprovida de categorias iniciais corretamente 

definidas – é de queda do padrão médio dos salários. 

A relação da Economia Política com a taxa de lucro é uma dinâmica de pressuposição do que se deve 

explicar, por excelência; na medida em que a Economia Política desenvolve a resolução do seu 

modelo de explicação do mundo com a magia da concorrência. 

Eis porque todos os escritos antiquados da Economia Política que alvitravam a tese 
de que os salários regulam os preços, intentavam prová-la apresentando o lucro e a 
renda do solo como simples percentagens adicionais sobre o salário. Nenhum deles 
era, naturalmente, capaz de reduzir os limites dessas percentagens a uma lei 
econômica. Pareciam ao contrário, acreditar que os lucros se fixavam pela tradição, 
costume, vontade do capitalista, ou por qualquer outro método igualmente 
arbitrário e inexplicável. Quando afirmavam que os lucros se determinam pela 
concorrência entre os capitalistas, portanto, não explicavam absolutamente nada. 
Esta concorrência por certo nivela as diferentes taxas de lucros das diversas 
indústrias, ou seja, reduz a um nível médio, porém jamais pode determinar este 
nível, ou a taxa geral de lucro. [Salário, Preço e Lucro, p. 16] 

Marx aponta que não há explicação para o caráter geral da taxa de lucro a não ser considerando-se 

que as mercadorias se vendem pelo seu verdadeiro valor – em trabalho. Ou seja, é necessário 

reafirmar o aspecto concreto, o difícil e “imenso progresso” da Economia Política no que diz respeito 

a sua observação da verdadeira substância do tecido social. 

A indiferença diante de um determinado tipo de trabalho pressupõe uma 
totalidade muito desenvolvida de tipos efetivos de trabalho , nenhum dos quais 
predomina sobre os demais . Portanto, as abstrações mais gerais surgem 
unicamente com o desenvolvimento concreto mais rico, ali onde um aspecto 
aparece como comum a muitos , comum a todos . Nesse caso , deixa de poder ser 
pensado exclusivamente em uma forma particular . Por outro lado , essa abstração 
do trabalho em geral não é apenas resultado mental de uma to talidade concreta de 
trabalhos. [Grundrisse, p. 83-84] 

Ou seja, a Economia Política burguesa pecaria, mas não por seu defeituoso entendimento do real 

ponto de partida. Mas, depois de Ricardo (a quem Marx credita um desenvolvimento ímpar dos 

conceitos da Economia Política) a Economia Política é limitada, então, por seu cinismo e caráter de 

classe e incapaz de desenvolver o paradoxo de que não existe tal coisa como o verdadeiro valor da 

[CIRCULAÇÃO RESTRITA] 
3 



 

mercadoria trabalho – ou seja, ela engendra os conceitos que a superariam, mais uma vez, tais como 

o de mais-valia, apresentado; mas não consegue avançar uma vez que: 

Sem sombra de dúvida, a vontade do capitalista consiste em encher os bolsos mais 
que possa. E o que temos a fazer não é divagar acerca da sua vontade, mas 
investigar o seu poder, os limites desse poder e o caráter desses limites. [Salário, 
Preço e Lucro, p. 4] 

 

II – O limite prático do discurso econômico – A virtude do cidadão Weston 

A despeito do tom nominal muito duro e até jocoso da crítica ao longo da exposição, a simpatia que 

Marx demonstra – logo na apresentação de sua intervenção na AIT – pela “coragem moral” do 

“cidadão” Weston de manifestar uma opinião tão impopular, contrária à luta por aumentos de 

salários, se analisada conforme as conclusões de Marx acerca dos limites da luta sindical e do 

aumento de salários, dá a entender que há para Marx certa virtude na argumentação econômica rasa 

do operário. 

[…] O grito pela igualdade de salários assenta num erro, é um desejo ôco, que 
jamais se realizará. É um rebento desse falso e superficial radicalismo que admite 
as premissas e procura fugir às conclusões. […] Pedir uma retribuição justa, na base 
do sistema do salariado, é o mesmo que pedir liberdade na base do sistema da 
escravatura. O que pudésseis considerar justo ou equitativo não vem ao caso. O 
problema está em saber o que vai acontecer necessária e inevitavelmente dentro 
de um dado sistema de produção. [Salário, Preço e Lucro, p. 25] 

Virtuosa, primeiramente, por esta argumentação rasa ser econômica. O fato de que a classe operária 

avança sobre o terreno da Economia Política burguesa no sentido de traduzi-la, ainda que gerando 

compreensões “teoricamente falsas e perigosas na prática” [p.1], traz a discussão sindical para o 

terreno político que é obscurecido por essa mesma Economia Política, com o aspecto técnico (e por 

vezes mitológico) dado por ela às condições gerais de produção e de distribuição. A possibilidade de 

se discutir em termos de Economia Política abre a possibilidade, pois, de que se demonstre o cinismo 

da Economia Política diante da disputa entre Capital e Trabalho pelo excedente social e de que se 

eleve a compreensão da classe operária acerca deste sistema que “engendra simultaneamente as 

condições materiais e as formas necessárias para uma reconstrução econômica da sociedade”. Não 

por acaso um Marx economista aproveitaria a oportunidade para expor sua visão crítica a respeito da 

Economia Política e seus novos enfoques sobre a teoria do valor, sobre a teoria da moeda, sobre a 

força de trabalho, sobre a mais-valia que o capitalista aufere pela condição de mercadoria dada ao 

trabalho, sobre a taxa de lucro e sobre uma sociedade do Capital, de forma geral. 

E virtuosa pelo desprendimento do cidadão Weston em relação ao aumento salarial vir a ser o tipo 

de atitude necessária para que a luta sindical ultrapasse a contemplação do movimento caótico do 

jogo de mercado e chegue à conclusão de que é necessário, pois, lutar para abolir este sistema de 
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salários. De certa perspectiva, poderíamos ver o problema levantado pelo cidadão Weston (a 

aparente irrelevância da luta salarial) – pela sua elaboração que foge à popularidade em um universo 

sindical cujas opiniões vem apenas do esforço de “se limitar a uma luta de guerrilha contra os efeitos 

do sistema existente, em lugar de, ao mesmo tempo se esforçarem para mudá-lo” - como sendo 

potencialmente capaz de atravessar a mera crítica da lógica da economia, definida pela relação de 

conceitos da Economia Política burguesa, até o nível das relações reais – ao caráter cínico da 

burguesia economista política e “ao problema da relação de forças dos combatentes”. 

Os adversários dos economistas políticos – seja do interior, seja do exterior de seu 
âmbito –, que os censuram pela bárbara cisão daquilo que é relacionado, estão no 
mesmo terreno deles ou mesmo em nível inferior ao deles. Nada é mais corriqueiro 
do que a censura aos Economistas Políticos por conceberem a produção 
exclusivamente como fim em si. A distribuição seria igualmente importante. Tal 
crítica está baseada precisamente na ideia econômica de que a distribuição reside 
ao lado da produção como esfera autônoma e independente. Ou no fato de que os 
momentos não seriam concebidos em sua unidade. Como se a dissociação não 
fosse passada da realidade aos livros-texto, mas inversamente dos livros-texto à 
realidade, e como se aqui se tratasse de um nivelamento dialético de conceitos e 
não da concepção de relações reais! [Grundrisse, p. 62-63] 

Poderíamos sugerir que o operário faz, em sua exposição, uma certa viagem do retorno a partir 

daquilo que Marx denuncia no método dos Economistas Políticos do século XVII: vai do abstrato [os 

conceitos da Economia Política Burguesa mais defenestrados no universo do senso comum] ao 

concreto [a baixa relevância experimentada/observada da luta salarial para o objetivo da 

emancipação da classe operária]. Nessa perspectiva, o cidadão Weston seria um erro de exposição, 

do correto entendimento da Economia Política burguesa e do correto desenvolvimento de suas 

categorias. Entretanto, procurando enfatizar o lado virtuoso, da coragem moral desta sua opinião 

impopular, Weston capta o aspecto concreto que não é vazio de sentido – isto é, a pouca relevância 

de uma luta salarial para os objetivos de emancipação – ainda que como ponto de chegada, em vez 

de ponto de partida. Uma esperança em seu caráter de classe portadora da capacidade de levar à 

abolição dos salários, a uma revolução que o sindicalismo não tende a querer – a não ser que seja 

devidamente esclarecido sobre o movimento dos conceitos, como procura fazer Marx em sua 

conferência com o operário Weston. 
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