
 

Marx, "A mercadoria" 

Referência: MARX, Karl. A Mercadoria. In: ________. O capital: Crítica da economia política. 3. ed. 

Trad. de Reginaldo Sant’Anna Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975, cap. I, pp.41-93 

Temas: mercadoria, trabalho, produtividade, valor-de-uso, valor, formas do valor (relativa, 

equivalente, extensiva, geral e dinheiro), fetichismo da mercadoria 

Problema: O que é de fato a mercadoria, quais são seus valores e o que os determina? 

Objetivos: 

(I) Revelar o que faz com que algo seja definido como mercadoria 

(II) Demonstrar o que de comum existe entre diferentes mercadorias 

(III) Esclarecer a diferença entre valor-de-uso e valor 

(IV) Mostrar que é o trabalho humano que garante valor à mercadoria 

(V) Ressaltar o que influencia no tempo de trabalho; e, portanto, no valor de uma mercadoria 

(VI) Explicar o duplo trabalho materializado na mercadoria 

(VII) Apresentar e explicar as diferenças e relações entre as distintas formas de valor 

Recorte do objeto proposto: Desde que a mercadoria passou a ser regra da sociedade, ou seja, após 

o fim do feudalismo e início do capitalismo. 

Hipóteses: 

(I) Algo, para ser caracterizado como mercadoria, deve possuir valor-de-uso e valor e deve ser 

trocado - não apenas consumido por quem produziu ou doado. 

(II) O que existe de comum entre as diferentes mercadorias é o dispêndio de força humana de 

trabalho, e é isso que confere valor à elas. 

(III) O valor-de-uso é produzido pela forma especial, útil e concreta do trabalho exercido para a 

produção da mercadoria. 

(IV) A produtividade do trabalho influencia, de modo inversamente proporcional, no valor da 

mercadoria. 

(V) Uma mercadoria qualquer deve se relacionar com uma de natureza diferente para que tenha seu 

valor demonstrado (uma na forma relativa e outra equivalente) 

(VI) O dinheiro passou a ocupar a forma de equivalente geral 

(VII) A forma dinheiro esconde o caráter social existente por trás de qualquer mercadoria 

[CIRCULAÇÃO RESTRITA] 
1 



 

Algumas citações relevantes: 

Valor-de-uso, valor e trabalho: 

“A utilidade de uma coisa faz dela um valor-de-uso (...) A própria mercadoria é um valor-de-uso, um 

bem. Esse caráter de mercadoria não depende da quantidade de trabalho empregado para obter 

suas qualidades úteis (...) O valor-de-uso só se realiza com a utilização ou o consumo. Os valores-de-

uso constituem o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a forma social dela” p. 42 

“Se prescindirmos do valor-de-uso da mercadoria, só lhe resta ainda uma propriedade, a de ser 

produto do trabalho (...) Ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho, também desaparece 

o caráter útil dos trabalhos neles corporificados, desvanecem-se, portanto, as diferentes formas de 

trabalho concreto, elas não mais se distinguem umas das outras, mas reduzem-se, todas, a uma 

única espécie de trabalho, o trabalho humano abstrato” p.44 

“Um valor-de-uso ou um bem só possui, portanto, valor, porque nele está corporificado, 

materializado, trabalho humano abstrato (...) [Mede-se seu valor] por meio da quantidade de 

‘substância criadora de valor’ nele contida, o trabalho” p.45 

“Mercadorias que contém iguais quantidades de trabalho, ou que podem ser produzidas no mesmo 

tipo de trabalho, possuem, consequentemente, valor da mesma magnitude (...) Como valores, as 

mercadorias são apenas dimensões definidas do tempo de trabalho que nelas se cristaliza”. p. 46 

Produtividade: 

“...quanto maior a produtividade do trabalho, tanto menor o tempo de trabalho requerido para 

produzir uma mercadoria, e quanto menor a quantidade de trabalho que nela se cristaliza, tanto 

menor seu valor. Inversamente, quanto menor a produtividade do trabalho, tanto maior o tempo de 

trabalho necessário para produzir um artigo e tanto maior seu valor. A grandeza do valor de uma 

mercadoria varia na razão direta da quantidade, e na inversa da produtividade, do trabalho que nela 

se aplica” p. 47 

Duplo caráter do trabalho materializado na mercadoria: 

“Todo trabalho é, de um lado, dispêndio de força humana de trabalho, no sentido fisiológico, e, 

nessa qualidade de trabalho humano igual ou abstrato, cria o valor das mercadorias. Todo trabalho, 

por outro lado, é dispêndio de força humana de trabalho, sob forma especial, para um determinado 

fim, e, nessa qualidade de trabalho útil e concreto, produz valores-de-uso” p.54 

Forma de valor: 
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“...duas coisas diferentes só se tornam qualitativamente comparáveis depois de sua conversão a uma 

mesma coisa. Somente como expressões de uma mesma substância são grandezas homogêneas, por 

isso, comensuráveis” p. 57 

“Só a expressão da equivalência de mercadorias distintas põe à mostra a condição específica do 

trabalho criador de valor, por que ela realmente reduz à substância comum, a trabalho humano 

simplesmente, os trabalhos diferentes incorporados em mercadorias diferentes” p.58 

“A forma relativa do valor de uma mercadoria (o linho) expressa seu valor por meio de algo 

totalmente diverso do seu corpo e de suas propriedades (o casaco), essa expressão está assim 

indicando que oculta uma relação social” p.65 “O valor de uma mercadoria só adquire expressão 

geral porque todas as outras 

mercadorias exprimem seu valor através do mesmo equivalente, e toda nova espécie de mercadoria 

tem de fazer o mesmo. Evidencia-se, desse modo, que a realidade do valor das mercadorias só pode 

ser expressa pela totalidade de suas relações sociais, pois essa realidade nada mais é que a 

‘existência social’ delas, tendo a forma do valor, portanto, de possuir validade social reconhecida” p. 

75 

Dinheiro: 

O caráter enigmático da forma de equivalente “só desperta a atenção do economista político, 

deformado pela visão burguesa, depois que essa forma surge, acabada, como dinheiro” p. 66 

“Então, mercadoria determinada, com cuja forma natural se identifica socialmente a forma 

equivalente, torna-se mercadoria-dinheiro, funciona como dinheiro. Dsempenhar o papel de 

equivalente universal torna-se sua função social específica, seu monopólio social, no mundo das 

mercadorias” p. 78 

“O progresso consiste em se ter identificado, agora, definitivamente, a forma de direta 

permutabilidade geral ou forma de equivalente geral com a forma específica da mercadoria ouro, por 

força de hábito social. O ouro se confronta com outras mercadorias, exercendo a função de dinheiro, 

apenas por se ter, antes, a elas anteposto na condição de mercadoria. Igual a outras mercadorias, 

funcionou também como equivalente particular junto a outros equivalentes. Pouco a pouco, passou 

a desempenhar em círculos mais ou menos vastos o papel de equivalente geral” p. 78 

Fetichismo da mercadoria: 

“O valor não traz escrito na fronte o que ele é. Longe disso, o valor transforma cada produto do 

trabalho num hieroglifo social” p. 82 
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“As formas que convertem os produtos do trabalho em mercadorias, constituindo pressupostos da 

circulação das mercadorias, já possuem a consistência de formas naturais da vida social, antes de os 

homens se empenharem em apreender não o caráter histórico dessas formas, que eles, ao contrário, 

consideram imutáveis, mas seu significado. 

Assim, só a análise dos preços das mercadorias levava à determinação da magnitude do valor, só a 

expressão comum, em dinheiro, das mercadorias induzia a estabelecer-se sua condição de valor.É 

porém essa forma acabada do mundo das mercadorias, a forma dinheiro, que realmente dissimula o 

caráter social dos trabalhos privados e, em conseqüência, as relações sociais entre os produtores 

particulares, ao invés de pô-las em evidência” p.84 

“No regime feudal, sejam quais forem os papéis que os homens desempenham, ao se confrontarem, 

as relações sociais entre as pessoas na realização de seus trabalhos revelam-se como suas próprias 

relações pessoais, não se dissimulando em relações entre coisas, entre produtos de trabalho” p.86 
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