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Referência do texto base: MARX, Karl. A mercadoria. In: MARX, Karl. O Capital: Crítica da 

economia política. Livro I: O processo de produção do capital. Trad. Rubens Enderle. São Paulo: 

Boitempo, 2013, pp. 113-158. 

Hipótese: “A teoria do fetichismo é, per se, a base de todo o sistema econômico de Marx, 

particularmente de sua teoria do valor” 

A mercadoria como elemento-chave na compreensão do processo de produção capitalista 

Friedrich Engels (2008, p.284) afirma, em seus Comentários sobre a Contribuição à Crítica da 

Economia Política de Marx, de 1859, que “A Economia não trata de coisas, mas de relações entre 

pessoas e, em última instância, entre classes, apesar de essas relações estarem sempre unidas a 

coisas e aparecerem sempre como coisas”. Ele explica que o estudo da Economia Política se 

desenvolve a partir das relações de troca que um indivíduo ou uma comunidade estabelece uns 

com os outros, entre suas mercadorias. De forma que, “ao produto está ligada uma relação entre 

duas pessoas ou comunidades, a relação entre o produtor e o consumidor, que aqui não mais se 

confundem na mesma pessoa” (Ibid.). 

O primeiro capítulo d’O Capital1 de Marx, intitulado “A Mercadoria”, como próprio autor 

esclarece, é uma continuação aprimorada de sua “Contribuição a Crítica da Economia Política”, em 

que, em decorrência de uma série de estudos sobre o modo de produção capitalista, ele nos 

apresenta, pela primeira vez, a ideia da mercadoria como “forma elementar da riqueza”. Como 

adverte, “Todo começo é difícil, e isso vale para toda a ciência. Por isso, a compreensão do 

primeiro capítulo, em especial da parte que contém a análise da mercadoria, apresentará a 

dificuldade maior” (MARX, 2013, p.77). Assim, este capítulo, que é nosso objeto de estudo, talvez 

possa ser considerado o mais importante do livro, senão um dos mais, por apresentar a categoria-

chave de sua análise, de onde advém os desdobramentos de sua crítica. 

Para chegar na conclusão apresenta por Engels, sobre o objeto de estudo da economia política 

ser, na realidade, uma forma específica de interação social, Marx precisou desvelar o que 

chamou de “segredo da mercadoria”. Para tanto, decompôs a mercadoria entre seu valor de uso e 

seu valor de troca, fundamentais para a compreensão da formação do valor na sociedade burguesa e 

do processo de troca que lhe é próprio. O valor de uso seria a utilidade de cada mercadoria, “onde 

não há nada de misterioso, quer eu a considere do ponto de vista que satisfaz as necessidades 

humanas por meio de suas propriedades, quer do ponto de vista de que ela só recebe essas 

1 Em sua primeira edição, o primeiro capítulo era um condensado dos agora três primeiros, que constituem a 
seção denominada Mercadoria e Dinheiro. 
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propriedades como produto do trabalho humano” (MARX, 2013, p.146). Já o valor de troca, seria “a 

relação quantitativa, a proporção na qual valores de uso de um tipo são trocados por valores de 

uso de outro tipo, uma relação que se altera constantemente no tempo e no espaço” (Ibid., p.114). 

Essas duas faces da mercadoria se mostram contraditórias, visto que 

Na face do valor de uso, a mercadoria apresenta-se como produto, portanto, 
como resultado de um trabalho. (...). Nesse sentido, todas as mercadorias são 
cristalizações do trabalho gasto para produzi-las, são a materialização do 
trabalho social, e as próprias diferenças materiais dos valores de uso exprimem, no 
processo de produção, trabalhos substancialmente diferentes. Por outro lado, 
enquanto valores de uso, as mercadorias foram produzidas por indivíduos diferentes 
– portanto resultam de trabalhos individualmente diferentes. Ora, na face do valor 
de troca, a mercadoria nega todas essas características afirmadas pelo valor de uso. 
(...) o valor de troca é indiferente ao modo como os valores de uso estão 
materializados; sendo indiferente a matéria, o valor de troca também é 
indiferente ao trabalho que moldou essa matéria. Assim, para o valor de troca, a 
substância especifica do trabalho não conta; ele considera apenas que há 
trabalho, um trabalho homogêneo, indiferenciado (...) geral e abstrato que 
constitui a [sua] substância (SANTOS, 1982, P.60-61). 

Assim, Marx evidencia, tomando como base os valores de uso e troca, dois tipos diferentes de 

trabalho, a saber, o trabalho concreto, que corresponde ao primeiro, e o trabalho abstrato, que 

diz respeito ao segundo, ressaltando que a abstração é decorrente “do próprio processo social de 

produção” (Ibid). Dessa forma, na economia capitalista, em que a produção de mercadorias é feita 

visando atender às demandas do mercado, ou seja, é baseada em seu valor de troca, os produtores 

trocam seus produtos, resultados do seu trabalho concreto, por outros, levando em conta apenas o 

seu trabalho abstrato. Em função disso, 

“(...) os indivíduos comportam-se diante de seu próprio trabalho materializado 
como se ele fosse trabalho abstrato; e esse trabalho abstrato incorpora-se na 
mercadoria. Ora, é precisamente essa incorporação que vai fazer com que as 
relações sociais entre as pessoas apareçam como uma relação social entre 
coisas” (Ibid., p.63). 

Os produtores se tornam meros representantes de suas mercadorias, que passam a governar suas 

relações com os demais participantes do mercado, bem como sua própria atividade de trabalho; de 

modo que a troca passa a representar um tipo de relação social, que é característico desse modo 

de produção capitalista. Por encobrir as relações de produção entre os indivíduos, além de 

administrá-las, as mercadorias “adquirem características sociais específicas (...), servindo como 

elo de ligação entre as pessoas. (...)Assim, as relações sociais de produção não são apenas 

“simbolizadas” por coisas, mas realizam-se através de coisas” (RUBIN, 1980, p.24-26). 

O fetichismo da mercadoria como determinante do valor 

Após cuidadosa revisão feita à primeira edição d’O Capital, Marx inclui, na segunda edição 

publicada em 1873, uma seção intitulada “Fetichismo da mercadoria: seu segredo”, ao final do 
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primeiro capítulo. Apesar do maior destaque dado pelo autor a este assunto específico, Rubin (1980, 

p. 18) argumenta que o tema não logrou o espaço que deveria nos estudos marxistas de sua obra. 

Além disso, sua interpretação foi geralmente considerada como independente da teoria do valor de 

Marx, não se adequando ao campo da economia política, sendo vista como uma “teoria e crítica 

de toda a cultura contemporânea, baseada na reificação das relações humanas” (Ibid.) 

No entanto, a teoria do fetichismo da mercadoria, “é, per se, a base de todo o sistema 

econômico de Marx, particularmente de sua teoria do valor” (Ibid., p.19). De acordo com Marx, 

é da relação social consolidada na troca capitalista, que resulta o caráter enigmático que 

assumem as mercadorias. O mistério advém do fato da mercadoria ocultar as relações sociais do 

trabalho humano, entendendo-as como relações sociais “entre os produtos de seu próprio 

trabalho” (MARX, 2013, p.147). Conforme analisa, esse aspecto da mercadoria independe de 

sua natureza física e do modo como foi produzida; sua forma social se estabelece a partir do 

momento em que há 

(...) uma relação social determinada entre os próprios homens, que assume, para 
eles, a forma fantasmagórica de relação entre coisas. Desse modo, para 
encontrarmos uma analogia, temos de nos refugiar na região nebulosa do 
mundo religioso. Aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida 
própria, como figuras independentes que travam relação umas com as outras e 
com os homens. Assim se apresentam, no mundo das mercadorias, os produtos da 
mão humana. A isso eu chamo de fetichismo, que se cola aos produtos do 
trabalho tão logo eles são produzidos como mercadorias e que, por isso, é 
inseparável da produção de mercadorias. Esse caráter fetichista do mundo das 
mercadorias surge, como a analise anterior mostrou, do caráter social peculiar 
do trabalho que produz mercadorias. (Ibid., p.147-148). 

Isto posto, observamos que o problema parte da equivalência do trabalho no momento da 

troca. O trabalho concreto apresenta-se como trabalho humano abstrato, sendo que a “igualdade 

e a equivalência de todos os trabalhos [representam] o segredo da expressão do valor. (...) o produto 

do trabalho assume a forma mercadoria assim que seu valor adquire a forma do valor de troca, 

oposta à sua forma natural” (SANTOS, 1982, p.73). É então, no seu formato de mercadoria, que se 

encontram suas contradições. 

Dessa forma, o produto do trabalho, ao ser definido pelo seu valor de troca, submete o 

trabalho humano ao controle das atividades das coisas. Portanto, a vida social se torna moldada 

pelas relações ditadas no processo de transformação do produto do trabalho em mercadoria. 

Como a produção do valor é encoberta no produto final na forma do dinheiro, todo o caráter social 

do trabalho e a relação social entre os trabalhadores ficam dissimuladas. Como bem analisa Marx 

(2013, p.151), 

As formas que rotulam os produtos do trabalho como mercadorias, e, portanto, são 
pressupostas à circulação das mercadorias, já possuem a solidez de formas naturais 
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da vida social antes que os homens procurem esclarecer-se não sobre o caráter 
histórico dessas formas – que eles, antes, já consideram imutáveis –, mas sobre seu 
conteúdo. (...) são justamente essas formas que constituem as categorias da 
economia burguesa. Trata-se de formas de pensamento socialmente válidas e, 
portanto, dotadas de objetividade para as relações de produção desse modo 
social de produção historicamente determinado, a produção de mercadorias. Por 
isso, todo o misticismo do mundo das mercadorias, toda a mágica e a 
assombração que anuviam os produtos do trabalho na base de produção das 
mercadorias, desaparecem imediatamente, tão logo nos refugiemos em outras 
formas de produção. 
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