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Resumo: Procuraremos neste artigo e em sua apresentação retomar o conceito de “ajuste espacial” proposto 
por David Harvey. Nesta retomada, pensaremos em dimensões próprias da expansão territorial do capital e as 
possibilidades de interpretação dos sentidos da mesma.  
 A discussão proposta por Harvey procurou articular o entendimento do “salário de fronteira” na obra 
de von Thünen com uma elaboração pouco conhecida de Hegel em sua Filosofia do direito. As interpretações 
dessas obras culminam na sintetização do problema da colonização como “acumulação primitiva” reiterada 
tardiamente, conforme tematizado no último capítulo do livro primeiro de O capital, de Marx. Não obstante um 
primeiro entendimento desse processo original de constituição das relações sociais tidas como 
especificamente capitalistas, o argumento de Harvey procura ir além e retomar uma dimensão da crise 
decorrente da própria reprodução ampliada das mesmas. Assim, a reposição da expansão territorial operada 
em práticas que explicitam uma violência distinta da ocultada na troca de mercadorias revelaria um sentido de 
reação à tendência imanente de queda da taxa de lucro no desenvolvimento capitalista. Este seria o cerne da 
compreensão dessa expansão como “ajuste espacial”, dando uma abertura importante à compreensão 
geográfica de mecanismos particulares de extração da renda fundiária como meio de conter a queda da 
lucratividade. 
 A discussão proposta no artigo e na apresentação girará em torno das possibilidades de 
compreensão desses fenômenos, sobretudo por uma reavaliação dos sentidos que a teoria marxiana permite 
atribuir-lhes.      

 

Introdução 

 Este artigo está dividido em duas partes. A primeira parte detalha o argumento do texto aqui discutido 

de David Harvey. Esta apresentação se justifica pela necessidade de explicitar na explicação a crise contida 

na expansão geográfica do capitalismo para o autor. Na segunda parte, faremos um comentário sobre as 

dificuldades que um pesquisador encontra ao buscar compreender o mundo pelo processo de transformação 

material do mundo.  

 O argumento enfatiza o obscurecimento das ligações entre as partes que compõem a totalidade 

capitalista em processo provocada pelo fetichismo do dinheiro (e, por consequência o fetichismo da 

mercadoria). Segundo Marx, “É exatamente essa forma acabada — a forma dinheiro — do mundo das 

mercadorias que objetivamente vela, em vez de revelar, o caráter social dos trabalhos privados e, portanto, as 

relações sociais entre os produtores privados” (MARX, 1998: 190).  

 O artigo conclui que a dificuldade de formular uma explicação objetiva sobre a reprodução crítica do 

capitalismo passa por este obscurecimento. A rede de relações entre produtores privados é mediada por 

mercadorias cujo valor só pode ser mensurado por outra mercadoria, por isso o que pode ser explicitado é 



que a consciência prática deste obscurecimento compõe as estratégias destes agentes privados. Sejam eles 

agentes das mais atuais operações financeiras do cassino global capitalista, sejam eles fazendeiros, 

pequenos comerciantes, boias frias, roceiros ou garimpeiros de regiões de ajuste espacial.  

 

O argumento de O ajuste espacial 

 Publicado pela primeira vez em Antipode, de 1981, o texto O ajuste espacial: Hegel, Von Thünen e 

Marx (HARVEY, 2005: cap. IV) começa com o autor declarando ter se perguntado repetidamente por que o 

primeiro volume de O Capital, de Karl Marx, terminava com um capítulo sobre a “teoria moderna da 

colonização” e não com o final do capítulo sobre a assim chamada acumulação primitiva e sua conclusão 

sobre a necessidade de uma revolução social.  

“À primeira vista, a inclusão de tal capítulo causa estranheza. Abre toda uma discussão 

sobre o comércio exterior e colonial, e a respeito da colonização, numa obra que, em sua 

maior parte, teoriza a respeito do capitalismo como sistema fechado. Além disso, obscurece 

o que muitos considerariam como fecho mais 'natural' em relação ao argumento de Marx do 

penúltimo capítulo” (Harvey, 2005; 95). 

 A estratégia de abordagem da questão seria retomar o “tratamento desdenhoso” de Marx a Von 

Thünen, segundo o qual Thünen teria formulado a questão correta, porém de forma inadequada. Para isso, 

Harvey retoma uma passagem pouco conhecida da Filosofia do direito, de Hegel, na qual a questão estaria 

inicialmente formulada: “A abordagem de Marx sobre colonização e a doutrina de Von Thünen sobre salário 

fronteiriço constituem suas respectivas respostas a uma questão deixada em aberto por Hegel: o papel da 

expansão geográfica e da dominação territorial, do colonialismo e do imperialismo, na estabilização do 

capitalismo” (Harvey, 2005; 95-96). 

 

A formulação surpreendente do problema em Hegel 

 Harvey diz que Hegel teria chegado a considerações de uma “teoria econômica do imperialismo 

capitalista” no referido livro. A obra em questão trataria de aspectos da expressão do espírito objetivada social 

e institucionalmente, de modo que lida com uma oposição entre família e sociedade civil. A tensão entre os 

âmbitos público e privado só seria superada pela generalização de uma consciência materializada nas 

instituições do Estado moderno. A maneira como aborda esse processo, por sua vez, reiteraria um 

procedimento, por assim dizer, idealista. 

“Hegel interpreta a família como esfera da vida ética dominada pelo altruísmo privado e 

pessoal. A sociedade civil, por outro lado, é a esfera do 'egoísmo universal', em que cada 

indivíduo busca usar os outros como meios para seus próprios fins. Isto é, sobretudo, a 

esfera da competição no mercado, a divisão social do trabalho e a 'interdependência 

universal', como descrita pela economia política. A evidente tensão entre família e 



sociedade civil – entre as esferas privada e pública da vida social – pode ser superada, 

segundo Hegel, apenas por meio da aquisição de uma consciência universalista por parte 

de todos e da expressão objetiva dessa consciência através das instituições do Estado 

moderno” (Harvey, 2005; 96, grifo do autor). 

 A crítica da economia política formulada por Hegel, tal como apresentado por Harvey, não aceita o 

mercado como harmonizador das relações sociais, e essa desarmonia justifica o Estado (Estado absolutista 

prussiano em descompasso com realidade industrializante da Inglaterra de Smith): “Afinal, Hegel, numa 

Prússia que se aferrava tenazmente a políticas mercantilistas, administradas por um Estado bastante 

centralizado, não estava na posição de proclamar as virtudes de um mercado livre” (Harvey, 2005; 97). 

 A contradição entre trabalho privado (concreto e ontológico aqui) e trabalho social gera a apropriação 

privada que, aliada à sede de lucro, gera uma expansão das necessidades e, portanto, da produção e do 

consumo. Só o Estado poderia intervir para evitar catástrofes sociais decorrentes dessa dinâmica. Harvey 

revela, desse modo, um Hegel que percebe a crise do capital e acredita no Estado modernizador: 

“Essa dinâmica produz contradições tão violentas, que a sociedade civil, deixada aos seus 

próprios expedientes e sem a intervenção do Estado moderno racional, acabaria, com 

certeza, na beira da catástrofe total. O intervencionismo do Estado se justifica inteiramente” 

(Harvey, 2005; 96).  

 Hegel teria abordado dois tipos de soluções para o problema da pobreza daí decorrente. O primeiro 

seria por meio de cobrança de impostos sobre a riqueza, financiando uma beneficência pública aos mais 

pobres, ou pela oferta de trabalho a estes. Estas não seriam, entretanto, soluções definitivas, uma vez que a 

causa do empobrecimento permaneceria e, ainda, com o aumento de postos de emprego só se incrementaria 

a produção, agravando mesmo a situação. 

 Outro tipo de solução seria pela expansão do mercado, algo que passava pela fundação de colônias, 

onde a população poderia retornar a “uma vida sobre uma base familiar em uma nova terra”, ao mesmo 

tempo em que se criava um novo mercado para a indústria1. 

 Porém, uma análise mais detalhada da solução “imperialista” não seria ali feita, de modo que Harvey 

entende que Hegel teria, inesperadamente, mudado de assunto, não explicando tampouco como o Estado 

moderno superaria a pobreza e a crescente desigualdade de renda. Ficam as perguntas de Harvey: 

“Devemos então supor que esses problemas específicos poderão ser tratados com 

facilidade pelo imperialismo? O texto é muito ambíguo. (…) Será que a sociedade civil pode 

ser salva das suas contradições internas (e, no fim, da sua dissolução) por uma 

transformação interna: a realização do Estado como 'realidade da Idéia ética'? Ou será que 

                                                 

1 “O imperialismo e o colonialismo são, por meio disso, interpretados como soluções necessárias para as 

contradições internas acumuladas que assediam qualquer sociedade civil 'madura'. (…) A sociedade civil é forçada a 

buscar uma transformação externa por meio da expansão geográfica, pois sua 'dialética interna' cria contradições, não 

admitindo soluções internas” (Harvey, 2005; 99). 



a salvação está no 'ajuste espacial', isto é, a transformação externa por meio do 

imperialismo, do colonialismo e da expansão geográfica? Essas são as intrigantes questões 

que Hegel deixa em aberto” (Harvey, 2005; 99). 

 

A resposta pueril de Von Thünen 

 O livro de Von Thünen teria sido escrito, mais ou menos, na mesma época em que Hegel escrevia o 

seu, em 1821. Von Thünen teria criado um esboço preliminar do seu O Estado isolado, entre 1818 e 1819, 

publicando-o em 1826, embora um segundo volume fosse escrito anos depois e publicado em 1850. Quanto 

ao método, esta obra e a de Hegel diferenciavam-se, sendo que a de Von Thünen, segundo Harvey, “combina 

um 'constructo ideal' – o Estado isolado – com observações empíricas rigorosas, produzindo um relato 

fascinante sobre o ordenamento espacial da produção agrícola” (Harvey, 2005; 100). 

 A análise abaixo apresentada remeteria ao argumento de Hegel, tal como recuperado por Harvey, 

esquivando-se também de certo liberalismo e apontando para a necessidade de uma intervenção estatal para 

melhorar a condição de vida da população. Retomando esses aspectos da obra de Von Thünen, Harvey 

apresenta um teórico pouco conhecido mesmo entre a Geografia Econômica, que costuma tomar Von Thünen 

como uma espécie de “pai” da chamada teoria da localização, abordando apenas suas considerações sobre a 

dimensão espacial da produção agropecuária em torno de um centro urbano2: 

“Como Hegel, Von Thünen rejeita a ideia de que a mão oculta do mercado pode refrear o 

egoísmo universal em benefício de todos. Ele sugere uma inevitável deterioração da 

situação da sociedade civil devido à ausência de medidas curativas. Von Thünen também 

analisa a transformação interna e externa como meio de reconciliar as contradições 

inerentes da sociedade civil” (Harvey, 2005; 100). 

 Harvey sugere que o prenúncio das revoltas populares dos anos 1840 e a preocupação com um 

possível fortalecimento do comunismo traziam a Von Thünen um desejo de formular saídas alternativas para 

a iminente crise social. A falta de justificativa moral possível para a pobreza seria o fundamento de todo esse 

cenário; a tensão entre a apresentação de um salário ao mesmo tempo natural e miserável pela economia 

política é o centro da problematização3. 

 Mais preciso do que Hegel (e, com isso, apresenta-se um Von Thünen quase marxista4, antes de 

Marx, segundo Harvey), o autor percebe a contradição entre apropriação privada do produto social sem 

                                                 
2  Para uma abordagem convencional da obra de Von Thünen veja-se o panorama da história da teoria locacional 

na Geografia Econômica esboçado por Roberto Lobato Correa (1986). Ariovaldo Umbelino de Oliveira, em sua tese de 

doutorado, foi um dos poucos a analisar essa dimensão pouco estudada da obra de Von Thünen.  

3  “As doutrinas do salário de subsistência, ou da oferta e da procura, reproduzem meramente a realidade, não 

dando resposta à questão crucial: 'o salário insignificante que o trabalhador comum recebe quase em todo lugar é um 

salário natural ou é causado pela exploração que o trabalhador não pode evitar?'. A descoberta do que constituía um 

salário natural ou justo era imperativa, pois era apenas nos termos de tal concepção que os direitos, deveres e obrigações 

da burguesia poderiam ser definidos” (Harvey, 2005; 101). 

4  Veja-se que Correa (1986) apresenta um Von Thünen completamente diferente, defendendo unicamente a 

posição dos “poderosos”, algo explicado para esse autor por sua condição de proprietário fundiário. 



explicitar a mercadoria como forma social, assim afirma: “A 'fonte do infortúnio', afirma ele, está 'no divórcio do 

trabalhador do seu produto. Isto significa que os dois fatores de produção – capital e trabalho –, que têm de 

cooperar para produzir qualquer coisa, existem numa relação antagônica”(Harvey, 2005;100-101). Este 

antagonismo é apresentado como causa do salário baixo, permitindo a afirmação da existência do trabalho 

não-pago: “Os baixos salários, explica ele, 'têm sua origem no fato de que os capitalistas e os proprietários de 

terras se apossam de grande parte do que os trabalhadores produzem'” (Harvey, 2005; 101). 

 Diante da deterioração do vínculo patriarcal, tido como bom pelo autor analisado por Harvey, e da 

falta de uma distribuição equilibrada da riqueza social, a solução estaria na doutrina do salário de fronteira, ou 

fronteiriço.  

“'Na fronteira da planície cultivada do Estado Isolado, onde há terras sem donos em 

quantidades ilimitadas, nem a arbitrariedade dos capitalistas, nem a concorrência dos 

trabalhadores, nem a magnitude dos meios necessários de subsistência determinam o valor 

dos salários, mas o produto do trabalho é o próprio padrão dos salários” (Harvey, 2005; 

101 – grifos nossos). 

 Nestas condições, caracterizadas pelo acesso dos trabalhadores à terra, o meio de produção 

primordial, impedir-se-ia a exploração, numa fórmula mágica (a produção segundo a necessidade). Não 

podendo simplesmente propor a generalização das condições de fronteira, o autor sugere o uso de sua 

fórmula mágica para que se apure o valor do salário a ser imposto socialmente pelo Estado isolado: “Von 

Thünen conclui que o salário natural em todo o Estado isolado se fixava pela fórmula Öap, onde a representa 

as necessidades mínimas de subsistência do trabalhador e p o produto do seu trabalho” (Harvey, 2005; 103). 

 Perceba-se que a suposição de harmonia espontânea proposta pela economia política é 

simplesmente substituída por um cálculo racional realizado pelo Estado. Não há sequer luta política nesta 

definição trata-se uma nova formulação da harmonia5. 

 Harvey critica a formulação de Von Thünen também naquilo que é mantido da economia política em 

sua concepção de capital, definido como coisa, que marca sua análise da colonização como simples 

expansão espacial do capitalismo. Tal concepção se manifesta também em sua explicação dos juros como 

parte do ganho proporcionado pelo uso de ferramentas, que podem ser emprestadas cobrando-se o 

rendimento marginal acima do produto conseguido sem o uso das mesmas; daí uma ideia de ganho marginal 

que teria influenciado Alfred Marshall, “que o considerou a verdadeira base para a teoria da produtividade 

marginal do capital” (Dempsey apud Harvey, 2005; 104).  

                                                 

5  “Esse é o salário de equilíbrio, em que o produto total, a acumulação de capital e o padrão salarial ficam 

simultaneamente maximizados. É o salário pelo qual tanto 'os trabalhadores como os capitalistas têm interesse mútuo no 

aumento da produção'. É o salário em que a luta de classes desaparecerá e a harmonia social será alcançada. A 'barreira 

entre as duas classes, que existiu até agora, desaparecerá', pois o salário natural oferece ao trabalhador o acesso à 

educação e as oportunidades para o progresso pessoal, permitindo que os mais talentosos, frugais e ativos entre eles se 

tornem capitalistas. É o salário pelo qual 'todas as condições calamitosas que afligem a situação social européia 

desaparecem'. Von Thünen considerou a fórmula Öap – abençoada com essas propriedades mágicas, pequena maravilha 

– como seu feito mais notável, a ser gravada em sua lápide na sua morte” (Harvey, 2005; 103). 



 A face oposta do problema é sua defesa da mobilidade do trabalho. O trabalho poderia ser alocado 

na produção de meios de subsistência ou na produção de capital (ferramentas). Na condição original, trabalho 

poderia migrar de uma produção a outra até que o nível de salário em ambas se equilibrasse, algo que a 

propriedade privada e o Estado nacional parecem barrar. Mas até certo ponto, porque os salários só poderiam 

se reduzir até tornarem a imigração para outros países mais vantajosas, ao que o Estado, se pensasse com 

justiça, de acordo com Von Thünen, não deveria interferir. Desse modo, a fronteira seria condição para o 

referido equilíbrio: “A existência de uma fronteira livremente acessível e aberta parece necessária para a 

obtenção do salário de equilíbrio” (Harvey, 2005; 104). Neste sentido, parece só haver renda diferencial na 

análise de Von Thünen e relações de violência extra-econômica são desconsideradas, como mostra 

Harvey: 

“'O solo fértil está disponível em vastidões ilimitadas por pouco ou por nada (…) apenas a 

distância ao mercado pode impor limites para a distribuição da cultura agrícola. Mas esses 

limites são empurrados sempre para mais longe por meio do trânsito de barcos a vapor nos 

rios e da construção de canais e ferrovias. Ali o salário Öap é, de fato, alcançável e foi 

realmente alcançado, pois, na América, encontramos uma relação entre o salário e a taxa 

de juros correspondente à fórmula que desenvolvemos para solo fértil. Em conseqüência 

dessas relações entre trabalhadores e capitalistas, percebemos, na América do Norte, bem-

estar generalizado, que cresce a passos largos. Ali, inexiste divisão bruta entre as diversas 

ordens sociais'” (Dempsey apud Harvey, 2005, 105). 

 Ressalte-se que a superpopulação seria a ameaça ao paraíso social da fronteira: “Essa condição (…) 

fica ameaçada pela crescente densidade demográfica” Onde não houvesse fronteira aberta, Von Thünen 

lança mão do que Harvey denuncia como um “artifício teórico”, o Estado isolado que identificaria o salário 

justo, procedendo a uma divisão do lucro, visando uma “harmonia social pacífica de cooperação entre capital 

e trabalho. A divisão do lucro é a forma organizacional, o salário natural (identificado mediante a teoria do 

salário fronteiriço) é o objetivo, e o meio é 'o maior desenvolvimento dos recursos intelectuais e (…) a 

subordinação da paixão ao domínio da razão'” (Harvey, 2005; 105). 

 Mesmo no que se refere à violência econômica, que submeteria o trabalhador ao produto de seu 

próprio trabalho acaba recebendo um tratamento idealizado, e restrito a concorrência entre trabalhadores 

pelos postos de trabalho: “A diferenciação original entre capital e trabalho depende apenas da frugalidade e 

eficiência de alguns trabalhadores em relação aos outros. (…) Sem a disciplina imposta pelo capital, os 

trabalhadores 'em vez de usar seu excedente na melhor educação dos seus filhos, mergulhariam na apatia e 

indolência' (…). 'O capital', declara ele alegremente, 'domina o homem, mas de modo maravilhoso'” (Harvey, 

2005; 106). Para Harvey a apresetação feita por  Von Thünen dependeria de: 

“Um retrato algo romantizado da América do Norte é usado para ilustrar a questão. Onde a 

fronteira está fechada, como na Europa, o desassossego social florescente deve ser 



enfrentado com a transformação interna da sociedade civil. O entendimento fornecido por 

uma ciência econômica em que a fronteira é tratada ideal e analiticamente pavimenta o 

caminho. A aplicação de princípios marginalistas conduz à avaliação própria do que constitui 

o salário justo. Os direitos e deveres que se ligam aos papéis do capitalista e do trabalhador 

podem assim ser definidos. O mito da justiça fronteiriça pode ser internalizado dentro da 

estrutura do Estado moderno por indivíduos racionais (e a ênfase é muito exata sobre a 

racionalidade de um determinado tipo). Desse modo, Von Thünen legitima e justifica a 

perpetuação das relações de classe e a preservação do 'vínculo patriarcal', por meio do 

qual os capitalistas podem cumprir sua obrigação em relação ao trabalhador (…)” (Harvey, 

2005; 107). 

 

A reformulação de Marx 

 Harvey começa por encontrar nos três autores analisados, como já indicamos, um mesmo 

fundamento de crítica ao liberalismo e uma semelhante indicação da necessidade de transformações internas 

e externas para evitar a pobreza e as crises, de maneira que as enormes diferenças entre eles estariam, 

todavia, “dentro de uma moldura comum de questões e hipóteses” (Harvey, 2005; 107). Harvey, a partir desse 

momento, colocar-se-á ao lado de Marx e apresentará suas discordâncias parciais para com os demais 

autores, a começar por Hegel. Posteriormente, mostrará um caminho para sistematizar o que aponta como 

insuficiência da obra marxiana. 

 Inicia esse ponto citando o posfácio para O capital, em que Marx trata de sua reconciliação parcial e 

tardia com Hegel, através de um uso crítico de sua dialética. Harvey aponta a sua surpresa com o fato de 

Marx ignorar as passagens anteriormente descritas do texto de Hegel sobre as contradições internas da 

sociedade civil e de sua saída imperialista, no entanto enxerga na obra extensa de Marx um contínuo debate 

crítico com a de Hegel6:  

“(...) Marx transforma as qualidades ocultas e misteriosas do 'espírito universal' de Hegel 

nas materialidades mundanas do mercado mundial. As questões sociais são, assim, 

transplantadas do reino da contemplação filosófica para o reino da prática da economia 

política” (Harvey, 2005; 108). 

 Para corroborar isso, retoma o capítulo 23 do Livro I daquela obra como síntese do argumento de que 

o desenvolvimento do capitalismo seria a progressão da oposição entre capitalistas e trabalhadores, numa 

dialética interna instável. Ademais, esses processos conduziriam a constituição da superpopulação relativa a 

pressionar por um rebaixamento dos salários, refutando com isso também o argumento de Malthus sobre o 

                                                 

6  Enxerga Harvey na oposição entre trabalho concreto e trabalho abstrato, em Marx, um espelhamento da 

dicotomia entre público e privado em Hegel, sendo que neste último a emancipação ou, ao menos, a consciência se 

daria pelo Estado, enquanto no primeiro por meio do proletariado. Ainda assim, Harvey segue surpreendido pela falta 

de análise explícita em Marx da contradição interna da sociedade civil em Hegel. Entretanto, compreende o conjunto de 

O capital como uma virada materialista do argumento idealista de Hegel. 



crescimento natural da população ocasionar a pobreza, ao passo que inverte o significado do 

desenvolvimento, tal qual sugerido em Hegel. Além disso, nessa síntese, bloqueia a interpretação de que a 

maquinaria levaria a uma melhora nas condições de vida da população.  

 O argumento de fundo de Marx, no capítulo em questão, de acordo com Harvey, seria de que os 

capitalistas acabam por controlar a oferta e a demanda da força de trabalho, ou mobilizando parcelas da 

população disponíveis mas não empregadas, ou disponibilizando novas parcelas da população, ou criando 

um “desemprego tecnologicamente induzido” (Harvey, 2005; 110). De resto, o controle se estenderia para um 

controle da colonização, por meio do Estado, para evitar o descontrole sobre a oferta e demanda da força de 

trabalho: “O que nos traz de volta à questão de como interpretar a colonização em relação à 'dialética interna' 

instável do capitalismo” (Harvey, 2005; 110). Nesse ponto entra a análise do capítulo 25 do Livro Primeiro. 

 Mais uma vez, como no capítulo anterior referente à acumulação primitiva, o objetivo estava, de 

acordo com Harvey, em identificar a falácia das explicações burguesas sobre a origem do capital estar na 

renúncia ao consumo de certos produtores que, dessa maneira, puderam acumular. O contrato social firmado 

entre estes e os que não acumularam e, portanto, deveriam trabalhar para eles se mostraria completamente 

fantasioso numa realidade em que os meios de produção se tornassem acessíveis, como nas colônias, 

evidenciando, pois, que a expropriação (violenta aliás) dos meios de produção de toda uma população era o 

fundamento da existência do trabalhador assalariado.  

 Nesse momento, Harvey introduz a crítica de Marx a Von Thünen explicitando um debate velado 

dirigido, em Marx, não especificamente a este autor mas a uma gama de autores. No caso, a “puerilidade” de 

Von Thünen residiria no fato de acreditar num equilíbrio dado pela fronteira para o capitalismo, no sentido de 

reduzir a pressão sobre o trabalhador e harmonizar o capital com o trabalho. Para Marx, “o melhor que o 

esquema de distribuição de lucros – do tipo defendido por Von Thünen – poderia conseguir era um 

relaxamento ocasional – e apenas para um grupo privilegiado de trabalhadores – da tensão do 'grilhão 

dourado' que liga o capital ao trabalho” (Harvey, 2005; 111). 

 Sobre este comentário, a história do século XX oferece inúmeros exemplos, o 'grilhão dourado' do 

capital fará parte da problematização que realizaremos na próxima parte do texto. Por enquanto, cabe chamar 

a atenção para o aspecto contraditório contido no argumento: a dependência dos trabalhadores em relação 

ao capital contempla a possibilidade da sensação de enriquecimento por parte de grupos determinados da 

classe trabalhadora, no entanto isso não leva Marx a pensar em algo como uma supressão do conflito social 

pela mediação do Estado, nem evitaria, na perspectiva do autor, o movimento da dialética interna do capital e 

suas consequências de crise. Enfim, Harvey parece enxergar nesse capítulo uma impossibilidade de qualquer 

ajuste espacial do capitalismo, de acordo com Marx. Explicita-se aí, portanto, uma dialética fechada, sem 

solução, ao contrário do desfecho do capítulo 24 que conclamava à revolução socialista7: 

                                                 

7  Harvey retoma o ceticismo de Marx quanto ao ajuste espacial, apresentado como possibilidade de os 

trabalhadores voltarem a “uma vida não alienada por meio da migração para uma região de fronteira [solapando] o 



“O capítulo de Marx sobre colonização parece indicar a impossibilidade concernente a 

qualquer ajuste espacial permanente. Pode ser considerado, então, como a inevitável coda 

em relação ao penúltimo capítulo em que a expropriação dos expropriadores é incitada 

como única solução válida para os dilemas sociais impostos pelo capitalismo. Marx procura 

fechar com firmeza a porta que Hegel deixou parcialmente entreaberta” (Harvey, 2005; 111-

112).  

 Porém, Harvey formula a existência de uma espécie de duplo Marx8, derivado da aceitação ou não da 

possibilidade de resolução espacial das contradições do capitalismo, que seriam aproximações e 

distanciamentos das representações materialistas da “dialética interna” de Hegel, ao longo de O capital. A 

conclusão da reiteração das contradições internas do capital na fronteira, do referido capítulo 25, seria 

suficiente para o nível da análise presente no primeiro livro, porém Harvey se pergunta se também o seria 

para o do terceiro livro da obra.  

 No breve resumo que Harvey faz do Livro 3 em questão, a superprodução de capital e de 

trabalhadores parece ser o que caracterizaria o sentido do desenvolvimento interno do capitalismo, para 

Marx, algo semelhante ao que Lenin apontaria anos depois. Para iniciar sua análise, Harvey remete a um 

entendimento firme da “dialética interna” do capitalismo em crise, cuja versão simplificada que aqui constrói 

parte do funcionamento do capital em concorrência com outros capitais tender a um contínuo ajuste 

tecnológico que, ao fim e ao cabo, conduz a uma “condição de superacumulação de capital, definida como 

excesso de capital em relação às oportunidade de empregar esse capital rentavelmente” (Harvey, 2005; 112-

113). À parte o ajuste espacial, a única solução para tal condição seria uma desvalorização do capital, por 

meio de inflação (desvalorização da moeda) conjuntamente com uma deflação (superabundância de 

mercadorias no mercado com sua consequente queda de preço), com estagnação e ociosidade produtiva, 

conduzindo a falências, ao passo que as condições de vida do trabalhador também deteriorariam. 

Desvalorização de capital monetário, produtivo e variável, portanto.  

 Parece haver ali uma abertura para a compreensão da expansão espacial do capital como solução, 

ao menos temporária, para a tendência de queda da taxa de lucro do capital. Harvey se pergunta sobre a 

durabilidade dessa solução e o que representaria para a teoria de Marx e para o projeto revolucionário. 

Afirma, então, que Marx foi vago nas respostas a tais questões, o que demandará uma maior sistematização 

das colocações esparsas do autor. Restaria pensar como agiria uma expansão geográfica no sentido de 

“remediar” a superacumulação e a desvalorização do capital. Para tanto, Harvey agrupa as observações de 

Marx em três tópicos: “os mercados externos e o subconsumo”, “a exportação de capital para a produção” e 

“a expansão do proletariado por meio da acumulação primitiva”.  

                                                                                                                                                                  
controle capitalista sobre a oferta de mão de obra” (Harvey, 2005;113). Com isso, Harvey tenta mostrar que para Marx 

a única possibilidade de superação do capitalismo, e de sua reprodução que tende à crise, seria a expropriação dos 

expropriadores. 

8  Para uma compreensão da formulação de uma dupla postura interpretativa e de crítica em Marx, veja-se a 

introdução do livro Ler Marx, de Robert Kurz.  



 No que se refere ao primeiro tópico, Harvey aponta que a utilização de capital superacumulado no 

centro do sistema (Inglaterra) para formações sociais não capitalistas (o exemplo é a Argentina) resultaria em 

uma necessidade de criar capacidade produtiva nestas últimas que viessem a viabilizar o pagamento do 

crédito com juros, sem o que a crise acabaria por se manifestar em crise nas balanças de pagamentos dos 

dois países. Desse modo, Harvey, como Marx, advoga que “a solução está fadada a ser temporária” (Harvey, 

2005; 114), uma vez que a capacidade de absorção das mercadorias seria limitada.  

 O desdobramento desta necessidade de ampliação da produção nas formações não capitalistas se 

desdobraria, no melhor dos casos, no segundo tópico abordado por Harvey: a exportação de capital para a 

produção. Neste tópico, Harvey percebe a possibilidade de resolução temporárias das crises do capitalismo. 

Marx explicaria um processo de aumento das massas de lucro compensando individualmente a queda da 

taxa geral de lucro e incorrendo, pela concorrência, numa redistribuição da mais-valia produzida, direcionada 

para os grandes monopólios9. Um processo de expansão geográfica do capitalismo assim se explicaria, num 

impulso a criar um mercado mundial, que Harvey indica como um escape para a contradição interna da 

sociedade civil. Trata-se do efeito da: 

“aceleração contínua da criação de novos recursos produtivos. Disso, podemos deduzir um 

impulso dentro do capitalismo para criar o mercado mundial, para intensificar o volume de 

troca, para produzir novas necessidades e novos produtos, para implantar novos 

recursos produtivos em novas regiões, e para colocar toda a mão de obra, em todos os 

lugares sob a dominação do capital” (Harvey, 2005; 115 – grifos nossos). 

 Assim afirma, na mesma parte acima citada, que: “A dialética interna da sociedade civil é 

perpetuamente mitigada e reproduzida mediante o recurso constante ao ajuste espacial”. No entanto, o 

processo não pode ser visto simplesmente como perpétuo, dado que o próprio ajuste espacial realimenta o 

processo de concorrência entre os Estados nacionais. 

 A exportação de capitais acaba por criar um novo concorrente no mercado mundial, a reproduzir ele 

mesmo as contradições próprias da reprodução ampliada do capital. No caso indiano, a resistência interna à 

penetração capitalista e a política imperialista imposta pelos britânicos são apontadas como responsáveis por 

barrar a sua ascensão a potência industrial competidora, algo que ocorreu de maneira diversa para os EUA. A 

resistência à industrialização indiana, entretanto, não resolveu, ainda que temporariamente, o problema da 

superacumulação inglesa. A modernização retardatária10 de algumas regiões é apresentada, assim, como 

uma necessidade do sistema como um todo e particularmente de alguns países dentro dele.  

 Assim, a modernização retardatária que constituiu a potência industrial norte-americana passa a ser 

compreendida como um ajuste espacial decorrente da dialética interna da sociedade civil, especialmente da 

inglesa, ao passo que a reconstrução europeia e japonesa do pós-guerra aparecem agora como ajuste 

                                                 
9  Veja-se o capítulo referente a lei tendencial de queda da taxa de lucro e o seguinte, acerca das tendências em 

sentido contrário, no Livro III de O capital (Marx, 1986). 

10 Para uma compreensão do conceito de modernização retardatária, veja-se Kurz (2000). 



espacial das contradições da dialética interna da sociedade civil, principalmente da norte-americana11. 

Obviamente, a escala da crise parece ir se ampliando: 

“(...) a construção de uma crise verdadeiramente global do capitalismo depende do 

esgotamento das possibilidades para novas transformações revolucionárias ao longo do 

curso do capitalismo. Isso não depende da capacidade de propagar novas forças produtivas 

pela face da Terra, mas sim da oferta de nova força de trabalho, trazendo-nos de volta à 

questão da acumulação primitiva” (Harvey, 2005; 116). 

 No último tópico apresentado por Harvey – a expansão do proletariado por meio da acumulação 

primitiva – a crise do capital encontra na fronteira o uso para o capital e a força de trabalho desempregados 

pela crise de superacumulação. Mesmo a população que busca na fronteira uma existência não alienada 

acaba por ser recapturada como mão de obra assalariada12 e neste sentido Harvey concorda com Marx em 

sua tese segundo a qual o ajuste espacial não tem efeito sobre a crise no longo prazo, só podendo mitigar 

seus efeitos de curto prazo. 

 

O prolongamento mútuo das críticas de Marx e Lenin 

 Para concluir, Harvey retoma a consideração dos autores tratados, tomando a maneira como lidaram 

com as dialéticas do tempo e do espaço. A começar por Von Thünen, vê nele uma postura cambiante, uma 

vez que as considerações iniciais sobre a “organização espacial” da produção agrícola seriam substituídas 

por formulações não-espaciais sobre a relação entre capital e trabalho e sobre o intervencionismo estatal ou 

sua ausência. Um pensamento marginalista precursor estaria aí embutido, uma vez que a fronteira seria 

antes uma fronteira analítica13.  

 A economia posteriormente abandonaria qualquer consideração sobre a influência da expansão 

geográfica sobre a dialética interna da sociedade, afastando-se da economia política clássica e relegando à 
                                                 
11  Argumento semelhante pode ser encontrado nos estudos de David Harvey sobre as reformas urbanas de Paris, 

após a recessão dos anos 1870, e da criação dos subúrbios nas grandes e médias cidades norte-americanas, após a 

grande crise do petróleo, nos anos 1980, como ajustes espaciais para mitigar os efeitos daquelas crises. Veja-se, por 

exemplo, Harvey (2011). 

12  Recupera a teorização marxiana da superpopulação relativa, no capítulo 23, para apontar que a formação de 

uma população excedente latente remeteria a um processo reiterado de expropriação do povo de sua base fundiária, uma 

acumulação primitiva, enquanto a superpopulação relativa flutuante seria causada e reiterada pela crise produtiva ou 

pela adoção de novos padrões técnicos de produção, sendo causada pela reprodução ampliada do capital mesmo. O 

processo que Harvey enxerga nessa exposição é de uma tendência à absorção completa da população latente até só 

haver uma superpopulação relativa flutuante, controlada tecnologicamente pela composição orgânica do capital. 

Embora os “transtornos da acumulação primitiva” fossem assim superados a reprodução ampliada do capital colocada 

apenas sobre os seus pés conduzia constantemente à superacumulação e ao desemprego de capital e de trabalho: 

“Embora os capitalistas talvez não estejam cônscios disso, há uma vantagem sistemática de explorar as reservas latentes 

de mão-de-obra em vez das flutuantes. Quando mais os capitalistas dependerem das reservas flutuantes, provavelmente 

mais graves serão as crises de desvalorização” (Harvey, 2005; 118). 

13  “Como Hegel antes dele, Von Thünen se vê obrigado a buscar a transformação interna que mitigará o conflito 

de classes e a polarização social nos limites de determinada sociedade civil. Assim, a fronteira se torna uma fronteira 

analítica relativa ao preço do fator, regulada de acordo com a produtividade marginal dos diversos fatores de produção 

dentro de uma economia fechada. A verdadeira lição que Marshall e todos os economistas neoclássicos posteriores 

aprenderam disso foi que a ciência econômica pode buscar e explicar princípios de harmonia social sem apelar para a 

economia política do ajuste espacial” (Harvey, 2005; 120).  



teoria política autonomizada e ao marxismo o estudo do que estava para além da “reforma social interna”. 

Porém, Harvey vê o marxismo encontrando pouco apoio na obra de Marx14 para uma análise da “unidade da 

economia política”, no que se refere ao entendimento das políticas imperialistas adotadas no período.  

 Conforme a interpretação de Harvey, a ordem econômica e social em que Marx viveu teria ruído, 

pouco após sua morte, forçando os marxistas da geração posterior a repensar sua teoria diante da nova 

realidade, vendo-se  obrigados a pensar a relação entre a transformação interna e externa. Nestas condições, 

a teoria crítica encontraria dificuldades de formulação.   

“Os marxistas, movendo-se na direção exatamente oposta dos teóricos burgueses da 

corrente em voga, esforçaram-se para extrair sua teoria do molde não-espacial em que 

Marx a delineou, e, assim, procuraram preservar a análise econômico-política pertinente ao 

seu tempo. Ao fazer isso, criaram uma nova imagem retórica na tradição marxista, uma 

imagem retórica que, de modo dramático, unifica temas a respeito da exploração capitalista 

e do ajuste espacial. (…) A imagem retórica espacial é tão poderosa que ameaça, de vez 

em quando, engolfar e substituir a interpretação da dialética interna do capitalismo, 

elaborada tão cuidadosamente por Marx” (Harvey, 2005; 122). 

 A unificação da teorização aparentemente não-espacial de Marx com a espacial de Lenin seria uma 

forma de aceitar a tensão entre a transformação interna e externa, tal qual a elaboração aberta da dialética 

interna da sociedade em Hegel. A análise de Harvey procura afirmar que nem Marx se satisfez com o 

fechamento de sua teoria à logica temporal, bem como Lenin derivou sua teoria do imperialismo das análises 

de Marx, porém extraindo delas um importante insight sobre a conversão em embate entre Estados-nação da 

guerra destrutiva de capitais derivada da concorrência e da dialética interna que leva à queda da taxa de 

lucro. A história do século XX ficaria melhor caracterizada por essa nova forma de “concorrência”, segundo 

Harvey. Com isso, o ajuste espacial revela o seu aspecto violento e sua ineficácia na superação das crises 

inerentes do capitalismo: “Uma teoria marxista adequadamente elaborada das relações entre transformação 

interna e externa desnuda tal ilusão. Ficam desnudas as raízes da formação da crise no aspecto tanto 

nacional quanto internacional, na dimensão geográfica” (Harvey, 2005; 124).  

 

Repensando alguns fundamentos da dialética interna e do ajuste espacial 

 A maneira como Harvey expôs a sua interpretação sobre a obra de Marx partiu de um incômodo com 

relação à inserção do capítulo da colonização posteriormente ao capítulo da acumulação primitiva. Isso 

                                                 

14  “Frequentemente, Marx busca, como no capítulo sobre 'Colonização', fechar a porta em relação a uma 

possibilidade que Hegel deixou aberta. Na obra de Marx, há suficiente comentário secundário (alguns dos quais já 

citamos) para indicar que ele nem sempre ficou satisfeito com esse fechamento. Mas num mundo em que a 'Pax 

Britannica' de Palmerston reinava segura, e posicionado como Marx estava, ou seja, no centro do capitalismo laisser-

faire, com todas as sias lisonjas ideológicas, Marx tinha pouco estímulo para ir além, descrevendo o ajuste espacial 

como nada mais do que a projeção violenta das contradições do capitalismo sobre o palco mundial. A sua preocupação 

maior, e a contribuição de O capital,foi elucidar a natureza da dialética interna do capitalismo” (Harvey, 2005; 121). 



porque o capítulo da acumulação primitiva explicava suficientemente o fundamento da oposição entre capital 

e trabalho, derivado da expropriação do povo de sua base fundiária. Explicava, portanto, a dialética interna da 

sociedade civil. A solução indicada, ao final do referido capítulo, era a expropriação dos expropriadores, com 

o reencontro dos trabalhadores com os meios de produção. 

 Ora, esse reencontro estava, entretanto, dando-se na forma de colonização que se reproduzia na 

expansão da fronteira, concomitantemente à reprodução da separação do trabalhador dos meios de produção 

nos países industrializados. Por isso, Harvey valeu-se do termo “obscurecer” para a maneira como o caminho 

mais “natural” em direção ao socialismo não valia para o que se estava expondo para a nova forma de 

colonização.  

 O obscurecimento é, entretanto, “iluminado” por uma explicação que repõe os termos da acumulação 

primitiva, isto é, a separação do trabalhador dos meios de produção como fundamento da acumulação 

capitalista. Onde essa condição não fosse cumprida, a acumulação não se viabilizaria. Assim, a colônia, como 

apontava Marx, revelava o segredo da metrópole:  

“segredo descoberto no Novo Mundo pela Economia Política do Velho Mundo e proclamado 

bem alto: o modo capitalista de produção e acumulação e, portanto, a propriedade privada 

capitalista exigem o aniquilamento da propriedade privada baseada no trabalho próprio, isto 

é, a expropriação do trabalhador” (Marx, K. 1998: 379, cap. XXV, Livro I). 

 A importância do argumento de Harvey é inegável; a constatação de uma virada nacionalista por 

parte de parte da teoria crítica é um fenômeno bastante relevante no entendimento dos desdobramentos das 

lutas de classes no século XX. Trata-se da crítica à falta de desenvolvimento do capitalismo e, neste caso, 

não por revelar o segredo da metrópole, como queria Marx. Enquanto a crise não se generaliza e o longo 

prazo de Marx não se revela, as colônias (ou ex-colônias) permanecem:  

“associadas à monoculturas, dirigidas por capitalistas, com base na mão de obra escrava 

ou migrante, podem ser integradas ao capitalismo sem se fundarem na mão de obra 

assalariada livre. Os modos de exploração em sociedades baseadas no trabalho rural 

tradicional, também podem podem ser convertido em subordinação formal e não real do 

trabalho sob o capital. A conversão dos poderes estatais numa forma de capitalismo estatal 

cria outras possibilidades” (Harvey, 2005; 118). 

 Perde-se de vista o processo global, no foco à questão nacional, como destacamos acima. Havia a 

possibilidade de um relaxamento ocasional – e apenas para um grupo privilegiado de trabalhadores – da 

tensão do 'grilhão dourado' que liga o capital ao trabalho.” (Harvey, 2005; 111). A espacialização deste 

relaxamento e do brilho do grilhão dourado tornam-se a base material para uma teoria que explica a miséria 

da periferia pela falta de desenvolvimento do capital, tornando-se justificativa do imperialismo e abrindo a 

possibilidade de uma teria crítica voltada a esta justificativa. Esta teoria crítica, ao explicar a riqueza dos 

países imperialistas pela pobreza do terceiro mundo, obscurece as relações de classe tanto no centro como 



na periferia, no que se refere à forma social elementar – a forma fetichista da mercadoria – da qual se 

desdobram as relações de classe, de maneira que a forma mercadoria passa a ser totalmente naturalizada.

  

“Não basta que as condições de trabalho apareçam num pólo como capital e no outro pólo, 

pessoas que nada têm para vender a não ser sua força de trabalho. Não basta também 

forçarem-nas a se venderem voluntariamente. Na evolução da produção capitalista, 

desenvolve-se uma classe de trabalhadores que, por educação, tradição, costume, 

reconhece as exigências daquele modo de produção como leis naturais evidentes. A 

organização do processo capitalista de produção plenamente constituído quebra toda a 

resistência, a constante produção de uma superpopulação mantém a lei da oferta e da 

procura de trabalho e, portanto, o salário em trilhos adequados às necessidades de 

valorização do capital, e a muda coação das condições econômicas sela o domínio do 

capitalista sobre o trabalhador. Violência extra-econômica direta é ainda, é verdade, 

empregada, mas apenas excepcionalmente. Para o curso usual das coisas, o trabalhador 

pode ser confiado às “leis naturais da produção”, isto é, à sua dependência do capital que 

se  origina das próprias condições de produção, e por elas é garantida e perpetuada” 

(MARX, 1998; 346-7, Cap. XXIV, Livro I). 

 Dessa maneira, o argumento da acumulação primitiva reitera a questão da liberdade do trabalhador 

como motor da acumulação capitalista. O argumento de Harvey parece ressaltar de maneira importante a 

espoliação e a violência que a originam, mas não dá a mesma importância para a aceitação voluntária do 

trabalhador às condições de reprodução ampliada do capital. A afirmação de que “Marx transforma as 

qualidades ocultas e misteriosas do 'espírito universal' de Hegel nas materialidades mundanas do mercado 

mundial” (Harvey, 2005; 108), seria apenas em parte verdadeira. O obscurecimento da análise não provém 

apenas de uma teoria mal estruturada, mas de uma formação social pautada por uma constante abstração 

real das condições de sua reprodução. A materialidade salta para o protagonismo social, enquanto os reais 

protagonistas se materializam fetichistamente, incluindo a força de trabalho pertencente a sujeitos sujeitados 

a essa mesma forma social: 

“O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela 

reflete aos homens as características sociais do seu próprio trabalho como características 

objetivas dos próprios produtos de trabalho, como propriedades naturais sociais dessas 

coisas e, por isso, também reflete a relação social dos produtores com o trabalho total 

como uma relação social existente fora deles, entre objetos. Por meio desse qüiproqüó os 

produtos do trabalho se tornam mercadorias, coisas físicas metafísicas ou sociais. Assim, a 

impressão luminosa de uma coisa sobre o nervo ótico não se apresenta como uma 

excitação subjetiva do próprio nervo, mas como forma objetiva de uma coisa fora do olho. 



Mas, no ato de ver, a luz se projeta realmente a partir de uma coisa, o objeto externo, para 

outra, o olho. É uma relação física entre coisas físicas. Porém, a forma mercadoria e a 

relação de valor dos produtos de trabalho, na qual ele se representa, não têm que ver 

absolutamente nada com sua natureza física e com as relações materiais que daí se 

originam. Não é mais nada que determinada relação social entre os próprios homens que 

para eles aqui assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Por isso, para 

encontrar uma analogia, temos de nos deslocar à região nebulosa do mundo da religião. 

Aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras autônomas, 

que mantêm relações entre si e com os homens. Assim, no mundo das mercadorias, 

acontece com os produtos da mão humana. Isso eu chamo o fetichismo que adere aos 

produtos de trabalho, tão logo são produzidos como mercadorias, e que, por isso, é 

inseparável da produção de mercadorias” (Marx, 1998; 198-9) 

 O começo do argumento já apresenta o problema, as mercadorias não são nem simplesmente físicas, 

nem simplesmente metafísicas, mas uma forma social mediada por coisas físicas, que são produzidas como 

coisas físicas. Trata-se aquilo que o método físico consegue captar como na passagem sobre a relação entre 

o nervo ótico e o objeto por ele percebido. O método funciona, pois a interação entre percepção e interação 

com o objeto percebido permite a concepção da produção do objeto e mesmo sua reprodução como valor de 

uso. Todo o problema se situa nesta capacidade, afinal um objeto externo, produzido ou não como mercadoria 

segue podendo ser entendido como coisa física. 

 O avanço de entendimento proporcionado pela economia política foi perceber que a reprodução dos 

objetos externos passavam pelo trabalho, mas, entendendo o trabalho como coisa física, deixaram de tratar a 

dimensão abstrata contida no trabalho que produz, não simples objetos, mas mercadorias, objetos que não 

são produzidos para o consumo dos próprios produtores, mas reproduzindo posições sociais daqueles que 

recebem rendimentos aparentemente derivados da mercadoria específica que produzem. Assim, o valor para 

a economia política é remuneração do trabalho (presente e passado, além do trabalho conversível em 

propriedade de meios de produção não reprodutíveis pelo trabalho, como a terra).  

 A segunda parte do argumento acima citado só pode ser tratada criticamente: não pode haver uma 

resposta certa para o tratamento do valor, porque ele é uma fantasmagoria, é a atribuição de valor a uma 

mercadoria, de maneira que “produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras 

autônomas, que mantêm relações entre si e com os homens”.  

 Portanto, a própria forma valor é um resultado do fetichismo da mercadoria. Ressalte-se que não é o 

valor que é um fetichismo, é o conjunto valor de uso e valor – é o fato de que os produtos do trabalho se 

tornam mercadorias, coisas físicas metafísicas ou sociais. Esta é a forma elementar da riqueza nas 

sociedades em que domina o modo de produção capitalista. Para compreender melhor o argumento é preciso 

apontar para as relações estabelecidas entre coisas e pessoas, por isso destacamos a seguinte passagem: 



“As mercadorias não podem por si mesmas ir ao mercado e se trocar. Devemos, portanto, 

voltar os olhos para seus guardiões, os possuidores de mercadorias. As mercadorias são 

coisas e, conseqüentemente, não opõem resistência ao homem. Se elas não se submetem 

a ele de boa vontade, ele pode usar de violência, por outras palavras, tomá-las. Para que 

essas coisas se ponham em relação umas com as outras como mercadorias, é necessário 

que os seus guardiões se relacionam entre si como pessoas, cuja vontade reside nessas 

coisas, de tal modo que um, somente com a vontade do outro, portanto cada um apenas 

mediante um ato de vontade comum a ambos, se aproprie da mercadoria alheia enquanto 

aliena a própria. Eles devem, portanto, reconhecer-se reciprocamente como proprietários 

privados. Essa relação jurídica, cuja forma é o contrato, desenvolvida legalmente ou não, é 

uma relação de vontade, em que se reflete a relação econômica. O conteúdo dessa relação 

jurídica ou de vontade é dado por meio da relação econômica ela mesma (...) As pessoas 

só existem, reciprocamente, como representantes de mercadorias e, por isso, como 

possuidores de mercadorias. Veremos no curso do desenvolvimento, em geral, que os 

personagens econômicos encarnados pelas pessoas nada mais são do que personificações 

das relações econômicas, e é como portadores destas que elas se defrontam” (Marx, 1988; 

79-80). 

 A passagem é intrigante, nela percebemos a crítica à percepção de liberdade que confere às pessoas 

uma espécie de ilusão de subjetividade. Esta subjetividade aparente, melhor compreendida, revela ser 

simultaneamente objetivação de uma relação social. A desnaturalização da forma mercadoria revela este 

sujeito como inconsciente de sua relação com a forma social, por isso, o sujeito é personificação de sua 

posição social, definida ela mesma pelas mercadorias em seu processo de reprodução que envolve 

produção, circulação e consumo. Destaque-se que, mesmo como consumidor, como quem escolhe o que 

consome, a vontade deste sujeito reside nas coisas. Neste aspecto, mesmo as personificações do capital 

possivelmente capazes de adquirir tudo que desejam, tem seus desejos coisificados na forma social 

capitalista, mesmo quando consome atividade alheia. 

 Ressaltamos como muito importante o fato de que o poder metafísico passa pelas coisas, elas 

mesmas físicas, conferindo o aspecto de objetividade à relação de dominação, apresentada em O capital 

primeiro como dominação das coisas sobre os sujeitos - perceba-se que não se trata somente da relação 

entre classes, que até esta passagem situada no início do segundo capítulo, sequer foi apresentada. O 

processo de troca é um momento desta forma contraditória de ser dos sujeitos em uma sociedade produtora 

de mercadorias. 

 O valor obtido na troca certifica ou nega seu processo de apropriação supostamente justa do trabalho 

alheio. A propriedade depende da avaliação do outro sujeito, de sua vontade de realizar a troca, o que 

também supostamente garante que esta propriedade fundamenta-se em trabalho próprio. Muito mais 



importante do que supor quais os elementos que este sujeito tem de avaliar o valor do valor de uso que 

adquire, é compreender que este sujeito não tem como avaliar este valor, a não ser pelo dinheiro que, afinal, 

conforme uma citação de Marx acima referida, é a “forma acabada do mundo das mercadorias que 

objetivamente vela, em vez de revelar, o caráter social dos trabalhos privados e, portanto, as relações sociais 

entre os produtores privados” (Marx, 1998; 190). 

 Por isso, quando Von Thünen elege o salário natural como aquele formado na fronteira, pretende 

criticar a maneira como a dialética interna da sociedade civil burguesa aprisiona o nível salarial na 

concorrência entre capitais, sem que o trabalhador tenha qualquer opção senão vender a força de trabalho: 

trata-se da crítica ao monopólio de classe dos meios de produção, supostamente inexistente nas condições 

de fronteira. Assim ele enfrenta a incômoda relação entre riqueza do capital e pobreza da população e 

restabelecendo, na fronteira, uma harmonia social perdida. Essa interpretação acaba por centralizar a 

questão no acesso à materialidade, mais justa na fronteira. Diante, todavia, da formulação acima do 

fetichismo da mercadoria seria o caso de se perguntar novamente se esta é a questão de fato.  

 Por outro lado, o entendimento do afrouxamento da tensão sobre o trabalhador na fronteira é 

obscurecido novamente na interpretação dos teóricos do imperialismo, na guinada nacionalista que não só o 

capitalismo deu no século XX, bem como a teoria como um todo. Isto é, a compreensão de que, na fronteira, 

a pressão sobre o trabalhador diminuiria é invertida na compreensão das suas condições de reprodução 

como atrasadas, agrárias, subdesenvolvidas, etc. Toma-se, assim, uma realidade em que as condições de 

expropriação estão minimizadas relativamente ao centro, como algo de sinal negativo a ser questionado. Esta 

estranha conclusão depende da abstração da violência portada pelo capital na fronteira. 

 Neste sentido, é interessante passagem da assim chamada acumulação primitiva, acima citada, 

chamando a atenção para seu aspecto de monopolização da violência por parte do Estado como o momento 

de transição entre a acumulação primitiva e a acumulação especificamente capitalista. Acima ressaltamos 

que a evolução da produção capitalista depende do desenvolvimento de uma classe de trabalhadores que 

naturalize a mediação da forma mercadoria, e em consequência a possibilidade da venda da força de 

trabalho, medida em tempo, que é a forma especificamente capitalista de forçar o trabalho, também é 

naturalizada. Esta naturalização, ressalte-se, não se limita à submissão imposta de uma forma de dominação 

social, mas está especialmente relacionada a uma visão de justiça. Esta visão de justiça, como Marx mostra 

no capítulo da citação comentada, não resiste à apreciação história rigorosa do fenômeno, o que não impede 

que as pesquisas informadas historicamente sigam naturalizando a forma mercadoria, confundindo-a com a 

troca de objetos. Por isso, é importante não esquecer de um dos problemas fundamentais do fetichismo da 

mercadoria, o problema de voltar a crítica à forma social da atualidade dos autores. Assim, o conhecimento 

da história é o pressuposto da desnaturalização daquilo que se percebe como justo ou injusto. Neste sentido 

destacamos uma nota de rodapé na qual Marx critica um economista em sua dificuldade de perceber 

criticamente a forma social na qual se inseria: 



“Verdadeiramente engraçado é o senhor Bastiat, que imagina que os antigos gregos e 

romanos teriam vivido apenas do roubo. Quando porém se vive muitos séculos do roubo, 

tem que haver constantemente algo para roubar, ou seja, o objeto do roubo tem que 

reproduzir-se incessantemente. Parece, portanto, que também os gregos e romanos tinham 

um processo de produção, portanto, uma economia, a qual formava a base material de seu 

mundo, tanto quanto a economia burguesa forma a do mundo atual. Ou talvez Bastiat 

queira dizer que um sistema de produção, que se baseia em trabalho escravo, se apóia 

num sistema de roubo? Ele coloca-se, então, em terreno perigoso. Se um gigante do 

pensamento como Aristóteles, em sua apreciação do trabalho escravo, errou, por que 

deveria um economista anão em sua apreciação do trabalho assalariado acertar?” (Marx, 

1998; 206 – nota 120). 

 O obscurecimento da própria forma social, não só da dimensão social, da objetividade do valor é 

comparável à prova da existência objetiva de Deus, que depende da religião. O obscurecimento da forma 

social é o fundamento da passagem à igualdade de direitos, assim também é obscurecida a importância da 

transformação dos conflitos do direito em uma arena particular da divisão social do trabalho, como a 

medicina, o ensino, o entretenimento. Sem a superação deste obscurecimento relativo à forma social 

(fetichismo da mercadoria), a história não pode ser transformada em evolução humana. Marx nos convida a 

suspeitar daquilo que nos parece válido e justo, assim como nos permite perguntar sobre aquilo que aparece 

como uma necessidade do capital apesar de ser escancaradamente injusto. 

 Retomemos o argumento sobre o último capítulo de O capital para formular uma questão sobre a 

apresentação de Harvey. O autor lembra, como comentamos acima, sobre a possibilidade de “monoculturas, 

dirigidas por capitalistas, com base na mão de obra escrava ou migrante, [que] podem ser integradas ao 

capitalismo sem se fundarem na mão de obra assalariada livre. Os modos de exploração em sociedades 

baseadas no trabalho rural tradicional, também podem ser convertidos em subordinação formal e não real do 

trabalho sob o capital. A conversão dos poderes estatais numa forma de capitalismo estatal cria outras 

possibilidades” (Harvey, 2005; 118). 

 Esta argumentação mostra, corretamente, a relação algo externa da formação social capitalista, com 

suas periferias, apresentando-a como ajuste espacial, o argumento soa como se novos espaços, até então 

não colonizados estivessem sendo incorporados à dinâmica capitalista. No entanto, diante de um processo 

social contraditório, é sempre importante inverter a pergunta, neste caso perguntar sobre o que há de 

continuidade entre metrópole e colônia.  

 Esta pergunta, feita no Brasil por Fernando Novais em seu livro Portugal e Brasil na Crise do Antigo 

Sistema Colonial (1777-1808) (Novais, 1995), sugere que, do ponto de vista do movimento da totalidade, 

desde 1808 a colônia não pode mais ser compreendida da mesma forma. O fim do exclusivo metropolitano, 

manifestado pela abertura dos portos às nações amigas, não elimina o escravismo colonial que somente a 



partir passa a revelar o segredo da metrópole, visto que: 

“Outro era o caso durante a gênese histórica da produção capitalista. A burguesia nascente 

precisa e emprega a força do Estado para 'regular' o salário, isto é, para comprimi-lo dentro 

dos limites convenientes à extração de mais-valia, para prolongar a jornada de trabalho e 

manter o próprio trabalhador num grau normal de dependência. Esse é um momento 

essencial da assim chamada acumulação primitiva.” (Marx, 1998; 346-7, Cap. XXIV, Livro I). 

 Se se dá o peso necessário ao processo de formação do fetichismo da mercadoria, pode-se discutir 

com cuidado a importância da mudança de valores em seu movimento histórico contraditório com a base 

material. Todo nosso esforço neste texto é mostrar que existem muitas passagens de O capital em que a 

formação deste ponto de vista fetichista é tratada, por isso vale lembrar de mais uma, esta bastante clara: 

“Hoje em dia, a supremacia industrial traz consigo a supremacia comercial. No período 

manufatureiro propriamente dito, é, ao contrário, a supremacia comercial que dá o 

predomínio industrial. Daí o papel  preponderante que o sistema colonial desempenhava 

então. Era o “deus estranho” que se colocava sobre o altar ao lado dos velhos ídolos da 

Europa e que, um belo dia, com um empurrão e um chute, jogou-os todos por terra. 

Proclamou a extração de mais-valia como objetivo último e único da humanidade” (Marx, 

1998; 360). 

 Este argumento nos leva a retomar possibilidade de integração das “monoculturas, dirigidas por 

capitalistas, com base na mão de obra escrava ou migrante”, para peguntar se há algo de externo nesta 

relação. É evidente que o fundamento desta integração é a forma mercadoria, presente desde o momento da 

acumulação primitiva. O “deus estranho” não poderia ser chutado e empurrado do “altar” senão da mesma 

forma que “os velhos ídolos da Europa”, por meio de um processo de expropriação dificultado pelas 

condições de fronteira. Daí a indisfarçável violência do capital na colônia, de que a escravidão é a situação 

mais extrema, e que deveria revelar o segredo da metrópole. 

 Neste sentido Harvey parece não dar a atenção devida à contradição implicada na afirmação de que 

cada sociedade civil faz sua própria acumulação primitiva. A afirmação de atraso do capitalismo periférico é a 

explicação que faz da acumulação primitiva algo desejável nos Estados nacionais de origem periférica. Afinal, 

se o açúcar, o café, o algodão, o ouro, o diamante, já faziam parte da reprodução material da totalidade em 

processo, não há porque afirmar que se trate simplesmente de espaço novo, é necessário qualificar o que é 

novo. 

 Nova e contraditória é a forma da territorialidade nestes Estados nacionais escravistas que não 

podem ser Estados de direito, que teimam em revelar o segredo da metrópole. Concordamos que a retórica 

espacial deva ser criticada, como faz Harvey, mas não podemos restringir estas formas de controle territorial a 

ajustamentos da crise do capitalismo central. Acreditamos ser possível afirmar que as condições sociais na 

metrópole são favorecidas pela exportação do trabalho e do capital superabundantes. 



 No entanto, se não se critica a transformação da visão de mundo causada pela superação da 

acumulação primitiva, perdemos de vista o aspecto ideológico central na modernização capitalista nas regiões 

de fronteira do território do modo de produção capitalista. Estas regiões se caracterizam, como mostrou 

Oliveira (1977), pela aparência de serem externas que é superada em um processo que funde violência 

econômica e extraeconômica nas mãos de capitalistas para produzir mercadorias que integram tais regiões 

ao território do capital. 

 Assim, se é possível argumentar que o século XX é marcado pelas duas dialéticas de Harvey, a 

internalização de certo mito da justiça fronteiriça em políticas compensatórias como as institucionalizadas no 

Estado de Bem-estar social na Europa poderia ser acusada de reiteração da sociedade de classes e de sua 

ideologia, mas tal acusação não parece reconhecer a criação de uma realidade em que o acesso às 

materialidades está para além da existência meramente material das mesmas. Uma espécie de modo de vida 

parece esvair-se dos esquemas interpretativos existentes. 

 Esses esquemas mesmos devem ser pensados, uma vez que se originam de pensadores 

autonomizados da produção direta dessas materialidades e autonomizados entre si em especialidades, cujas 

reiterações metodológicas justificam a reprodução social de quem as personifica. Não à toa, Harvey 

reconhece no final de seu texto que esse processo de autonomização das ciências separou a economia da 

teoria política e dificultou o entendimento unificado da dialética interna e do ajuste espacial. Mas será que a 

dialética interna assentada na oposição entre capital e trabalho explica essa realidade fetichista? Essa forma 

fetichista precisa ser tematizada.  
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