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O RESGATE DA METAFÍSICA PARA A CRÍTICA À ECONOMIA POLÍTICA D’O CAPITAL. 

MARX E AS CONTRADIÇÕES MATERIALISTAS DE UMA METAFÍSICA SOCIAL: O 

TRABALHO 

Por Anselmo Alfredo1 

 

Resumo 

Este texto se refere à forma da crítica social que, em Marx de O Capital, numa herança de 

Kant e Hegel, torna-se possível se a noção de materialidade ou materialismo for 

fundamentada pela metafísica.  Isto implicaria numa relação entre sociedade e natureza, 

desde que a natureza fosse negada como mera materialidade e não reafirmada. Só través 

desta negação do natural tornar-se-ia possível uma crítica social. O trabalho, em 

andamento, é resultado da parte escrita da pesquisa de Livre Docência. 

A contradição entre essência e aparência, ao que tudo indica, move o universo da 

crítica materialista de Marx em O Capital. A sua forma de ser, enquanto tal contradição, 

envolve, desde o começo, o princípio de contradição entre o universal, o particular e o 

singular, categorias da razão dialética hegeliana (começo, fim, contradição, universal 

particular). Todo o problema está na unidade da mercadoria que, assim, não é solução 

da crítica, mas objeto da crítica, ao desvelar a sua identidade contraditória. O problema 

do conhecimento, da consciência científicos ou não estaria no plano de seu objeto 

crítico que o capital enquanto forma de sociabilidade tudo seria enquanto real. Esta 

universalidade do todo, contudo, se dá no plano individual que cada mercadoria é 

enquanto forma social. Na forma individual, simples da mercadoria, a universalidade da 

sociedade capitalista se expressa numa contradição insolúvel, enquanto identidade de 

seu ser. Isto é, se solucionável não se é de capital que estamos falando. Mas porque o 

plano das soluções? Porque esta talvez tenha sido uma crítica necessária na medida em 

que identificava a economia política. Não se poderia, entretanto, do ponto de vista da 

crítica do valor de Marx, ser crítico sem que esta crítica não fosse explicitamente à 

economia política. A condição sine qua non para uma teoria crítica social deveria assim 

reconhecer tanto a necessidade da metafísica se e somente se a economia política fosse 

uma ausência de metafísica como forma da contradição capital trabalho. Para a 

economia política, entretanto, tratar-se-ia de uma adequação entre valor e preço, 
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circulação e consumo que eram, do ponto de vista da teoria crítica de Marx, o objeto da 

crítica. O equilíbrio da circulação em última instância era a ilusão necessária como 

forma de consciência e ciências sociais da contradição valor. Assim, o problema de uma 

crítica, estava delimitado por uma adequação, enquanto a ilusão a ser criticada. Esta, na 

economia política, eram as categorias da economia. Ser economia política, é, assim, 

deter a ilusão como forma de expressar, enquanto ciência, uma consciência social. Aqui, 

ainda que resumindo o sentido de ilusão, certamente o critério de verdade unia o 

problema científico.2 

Mas o que se poderia dizer, categorialmente, da diferencialidade de uma economia 

política em relação a sua crítica? O problema de não deter a aparência como o critério 

da verdade do ser capital, contudo, enquanto economia política, expressava um critério 

de verdade social válido sem o que não se é capital. Esta contradição vinculada à 

aparência enquanto a verdade do ser só pode se constituir enquanto a crítica almejada se 

a universalidade do individual da mercadoria seja o ilusório enquanto forma da 

consciência, mas também, forma da consciência da própria crítica. O problema da 

crítica ao fetichismo seria o reconhecer de uma negatividade se e somente se o próprio 

método, a própria crítica, fossem internas a este ilusório e não fora dele. Assim, a 

negatividade do fetichismo resgataria a questão de uma metafísica, enquanto sujeito da 

razão – com quem Hegel (Ciência da Lógica) já se defrontava, no plano da relação 

contraditória entre subjetividade e conceito – já posta no objeto material. 

 A questão que se põe no plano da crítica, entretanto, é o reconhecimento de que a 

própria crítica está interna ao seu objeto porque ela se faz enquanto uma crítica social. 

Assim, a metafísica destitui a sociedade enquanto um mero objeto de análise. Não se 

desconsidera um fetichismo da própria forma científica da relação sujeito objeto. A 

forma mercadoria detém uma lógica e, assim, uma forma que é social. O fetichismo, 

entretanto, terá de se colocar interno à própria crítica e, assim, exigir uma negação da 

própria crítica. Aqui um importante sentido da verdade da crítica. Não se trata de 

afirmar uma forma da crítica, uma forma da verdade – no tempo revolucionário -, mas 

de que a verdade é uma contradição identitária para com a inverdade. O fetichismo é 
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esta negatividade de verdade, universal, dada a inerência da ilusão (valor de uso e valor 

de troca) para que uma sociedade possa ser uma “monstruosa [ungeheure] coleção de 

mercadorias.”  O não reconhecimento desta universalidade seria a condição para o 

critério positivo de uma crítica que não diferenciava, entretanto, o aparecer e o ser como 

momentos inextricáveis de uma forma social, o capital. Assim, a diferença entre “valor” 

e “forma valor” é a contradição identitária da crítica à economia política,  como 

observou Giannotti, em Certa Herança Marxista. Sem a mesma não seria possível 

constituir uma crítica, contudo, esta não escapa a uma crítica à ela mesma. 

 A crítica, em última instância, é a forma da superação não superada, ou seja, 

enquanto se há a necessidade da crítica o tempo, desta materialidade histórica, social, 

será o que não está superado. A crítica seria expressão de contradições não superadas, 

seria uma forma desta não superação. Assim, a não adequação entre verdade e o real são 

identitárias do mesmo. Não se trata de um erro, mas da forma do ser, universalizado 

pela mercadoria. A crítica, entretanto, ao estar numa relação universal – pois é ao 

mundo da mercadoria – é forma do ser social. Ela não escaparia do invólucro do 

fetichismo de verdade. Aí o critério de verdade e de crítica tornam-se uma contradição.  

A verdade é vista como a negatividade do ser social. Ela (a verdade) é até onde não se 

pode chegar. Esta seria a contradição da crítica, pois determinada pelo seu próprio 

tempo, ou ainda, pelo seu próprio universo categorial, já que a crítica é categorial e está 

em seu universo categorial referido. Considere-se, assim, que história e lógica não se 

adequariam como forma do ser social. Posto que o tempo é forma categorial do 

processo de produção e, assim, das relações sociais de produção, a negatividade da 

crítica também teria de pôr uma negatividade ao próprio tempo, como a qualquer 

categoria da crítica ou do real social. A mera resolução da razão no tempo já se faria 

como a inverdade a ser criticada. Assim, a crítica também é própria de seu tempo. Como 

fazer disso uma crítica não conservadora? A negatividade categorial a que isto conduz 

será a diferença de uma crítica negativa, contudo, não a solução crítica. 

O fetichismo do individual da mercadoria é estruturante como universalidade do 

ser: o não iluminado! O lado obscuro de uma crítica social que para transcender tem de 

ter superado tal plano fetichista, mas se o faz não se poderia mais de fetichismo falar! 

Assim, justamente aquele que deveria deter a razão, o sujeito, é o lado obscuro de uma 

crítica da razão iluminadora e, por isso mesmo, naturalizado. Contudo, esta 

naturalização, é própria do plano universal – que uma individualidade mercantil detém -  
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na medida em que a matéria e a fisis da mercadoria (o seu plano material) é o “veículo 

do valor de troca”, o valor. Isto conduziria a uma contradição identitária da crítica social 

que é a relação entre matéria, natureza; e sociedade. A metafísica assim se torna social 

porque posta na condição de um tempo,  “tempo de trabalho”, como um fetichismo 

naturalizado no processo de troca que só o é porque social. O processo de troca social é, 

assim, uma contradição identitária para com a natureza.  O problema seria o da relação 

entre crítica e metafísica para uma crítica social. A tese e a crítica de uma ciência social 

só seria possível no materialismo se se negasse a natureza, sendo esta forma da 

naturalização. Tanto o tempo em sua negatividade quanto natureza são, enquanto 

categorias do ser social, relacionáveis, isto quer dizer, mediadas, se estiverem nessa 

lógica universal que o fetichismo é, pois a metafísica social será o fundamento de uma 

consciência fetichista ou natural. Enquanto sociedade, enfim, natureza aparece como 

uma consciência fetichista de si na forma de um processo social. 

  A crítica do valor, entretanto, problematiza o universo da crítica como economia 

política e a crítica a ela. Este é o seu universo categorial, em que a natureza passa a ser o 

critério de verdade da primeira e uma crítica à natureza condição para o critério de 

verdade de uma crítica social, a segunda, que, contudo, tem de ser crítica a si mesma, 

dada a inerência do fetichismo como forma de consciência da própria crítica ao 

fetichismo. 

 Nem de longe temos a intenção de passar sobre a enorme documentação 

bibliográfica, inclusive de escolas de Estado, por exemplo soviético, como objeto de 

nossa reflexão a respeito da crítica de Marx aqui. Ao contrário, ao que pese a relação de 

que com isso tudo tem, o principal problema seria o sentido qualitativamente crítico que 

se tem ao assumir que a crítica e a verdade da crítica, ainda que negativa, teria se auto 

considerado uma crítica social, tendo como fundamento a metafísica trabalho. Assim, a 

relação é de uma necessidade negativa, isto é, a metafísica só se faz na medida em que é 

negação de uma forma natural de se pensar o real. O resgate da metafísica em Marx, 

entretanto, repõe os termos entre metafísica, crítica, natureza e sociedade.  

 A sociedade, assim, seria a metafísica, cuja determinação identitária é a natureza. 

A ruptura com as formas naturais de pensar o universo adviria pelas determinações 

sociais, certamente. Mas reconhecendo a natureza como a ilusão necessária do ser 

social, e não como algo externo a ele, aliás, esta externalidade é a forma interna, ilusória 

de consciência social, o que iremos desenvolver. Do ponto de vista do fetichismo têm-se 
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as analogias da física com a metafísica já no primeiro volume, no início, através da 

forma mercadoria, isto é, da lógica social: a comparação entre os lingotes de ferro e o 

peso do pão de açúcar, por exemplo. Mas sob a advertência de que, enquanto se trata de 

uma forma social, “não tem que ver absolutamente nada com sua natureza física e com 

as relações materiais que daí se originam.” (71) Ao que pese este ser o mais conhecido 

momento a respeito do fetichismo de Marx, teremos de nos reportar, no devido 

momento, à renda da terra, ao final do terceiro volume, que retoma toda a crítica ao 

fetichismo enquanto naturalização da metafísica trabalho universalizando-se na 

formação das três classes do capitalismo clássico, analisado por Marx. Mas isto como 

forma de expressar a universalidade do fetichismo em toda exposição de Marx, não 

somente em suas primeiras páginas. Assim, toda a crítica à economia política se faz 

reconhecendo-se nesta dialética entre aparência e essência que dá a forma de existência 

do ser social, o capital.  

A questão ontológica certamente se inclui nesta existência, dado o plano da 

essencialidade da contradição para com sua própria aparência enquanto forma do ser, 

não seu equívoco. A ontologia do ser social, entretanto, remete à forma de 

essencialidade do ser, na medida em que a ela (ontologia) se vinculam os fundamentos 

(naturais) do valor de uso. A ontologia, enquanto o que não é social e, assim, está no 

universo categorial da crítica porque se faz como o pressuposto natural da medida do 

capital. Se na crítica à ontologia, a medida do ser é social ; pela crítica ontológica esta 

medida social é natural. A problematização para com as determinações naturais do 

fetichismo, implicariam no reconhecimento de que a forma valor incluiria a ontologia 

como sua consciência, e a externalização da medida, do ponto de vista da crítica, estaria 

naturalizada enquanto humano que, assim, já seria abstrato. “Trabalho humano 

abstrato”, em última instância, se faz como uma explicação, em Marx de O Capital, e 

não como uma diferenciação do  trabalho concreto. No sentido de que a qualificação de 

“humano” já seria uma abstração. As diferenças trabalhadas só se tornariam mediação 

social se consideradas na generalidade de humano, reduzidas à mesma identidade posta 

como “tempo social médio de trabalho”. A ontologia, entretanto, detém a universalidade 

do ser social, isto é, faz parte dos parâmetros de uma crítica social, na medida em que é 

momento da contradição entre essência e aparência, isto é, sociedade e natureza. A 

ontologia, enquanto crítica social, seria uma generalização natural da medida do ser 

social. Enquanto tal, natureza, é a forma de consciência crítica que está no universo da 
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contradição, em sua externalização, entre sociedade e natureza. Ou seja, a ontologia, 

vinculada às determinações naturais da consciência seria a expressão natural que se 

identifica na contradição da singularidade da forma simples, isto é, valor de uso, como 

fenomenalização de sua substância interna o valor, a metafísica identitária de sociedade. 

Assim, o humano não está fora da forma de abstração que o trabalho é, ainda que seja a 

justificativa para uma crítica ao trabalho abstrato. O que seria uma espécie de fio 

condutor de nossa crítica, entretanto, é observar que a contradição entre o interno e o 

externo, isto é, entre a substância essencial do capital e sua forma de expressão se faz 

como externalização fenomênica na forma de natureza cuja verdade almejada não se 

atingiu. A ontologia e a crítica à ontologia sendo o universo inescapável de uma crítica 

materialista, identificam-se enquanto natureza, a primeira, e sociedade a segunda. Já que 

se trata de uma crítica social, todo o problema de naturalização da forma da troca se 

revelaria na ontologia enquanto forma da crítica, porque uma crítica social. A aparência, 

ou forma natural (sob muitos aspectos identificada como a forma física), assim, colocar-

se-ia como a inverdade essencial do capital e que seria a forma da crítica do jovem 

Marx. Os pressupostos da crítica ontológica, entretanto, terão categorias diferenciadas 

daquelas das de O Capital. Aqui o problema será muito mais o de expressar, em todas 

as formas do capital (dinheiro, trabalho, mercadoria, capital constante, capital variável, 

mais valia, lucro, etc.), a desmedida do capital enquanto uma ilusão de medida, esta 

ilusão sendo a medida do que identificaria o capital enquanto forma social. Esta ilusão 

metafísica, de uma adequação da produção de valor e a reprodução social capitalista, se 

faria na externalização natural da medida social que a ontologia é. 

Assim, Marx permite-se questionar sobre os sentidos afirmativos ou negativos do 

capital. Em todo caso, o problema da física e sua metafísica devém de uma questão 

relativa a uma determinação sensitiva, dos sentidos humanos, talvez superada se vista 

pela negatividade. Trata-se de uma forma de consciência da materialidade criticada por 

Kant, de algo externo e que, assim, meramente passa pelos nossos sentidos. Como se 

estes cinco últimos (sentidos) fossem todo o critério de um sentido social. A questão 

identitária da crítica ao fetichismo, entretanto, era passar de uma forma superada do 

objeto fora de mim, já em Kant bem estabelecida como a crítica à “coisa em si”. O que 

significou também uma superação do sentido de materialidade advindo, em seus 

manuscritos, de Feuerbach e que transcenderia para todo e qualquer sentido de 

humanidade. A crítica do valor e, portanto, do fetichismo teria de incorporar este 
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sentido da ontologia, da natureza, da pura materialidade, da física, contudo, como o que 

teria sido negado para uma crítica propriamente social. Esta última, na crítica de O 

Capital, denominar-se-á como o “puramente social”.  A mera observação de uma 

materialidade dada fora de mim, entretanto, será o objeto da crítica, sem o qual não seria 

possível a identidade de uma crítica social. Em última instância, tem-se o fetichismo da 

externalidade material como forma de consciência social dada e produzida enquanto 

sociedade. Enfim, o objeto só se faz, ao sujeito pensante, na medida em que a 

consciência é a de seus próprios limites para realizar a identidade afirmativa do capital, 

isto é, todo objeto tem como fundamento de sua objetividade a inconsciência fetichista, 

a qual não se é possível a própria efetividade objetiva. Não caberia, portanto, o 

pressuposto de uma sensibilidade da “razão sensível” como forma externa do ser. Isto, 

aliás, poderíamos encontrar, afirmativamente, nos Manuscritos Econômicos e 

Filosóficos [confrontar com citações]. Esta externalidade, criticada, fazia-se como 

embasamento de uma forma afirmativa de verdade. A sensibilidade do humano se 

fazendo como o sentido natural de uma crítica social, mas tal externalidade é a forma 

identitária do social. Este, contudo, se o faz na medida em que é a negação da mera 

natureza como existente em si. O problema da natureza e da naturalização se colocam 

como a forma fundante do sentido revolucionário por uma crítica que se identifica pelos 

pressupostos ontológicos do ser social. Só de passagem aqui, localizamos Georg Lukács 

e sua Ontologia do Ser Social, como um expoente desta crítica marxista a partir da 

natureza afirmativamente elencada como um princípio não dialético, ainda que se trate 

de uma crítica auto reconhecida como dialética. A questão a ser considerada é a da 

relação entre uma crítica fundada no argumento afirmativo do ser social, de uma 

ontologia afirmativa do ser social e, portanto, resgatando afirmativamente o problema 

da natureza humana. Teríamos, assim, de relacionarmos o problema de uma crítica 

negativa à natureza, que necessariamente considera as determinações da metafísica 

social e uma crítica social afirmativa da natureza em que as determinações metafísicas 

são sobrepesadas por uma operacionalidade física da crítica, isto é, ontológica. A 

distinção, mas não a diferença entre trabalho concreto e trabalho abstrato seria o 

caminho de reconhecer as contradições dessa crítica. As determinações desta 

contradição estão, entretanto, numa mediação do fetichismo entre o que é a forma 

interna e externa de seu ser. A crítica afirmativa do trabalho concreto, aquele da 

libertação, de uma desalienação humana pelo valor de uso, se colocaria no plano de um 

tempo inevitável da desalienação. O capitalismo sendo o tempo histórico da própria 
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alienação da natureza humana como forma social. O trabalho que desaliena o homem de 

si mesmo exige que Marx caracterize o sentido positivo desta condição humana, 

digamos. Os sentidos, sentimentos, espontaneidade, tentam se colocar como a forma 

externa ao capital, mas não evitando esta externalidade em relação ao capital, ainda que 

evitar isto seja o princípio desta crítica social. O problema da crítica foi demonstrar que 

se tratavam de uma forma independente, sem relação alguma com o capital. Assim, 

n’Os Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844, expressa Marx: 

(...) O trabalho exteriorizado, trabalho em que o homem se aliena a si 

mesmo, é um trabalho de sacrifício próprio, de mortificação. Por fim, o 

caráter exteriorizado do trabalho para o trabalhador é demonstrado por não 

ser o trabalho dele mesmo mas trabalho para outrem, por no trabalho ele não 

se pertencer a si mesmo mas sim a outra pessoa. ( 1962, p. 98) 

Nessa condição afirmativa da determinação superadora, a resolução de toda crítica 

está dada num tempo histórico, definido pelas contradições presentes. Mas quais são os 

seus termos? A mediação, da crítica à alienação, entretanto, está assentada, fundada na 

relação entre trabalho e propriedade privada. A mediação é a forma de propriedade, 

como tempo da revolução. Toda a trama categorial capitalista, mediada pela 

propriedade, define a propriedade privada do trabalho, isto quer dizer, o trabalho do 

trabalhador ser propriedade do capitalista é o fundamento de toda a alienação social. A 

tese de uma nova forma de propriedade já se explora no primeiro volume da Ideologia 

Alemã, quando a “indivíduo realmente existente” se lhe atribui a forma de propriedade 

de seu tempo. A distinção entre propriedade comunal e propriedade capitalista é o 

objeto de suas reflexões. De qualquer modo o sentido histórico é prevalecente nesta 

forma ontológica da crítica. Assim, não se trata de ver uma mera continuidade de Marx, 

considerado o jovem Marx, em relação ao Marx de O Capital, então denominado de 

velho Marx, no qual teríamos a passagem da crítica da alienação para a crítica do valor.  

Esta diferença entre o velho e o jovem Marx aparece em Lukács, por exemplo, 

como o “Marx maduro”, em Henri Lefebvre o Marx dos manuscritos como aquele que 

resguardaria a necessidade de um “retorno à fonte” da crítica, o jovem Marx. Esta fonte, 

não deixa de ser a fonte da juventude da crítica de Marx, para Lefebvre, por exemplo, 

em Problèmes Actuels du Marxisme, de 1963. O rejuvenescimento do velho Marx se dá 

assumidamente, para Lefebvre, através de uma recuperação da estética feuerbachiana, 

em um dos seus subitens. Este é o retorno à fonte da crítica, aos sentidos propriamente 
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humanos, numa possibilidade física sensível, sem nenhuma relação com a metafísica. 

Tem-se, enfim, o resgate de uma natureza em si, desconsiderando, no velho Marx, 

justamente, a crítica a esta identidade entre natureza e coisa em si, tornando a primeira 

forma de consciência social identitária do fetichismo inerente ao capital. Tudo isto sob o 

pressuposto de ter a físis humana sem relação com a metafísica para superar, 

historicamente, o metafísico. Contudo, é em Althusser que encontramos o extremo 

dessa diferenciação, a uma classificação do jovem para o velho Marx, a partir dos 

manuscritos até O Capital, em Pour Marx de 1979. De forma sintética tem-se o 

reconhecimento de que o velho Marx é a negação de uma crítica fundada na 

sensibilidade de Feuerbach. Nisto, a mera identificação ou equanimidade entre a crítica 

dos manuscritos e a crítica de  O Capital, ou seja, entre a alienação e o fetichismo, seria 

um aplastar da diferença entre uma crítica pela natureza e uma crítica propriamente 

social, isto é, à natureza. Teríamos aqui, entretanto, o universo da crítica materialista 

histórica e dialética através de seu sentido de materialidade. 

A noção de materialidade n’O Capital, então, implicaria numa contradição entre 

sujeito e objeto já que sua forma de ser conduz a uma forma de consciência própria seja 

a de mera identificação entre matéria e natureza, seja a da crítica negativa a tal 

identificação que levaria à matéria a uma crítica à natureza e não a sua aceitação como 

princípio inquestionável como quis a ontologia dos manuscritos de Marx. Nessa 

medida, a dialética que daí devém não pode se fundar numa externalidade material do 

objeto e/ou do próprio sujeito, a dialética social, aliás, teria de reconhecer a forma de 

consciência como que constituinte do próprio objeto, ou seja, o objeto só é possível na 

medida em que detenha em si algo de inconsciente e só assim natureza, externa, 

entretanto, à consciência e à razão contraditória, para usarmos de uma redundância. Os 

termos de uma materialidade fundada em Feuerbach não só não poderia ser o 

fundamento do sentido de matéria social como, especialmente, teria de ser a forma 

criticada de materialidade em que a metafísica, em sua contradição com a física, seria o 

modo da diferencialidade dialética. Assim, a materialidade dialética teria a sua 

negatividade necessária na medida em que fosse uma forma de negação do próprio 

natural. Seria esta a forma de participação da natureza na crítica social de velho Marx e 

só assim possivelmente se teria uma materialidade social.   Inclusive aí ganha em 

sentido a nossa aproximação da Crítica de Marx à Crítica de Kant, mais do que à de 

Marx a Feuerbach. Este tem importância ao permitir reconhecer os termos de uma 
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crítica ontológica, com a definição de seu pressuposto antropológico. Para esta análise, 

aliás, seria importante reconhecer o problema observado em As Origens da Dialética do 

Trabalho, de José Arthur Giannotti. A materialidade social, sintetizada na unidade 

simples e universal da mercadoria, está fundada na contradição entre física e metafísica, 

nos próprios termos de Marx, o que levaria ao reconhecimento tanto de um momento 

subjetivo como forma do objeto, quanto da dimensão social que metafísica carrega 

enquanto tempo social de trabalho. 

 Isto talvez dê sentido à contraposição entre Althusser e Henri Lefebvre quando de 

nossa discussão sobre os marxismos, no século XX. Para efeito de uma aproximação 

resumida aqui e agora, basta salientar que a diferença entre ambos Marx(s) está mediada 

pela forma de se pensar o ontológico n’O Capital e nos manuscritos vários. A Ideologia 

Alemã se faz no “corte” [coupe], aliás, para Althusser, justamente por conta de suas 

teses, que levam a uma ruptura para a forma da materialidade de Feuerbach. A crítica à 

mera externalização do material como sensibilidade seria uma ruptura com Feuerbach e 

não mera aceitação como forma da crítica e como querem as teses juvenis de Marx. Em 

O Capital, este fundamento ontológico tende a ser negado na medida em que colocado 

como a forma da aparência – natural – do ser social, momento da metafísica trabalho. 

Assim, a própria analogia entre trabalho concreto e trabalho abstrato seria uma falsa 

analogia, já que a consciência estaria numa relação entre abstração e matéria, sendo esta 

a passagem entre natureza e sociedade.  Deste modo, a matéria, pelo seu aspecto 

puramente físico não evitaria ser uma forma abstrata, ou pior, abstracionista de 

consciência, ainda que sua afirmação material seja a tentativa de se evitar toda 

abstração, tentativa vã de diferenciação do idealismo hegeliano e que, ao que tudo 

índica, Marx teria se dado conta em sua crítica social em O Capital.  

A crítica, a esta posição afirmativa da natureza humana, levaria a uma posição, 

diferenciação do sentido histórico na sua relação com a lógica. A lógica, aliás, exige sua 

presença e discussão justamente por se tratar de uma crítica auto reconhecida como 

“dialética”, sendo a contradição a sua forma essencial quando auto referida sob os 

termos de sua negatividade, o negativo como negação de si mesmo. Nesta medida o que 

significa colocar a lógico como objeto de si mesmo. Já como princípio a natureza não 

está dada e, portanto, ela não é natureza ontológica. A sensibilidade estética de 

Feuerbach estaria, assim, como externalização negativa, isto é, determinada por uma 

essência, o valor, mas que não leva a ele. Justamente porque esse momento externo do 
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valor se faz como um momento da crítica social. A matéria, e a materialidade do 

materialismo, detém esta dupla determinação como forma de sua existência, no sentido 

dialético da palavra. Ser natureza é uma identidade negativa do ser social. A questão, 

entretanto, será o de se ver com o lado interno da contradição, em O Capital levaria a 

um movimento puramente social em que a própria natureza, enquanto externalização da 

forma social seria nada mais que uma determinação social. A materialidade social, 

entretanto, teria esta duplicidade. Do lado interno, as contradições puramente sociais 

levariam ao sentido de uma história que não estaria dada por natureza, mas como algo 

tão somente explicitado em sua forma social. Se a natureza não desaparece desta 

contradição é porque a sua forma é a do que foi negado.  Isto é, estaríamos no plano de 

uma identidade contraditória entre metafísica e sociedade, não positivamente entre 

sociedade e natureza. A materialidade social, fundamento do materialismo histórico e 

dialético na crítica do valor, fundada na crítica do fetichismo, ou dos fetichismo, no 

velho Marx, teria de trazer um movimento da materialidade histórica a partir desta 

duplicidade entre sociedade e metafísica, em que a natureza ou a física apareceria como 

a determinação da ausência, do ausente, do que não estaria lá, para se realizar um 

processo puramente social, isto é, ausente da natureza.   Ou seja, reconhecer que as 

determinações sociais estão para além da física e que esta se faz como a forma negada 

da contradição porque natureza estaria meramente identificada com a forma fetichista 

da consciência. A determinação entre natureza e sociedade, entretanto, apareceria como 

a forma fetichista da contradição social. A física como a forma a ser superada para se 

constituir uma crítica social. O trabalho, enquanto essa metafísica, posto em sua forma 

específica de medida social tempo de trabalho  será reconhecido em sua condição 

metafísica, isto quer dizer, social. As leis sociais, entretanto, colocando-se como 

momento da crítica se estivessem na relação necessária de identidade do “sobrenatural” 

[übernaturilich verificar], como momento, polo, da relação sociedade (sobre) e natureza 

(natural). A forma social pelo trabalho abstrato reconhece-se na crítica com todas as 

outras formas de naturalização (seja matemática, jurídico, etc...). A economia política 

como expressão da primeira, e o direito positivo da segunda. Paschukanis, ao defender o 

argumento de uma impossibilidade de um  sistema jurídico que não fosse o capitalista, 

de modo que a forma valor, ou a forma mercadoria só seria possível se detivesse a 

igualdade jurídica como ilusão necessária em Teoria Geral do Direito e Marxismo, 

perdia o seu pescoço perante o marxismo oficial de Estado, na Revolução Estalinista 

dos anos 30. O direito era forma de ser da relação entre sujeito e objeto, intrínseca à 
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mercadoria e, assim, só poderia ser a forma jurídica como momento da mercadoria. Para 

Paschukanis, a individualização, como forma de consciência do sujeito, fundada nos 

direitos iguais, era condição da consciência para a troca de equivalentes. A forma 

jurídica como forma lógica de consciência social em que se tem a consciência de 

indivíduo, portanto, equalizado enquanto sujeito/indivíduo de direito.  A 

individualização é a equivalência desvelada em forma de consciência, sem o que não se 

pode estabelecer a troca pela equivalência. A equivalência também é para Paschukanis, 

a partir de sua citação de Marx [localizar] a consciência jurídica da igualdade. Esta 

última, por sua vez, fundamenta a possibilidade universal da troca. O direito, portanto, 

como o fetichismo de igualdade jurídica é objeto da crítica, dada a naturalização de 

indivíduo e igualdade que carrega.  

Neste plano da internalidade da forma valor o problema, assim, seria a expressão 

que tempo de trabalho social detém na identidade de trabalho e metafísica como forma 

social. O tempo seria compreendido de forma negativa enquanto “tempo médio” social. 

Esta metafísica, porque tal tempo de trabalho não está nas coisas, muda de forma 

relativamente independente do tempo de trabalho para se produzir esta ou aquela 

mercadoria. Uma única unidade de tempo de trabalho seria a identidade da forma 

capital. No plano da crítica ao valor, isto é, da compreensão de sua própria forma 

crítica, de crise, a questão estaria vinculada a uma negatividade temporal que 

estabeleceria a forma da medida, isto é, de sua identidade na originalidade de se fazer 

enquanto forma social.  A universalidade do ontológico estaria assim, como o plano da 

externalização, como forma de consciência, da essência do capital, o valor. A ontologia, 

pela natureza do ser, qualquer que seja, mas aqui propriamente o social, seria 

considerada como forma necessária, mas não afirmada, e sim negada, já que seria a 

forma de consciência do homem moderno, isto é, inevitável, do ponto de vista do 

mundo moderno.  O que seria a crítica a partir deste ponto de vista, em que a própria 

externalização ontológica não seria a forma da superação mas modo da naturalização 

fetichista? 

 As contradições internas do valor e de sua valorização, como forma identitária, 

levariam a uma relação de necessidade inversamente proporcional da ontologia para a 

sua crítica, como a unidade do universo categorial do capital. A redução da metafísica 

trabalho, isto é, do tempo de trabalho, será necessariamente um aumento das 

mercadorias como “coisa” no processo social e enquanto processo social. Assim, a 
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física natural da mercadoria, já tomada como “coisa” pela crítica de Marx, aumenta 

inversamente ao desenvolvimento das forças produtivas gerais do capital e a 

consciência  coisificada seria apenas uma forma de ser cada vez mais ampliada deste 

movimento crítico de produção cada vez mais exacerbado de mercadorias. A crítica 

materialista, entretanto, teria de se reconhecer no interior de seu próprio fetichismo, sem 

transcendência, como forma contraditória de sua crítica. A materialidade metafísica, 

como redução do tempo social de trabalho levaria a uma consciência natural, humana, 

física e ontológica, cada vez maior como consciência crítica de uma forma social crítica.  

O capital cuja identidade é o desenvolvimento de suas forças produtivas é uma 

contradição interna, mas identitária do próprio valor. Quanto mais capaz de valorizar, 

através da diferença entre “trabalho necessário” e “mais trabalho”, menos valor tem 

para produzir. A diferença entre trabalho concreto e trabalho abstrato passaria, assim, ao 

plano da distinção, ou seja, de um fetichismo de diferença. A contradição identitária 

interna é externalizada na forma do físico e do metafísico, mas o processo considerado 

histórico não mais dependeria, na crítica de Marx, de qualquer termo externo que não 

fossem suas próprias categorias sociais. O trabalho concreto e o abstrato deteriam esta 

diferença redutora da contradição entre físico e metafísico. Nesta última forma, o 

problema do fetichismo, na primeira o fetichismo como solução da crítica. Do ponto de 

vista interno, uma contradição identitária que é o sentido de representar valor sem 

produzi-lo, dada a redução crítica de valor no que a alta exploração da força de trabalho 

resulta. O tempo, como tempo social, também tem seu fim, dada a forma de sua 

contradição. Posto sob o princípio da contradição, o próprio tempo não se deixa colocar 

como objeto da crítica. A extensão temporal da produção de “coisas”, como trabalho 

futuro, não se poderia realizar na dimensão temporal pressuposta como condição da 

crítica. 

A tensão está dada, na medida em que pensar-se enquanto sujeito é parte 

integrante do objeto, devido à mediação do fetichismo na contradição universal da 

mercadoria, forma relativa e forma equivalente.  O pressuposto da universalidade do 

fetichismo inclui a própria forma da crítica. Esta é a tensão em se deter um ponto de 

vista afirmativo, fora da crítica, como a verdade da crítica. Seja do ponto de vista 

teórico, seja do ponto de vista da prática, ou mesmo da práxis. A estética de Feuerbach 
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seria melhor considerada se criticada pela crítica à estética espaço temporal de Kant.3 

Até que ponto a crítica à sensibilidade do trabalho como fundamento da crítica não seria 

uma reafirmação do ponto de vista da materialidade produzida, ou da matéria como 

existente fora do sujeito, no materialismo de Feuerbach ?[estou lhe devendo, mas ver as 

11 teses contra e verificar quando Marx faz a distinção em produção material e matéria, 

algo assim. Ideologia Alemã]. Essa externalidade era a forma de consciência da 

mercadoria e do processo social como um todo, como um processo de produção de 

coisas. Reconhecer que se tratava de produção de mercadorias incluiria a noção de 

“coisa” como objeto da crítica, porque forma de consciência naturalizante. A 

sensibilidade fuerbachiana, entretanto, conduz a um sentido positivo do ser social que se 

realiza como objeto da crítica, na materialidade contraditória da forma valor, do 

fetichismo da mercadoria. Talvez, o fundamental seria reconhecer que a forma da 

exterioridade, objeto da sensibilidade, não seria isenta da relação sujeito objeto que, 

posta nesta exterioridade material, era a “coisa” enquanto consciência fetichista da 

materialidade. Só seria possível, entretanto, no mundo moderno em que a materialidade 

externa da mercadoria, como coisa em si, mero produto, é a forma necessária de 

naturalização do valor, uma substância puramente social.  

Do ponto de vista da crítica, o sentido externo da materialidade sensível, não seria 

possível em sua forma afirmativa, o que Feuerbach contribuiria. Na crítica em O 

Capital,  fundada esta na contradição entre aparência e essência para uma crítica ao 

capital, identifica-se a crítica do fetichismo, da forma valor. Esta diferenciação em O 

Capital não seria somente temática, mas uma mudança dos termos e da forma da 

contradição. A contradição entre física e metafísica, é o ponto de vista que trará a 

identidade a uma teoria (que inclui a práxis) crítica social que não poderia ter um 

princípio natural, como seu ponto de partida. Ao contrário, a crítica social teria de ser 

uma crítica a todo princípio de natureza, esta seria necessariamente negada como forma 

de uma crítica social. A materialidade, portanto, seria a negação da natureza, ou seja, de 

todo dado a priori e meramente externo. A metafísica seria esse fundamento negativo e 

identitário de uma crítica social. A natureza, enfim, é a forma de consciência universal 

na forma social capital já que a forma de naturalização do valor. O valor social deverá 

se contrapor ao natural. Os exemplos de Marx, a respeito de nenhum químico encontrar 

uma molécula de valor no diamante, demonstram a necessidade de se definir o plano 
                                                           
3 Certamente isto tem relação com a crítica de Giannotti através de Hegel e Althusser em sua obra As 
Origens da Dialética do Trabalho.  
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desta crítica estritamente social, isto é, de negação de toda natureza. A externalidade do 

ser, entretanto, só seria possível na contradição sujeito objeto. A materialidade 

contemplativa de Feuerbach só poderia ser o objeto do questionamento, quando da 

crítica fundada no fetichismo da mercadoria. Só nesta, porque crítica à natureza (pela 

metafísica), é que tornaria possível uma dialética propriamente social. O problema não é 

ter ou não ter a natureza numa crítica social, mas de negá-la, ou seja, de tê-la negada 

enquanto forma da crítica. Assim os termos não podem ser entre dinheiro e humanidade, 

como quer a crítica materialista dos manuscritos, mas entre físico e metafísica. A 

relação sociedade natureza, entretanto, ganha o sentido da diferença dialética, de uma 

alteridade, ao contrário da identidade entre sociedade e natureza humana. N’O Capital 

esta pura identidade ser faria como uma contradição nos próprios termos.  

A condição metafísica do ser social é uma composição negativa para com a 

materialidade natural externa. Nos Manuscritos de 1844, ao contrário, ter-se-ia uma 

composição afirmativa entre sociedade, o dinheiro, a natureza e a humanidade 

(naturalização do homem; humanização da natureza). Assim, neste há equivalência 

entre social e natural, ao contrário, na crítica do fetichismo, o social nega o natural de 

modo a ser a sua alteridade e só enquanto tal pode ser uma crítica, prática, práxis social. 

A diferença entre a crítica do fetichismo, entretanto, é uma diferença no sentido da 

contradição de Marx para ele mesmo, de uma auto negação em seu percurso 

propriamente intelectual. Ao mesmo tempo é se dar conta de que este é o universo 

lógico da própria crítica. Estar sob a tese positiva (afirmativa), ou negativa da 

materialidade é o universo categorial que, em última instância, toda teoria, reflexão 

social incorreria. No extremo externo da contradição, o problema do universo categorial 

da crítica apareceria na dicotomia entre a crítica ontológica e a crítica à ontologia. Do 

pontod de vista do marxismo a tese de uma dialética positiva, que uniria 

afirmativamente a ontologia com a crítica social, e a dialética negativa que veria a 

ontologia como o que deveria ser negado. Na primeira o expoente seria Georg Lukács, 

como comentaremos no excerto a seguir. Na segunda, a crítica negativa da dialética de 

Adorno talvez teria atingindo o sentido mais fundo desta posição.  

A crítica materialista de Marx de O Capital, traria certa consciência de que este 

seria o universo lógico inescapável de toda crítica social que se queria materialista. A 

proposição afirmativa ou a proposição negativa de natureza para uma crítica social, 

incluiria o universo possível da crítica materialista social. Estar em um dos lados do 
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problema ou compreendê-lo sob a relação entre ambos é o limite da crítica almejada. 

Identificar de forma pura a substância social, seria a forma de uma identidade necessária 

– essa contraposição ao natural, ao mesmo tempo – para os fundamentos de uma lógica, 

ainda e porque contraditória, que se reconhecesse como social. A mera contraposição a 

Hegel como o princípio material contra o idealismo não é, entretanto, suficiente para 

reconhecer as contradições do materialismo de O Capital, especialmente porque na sua 

materialidade dialética e social tem-se, tal qual na filosofia dialética moderna (Kant e 

Hegel), o resgate dessa metafísica como condição sine qua non da materialidade social 

almejada enquanto forma da crítica. De qualquer modo, o universo lógico da crítica 

materialista, concreta, é a afirmação ou negação do natural, este material tão consensual. 

Nesta mudança de termos, entretanto, não poderia deixar de ser uma contradição 

nos próprios termos ter o humano como um dado natural que fundaria a crítica social. A 

crítica social não teria de ser uma mera junção positiva entre um (natureza) e outro 

(sociedade), mas teria de ser uma negação do natural, como condição de seu argumento 

social. Aqui, entretanto, a medida não pode ser o das necessidade humanas, mas sociais, 

que implicam na colocação deste natural como a forma fetiche da consciência universal 

sob o capital, enquanto uma forma social. A natureza negada, como identidade 

necessária de uma crítica social, é a forma da crítica de O Capital, para se auto 

reconhecer como uma teoria crítica social. A afirmação positiva da natureza, numa 

sensibilidade feuerbachiana, era o possível oposto de uma crítica pelo fetichismo, nos 

termos apresentados mais acima, porque não se transcenderia essa oposição. Sob muitos 

aspectos o natural e o social se constituiriam nas dimensões internas e externas do 

universo da crítica materialista. Enquanto o positivo afirmaria a natureza, como 

independente do social, a crítica negativa à natureza reconheceria uma relação 

necessária, mas negativa, ou seja, reconheceria o seu universo categorial estar no 

afirmar ou no negar a natureza. Ser este o universo da crítica materialista, enfim, teria 

de ser o reconhecimento dos limites de sua própria crítica, porque a transcendência do 

universo categorial não se constituiria enquanto uma forma almejada da própria crítica. 

Isto aliás, incluiria todo o problema de uma práxis que só teoricamente pode ser tocada 

enquanto processo histórico propriamente. 

Esta mudança na forma de ser dos termos e dos próprios termos (homem 

sociedade; natureza e sociedade, por exemplo) traz o problema da forma da medida. O 

homem ou a crise do valor e o tempo social médio de trabalho como a medida social? 
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Mas não se trataria de uma mera escolha entre um e outro, mas das distinções entre o 

externo e o interno como universo da crítica social que levaria ao problema da diferença 

dialética. O sentido, entretanto de matéria, no materialismo histórico e dialético, conduz 

a toda uma forma qualitativamente diferente do que se propõe ser uma crítica social. O 

resgate da metafísica, assim, traria esta diferencialidade que dialetizaria o universo 

lógico do próprio materialismo histórico e dialético. A externalidade a este universo 

seria a forma da consciência interna que em sua forma social (como tempo de trabalho) 

expressar-se-ia, fenomenicamente, como natureza. O valor de uso, fundamentalmente, 

na “forma equivalente” é a própria forma da natureza, mas como forma de consciência, 

forma fetichista de consciência que dá a efetividade da concretude natural/social. Sua 

determinação: naturalizar o valor. A medida, então, social teria este desnivelamento em 

explicitar as determinações estritamente sociais da crítica social. Para isso, a metafísica 

seria esse universal interno da contradição entre o interno e o externo; concreto, 

abstrato; sociedade, natureza e que daria o sentido determinante e dialético de 

materialidade. Neste momento, em que Marx refere-se a capitais individuais, ou mesmo 

à circulação simples da mercadoria, a contradição se dá pela forma preço, universal 

externo que detém a determinação de fetichizar o valor, ou seja, o social tido sob uma 

consciência afirmativa do natural. A medida social, entretanto, teria de expressar as 

contradições de sua própria metafísica, o tempo de trabalho. Isto colocado sob suas 

determinações, a localização da natureza no universo da crítica teria de ganhar um novo 

estatuto, talvez um novo sentido. A medida social expressada pelo preço, entretanto, 

seria uma ilusão de medida. Do ponto de vista da produção mesmo do valor, a queda 

tendencial da taxa de lucro, no livro III, demonstraria os aspectos contraditórios de uma 

medida que não deteria nada do real que não fosse estritamente social. O natural, uma 

forma social que, enquanto tal, estaria negada neste movimento interno da lei do valor. 

A lei da queda tendencial, entretanto, demonstraria a desmedida, do ponto de vista do 

valor. No plano do fetichismo da mercadoria o preço teria aqui esse sentido de expressar 

como mensurável tão somente como fetichismo a “monstruosa [ungeheure]coleção de 

mercadorias.”  

 As contradições entre os dois departamentos da economia, ainda por exemplo, se 

fazem pelo fetichismo de uma medida na circulação de capitais constantes e a crítica a 

essa matemática fisicalista de consumo material é a tese sobre a desproporcionalidade 

entre os dois departamentos da economia capitalista em Marx. Dada a forma da 
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produção e de distribuição de valor, identificada pela acumulação, a passagem da 

produção de um ramo produtivo para outro é definida pela concorrência da maior taxa 

de lucro, a despeito dessa medida ser uma média social. Nessa medida, a conta entre os 

dois departamentos não pode ser zero a zero nunca. Caso contrário a acumulação não se 

faria. Contudo, a acumulação seria sempre uma forma de sua crise, na medida em que 

desenvolve as forças produtivas em que prepondera a acumulação no departamento I, 

em detrimento do departamento II da economia. O capital utiliza o capital, para 

resumirmos o argumento,  cada vez mais, para desenvolver as forças produtivas, dada a 

desproporcionalidade de acumulação no departamento I em relação ao produtor de bens 

de consumo. Desproporcionalidade que devém da própria forma do capital social, em 

dois departamentos, produtor de máquinas e outro de bens de consumo. Isto ainda o 

torna mais produtivo e, assim, cada vez mais desproporcional, como sua identidade. O 

crescimento físico do capital, fetichizando a sua crise de valor, é a forma da contradição 

entre universo externo e interno da realidade materialista. Tal crescimento, entretanto, 

se põe como alvo da crítica e não uma solução social, como quis a economia política. 

Assumir uma metafísica social como método e objeto da crítica permite-se 

reconhecer como seus termos mais externos: física e metafísica. Num tensionamento 

desta contradição, do ponto de vista de uma crítica social:  natureza e sociedade.  Num 

movimento mais essencial, a contradição entre física e metafísica se desdobraria em 

valor e desvalorização, cuja forma fenomênica seria o dinheiro. Mas nesta contradição 

essencial o dinheiro como a externalidade que naturaliza o valor. A contradição entre 

valor e preço estaria nesta forma de essencialidade, em que a naturalização é o seu 

antípoda identitário de social.  De qualquer modo, tanto na forma preço quanto na forma 

valor, a naturalização já não é mais de uma natureza externa (natural), e de uma 

natureza interna (social), mas ambas, isto é, natureza e sociedade, estão sob uma 

contradição estritamente social e esta é a forma qualitativamente diferente da crítica que 

resgata a metafísica como substância social de um materialismo anunciado. A forma 

preço, entretanto, seria a  natureza posta socialmente como  naturalização. A própria 

natureza física seria uma forma da metafísica social. Natureza e naturalização já não se 

colocariam como formas distintas, mas que toda natureza seria uma naturalização do 

social e o social, na sua essencialidade de valor, de tempo de trabalho, só teria 

efetividade se posto sob uma consciência naturalizante. Aliás, a distinção entre 

sociedade e natureza só se faria dada uma forma de consciência, condição, aliás, para 
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que o capital possa existir, no sentido hegeliano, de uma existência que só o é enquanto 

um vir à existência, mas que na crítica do valor, esta existência é fetichista, forma de 

consciência que efetiva o ser social enquanto capital. A relação entre valor e preço 

estabelece a relação entre sociedade e natureza nesta contradição essencial. Tanto o 

tempo de trabalho, quanto a sua naturalização, são determinações sociais e, assim, a 

forma social capital está no invólucro dela mesma e só nesse sentido a natureza faria 

parte. Assim, o fetichismo como mediação essencial de uma ontologia social teria de ser 

a crítica à externalidade da natureza, mesmo que isso fosse uma crítica à natureza 

humana, já que qualquer forma de natureza seria uma naturalização e, portanto, um 

fetichismo. A ontologia do natural, que na crítica social marxista fundou-se na categoria 

de “alienação”, não poderia satisfazer o sentido desta dialética, em que natureza teria de 

ser o alvo da crítica, já que toda forma positiva de verdade e/ou princípio seria uma 

natureza. Nesta medida, enquanto princípio, só pode estar no movimento da crítica 

social dialética se for crítica, isto quer dizer, negada. 

 Mas porque esta e não outra contradição? Ainda que admitamos não poder 

responder a esta questão arriscamos... A crítica de Marx devém de toda uma relação 

social cuja consciência se faz pela materialidade através de uma externalidade que é a 

forma física da ciência e da consciência. A crítica à Newton na crítica dialética, já 

esteve presente em Hegel explicitamente. Já observamos, outras vezes, a identidade 

negativa da natureza ser expressa na Filsosofia da Natureza (em compêndio, 1936) 

através da “porosidade da matéria”, no sentido de defender sim que dois corpos (“a 

matéria”) ocupam o mesmo espaço e ao/o mesmo tempo. O negativo entre forma e 

matéria [retomar este momento do Hegel] é o de que a multiplicidade das formas (dia e 

noite; por exemplo) é o ser de cada uma só se for ao mesmo tempo o seu oposto. Nesta 

passagem da oposição para a contradição (quando de uma relação de necessidade), que 

a simultaneidade do negativo é. A “matéria” só é possível se for esta passagem pelos 

seus opostos. A contradição dialética sendo já uma crítica à física de Newton. Numa 

crítica dialética a Newton, Hegel explicita seu ponto de vista em que a 

física/matemática é a “preguiça da consciência” [localizar, Lisboa, 1936]. Pois dever-se 

ia fazer o caminho de volta, isto é, o da contradição. Mas isto seria o fim da física e este 

a filosofia saberia reconhecer na contradição, mas não a física mesma. Em outros 

termos, a física seria a forma positiva do pensamento que, no nível do entendimento, 

não chegaria aos termos da razão dialética, identidade do ser social. A contradição 
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dialética era já uma crítica ao sensível, ao físico, ao natural, ao aferível. Ser contra isto, 

isto quer dizer, negar, é condição da própria dialética.  

Em Marx a crítica à sensibilidade também se faz num questionamento a respeito 

da condição sensível da consciência que, social, não se limita às formas da sensibilidade 

a sua lógica, ou a sua crítica, etc.  Assim, na crítica ao capital, teríamos um diálogo para 

com a sensibilidade estética kantiana que põe a externalidade aos princípios da 

“apercepção”, da “intuição”, como forma sujeito objeto, pondo no em si material uma 

forma de “entendimento”. Pôr a razão como questão a si mesmo é a negatividade que a 

metafísica expõe enquanto sua própria (razão) crítica. O em si externo, assim, se faria 

como a natureza contraposta a uma razão humana, como o limite fenomênico a que 

chega a razão humana, ainda que esta mesmo formule o sentido de essencialidade. Mas 

o externo como natureza, em si, seria forma do entendimento que a dialética, enquanto 

razão, superaria. O diálogo de Hegel a Kant e a apropriação da crítica deste por Hegel é 

explícita, por exemplo, na Ciência da Lógica. A dialética só seria se fosse uma crítica 

ao entendimento kantiano. 

 Do ponto de vista de uma crítica social, a contradição se fez entre natureza e 

sociedade. A universalidade da mercadoria em Marx, se faz também na realização de 

um universo numérico. Para ser capital, tudo, mesmo o que não é produzido pelo 

trabalho, se põe na forma valor, isto é, numa condição de trocabilidade. A própria 

opinião adquirir uma condição de mercadoria seria o exemplo de Marx:  

(...) Coisas que, em si e para si, não são mercadorias, como, por 

exemplo, consciência, honra, etc. podem ser postas à venda pelos seus 

possuidores e assim receber, por meio de seu preço, a forma mercadoria. Por 

isso, uma coisa pode, formalmente, ter um preço, sem ter um valor.  (91) 

 

A determinação social, de qualquer maneira, seria esta universalidade estar 

fundada no trabalho enquanto tempo de trabalho. A “forma natural” do “valor de uso” é 

a de sua naturalidade, como “ferro”, “linho”, “etc.”, em seu item A forma de valor ou o 

valor de troca. (53) A forma natural está relacionada ao que estamos “habituados”. Mas 

isto só é possível enquanto mercadoria, “devido à sua duplicidade, objetos de uso e 

simultaneamente portadores de valor. Elas aparecem, por isso, como mercadoria ou 

possuem a forma de mercadoria apenas na medida em que possuem forma dupla, forma 

natural e forma valor”.  
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Nesta medida, a natureza, como forma de consciência universal, identifica o ser 

social em sua materialidade. Ela é condição do processo social enquanto naturalização, 

dada a posição de natureza que valor tem em sua forma de equivalente, ou ainda, de 

equivalente geral. O sentido da crítica de Marx está no não desvinculamento de natureza 

enquanto uma forma da metafísica. O “equivalente geral” é naturalização do trabalho, a 

princípio, como “valor”. O trabalho como tempo de trabalho terá de ser expresso numa 

forma enigmática, porque se trata de uma linguagem na forma de “hieróglifo” social. “A 

linguagem das mercadorias”, por exemplo, enquanto esse “hieróglifo” seria reconhecer 

em natureza uma forma da metafísica social, fetichizada enquanto mera materialidade. 

Na natureza das coisas, não há nada de valor, porque este é uma determinação social. O 

natural se torna o veículo contraditório de uma naturalização social, o dinheiro como 

equivalente geral. A gênese do valor, Marx também já anunciara, se faz como uma 

gênese lógica, um princípio contraditório do dinheiro. Este, portanto, como 

naturalização geral da consciência social e mediação universal, por onde tudo passa, 

dado que seu universo categorial está na forma mercadoria. Como já comentamos, a 

contradição essencial aqui, seria a sua forma interna, isto é, tanto natureza e sociedade 

se poriam como formas sociais de uma contradição necessária, mas que só a contradição 

entre preço e valor deteria esta forma, qualitativamente distinta da contradição entre 

sociedade e natureza,  esta última mais externa. 

 Assim, a naturalização da forma valor é universalidade do fetichismo. A natureza 

já como forma social de consciência, se se quiser, de subjetividade, ou personificação 

social. A concretude da matéria social, a materialidade do ser social é estar sob o 

pêndulo desta forma de consciência em que é sua unidade: a naturalização do processo 

social enquanto tal, ou a sua crítica. Ou uma ou outra, necessariamente. Do ponto de 

vista da universalidade do singular, a forma enigmática assim se colocaria: “O segredo 

de toda a forma de valor encerra-se nessa forma simples de valor. Na sua análise, reside 

a verdadeira dificuldade.” (Marx, Liv. I, Vol. 1, 54) A contradição entre o universal e o 

particular será, entretanto, possível pela mediação do fetichismo a que chega a sua 

forma. A forma simples seria, assim, a universalidade do complexo, revelação de que 

nela há toda a complexidade social. 

 Contudo, a forma equivalente como a gênese lógica do dinheiro, naturaliza o 

valor. Em última instância, natureza é esta naturalização e, assim, o objeto da crítica. A 

forma relativa e a forma equivalente formam a contradição entre natural e social, ou 
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seja, como observa Marx: “A forma natural da mercadoria torna-se forma de valor. 

Porém, notabene, esse quiproquó ocorre para uma mercadoria B (casaco ou trigo  ou 

ferro, etc.) apenas internamente à relação de valor, na qual outra mercadoria qualquer A 

(linho, etc.), junta-se a ela, apenas no interior dessa relação. (...)” (60) Ou seja, a 

naturalização se faz internamente à forma valor, acrescentamos, ela é “puramente 

social”, também do ponto de vista de sua contradição interna. 

A universalidade, enfim, do indivíduo é a natureza como naturalização. Toda 

natureza, enfim, seria, enquanto externalidade do sujeito, naturalização e, assim, 

socialmente efetiva. Do ponto de vista de sua forma de expressão mais externa, seria a 

linguagem do preço em relação ao valor. Ainda que esta externalidade devesse ser 

considerada como forma de consciência social fundante da própria crítica.  A forma 

simples, acidental, ou “enigmática” da forma equivalente, isto é, do dinheiro enquanto 

naturalização do valor, que também está na contraposição entre natureza e sociedade, é 

simples porque universal, a individualidade da mercadoria é a contradição negativa com 

sua universalidade.  O valor de uso, como incumbido à natureza e o valor à sociedade. 

O que Marx permite destacar, entretanto, é que mesmo esta ou nesta externalidade, 

como forma de consciência, a natureza é a contraposição à sociedade e, assim, põe-se 

no problema da dialética que é sujeito objeto e reconhecendo, por isso mesmo, a 

naturalidade se constituir como uma consciência no interior dessa forma. Não se tratou 

de ver a natureza como algo externo ao objeto e, assim, romantizada. Se a economia 

política se faz como o objeto necessário da crítica há uma relação afirmativa entre 

natureza e sociedade para se predispor como ciência, economia política, cuja crítica de 

Marx é toda crítica à naturalização inerente a qualquer economia política:  

“Podemos virar e revirar uma mercadoria, como coisa de valor ela permanece 

imperceptível. Recordemo-nos, entretanto, que as mercadorias apenas possuem 

objetividade de valor na medida em que elas sejam expressões da mesma unidade 

social de trabalho humano, pois sua objetividade de valor é puramente social, e 

então é evidente que ela pode aparecer apenas numa relação social de mercadoria 

para mercadoria. (...).  (54) 

O sentido da crítica, talvez, seria o de realizar uma crítica em que a gênese do 

dinheiro, enquanto tempo de trabalho, medida do valor que o dinheiro expressa, é 

fetichista, naturalizante. O dinheiro afinal é o qual empresta a sua forma natural, 

enquanto forma de consciência do valor, a substância social. A sua condição natural, em 

última instância, da cédula monetária, se faz para expressar a metafísica social “tempo 
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de trabalho”. A forma da expressão desta metafísica social detém as condições físicas 

como uma forma de consciência necessária. A própria fisicalidade, entretanto, uma 

forma de consciência natural e não algo dado por si mesmo. A tentativa de O Capital 

entretanto seria a passagem de uma forma de clareza da crítica em reconhecer que o seu 

próprio objeto de desvelamento é ofuscante. Contudo, nessa verdade é a que se chega a 

crítica: 

“Aqui cabe, no entanto, o que não foi jamais tentado pela economia 

burguesa, isto é, comprovar gênese dessa forma dinheiro, ou seja, acompanhar o 

desenvolvimento da expressão do valor contida na relação de valor das mercadorias, 

de sua forma mais simples e sem brilho até a ofuscante forma de dinheiro. Com isso 

desaparece o enigma do dinheiro” (54) 

Entretanto, de que gênese se trata? A gênese de uma forma de consciência, “o 

enigma do dinheiro”, enquanto expressão fetichista de sua essencialidade, o valor. O 

que está para estabelecer uma relação entre fenômeno e essência, isto é, a materialidade 

e as determinações sociais se põem na forma de linguagem que naturaliza o social. 

Contudo, isto como forma de ser de sua universalidade, e não como um erro do 

universal no particular, como destacou Giannotti (1999). Daqui se deteria uma forma 

própria da fenomenologia do espírito capital, em que a chegada da razão ao ser social é 

o reconhecimento de sua forma fetichista de consciência. A própria materialidade, como 

o sentido de uma inversão hegeliana, é a descoberta da metafísica social como o 

inatingível pela consciência, condição da própria forma social capital. 

  A relação entre universalidade e fetichismo cobra uma negatividade para com o tempo 

como exterioridade ao sujeito. Pois em se tratando do que consideramos o espaço lógico da 

crítica materialista, o próprio histórico através de um tempo que seja meramente a passagem de 

uma para outra condição teria de ser visto no invólucro categorial deste espaço lógico que 

capital é. Assim, toda a discussão sobre o “tempo de rotação do capital”, o tempo médio, e a 

redução do tempo social médio que o desenvolvimento das forças produtivas é, levam a 

interação da noção de tempo como somente possível se integrado no plano deste espaço lógico 

que o capital, enquanto um ser social é. Na universalidade do fetichismo que natureza e 

naturalidade detém o tempo como consciência puramente externa é forma social. Toda a 

determinação que tempo, como “tempo social médio de trabalho”, “tempo de rotação” detém no 

sentido de sua redução, enquanto forma de ser de seu tempo, nos levaria às contradições entre 

lógica e história em Marx de O Capital, o que, aliás nos será objeto de reflexão quando de nossa 

abordagem a respeito do sentido de tempo nos excertos destacados de O Capital.   Isto 

conduziria necessariamente ao problema da relação entre o tempo social e aquele que é pensado, 
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socialmente, como estando fora da sociedade, isto é, o tempo histórico naturalizado. Em Marx 

poderíamos nos referir a dois textos que nos são mais próximos. Formações Econômicas Pré 

Capitalistas, final do segundo volume dos Grundrisse e, n’O Capital mesmo, seria o caso de 

lembrarmos tanto a pesquisa realizada por Marx, nos relatórios dos Inspetores de fábrica da 

Inglaterra no segundo livro (localizar), quanto dos dois últimos capítulos finais do primeiro 

livro de O Capital, a respeito d’ A Assim chamada Acumulação Primitiva. Aqui, por enquanto, 

bastaria lembrar que há todo um problema da simultaneidade das formas de consciência para 

com aquilo a que se refere o tempo histórico, não tomando este último como dado e factual. 

Discutiremos como que já no título, por exemplo, de A assim chamada acumulação primitiva, 

penúltimo capítulo do primeiro volume, o primitivo de “acumulação” já está na universalidade 

desta. Ele só é primitivo em relação ao moderno e isto já o faz como determinado pela forma de 

consciência moderna. Assim, a própria noção de primitivo é modernamente identificada, não é 

um fato fora do moderno enquanto história. Entretanto, o primitivo terá de ser visto como um 

fenômeno histórico sim, mas estritamente moderno, isto quer dizer social. Do ponto de vista da 

crítica, não seria um tempo reconhecido como que da “natureza humana”, tal e qual os 

Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844, mas uma negação a isto, afinal, a crítica 

ontológica dos Manuscritos, e a crítica do fetichismo e do valor, n’O Capital, localizam todo o 

espaço lógico da crítica materialista e social, no sentido de um ser o negativo do outro, como 

forma externa da contradição valor. O problema para com as “robsonadas” estará relacionado 

com uma questão entre lógica e história e se faça, talvez,  como o exemplo satírico de Marx à 

economia política também destacadas por Lukács em História e Consciência de Classe. Aqui, 

por enquanto, queremos observar que logicamente o tempo pode ser um pressuposto da 

universalidade capital enquanto abstrato concreto, sociedade natureza, físico e metafísico. O 

“trabalho” como “tempo de trabalho socialmente necessário” põe a relação de necessidade entre 

história e sociedade, isto quer dizer o próprio tempo é identificado como que socialmente 

determinado. Isso, do ponto de vista da crítica ao fetichismo e ao valor, seria uma crítica à 

naturalização do tempo físico que, então, se faria como metafísico, isto é, social. O tempo 

criticado como mera externalidade de objeto, a não ser como o fetichismo a que se chega de 

tempo enquanto inexoravelmente dado. A crítica, uma vez mais, como o problema relativo à 

condição física do tempo. O que exigiria, deste ponto de vista, um tempo social, não natural. O 

tempo de trabalho se põe como o social contraposto ao natural, da física. O trabalho enquanto 

tempo social porque é metafísico, isto é, ele tem de ser a transcendência ou a negatividade 

estritamente em relação à metafísica, esta sua relação lógica de necessidade.  A relação para 

com uma noção física de Newton não estaria descartada nesta crítica à natureza, mesmo porque 

a dialética de Hegel explicita a esse respeito “ a preguiça da física” . [Sobre as aspas e o amarelo 

acima cf. Hegel prefácio da Ciências da Natureza]. O aporte da dialética hegeliana em Marx 

terá a sua forma da contradição colocada entre o físico (positivo, natureza) e o metafísico 
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(negativo, social). A forma da aparência e sua relação com a essência, enquanto fenômeno, 

existência social, se faz sob o critério de uma crítica materialista na medida em que esta também 

é a contradição entre físico e metafísico, mas só se for uma crítica social. A exterioridade da 

existência na sua condição de fenômeno, entretanto, se dá, no plano de uma crítica social, como 

sociedade e natureza. Assim, a dialética social, não poderia ter o fundamento de uma teoria 

crítica pela metafísica e pelo tempo de trabalho, se não fosse um ponto de vista crítico à forma 

positiva de natureza que, enquanto natureza é essa positividade mesmo. 

Considerações finais 

 A crítica social, entretanto, terá de ser crítica à natureza que o dinheiro enquanto forma 

de consciência social é, mas isso como uma contradição de sua forma interna, isto é, a 

metafísica trabalho. O resgate da metafísica, para uma teoria crítica social, em Marx, 

entretanto, seria o reconhecimento de se criticar a metafísica, isto é, o trabalho enquanto 

o fio condutor de uma crítica social. Sociedade e natureza seria a externalização de uma 

contradição interna, o valor. Definida essa pela contradição identitária e universal da 

forma simples da mercadoria, isto é, a “forma relativa” e a “forma equivalente”, 

expressas em “valor” e “valor de uso”.  A teoria crítica social, entretanto, teria de 

reconhecer a metafísica, mas não como o correto em relação ao equívoco do trabalho 

concreto, e sim como objeto da crítica, porque a concretude e a abstração são um e só 

mesmo ser. O sentido de materialidade, portanto, traria esta dupla determinação 

(concreto abstrato) como forma do ser social. O plano de uma materialidade ou das 

relações sociais de produção se pondo sob tal duplicidade em que o estritamente 

material é “puramente social”, isto é, está na relação sujeito objeto em que o primeiro se 

faz como forma de consciência própria e necessária à reprodução social capital. Assim, 

natureza é o que faz se constituir na forma da aparência, naturalização, é o plano de uma 

materialidade estrita e fetichista. Mas esta última (natureza) se e somente se for 

naturalização do social, isto é, do valor. Não faria sentido falar em natureza se ela não 

fosse o contraponto identitário do social. É esta passagem da física e metafísica de 

Hegel para Marx que a contradição sociedade e natureza recupera como uma crítica 

social. Esta crítica talvez seja outro aporte da dialética, mas não uma crítica 

eliminatória, como se quis em formas do marxismo. [tem de citar algo, pelo menos.] A 

naturalização social, entretanto, se faz como forma de consciência tanto de natureza, 

quanto de sociedade. Como não se render na forma partidária do argumento entre uma e 

outra, para Marx? Ao que se nos indica a resposta a isto já estaria dada, ou seja, não 

poderíamos defender uma em detrimento da outra, mas observar o sentido da 
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contradição identitária entre ambas que, aliás, funda o fetichismo como a consciência 

natural. 


