
CONSIDERA<;OES ACERCA DO
FETICHISMO DO CAPITAL

As duas primeiras seyoes da obra magna de Marx, 0 Capi-
tal, (ultima versao, porem, inconclusa, do grandioso projeto

de critica da economia political) destinam-se, precipuamente, a
apresentayao e problematizayao do proprio objeto da obra, a saber: a
forma capital, que assumem, na sociedade burguesa, os produtos do
trabalho humano. A riqueza neste tipo de organizayao social manifesta-
se atraves de uma figura processual, cuja expressao mais sintetica pode
ser express a mediante a fom1ula D- M-D', representando as etapas de
uma metamorfose onde D (dinheiro) transfonna-se em M (mercadoria)
que, por sua vez, retoma a fonna original D, porem com urn incre-
men to: D '=D+D D, ou seja, D' e igual a dinheiro mais urn acrescirno de
dinheiro. Esta singela formula, que, no entanto, po de assumir feiyoes
muito mais complexas, pelo desdobramento de seus elementos, mesmo
neste modo conciso de apresentayao, supoe 0 desenvolvirnento, logico
e historico, de duas figuras que the san constitutivas: a mercadoria e
o dinheiro.

o giro argumentativo com que Marx da inicio a obra denota
claramente suas intenyoes. A pretensao de exarninar a riqueza
especificamente burguesa, ou seja, 0 capital, objeto da obra, leva-o na
direyao de sua rnanifestayao mais simples: a fonna mercadoria. Dai
que sua assertiva inicial seja a de que: "A riqueza [Reichtum] das
sociedades em que domina 0 modo deprodur;lio capitalista aparece
[erscheint] como uma 'imensa coler;lio de mercadorias', e a

. j' do Programa de* Mauro Castclo Branco dc Moura e professor do Depal1amento de Flloso la e
P6s-Gradua9ao em F~losotia da FFCH~UFBA. . . . "S!lbJLU
I Para uma expOSl9ao um pouco malS del Ida sobre esta tematlca ver meu al11go X _
Projeto de Critjca da Economja Politica", in Critica Marxista, n" 9, Sao Paulo, ama,
1999, pp. 52-78.
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mercadoria individual como sua forma elementar"2. Com isso ele
justifica ter iniciado a obra pela exposi9ao da fOl111amercadoria ,
momenta mais singelo au "elementar" da riqueza no capitalismo, que,
para ser compreendida, deve, no entanto, ser desdobrada em um
movimento triadico, integrado pela mercadoria, pelo dinheiro e,
finalmente, pela figura apote6tica que 0 culmina: 0 capital. Dito em
outras palavras: e pelo desdobramento da forma mercadolia vale dizer, ,
pela substantiva9ao de sua propriedade social peculiar, a valor, au seja,
pelo conjunto de seu movimento hipostMico, como se da a genese,
tanto da forma dinheiro, que the sucede, quanta da fonna capital, figura
processual que nao pode prescindir de seus momentos constitutivos, a
saber: a mercadoria e 0 dinheiro.

Sobre a Forma Mercadoria (dos Produtos do Trabalho
Hur.lano)

El'.quanto objeto prMico capaz de satisfazer as necessidades
humanas, quer sejam do est6mago ou da fantasia [dem Magen oder
der Phantasie p, au seja, enquanto "val ores de usa", as mercadorias
nao apresentam maiores dificuldades. Todas as sociedades humanas
necessitam satisfazer suas necessidades (reais ou imaginarias) e objetos
prMicos uteis (efetiva au subjetivamente) penneiam a vida social de
todas as culturas. A peculiaridade do objeto pratico tornado rnercadoria
e que, a seus atributos materiais, qualitativamente diferenciados e,
portanto, incomensuraveis (a medida de sua utilidade e sempre relativa
e fundada no arbitrio da subjetividade), acopla-se uma propriedade
social perfeitamente homogenea: 0valor.

Fundamento da propriedade privada, pelo menos desde Locke,
o trabalho humano oferece a chave conceitual para 0 desvendamento

o Marx, Karl, 0 Capital, Nova Cultural, Sao Paulo, 1985, Livro I,Vol. I,p. 45 [Das Kapilal,
MEW, 23, Berlim, Dietz, Livro I,p.49].
J Cf. Marx, Karl, Das Kapilai, lac. eit..

da forma mercadoria4
• Enquanto trabalho concreto configura as

atributos qualitativos da utilidade, au valor de uso. Porem, Como
trabalho generico, ou abstrato, e a pr6pria substancia do valor, a
fonte da qualidade comum e, portanto, comensuravel, que se objetiva
como exterioridade na mercadoria e que a torna urn objeto prMico
com vida social. 0valor e, pois, a differentia specifica da mercadoria ,
cuja essencia esta no trabalho abstrato ou trabalho humano
indiferenciado, independentemente de suas qualidades peculiares. S6
em detenninadas condi90es hist6ricas os produtos dos trabalhos
humanos concretos assumem este atributo social, instituindo, na forma
mercadoria, uma figura esquiz6ide, que emana da tensao permanente
entre seus atributos constitutivos, a saber: 0 valor de uso, resultante
de uma corporeidade qualitativamente diferenciada, e 0 valor, fruto de
uma nota social comum que s6 se diferencia quantitativamente.

N a medida em que a mercado esta constituido por uma miriade
de atos singulares de troca, nao se pode estuda-Io sem desmembrar as
momentos necessarios em que se desdobram estas a90es. Cad a troca,
ou seja, cad a ato singular da vida social dos objetos praticos tornados
mercadorias, supoe que se perfilem, em um confronto, pelo menos
dais atores mercantis, assumindo papeis diferenciados conforme sua
posi9ao no momenta do intercambio ou do angulo em que 0 processo
e examinado. N a topologia da troca, em sua forma pura, valida para
qualquer modalidade possivel, a forma relativa e a daquela mercadoria
que expressa ou reflete seu pr6prio valor em outra e a forma de
equivalente detem a mercadoria que espelha ou reflete 0 valor da que
se esta expressando. Historicamente, no processo pratico de
intercambio, algumas mercadorias foram assumindo preferencialmente

4 Segundo John Locke "Embora a terra e todas as crialllras in(eriores sejam comllns a todos os
homens, cada homem tem lima propriedade em slla propria p~ssoa; a esta ning1llim tern .
qua/que!' direito seniio e/e mesmo. 0 traba/ho do sell cO/po e a obra das silas miios, pode dlzer-
se, siio propriamente de/e. Seja 0 qlle (or qlle e/e retire do estado qlle a nalllreza /hefornecell e
no qlla/ 0 deixoll, {tea-the mistllrado; proprio traba/ho,jllntando-se a/go qlle the pertenee, e,
porisso mesmo, t~rnando-o propriedade de/e. Retirando-o do estado comllm em qlle a natllre~~
o e%eoll, anexoll-/he pOI' esse traba/ho a/go qlle 0 exe/Ili do direito ~omllm de olitroS homens
(Locke, John, "Seguodo Iratado sobre 0 GoyelDo", in Locke, Col. "Os Pens adores", Sao Paulo,
Abril Cultural, 1973, p. 51). As coneep90es liberais de Locke acerea do trabalho tem antecedentes
que mergulham nao apenas na cristandade medieval, mas que remontam ao mundo helenico, 0 que
evidentemente nao pode sertratado aqui. Para um desenvolvimento um pouco mais amplo desta
tematica vide Moura, Mauro C. B. de, "A erjatllra erjadora' Notas sobre 0 Iomjsmo e a
Reyolucao Ieeoo-Cjeotjtiea" ,in Moura et alii, Filosofia Politica e Teoria Social, no prelo.



a funyao de espelho ou equivalente, configurando paulatinamente a
hipostase de uma nova figura: a forma dinheiro.

A consolidayao historica de uma mercadoria como equivalente
representa, em verdade, a substantivayao de sua propriedade so-
cial, em detrimento de seus atributos qualitativos. A configurayao
de uma mercadoria como equivalente geral, vale dizer, de uma
mercadoria que expressa a fonna relativa de muitas outras, tennina
por ensejar, pela contumacia, aquilo que Marx designou como a
forma consumada do equivalente geral ou dinheiro5• Ha, pois,
urn transe que leva da mercadoria ao dinheiro e que e inerente a
propria generalizayao da prcitica do intercambio, no longo processo
de instaurayao e consolidayao do mercado. A forma dinheiro pode
ser descrita, tambem, como urn desdobramento da forma
mercadoria, em que sua tensao constitutiva entre os atributos
qualitativos, que servem de suporte para a utilidade, e os
quantitativos, que emanam de sua vida social, enquanto objetos
prciticos produzidos para a troca, resultam numa profunda
reviravolta. A pluralidade de qualidades que diferencia cada
mercadoria como urn objeto pratico singular esfuma-se,
permanecendo apenas a nota comum indiferenciada, a propriedade
social que serve de fundamento a propria comensurabilidade: 0

fato de que todas sac produtos de trabalho humano e, portanto,
tern valor•.cunica qualidade que as toma homogeneas). A fonna
dinheiro, hipostase da forma mercadoria, representa, portanto, sem
peias, a substantivayao da propriedade social dos produtos do
trabalho humano.

Se, em sua genese, a forma dinheiro expressava-se atraves de
mercadorias e, inclusive, suas qualidades fisicas (fundamentos da
utilidade) nao eram indiferentes a sua eleiyao como mercadoria
dinheiraria (por exemplo, a ductibilidade do ouro, etc.), com 0

aprofundamento do processo mercantil-capitalista este arcabouyo
material perde sua relevancia. Em sua expressao monetaria, 0

dinheiro vai paulatinamente rompendo com todos os seus
compromissos tangiveis e, com e1es, com as possibilidades da
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reversibilidade, que, em suas manifestayoes mais arcaicas, permitiam
que a mercadoria dinheiraria fosse tambem consumida por seu valor
de uso (como, por exemplo, as sementes de cacau, 0 gada, ou 0 proprio
ouro, que sempre pode ser convertido emjoias, etc.).

Ao ascender a formas crescentemente desmaterializadas (as
eternas fraudes com 0 valor de face das moedas aplainaram 0

caminho deste processo)6 e puramente contabeis, 0 dinheiro afasta-
se ilTeversivelmente de sua origem no mundo das mercadorias,
pennitindo que se transladasse para 0 mundo virtual... Marx nao
pode ver a consumayao deste processo, mas ja intuia claramente
sua trajetoria quando afirmava que: "A tendencia naturalmente
espontanea do processo de circular;iio de converter a essencia·
aurea da moeda em aparencia aurea ou a moeda num simbolo de
seu conte~ldo metalico ojicial e reconhecida mesmo pelas leis
modernas sobre 0 grau de perda metalica que torna uma per;a
incapaz de circular ou a desmonetariza. Se 0 proprio curso do
dinheiro dissocia 0 conteudo real do conteudo nominal da moeda ,
sua existencia metalica de sua existenciafimcional, eleja contem
latentemente a possibilidade de substituir 0 dinheiro metalico em
sua funr;iio de moeda por senhas de outro materi~l ou por
simbolos"7. Assim, se acompanharmos 0 raciocinio de Marx, 0 fato
de que essa substituiyao se desse por impulsos eletricos, como no
nosso dinheiro virtual, seria mero detalhe tecnico ... Nao se deve
esquecer que isto foi dito no terceiro quartel do seculo XIX, em
plena vigencia do padrao metaIico como lastro para a emissao de
numerclrio!

"As' I' b . ..Iec amac;oes quanto ao alxo teor metaltco das moedas ja eram comuns na Antigiiidade. A
socledade burguesa aprofunda este processo, ate que 0 papel, supostamente lastreado, substituisse
o metal precioso. Porem sua apoteose reside na configurac;ao do dinheiro vittual, sem qualquer
Compromisso sensorial, gerando um dinheiro apenas contante e nao mais sonante! Para a evolu'c;ao
das express6es da fonna dinheiro na sociedade burguesa vide Vilar, PielTe, Oro y Moneda em la
Historia (1450-1920) Barcelona, Ariel, 1974. Caberia acrescentar, ainda, que 0 abandono
delinitivo do padrao-ouro, detenninado pela suspensao da conveltibilidade do d61ar nOlte-
amel;cano em ouro, ocotTida no inicio da decada de setenta, apagou os vestigios da possibilidade
de retolno da tigura dinheiniria Ii mercantil.
7 Marx, Karl, 0 Capital, op. cil., p. 108 [Das Kapital, op. cil., pp. 139-140]
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A configura9ao da riqueza burguesa nao afeta apenas a vida
prosaica dos homens, pelo gerenciamento do processo de satisfa9ao
de suas necessidades, mas a subjetividade humana como urn todo,
Se a utilidade esta tambem detenninada pela fantasia (e e esta
margem de liberdade e de elei9ao que a rnidia propagandistica
procura ferrenhamente influenciar), 0 proprio processo de produ9ao
de objetos prMicos, sob a fonna de mercadorias, desencadeia a
hipostase do valor e, com eli:l,a obnubila9ao do verdadeiro carMer
do processo de trabalho (e das rela96es sociais ai subsumidas) que se
origina. Aqui, tambem, e a mercadoria prosaica ou profana [Profane
Waren] que pennite dilucidar os momentos constitutivos do conjunto
do processo hipostMico que se desdobra em mercadoria, dinheiro e
capital. Neste sentido, Marx afinna 0 seguinte: "Como a forma
mercadoria e a forma mais geral e menos desenvolvida da
propriedade burguesa, raziio porque aparece cedo, embora nao da
mesma maneira dominante e, pOl-tanto, caracteristica como hoje
em dia, seu carateI' fetichista parece ainda relativamente facil de
penetrar"8

Ao conservar 0 arcabou90 material do objeto prMico destinado
a satisfa9ao de necessidades humanas, a forma mercadoria,
enquanto valor de uso, preserva sempre uma facet a transparente,
revelando imediatamente seu carMer inequivoco de produto do
trabalho humano, Ou nas palavras do proprio Marx: "Como valor
de uso, nao ha nada misterioso nela, quer eu a observe sob 0 ponto
de vista de que satisfaz necessidades humanas pelas suas
propriedades, ou que ela somente recebe essas propriedades como
produto do trabalho humano, E evidente que 0 homem pOI' meio
de sua atividade modifica as formas naturais de um modo que lhe
e util"9 0 problema aparece quando os produtos do trabalho
assumem sua fei9ao propriamente mercantil, ou seja, quando os
objetos prMicos , sob a forma de mercadorias, apoderam-se dos
atributos humanos e os apresentam como se fossem seus, quando
a rela9ao social entre os homens apresenta-se como se fosse uma
rela9ao entre coisas autonomizadas frente a seus produtores

A constitui9ao de urn mundo de objetos prMicos independente,
pelo menos, em aparencia, dos sujeitos produtores, configura uma
esfera semi-autonoma (ou mercado), onde as mercadorias
entabulam rela96es sociais a revelia de seus proprios produtores,
travestidos agora em meros custodios, ou guardiaes, encarregados
apenas de leva-Ias ao mercado,ja que "As mercadorias nao podem
pOI' si mesmas ir ao mercado e se trocar"IODestmie, nas palavras
de Marx, "[ ...] ajorma mercadoria e a relar;:aode valordos produtos
do trabalho, na qual ele se representa, nao tem que vel'
absolutamente nada com sua natureza jisica e com as refar;:oes
materiais que dai se originam. Nao e mais nada que determinada
relar;:aosocial entre os proprios lzomens que para efes aqui as-
sume aforma fantasmagorica de uma re/ar;:aoentre coisas"ll

A este fenomeno Marx denomina fetichismo mercantil e esta,
para ele, indissoluvelmente associ ado a produ9ao de mercadorias,
pois emana de seu carMer mediatamente social e, pOl'tanto,
enigmMico: 0 valor. Ao seu estudo Marx dedicou toda a quarta
parte do primeiro capitulo de 0 Capital. POl'em, em sua analise,
ateve-se precipuamente ao exame deste fenomeno em rela9ao a
fonna mercadoria, provavelmente imbuido da cren9a de que aquilo
que seria valido para 0 momento mais prosaico, com muito mais
razao, seria aplicavel as fonnas mais desenvolvidas. Dai que afirme
peremptoriamente, mais adiante, na conclusao do capitulo
subsequente (0 segundo capitulo), que: "0 enigma do fetiche do
dinheiro e, pOl·tanto, apenas 0 enigma do fetiche da mercadoria,
tornado visivel e ojilscante"12

Infelizmente Marx nao dedicou um estudo especial para 0
tratamento especifico do fetichismo do capital, porem, mutatis
mutandis, aquilo que ele asseverou acerca da rela9ao entre 0 fetichismo
da mercadoria e 0 fetichismo do dinheiro, com tanto mais razao, pode
ser afinnado com respeito ao fetichismo do capital.Momento apote6tico
do estranhamento dos produtos do trabalho humano 0 capital, enquanto
figura processual, movimenta-se em conformidade a designios que lhe

IU Ibid., p. 79 [po 99].
" Ibid., p. 71 [po 86].
" Ibid., p. 85 [po 105].

Volume IX - nU 17 - Janeiro - Junho / 2002 - PERSPECTIVA FILOSOFICA

153

• Ibid., p. 77 [po 97].
• Ibid., p. 70 [po 85].

Volume IX - nO 17 ' Janeiro - Junho / 2002 - PERSPECTIVA FILOSOFICA

152



sao constitutivos. A valorizayao do valor [Verwertung des Wertes]
configura seu c6digo genetico, detenninando sua trajet6ria e a do
conjunto do processo de reproduyao social efetuado atraves de sua
mediayao. Caberia assinalar, portanto, que, ao carMer enigmMico
sobreposto das figuras ou momentos que the sao constitutivos, a forma
capital desdobra trayos peculiares da maio I' importancia, dentre os
quais esta 0 desta busca inamovivel do DD, que encerra,per se, um
movimento intencionado, com caracteIisticas analogas as dos atos de
voliyao.

Se as mercadorias profanas necessitam de guardiaes que as levem
ao mercado, 0 capital configura energumenos, que sao apoderados
pela "16gica" do processo de valorizayao e que se comportam como
ventIiloquos, cujos discursos expressam apenas a confonnidade aos
designios do capital. POI' esta razao, pode Marx afinnar, sem rodeios,
que: "A circular;ao simples de mercadorias - a venda para compra
- serve de meio para um objetivo final que estafora da circular;ao,
a apropriar;ao de valores de usa, a satisfar;ao de necessidades. A
circular;ao do dinheiro como capital e, pelo contrario, uma
finalidade em si mesma, pois a valorizar;ao do valor s6 existe dentro
deste movimento sempre renovado. POI' isso 0 movimento do capi-
tal e insaciavel. Como portador consciente desse movimento, 0

possuidor do dinheiro torna-se capitalista. Sua pessoa, ou melhor,
seu bolso, eo ponto de partida e 0ponto de retorno do dinheiro. 0
conte[ldo objetivo daquela circular;ao - a valorizar;ao do valor - e
sua meta subjetiva, e s6 enquanto a apropriar;ao crescente da
riqueza abstrata e 0 [Inico motivo indutor de suas operar;oes, ele
fimciona como capitalista ou capital personificado, dotado de
vontade e consciencia"13.

Estes agentes sociais obedecem as detenninayoes que emanam
de um sujeito automatico [einautomatisches Subjekt], a fonna capital,
que deles se apodera, convertendo-os em energumenos, ventriloquos
ensandecidos que balbuciam monotonamente 0 nhenhenhem 14 da
reproduyao indefinida do processo de valoIizayao do valor, nem que

l.1 Ibid., p. 129 [pp. 166-167]. . .
" Segundo Aurelio Bum'que de Holanda, a etimologia do vocabulo ~ a segu,mte: do tUpl nhe
nhe liel', ou seja, falar, falar, falar, signiticando falat6rw mtenTIlnavel (ct. Fen'ell'a,
Aurelio, Novo Diciolilirio da Lingua Portuguesa, RIO, Nova Frontelra, 1975).
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para isto seja necessario 0 holocausto dos homens de came e osso.
Se, como afinnou Marx, "0 entesourador sacrifica [...] ao.fetiche
do aura osprazeres da carne" I 5 , os energUmenosdo capital sacrificam
a pr6pria alma, emprestando 0 melhor de sua inteligencia para 0

cumprimento deste desiderato da valorizayao indefinida.
Concluindo, parece-me, ademais, relevante indicar, ainda que

sumariamente, uma faceta particulannente insidiosa do fetichismo
do capital, sobre a qual nao me poderei deter suficientemente aqui,
mas parece pertinente aproveitar 0 ensejo para denunciar, de modo
anMogo ao dos idola de Francis Bacon 16, para que se precavejam os
incautos: trata-se da auto-atribuiyao, pelo capital, dos resultados da
ciencia, permitindo-lhe proclamar-se, pela voz ventriloqua de seus
energumenos, em arauto da "modemidade". A constata<;aode que 0

capital promove uma incessante revoluyao das foryas produtivas, em
virtude da pennanente alterayao de sua composiyao organica, com um
peso crescente do "trabalho morto" em relayao ao "vivo", explica seu
profunda interesse pelos resultados da ciencia, porem, nao a converte
num atributo do capital. Inclusive porque ele tambem tolhe os
movimentos da ciencia, submetendo-a a seu Iitmo e interesses, para
nao falar da dilapidayao dos recursos naturais e da destruiyao peri6dica
das foryas produtivas que auspicia, atraves de sucessivas crises ciclicas.
Nao se pode sorrateiramente escamotear a fonte pennanente de
disseminayao de barbarie que se esconde sob 0 manto do culto da
riqueza abstrata. Destarte, confundir capital e modemidade nao passa
de nhenhenhem de energlimeno.,.


