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O valor não é uma substância1 

Pierre Dardot 

 

No primeiro capítulo de um livro justamente notado desde o seu 

aparecimento2, André Orléan busca isolar e identificar uma “estrutura conceitual 

comum” que teria marcado de modo duradouro o pensamento econômico, para 

além mesmo da distinção separadora entre clássicos (Smith, Ricardo, Marx) e 

marginalistas (a tradição que vem de Walras). Ele nomeia essa estrutura de 

“hipótese substancial”: na verdade, todos esses economistas subscreveram uma 

certa concepção de valor que consiste em tomá-lo como uma “substância” ou uma 

“qualidade” que as mercadorias possuem propriamente enquanto objetos. Duas 

“substâncias” foram, assim, destacadas pelos economistas, o valor trabalho (os 

clássicos) e valor de uso (os marginalistas). Em ambos os casos, tratou-se sempre 

de compreender, por meio da objetividade de valor, esta coordenação especial entre 

os indivíduos separados, a qual é a base da ordem mercantil. Em outras palavras, 

“qualquer que seja a substância considerada, essas abordagens compartilham da 

mesma concepção de princípio segundo a qual, para pensar a troca, convém ir além 

da aparência das transações monetárias, a fim de pôr em evidência a presença de 

uma grandeza oculta, logicamente preexistente às transações, e que as organiza”.3  

De acordo com André Orléan, “quatro propriedades” se derivam da hipótese 

substancial, podendo assim serem encontradas tanto nos clássicos quanto nos 

neoclássicos: “o foco na troca simples, a exclusão da moeda, a desconsideração das 

relações de troca e o caráter global do conceito de valor.4 “A concentração do 

interesse na troca direta, de fato, explica-se pela suposição da inerência do valor da 

mercadoria, o que logicamente leva a pensar a troca mercantil como uma extensão 

do escambo (primeira propriedade). Numa tacada, as teorias do valor reduzem o 

dinheiro ao papel de simples instrumento técnico que facilita as trocas (segunda 

propriedade). Portanto, não é surpreendente que as transações, dentro desse 

quadro teórico, sejam irrelevantes, uma vez que elas não afetam a “substância” dos 

bens comercializados (terceira propriedade). Finalmente, esse discurso teórico faz 

do valor a substância do poder ordenador oculto que permite compreender a 

                                                           

1 Tradução de Eleutério F. S. Prado. 

2 André Orléan, L’empire de la valeur, Paris: Seuil, 2011. 

3 Ibid, p. 24. 

4 Ibid, p. 23. 
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economia mercantil como um todo, apesar da autonomia da tomada de decisões dos 

atores privados (quarta de propriedade).  

Sem discutir neste momento essa reconstrução da coerência do discurso da 

Economia Política, é importante notar desde o início que ela permite ao autor, em 

especial, estabelecer as fundações uma teoria do valor como “instituição social-

histórica”. Em outras palavras, trata-se de tornar “compreensível que o valor-

substância e o valor-instituição são duas abordagens irreconciliáveis”,1 mostrando, 

assim, o caráter insuperável da alternativa “substância ou instituição”. Esta 

anotação é dirigida principalmente contra a posição de Marx, autor que, 

supostamente, tentou pensar o valor duplamente como substância e como 

instituição: como substância, por fazer do valor trabalho uma categoria 

transistórica, supostamente válida as relações de produção em geral; como 

instituição, por fazer da forma mercadoria dos produtos do trabalho uma forma 

historicamente determinada, proveniente de uma relação social específica, ou seja, 

àquela que ocorre na produção de mercadorias.  

Em suma, a abordagem do valor em termos de substância desvia o 

pensamento em direção a uma concepção “naturalista”, exatamente oposta à 

abordagem do valor em termos de instituição; eis, porém, que somente essa última 

pode restaurar o carácter histórico do valor. A alternativa opõe, portanto, a quase 

naturalidade da substância à historicidade da instituição. A substancialidade do valor 

ressurge nos textos em que Marx procura determinar quantitativamente este último 

pelo tempo de trabalho socialmente necessário; o seu caráter “instituição”, 

inversamente, será afirmado nas páginas famosos do capítulo I de O capital 

dedicadas ao “fetichismo da mercadoria”. Há aí, pois, uma “contradição flagrante” 

da qual se pode sair somente pensando o valor como “instituição básica da 

economia de mercado”.2  

É preciso questionar aqui a relevância desta disjunção, perguntando em 

primeiro lugar – e sobretudo – que conceito de “substância” aparece na 

argumentação de Marx, pois ele continua sendo assaltado por leituras amplamente 

divergentes quanto à sua significação. Na verdade, trata-se como efeito de uma 

maneira de prejulgar a sua centralidade no texto de Marx, o que – acredita-se aqui 

– apenas dificulta qualquer tentativa de estender seu pensamento além de seus 

limites, a fim de avançar na compreensão das formas assumidas pelo valor no 

capitalismo contemporâneo. 

                                                           

1 Ibid, p. 44-45. 

2 Ibid, p. 44. 
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A categoria metafísica de “substância” 

No cerne da crítica endereçada a Marx há uma reprovação de 

“substancialismo”. Na verdade, essa censura lhe foi dirigida muito cedo. Isaak I. 

Rubin já tinha observado, em 1920, que a maioria das críticas à teoria de Marx 

visam o seu argumento de que a equalização de duas mercadorias diferentes (tais 

como trigo e ferro) pressupõe a presença de algo comum e que esse algo não pode 

ser senão o trabalho enquanto formador do valor.1 É surpreendente constatar que 

essa mesma crítica tenha sido feita, com larga unanimidade, por tantos autores 

distintos entre si, tais como Karl Popper, em nome de uma certa ideia de ciência, ou 

Henri Denis, numa perspectiva neo-hegeliana.2 Ademais, é também surpreendente 

ver como ela continua sendo repetida por muitos economistas ansiosos para renovar 

a crítica do capitalismo.  

É assim que Frédéric Lordon vem afirmar da teoria marxista da exploração 

que ela “apenas tem sentido quando se encontra basicamente articulada à uma 

teoria substancialista do valor trabalho”. E que, para seguir com essa definição de 

exploração, é preciso “acolher uma teoria substancialista de valor em que esta 

figura como o tempo de trabalho abstrato. ”3 “Longe de reclamar para si o privilégio 

da novidade, essa crítica reconhece a sua dívida com a análise da teoria do valor 

feita por Castoriadis, no primeiro volume de As encruzilhadas do labirinto: a 

expressão “instituição histórico-social” utilizada por André Orléan faz referência 

explicita a Castoriadis; além do mais, ele é aí citado longamente e de forma 

elogiosa.4 Sabe-se bem que este último havia feito um julgamento severo sobre a 

dedução do valor: “o primeiro capítulo de O Capital é metafísico”. E “a razão disso é 

precisamente a concepção do valor como substância social comum”, ou seja, como 

“substância/essência homogênea”, o que denota uma influência hegeliana direta.5 

Há, no entanto, uma outra leitura dessa mesma passagem em que Marx 

introduz a ideia do valor como “substância social comum” que leva – e isto pode ser 

                                                           

1 Isaak I Roubine, Essais sur la théorie de la valeur de Marx, Paris: François Maspero, 
1978, p. 153. 

2 Karl Popper, em La sociéte ouverte et ses ennemis, Paris : Seuil, 1979, p. 115, 
afirma que a teoria marxista do valor “é essencialmente metafísica”; Henri Denis, em 
L’économie de Marx, histoire d’um échec, Paris: PUF, 1980, encontra em Marx uma 
contradição insuperável entre uma concepção hegeliana do capital como “processo auto 
criador” e a teoria ricardiana do valor trabalho como “substância” ou “coisa”.  

3 Frédéric Lordon, Capitalism, désir et servitude, Paris: La Fabrique, 2010, p. 148. 

4 André Orléan, op. Cit., p. 46-47. 

5 Cornelius Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe 1, Valeur, égalité, justice, 
politique de Marx à Aristote et d’Aristote à nous, Paris: Points, 1998, p. 329-330. 
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dito sem medo de engano – a uma conclusão diametralmente oposta. Com efeito, 

Moishe Postone interpretou essa formulação como expressão relevante de uma 

forma de argumentação “essencializante”, uma vez que o valor aí “é sim deduzido 

como expressão de uma substância comum a todas as mercadorias (e “substância” 

é sim aí empregada no sentido filosófico tradicional)”.1 Porém, mesmo pensando 

essa substância como essência, Marx – considera ele – não pretendeu estabelecer 

assim, verdadeiramente, a realidade do valor. Na verdade, ele apenas tratou de 

apresentar uma forma de pensamento própria ao capitalismo, com a intenção de 

desenvolver uma “crítica imanente”. Assim, a identificação do valor com uma 

substância, longe de revelar uma concepção própria de Marx, sobressai como um 

“metacomentário” relativo à essa forma de pensamento. 

 Sob a aparência de uma dedução “a-histórica” do valor, portanto, é preciso 

enxergar uma crítica às formas de pensamento “substancialistas” próprias do 

capitalismo, na medida mesmo em que elas próprias condenam a interpretar mal a 

especificidade histórica da estrutura social da qual procedem organicamente. O que 

na leitura precedente (naquela de Castoriadis/Orléan) vale como crítica de Marx, 

retorna agora sutilmente, por si mesma, como crítica de Marx às formas capitalistas 

de pensamento: o modo de dedução do primeiro capítulo empresta 

deliberadamente, por escrúpulo metodológico poderia alguém dizer, um caráter a-

histórico a um conteúdo que precisa ser criticado. É a regra de imanência que exige 

tal empréstimo à crítica, impedindo-a de invocar um ponto de vista exterior em 

relação àquele que consiste em examinar tudo como um momento dado da 

exposição. É ele, precisamente, que permite escapar de todos aqueles argumentos 

que atribuem precocemente à Marx um “substancialismo”, o qual ele próprio 

entende combater em seu próprio terreno e por meio de seus modos de 

argumentação.  

Embora Postone não pareça abrir espaço para o conceito de instituição, é 

evidente que a sua interpretação visa sublinhar a especificidade histórica das 

determinações da produção de mercadorias e assim, em primeiro lugar, a do valor. 

O confronto das duas leituras que acabam de ser mencionadas (por um lado, a de 

Castoriadis/Orléan e, por outro, a de Postone) põe diretamente a questão de saber 

se a categoria substância é compreendida univocamente por ambas. Cumpre sugerir 

que ambos esses lados parecem por igual ênfase na ligação da substância à 

essência, e, se este é o caso, cumpre também indagar como essa mesma 

                                                           

1 Moishe Postone, Temps, travail et domination sociale, Paris: Mille et Une Nuits, 
2009, p. 212, note 2. 
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compreensão pode levar a conclusões tão fortemente opostas. De fato, enquanto 

que na primeira leitura, o apelo à categoria de substância se constitui num 

obstáculo para a apreensão da especificidade histórica das relações mercantis, na 

segunda, ao contrário, é ele quem abre a porta, pelo menos indiretamente, para 

uma compreensão das formas assumidas pela dominação capitalista 

contemporânea. Ao examinar as duas leituras alternadamente é possível apreender 

o que elas realmente podem ensinar sobre o sentido dado pelo próprio Marx à noção 

de “substância” no primeiro capítulo de O Capital. 

 

Um "exemplo geométrico simples" 

Releia-se a passagem litigiosa em que Marx apresenta a redução a “algo 

comum” de mesma grandeza como uma condição necessária da relação de troca 

entre duas mercadorias de espécies diferentes (um quarter de trigo = um quintal de 

ferro). Não se trata, neste momento de sua apresentação, de analisar essa relação 

em si mesma. Ela é aí convocada apenas para introduzir o conceito de substância de 

valor. Eis que, logo após o parágrafo precedente, já se podia inferir que a extrema 

diversidade dos valores de troca (mannigfache Tauschwerte) de uma mesma 

mercadoria punha a necessidade de um “algo igual” do qual tais valores de troca 

seriam a expressão.1  

Em outras palavras, do parágrafo precedente àquele que agora clama por 

atenção, passa-se da consideração de uma série de relações de troca para uma 

única mercadoria (um quarto do trigo = uma quantidade x de graxa, y seda, z de 

ouro, etc.) para uma única relação de troca entre duas mercadorias (um quarter do 

trigo = um quintal de ferro). No primeiro caso, devido à grande diversidade dos 

valores de troca para uma mesma mercadoria, conclui-se pela necessidade de um 

“algo igual” (ein Gleiches) que se exprime por meio desses múltiplos valores de 

troca, tornando possível sua igualdade; no segundo caso, da igualdade das duas 

mercadorias numa única relação, chega-se à necessidade de que há um “algo em 

comum” (ein Gemeinsames) nessas duas espécies diferentes de mercadoria e que 

torna possível a sua igualdade.  

O objetivo é sempre mostrar a condição de possibilidade da relação de troca 

como relação de igualdade, seja de uma multiplicidade de relações de troca entre 

                                                           

1 A propósito dessa passagem, Isaak I. Roubine, observa muito acertadamente que 
“Marx não expressa aí um caso individual de equalização de uma mercadoria com outra” – 
pois, o seu ponto de partida “é a estrutura concreta da economia mercantil, e não um método 
puramente lógico de comparação de duas mercadorias entre si” (Isaak Roubine, Essais sur la 
théorie de la valeur de Marx, op. cit., p. 154).  
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uma mercadoria com outras diferentes dela, seja de uma única relação de troca 

entre duas mercadorias diferentes entre si. Neste último caso, a equação expressa o 

valor de troca de uma mercadoria (um quarter de trigo), enquanto que na 

precedente cada uma expressa um valor de troca diferente da mesma mercadoria, 

de tal modo que se tem não uma, mas uma série de valores de troca (sempre do 

mesmo quarter de trigo). Mas esse algo igual ou comum pode tornar possível a 

igualação de coisas qualitativamente muito diferentes entre si mesmas apenas na 

medida em que faz essas coisas tornarem-se comensuráveis. Em relação à 

diversidade das múltiplas relações de igualdade referidas a uma mesma mercadoria, 

a relação simples de igualdade entre duas mercadorias oferece aqui uma vantagem, 

que é a de destacar melhor a necessidade de uma redução.1 

Para se fazer entender, Marx recorre, então, ao que ele chama de “exemplo 

geométrico simples”. A fim de comparar as áreas de todas as figuras compostas por 

linhas retas deve-se, primeiro, decompô-las em triângulos, de tal sorte que se 

obtém assim muitos triângulos. Esta primeira operação permite passar de uma 

diversidade extrema, daquela que vai de todas as possíveis figuras feitas por meio 

de retas para uma diversidade menor, formada por alguns poucos triângulos. Para 

tornar comensurável entre si essa diversidade menor, uma segunda operação torna-

se necessária. “Em seguida” – acrescenta Marx – “é preciso reduzir os próprios 

triângulos a uma expressão totalmente diferente de sua face visível (sichtbaren 

Figur), isto é, à metade do produto da base pela altura. Da mesma forma (ebenso), 

os valores de troca das mercadorias devem ser reduzidos a algo comum que eles 

têm mais ou menos”2. O “mesmo” que abre a segunda frase indica claramente que 

se trata de uma analogia; eis que se tem uma relação entre duas relações, a qual 

deve também ser explicitada. Nesta analogia, fica claro que aos diferentes 

triângulos correspondem aos diferentes valores de troca, pois estes “devem ser 

reduzidos” tal como “são reduzidos” os triângulos. A redução opera num caso como 

no outro sobre uma “diversidade”; eis que ela permite identificar o “algo comum 

qualquer” tanto aos diferentes triângulos como aos diferentes valores de troca.  

Em que diferem os triângulos uns dos outros? Por suas figuras, isto é, por 

suas formas diretamente observáveis (triângulo isósceles, triângulo equilátero, 

                                                           

1 Isto significa, simplesmente, que nessa fase não pode haver qualquer questão sobre 
as determinações da forma simples de valor (uma relação de igualdade entre dois bens); 
menos ainda se trata de expor a gênese da forma desenvolvida ou do valor total (um grande 
número de relações exprimindo o valor de troca de uma mercadoria) a partir da forma simples 
valor, o que aliás será efetuado na quarta seção do primeiro capítulo de O Capital. 

2 Karl Marx, Le Capital, livre I, tradução de Jean-Pierre Lefebvre, Paris: PUF, 2006, p. 
42 (Tradução nossa). 
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triângulo escaleno, etc.) e por suas dimensões. Em que diferem entre si os valores 

de troca? Pelas diferentes proporções nas quais uma mesma mercadoria se troca 

com outras mercadorias de diferentes espécies. Em que consiste este algo comum 

aos diferentes triângulos uma vez que foram reduzidos a partir de sua diversidade? 

Consiste de uma expressão totalmente diferente de suas figuras visíveis, ou seja, da 

metade do produto da base pela altura: há, na realidade, uma forma concreta de 

medir a superfície do triângulo, o que não é sem importância quando se tem 

lembrança de que se trata aqui de comparar superfícies.  

A medida pressupõe a comensurabilidade e esta, por sua vez, um “algo 

comum” que o exemplo geométrico tem a principal função de mostrar.  O que é 

este algo comum aos diferentes valores de troca uma vez que a sua diversidade foi 

devidamente reduzida? Ao respeitar estritamente a lógica da analogia, deve-se 

deduzir que o valor de troca das mercadorias expõe um “mais ou menos” desse algo 

comum, assim como as várias figuras do triângulo visível expõe também um “mais 

ou menos”, o qual foi obtido por redução a partir da diversidade dos polígonos. 

Neste último exemplo, o que é variável é o “valor” daquele produto (no sentido 

aritmético do termo), mas o que é idêntico para todos os triângulos, qualquer que 

seja a sua figura visível, e que nesse sentido permanece invariante, é a 

“propriedade” de ser metade do produto da base pela altura. 

Numa nota de Volume III das Teorias da mais-valia,1 Marx apresenta um 

exemplo que vai exatamente na mesma direção, embora não diga respeito à 

igualdade de superfícies de  triângulos diferentes, mas à igualdade de área de um 

triângulo A e de um paralelogramo B. Ele explica que a igualdade dessas duas 

superfícies não vem simplesmente de que a área do triângulo A “é expressa” no 

paralelogramo B e, reciprocamente, que a área do paralelogramo B “é expressa” no 

triângulo A. Eis que significa também, explica, que A = (a x b)/2  e B = (a x b)/2.2 

Em outras palavras, trata-se da mesma propriedade que aparece tanto no triângulo 

A quanto no paralelogramo B, de modo que, enquanto superfícies, A e B “são 

consideradas aqui como sendo a mesma coisa, equivalentes, mesmo se, enquanto 

triângulo e paralelogramo, sejam bem diferentes entre si. “Ao pôr essas diferenças 

na forma de uma equação fica pressuposto que triângulo e paralelogramo 

“expressam a mesma unidade”. A analogia é clara: a igualdade dos objetos trocados 

não significa somente que o valor de troca do objeto X "é expresso” no outro objeto 

                                                           

1 Karl Marx, Théories sur la plus-value, tome III, Paris: Editions Sociales, 1976, p. 
170. 

2 Nessas duas equações, a é altura e b é a base; contudo, no caso do paralelogramo, 
b designa na realidade a soma das duas bases, isto é, os seus lados mais longos. 
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ou, inversamente, que o valor de troca desse último objeto “é expresso” como no 

objeto X, pois significa, isto sim, que os dois objetos trocados “expressam uma 

mesma unidade”, a saber, a mesma propriedade, a de ser cristalização da mesma 

“substância social comum”. 

 

Da relação de troca ao trabalho como “substância criadora do valor” 

Toda a questão resume-se à identificação do algo comum aos diferentes 

valores de troca, sabendo que esse algo é tão diferente dos valores de troca das 

mercadorias quanto o é a metade do produto da base pela altura em relação às 

figuras visíveis do triângulo. Eis que a função da analogia escolhida por Marx 

consiste precisamente em ajudar a selecionar aquilo que a redução deve isolar no 

caso específico dos valores de troca. Tem-se, portanto, de aceitar a orientação 

dessa analogia para ter alguma chance de entender o que Marx quer dizer. O seu 

raciocínio tem dois momentos. No primeiro, dá-se a exclusão de todas as 

“propriedades naturais” das mercadorias (sejam elas físicas, químicas, geométricas, 

etc.), pois estas pertencem a seus valores de uso. Esta exclusão é ainda mais 

necessária já que não faz mais do que prolongar a abstração pela qual, tendo 

considerado já o valor de uso das mercadorias, passou-se a considerar o seu valor 

de troca, isto é, a relação de troca entre uma dada mercadoria com outra ou com 

muitas outras de diferentes espécies. Como disse Marx num passo adiante: “nas 

relações de troca das mercadorias propriamente ditas, os valores de troca aparecem 

já como algo completamente independente de seu valor em uso”.1  

Em consequência, é preciso ir mais longe, fazendo agora realmente a 

abstração (em alemão: Abstrahiert man nun wirklich) do valor de uso dos produtos 

do trabalho. O ato que consiste em fazer “realmente” essa abstração constitui-se 

precisamente no segundo momento do raciocínio de Marx. Como entender esse 

“realmente”, dado que ele sugere que a abstração necessária à consideração inicial 

do valor de troca mostra-se “agora” como insuficiente? Justamente depois de 

lembrar que todos os valores de uso são iguais uma vez que a relação de troca já 

está dada como relação puramente quantitativa, Marx prossegue introduzindo pela 

primeira vez a palavra “agora”: “Ao se fazer agora [nun, ou seja, agora se pode 

tentar determinar o algo em comum que torna possível a relação de troca como 

relação de igualdade] abstração do valor de uso dos corpos das mercadorias, não 

                                                           

1 Karl Marx, Le Capital, op. cit., p.43 (a tradução de J. P. Lefebvre introduz 
corretamente um “já” para explicitar o sentido da passagem “erschien” que reenvia ao 
momento preciso em que o valor de troca é introduzido na exposição (Ibid, p. 41).  
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resta nenhuma outra propriedade (Eigenschaft): a de serem produtos do trabalho”.1 

Ainda mais, é também necessário que essa propriedade seja determinada antes que 

o “resíduo” da abstração seja identificado positivamente como “algo em comum”: 

com efeito, as mercadorias poderiam muito bem serem reduzidas à propriedade de 

serem produtos do trabalho, mas de tal maneira que os trabalhos fossem ainda 

considerados em suas diversas formas concretas (isto é, como trabalho de 

carpinteiro, de pedreiro, de fiador, etc.), ao invés de serem considerados apenas 

como “trabalho humano idêntico” ou como “trabalho humano abstrato”. Neste caso, 

não se estaria fazendo “realmente” abstração dos valores de uso, pois os diferentes 

trabalhos ainda seriam visados como trabalhos úteis, os quais tomam esta ou 

aquela forma particular, ou seja, como trabalho produtor de valores de uso. A 

diferença qualitativa dos valores de uso das mercadorias continuaria a se refletir nas 

diferenças qualitativas dos trabalhos produtores dessas mercadorias.  

Em outros termos, desde que seja tratada consequentemente, a abstração 

do valor de uso não deve ser aplicada somente aos produtos do trabalho, mas 

também ao próprio trabalho. É somente a este preço que se pode identificar o algo 

em comum que é condição de possibilidade da relação de troca como relação de 

igualdade: “O que essas coisas já expõem (nur noch Diese Dinge stellen dar...) é 

que foi gasta força de trabalho humana em sua produção, que trabalho humano foi 

nelas acumulado. É por meio da cristalização dessa substância social comum (dieser 

ihnen gemeinschaflichen gesellschaflichen Substanz) que eles se tornam valores: 

valores mercantis”2 É somente nesse contexto, e somente nesses termos, que o 

algo comum às diferentes mercadorias trocadas vem a ser, pela primeira vez, 

designado como “substância”. 

O que designa, precisamente, esse termo cuja carga metafísica ainda hoje 

parece tão ofuscante? E que tem levado, ademais, a dispensar o questionamento 

quanto ao suposto “substancialismo” de Marx? O termo é aqui equivalente ao de 

“conteúdo” (Inhalt), o qual foi introduzido por Marx junto com os de “modo de 

expressão” e de “forma fenomenal” que lhe são correlativos, no momento em que 

                                                           

1 Ibid, p. 42. 

2 Ibid, p. 43. Retraduzimos para restituir todo sentido ao verbo “darstellen” que 
significa propriamente “expor” ou “apresentar”. Encontra-se na primeira edição alemã uma 
formulação muito próxima: “a substância social comum que se apresenta somente de modo 
diverso nos diferentes valores de uso é – o “trabalho” (Paul-Dominique Dognin, Les “sentiers 
escarpés” de Karl Marx, tomo I, Les Editions du Cerf, 1977, p. 27, tradução modificada).  
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ele considerou os vários valores de troca de uma mesma mercadoria.1 Desse ponto 

de vista, a menção à substância dos valores de troca recupera os sentidos de 

conteúdo e de forma ou de modo de expressão. É preciso ir mais longe, dando a 

essa substância-conteúdo o sentido metafísico de “realidade auto-subsistente”? 

Certamente, contra um certo relativismo, Marx quer afirmar que a variabilidade dos 

valores de troca das mercadorias não é indefinida ou arbitrária. Ele o afirma em 

particular contra Samuel Bailey, que objetou à ideia de “valor intrínseco”, 

mencionando que não se podia falar do valor de uma mercadoria a não ser por 

referência a uma outra mercadoria com a qual é comparada, da mesma maneira 

que não se podia falar da distância de um objeto “sem ter em vista um outro objeto 

que esteja em relação de lonjura com o primeiro”.2  

Marx, em seguida, mostra que a distância como relação entre duas coisas 

pressupõe, ela própria, uma certa unidade ou identidade: “qual a distância entre a 

sílaba e uma mesa? A questão é destituída de sentido. Ao falar da distância entre 

duas coisas fala-se também de sua diferença no espaço. Assim, pode-se igualá-las 

desde que ambas sejam existências do espaço e só depois de tê-las equalizado sub 

specie spatii é que se torna possível distingui-las como diferentes pontos do espaço. 

Pois, o pertencimento ao espaço é a sua unidade. 3 Mesmo sendo, sem dúvida, 

menos elaborado do que o da redução dos triângulos, este exemplo está longe de 

ser desprovido de interesse ou de revelar apenas a “fraqueza” ou a “insuficiência” 

da argumentação de Marx.4 A distância entre duas coisas é aqui um analogon da 

relação de troca entre duas mercadorias: assim como a relação de distância 

pressupõe como sua condição de possibilidade o pertencimento das duas coisas ao 

espaço (o que explica suficientemente que não se possa medir a distância entre 

uma sílaba e uma mesa), a relação de troca pressupõe como sua condição de 

possibilidade que as duas mercadorias pertençam à mesma substância social, a qual 

não é outra coisa do que o trabalho humano abstrato. Pertencer ao espaço é o que 

põe em “unidade” os dois pontos distantes um do outro, ou seja, o que define o seu 

                                                           

1 Ibid, p. 41. Reencontram-se esses dois conceitos de “modo de expressão” e de 
“forma fenomenal” justamente depois da identificação do valor com trabalho humano abstrato, 
um trabalho que constitui a sua substância.  

2 Karl Marx, Théories sur la plus-value, tomo III, op. cit., p. 169. 

3 Ibid, p.169-170. É justamente depois dessa passagem que Marx desenvolve, numa 
nota, o exemplo da igualdade das superfícies do triângulo e do paralelogramo acima 
mencionada. 

4 Como pensa Henri Denis, op. cit., p. 166, que confunde irrefletidamente analogia 
geométrica com analogia química ao objetar à Marx que “a presença de dois corpos no espaço 
não permite determinar, por exemplo, porque eles se combinam quimicamente numa relação 
quantitativa determinada” (Ibid).  
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“algo em comum”, do mesmo modo, como ser cristalizações de trabalho como 

“substância social comum” vem a ser o “algo comum” das duas mercadorias 

equalizadas pela relação de troca, portanto, novamente, aquilo que põe a sua 

“unidade”.  

Assim, não poderia ocorrer ao espírito de ninguém reprovar Marx por fazer 

do espaço uma “substância”, no sentido metafísico desse termo: falar de diferença 

“no” espaço não autoriza em nada dizer, nem mesmo indiretamente, que o espaço 

é, enquanto “coisa”, o “suporte” das duas “coisas” que ocupam diferentes posições 

no espaço; ao contrário, convida a pensar que a sua redução ao espaço é a 

condição de possibilidade de tomar a distância como determinação quantitativa.   

Da mesma forma, dizer que a redução dos valores de troca das mercadorias 

ao trabalho é a condição de possibilidade da medida inscrita em sua relação de 

igualdade não leva a erigir o trabalho indiferenciado como “suporte” ou “substrato” 

dos valores de troca, reduzindo-os, assim, à “acidentes” dessa substância. Para 

dizer de outra forma, como o trabalho está na relação de troca entre duas 

mercadorias do mesmo modo que o espaço está na distância entre dois pontos, o 

trabalho abstrato não é a “substância” metafísica dos valores de troca ou das 

mercadorias. Ele não é uma coisa que sustenta outras coisas, ele não porta nada, 

ele é precisamente aquilo que as mercadorias têm em comum enquanto valores de 

troca e a que elas são reduzidas na e por meio da relação de troca. Ele não 

preexiste realmente como “coisa” posta em relação, ele não é nada fora e 

independentemente das relações que são assim construídas; ele é engendrado 

junto, ao mesmo tempo que as relações e por meio delas. 

É somente a partir deste ponto de vista que se pode apreciar toda o alcance 

da analogia geométrica utilizada por Marx no primeiro capítulo de O Capital. Vê-se, 

assim, que vantagem ela apresenta em relação à distância entre dois pontos: visa 

explicitamente a questão da operação de redução de triângulos a uma mesma 

medida de área, a qual se afigura de modo mais significativo do que a operação de 

equalização dos pontos na determinação da relação de distância, pois se trata de 

apreender a redução dos valores de câmbio à “substância” do trabalho. Sabe-se 

também que, no primeiro capítulo da Crítica da Economia Política de 1859, ele havia 

empregado uma metáfora bem diferente:  referindo-se à redução dos trabalhos a 

um mesmo trabalho indiferenciado que não admite senão diferenças quantitativas, 

afirmou que essa redução era, sem dúvida, uma “abstração” (Abstraktion) e que a 

resolução (Auflösung) de todas as mercadorias em tempo de trabalho não era nem 
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uma abstração maior, nem menos real, do que a “resolução em ar todos os corpos 

orgânicos”.1  

Certamente que ambos os exemplos estão obrigados a mostrar por analogia 

àquilo a que são reduzidas as mercadorias vistas como valores de troca: o ar é o 

constituinte comum de todos os corpos orgânicos, independentemente da proporção 

específica que se realiza na composição química de cada um deles; as superfícies de 

todos os triângulos têm em comum a propriedade de serem medidas pela metade 

do produto da base pela altura, de tal modo que esta propriedade se mostra como a 

variável “valor” deste produto; ora, todos os valores de troca das mercadorias têm 

em comum terem sido produzidos pelo trabalho humano indiferenciado, por mais 

variável que possa ser a quantidade dessa substância social que elas expõem ou 

apresentam na troca.  

No entanto, o ganho representado pelo abandono da metáfora naturalista 

em favor do “exemplo geométrico” aparece no fato de que a dimensão prática do 

ato de redução aparece claramente na analogia geométrica ao passo que não se 

mostra perceptível na analogia química. Mas enquanto que nesse último caso é o 

geômetra, em seu pensamento, quem realiza o ato de redução, na troca mercantil é 

o processo social de produção que realiza o ato de redução/abstração: “essa 

redução aparece como uma abstração, mas é uma abstração que tem lugar todos os 

dias (alltäglich) no processo social de produção”.2 Chega-se aqui, sem dúvida, a um 

ponto essencial: é só na efetividade prática que o ato que a redução/equalização se 

realiza. Vê-se que Marx emprega o termo “substância” de uma maneira singular, a 

qual não deve muito ao significado propriamente metafísico, tal como foi 

consagrado por toda uma tradição que vem de Aristóteles.  

Assim como o espaço idêntico a que são reduzidas as coisas que estão 

distantes umas das outras, a superfície idêntica à qual são reduzidos os diferentes 

triângulos não é uma substância no sentido metafísico de res. Eis que é preciso 

chegar a esta conclusão: relativamente aos valores de troca, o “algo” em comum, 

que é trabalho igual, não é uma “coisa”, não é mesmo um “algo” dotado de 

existência independente, é apenas uma situação de “algo”, e nada mais. Que esse 

algo esteja escondido e invisível não é suficiente para torná-lo uma “substância”. 

Portanto, deve-se dizer que, para Marx, no contexto dessa argumentação que vai do 

valor de troca ao valor, o “algo comum” em duas coisas diferentes, que não é nem 

                                                           

1 Karl Marx, Contibution à la critique de l’économie politique, Paris: Editions Sociales, 
1957, p. 10. 

2 Ibid, p. 10 
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uma dessas duas coisas, não é por si só uma “coisa” no sentido de realidade auto-

subsistente e que preexiste à posição da relação.  

Resta, porém, que não se pode ignorar um outro significado do mesmo 

termo que aparece ainda na primeira parte do primeiro capítulo de O Capital. Com 

efeito, como as mercadorias não são valores senão na forma de cristais desta 

substância social comum que é o trabalho, Marx conclui em sequência: “o algo em 

comum (Das Gemeinsame) que se apresenta na relação de troca ou no valor de 

troca das mercadorias é o seu valor”.1 Passa-se assim, em algumas linhas, da 

identificação do “algo em comum” ao trabalho à sua identificação ao valor, por meio 

da identificação do valor à cristal da substância social do trabalho.  

Põe-se, portanto, a questão de saber como determinar a natureza da 

relação entre trabalho e valor. Falando abruptamente, é preciso inferir daí a 

identidade pura e simples do valor ao trabalho? É preciso concluir que o trabalho é 

uma substância, que o valor é em si mesmo uma substância?2 A acusação de 

“substancialismo” não se sustenta a si mesma melhor por meio dessa dupla 

inferência que vai do trabalho como substância-suporte para o valor como 

substância-suporte? De qualquer forma, tem-se que esclarecer este ponto 

prestando atenção à fórmula pela qual o trabalho é a “substância formadora de 

valor” (wertbildenden Substanz). Essa formulação não se afigura isolada, já que 

Marx fala em sequência de um trabalho “que forma (bildet) a substância de valor”.3 

Aqui ainda não é possível atribuir ao termo substância o significado 

metafísico de substrato independente. Afirmar que o trabalho forma o valor é o 

mesmo que dizer que o valor é “feito” de trabalho humano idêntico, é responder à 

pergunta: do que o valor é feito? É claro que não se deve confundir esse “do que” 

com o “o que” na medida em que o “do que” significa “como”, enquanto que o “o 

que” significa “de que espécie”. É por isso que Marx indica que o trabalho útil, não 

valendo mais do que qualitativamente, constitui o “o que” (was) e o “como” (wie) 

do trabalho, enquanto que o trabalho que vale apenas quantitativamente 

corresponde ao quanto (Wieviel), ou seja, a sua duração.4 No entanto, não se deve 

perder de vista que o trabalho formador do valor é ele mesmo, também, qualitativo 

                                                           

1 Karl Marx, Le Capital, op. cit., p. 43 (substituímos “o que há de comum” por “algo 
em comum” para ressaltar a continuidade da terminologia de Marx ao longo de todo desse 
desenvolvimento).  

2 Orléan fala assim da “substância valor” que teria em Marx o estatuto de uma 
“hipótese a priori” (André Orléan, L’empire de la valeur, op. cit., p. 26). 

3 Ibid, p. 44. 

4 Ibid, p. 51. 
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e não apenas quantitativo, uma vez que consiste na identidade qualitativa dos 

trabalhos quantitativamente diferentes.1  

Portanto, se alguém quer pensar a qualquer custo a “substância” do valor 

em termos aristotélicos, ele deve então dizer que o trabalho é a causa material do 

valor, e não que ele é a causa formal ou essencial, uma vez que assim volta a 

pensar o valor como matéria ao qual o trabalho dá forma. Dir-se-á, então, não que 

o trabalho vem a ser a essência do valor, nem que o valor é trabalho, mas mais 

precisamente que o valor é feito de trabalho (o genitivo tem aqui a função de 

significar como o valor é feito).2 Pode-se objetar que a noção aristotélica que 

melhor convém aqui é a de causa eficiente: se de fato o trabalho forma o valor das 

mercadorias, é porque ele é a de causa produtiva desse efeito que é o valor. Mas 

isso implica em assumir uma relação de exterioridade entre o trabalho e o valor, o 

que se acomoda mal às formulações de Marx. Na verdade, se causa eficiente 

houver, trata-se daquela que relaciona o trabalho aos seus produtos.  

Mas, falando rigorosamente, deve-se dizer que o trabalho “forma” ou “constitui” 

(bildet) o valor de duas maneiras diferentes: na qualidade de “trabalho útil 

concreto”, ele é o elemento constitutivo do valor de uso das mercadorias, mas na 

qualidade de trabalho humano idêntico, é a “substância” de seu valor.3  

Qualquer que seja a qualidade sob a qual se considera o trabalho, continua 

a ser verdade que se objetiva em seus produtos e que, nesse sentido, passa ou 

transmite a seus produtos uma qualidade que é sua. Mas existem dois modos de 

“objetivação” ou “exposição” e eles correspondem às duas qualidades sob as quais 

pode ser considerado, trabalho útil e trabalho humano idêntico. O importante é 

entender que a redução do valor de troca das mercadorias ao seu valor não é mais 

do que consequência da redução por meio da qual é feita abstração da forma útil 

dos diferentes trabalhos que produzem essas mercadorias. O trabalho que se 

“expõe” no valor das mercadorias é, assim, trabalho “reduzido” à mesma qualidade 

                                                           

1 Sobre esse ponto, recomendo ler a obra, Marx, prénom: Karl, Gallimard, 2012, p. 
486. 

2 Essa proposição não equivale a uma tautologia contrariamente ao que sugere Henri 
Denis que passa muito celeremente do “valor é de trabalho” para o “valor é trabalho” e depois 
a “o valor é valor”, mantendo a suposição de que o trabalho é “criador de valor” (Henri Denis, 
L’économie de Marx, op. cit., p. 120).  

3 Karl Marx, Le Capital, op. cit., p. 51: confecção e tecelagem são os “elementos 
constitutivos” (Bildungselemente) dos valores de uso roupa e pano em razão de suas 
diferenças qualitativas, mas elas não são substância (Substanz... sind sie) do valor-roupa e do 
valor-pano senão em sua qualidade de trabalho humano, o que é uma maneira de dizer que o 
ser da “substância” do valor é os de “constituir”. Vê-se que não é sem razão que a tradução de 
J. P. Lefebvre escolhe traduzir bilden por “constituir” antes do que por “formar”, termo que 
pode significar também “fabricar”. 
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de trabalho humano idêntico. E é precisamente enquanto tal que ele produz uma 

mercadoria cujo valor consiste de uma “cristalização” ou “congelamento” do 

trabalho humano idêntico. E é, finalmente, por isso que o valor de troca dessa 

mercadoria é reduzido a “algo em comum” que constitui o seu valor. Portanto, não é 

surpreendente que a redução dos trabalhos úteis ao trabalho humano idêntico 

consiste de “um processo social que se dá às costas dos produtores”1, assim como a 

redução dos valores de troca ao trabalho humano idêntico aparece como um ato 

que se realiza “todos os dias” no processo social de produção. Ao se desejar 

compreender melhor a relação do trabalho com o valor, respeitando estritamente o 

vocabulário de Marx, é preciso dizer que o trabalho “forma” ou “constitui” (bildet) o 

valor e que o valor “expõe” (darstellt) o trabalho que o constitui. É preciso concluir, 

pois, dizendo que nada há aí que justifique o apelo à categoria metafísica de 

“substância”. 

O que se pode reter de toda essa análise é que o uso que Marx faz desse 

termo é irredutivelmente ambíguo: por um lado, ele o emprega para significar o 

idêntico sem o qual os diferentes valores de troca não podem entrar numa relação 

de igualdade; de outro lado, como se acabou de ver, ele é usado para dizer que o 

trabalho é o “elemento constitutivo” do valor. No primeiro uso, “substância” tem o 

significado de um “algo comum” que é necessariamente pressuposto no ato de 

redução-equalização: a área dos triângulos, o espaço que torna diferentes as coisas 

distantes uma da outra, o trabalho social envolvido na relação de igualdade dos 

valores de troca, etc. Este idêntico é provavelmente de certo modo “essencial” às 

coisas reduzidas e igualadas, mas não significa que seja a essência dessas coisas:  a 

metade do produto da base pela altura não é a essência do triângulo, o espaço não 

é a essência das coisas distantes, o trabalho social não é a essência dos valores de 

troca. No segundo, o termo tem o significado de causa material, indicando aquilo 

que surge aí como um componente na constituição de certa realidade, isto é, o “de 

que” ela está constituída. É, sem dúvida, essa ambiguidade que explica em parte, 

mas apenas em parte, a recorrência das leituras “substancialistas” do primeiro 

capítulo de O Capital. Como é possível ficar convencido agora, o que está em jogo, 

com efeito, em algumas dessas leituras vai muito além de uma simples desatenção 

ao emprego equívoco que Marx fez do termo “substância”. 

 

 

 

                                                           

1 Ibid, p. 51. 
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A substância: “suporte” de qualidades ou “causa sui”? 

Na verdade, a tradição de pensamento vinda de Aristóteles nos legou não 

um, mas dois significados da categoria de substância. Segundo Aristóteles, o termo 

ousia significa propriamente o que subsiste sob os seus atributos ou acidentes – e o 

que lhes serve de substrato. Nesse sentido, a substância não tem atributos, pois são 

atributos é que precisam dela; só ela existe independentemente e isto justifica 

plenamente a prioridade que dispõe como categoria em relação às outras 

categorias. Mais tarde (com Boécio e São Tomás de Aquino) essa noção se 

transformará para se encaixar melhor no quadro da teologia criacionista de 

inspiração cristã. Designada então pelo termo latino substantia, passa a ter 

doravante dois sentidos: por um lado, o de “subsiste” (subsistit) no sentido de auto-

suficiente e, por outro, o de “suporte” (sustinet) no sentido de apoio ou substrato; 

nessa última acepção, adquire o sentido forte de fundamento. Com Descartes, essa 

auto-suficiência finalmente passa a significar que o ser é a causa de sua própria 

existência (causa sui), de modo que a substância se constrói ela mesma fundando o 

que ela não é (os atributos ou acidentes).1 

Pode-se perguntar, então, se esse apanhado das transformações sofridas 

pelo conceito de substância pode melhor esclarecer quanto ao estatuto do valor na 

teoria marxiana. Eis que muitos intérpretes se apressaram a dar à noção de 

substância um significado que privilegia antes as transformações do termo do que o 

seu sentido aristotélico original. Vale examinar sobretudo, mais de perto, o 

tratamento que lhe reserva Moishe Postone. Mencionou-se já que, para ele, o modo 

de dedução do valor utilizado no primeiro capítulo de O Capital adquire a forma de 

um pensamento “essencializante”. Nessa perspectiva, Marx teria derivado o valor da 

maneira que Descartes deduz “a matéria de qualidade primeira, abstrata, enquanto 

uma substância que adquire a aparência mutável de um pedaço de cera”.2 Ao se 

levar a sério essa leitura, torna-se então necessário conceber os valores de uso das 

mercadorias como “qualidades secundárias” ou qualidades sensíveis mutáveis 

(cheiro, sabor, dureza, etc.):  assim como Descartes deriva por abstração a 

qualidade primeira da matéria como a essência de um pedaço de cera3, Marx, 

                                                           

1 Sobre esse ponto, é preciso reportar às explicações de Pierre Aubenque, Problèmes 
aristotéliciens, tomo 1, Philosophie théorique, Paris, Vrin, 2009, p. 341-350. 

2 Moishe Postone, Temps, travail et domination sociale, op. cit., p. 212, nota 3. M. 
Postone se apoia na interpretação de John Patrick Murray, a qual ele endossou já que voltou a 
ela mais à frente em seu livro (ibid., 261 p., nota 1). 

3 De fato, Descartes não distingue as qualidades primeiras (tais como flexibilidade, 
mutabilidade) das qualidades secundárias pela simples razão de que ele não pretende isolar a 
essência de um pedaço de cera, mas quer somente mostrar que o julgamento de identidade 
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igualmente, faz abstração de todos os “aspectos sensíveis” ou de todos os 

“componentes corporais” que fazem das mercadorias valores de uso para, assim, 

melhor identificar a substância homogênea trabalho abstrato como constituinte da 

essência das mercadorias.  

Nesta perspectiva, a substância encontra-se investida de sua função clássica 

de “suporte” ou “substrato” das qualidades mutáveis. Viu-se já que esse não era o 

caso de Marx e que esse não era o seu objetivo: nem o trabalho social nem o valor 

são a essência da mercadoria – o primeiro é a substância do valor enquanto que o 

segundo é apenas um dos dois polos da mercadoria; no que se refere à mercadoria, 

se ela tem uma “essência”, essa não pode ser senão o seu caráter de “coisa dupla”, 

a saber objeto de uso e valor, o que faz dela imediatamente uma relação.1 No 

entanto, supondo que se verifique o “paralelismo” mencionado por Postone, ter-se-

ia por consequência que o valor de uso e o trabalho útil que o constitui teriam de 

ser tomados como aparência sensível. Assim, a oposição entre essência e aparência 

repartiria o próprio trabalho, de tal modo que o trabalho abstrato seria a essência e 

o trabalho útil seria a aparência. Parece, pois, que Postone, em algumas 

formulações, segue por esse caminho. Assim, ele escreve que a especificidade do 

capitalismo consiste no fato de que o trabalho é aí tanto “essência” como “forma 

fenomenal”, de tal modo que o trabalho na qualidade de abstrato é não só a 

essência das mercadorias, mas a essência do próprio capitalismo.2 Ao mesmo 

tempo, o trabalho como simples gasto fisiológico constitui a aparência e, desse 

modo, o núcleo do fetichismo: a essência historicamente específica do capitalismo 

aparece como “uma essência ontológica, fisiológica, uma forma comum a todas as 

sociedades”3. Uma vez promovido ao posto de essência do capitalismo, o trabalho 

abstrato assume o caráter de uma verdadeira causa sui: diferentemente de todas as 

outras formas de sociedade nas quais são as relações sociais “não disfarçadas” que 

assinalam o lugar do trabalho, “sob o capitalismo, o trabalho torna-se o seu próprio 

fundamento social”.4  

Por esta formulação é preciso entender que o trabalho constitui as relações 

sociais ao invés de estar fundado por elas. Assim, “o trabalho se funda a si mesmo 

(socialmente) e possui os atributos de “substância” no sentido filosófico do termo”.  

                                                                                                                                                          
(ou seja, a cera mesmo) procede de uma “inspeção do espírito” que os sentidos e a 
imaginação não podem dar conta.  

1 Pierre Dardot e Christian Laval, Marx, prénom: Karl, op. cit., p. 473 e seguintes.  

2 Moishe Postone, Temps, travail et domination sociale, op. cit., p. 248-249. 

3 Ibid, p. 253. 

4 Ibid, p. 225. 
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Isto significa que a totalidade social “está constituída por uma “substância” que é 

homogênea e geral, e que é também o seu próprio fundamento”, de tal modo que o 

capitalismo está provido dos “atributos metafísicos” do “Sujeito absoluto”. A única 

diferença entre a causa sui de Marx e o Sujeito absoluto de Hegel é que a primeira é 

historicamente determinada ao invés de ser o resultado de seu próprio devir.1 É 

provavelmente por isto que Postone fala do trabalho como causa sui “não 

metafísica”. Mas essa precisão não é capaz de esclarecer o seguinte: o que vem a 

ser de fato uma substância que tem os “atributos metafísicos” do Sujeito absoluto 

quando ela própria vem a ser “não metafísica”? Ser causa sui não é susceptível de 

graus ou de aproximações: algo não pode ser “quase”2 causa sui, ou é causa sui ou 

não o é de modo algum, o que faz de uma causa sui não metafísica que ela seja tão 

pouco concebível quanto um círculo quadrado. Deste ponto de vista, não é anódino 

que Postone compreenda a fórmula do Capítulo IV do Livro I de O Capital sobre a 

aparência assumida pelo valor como “uma substância em processo, que se move a 

si mesma” como uma caracterização explícita do capital “como substância que se 

move e que é sujeito”.3 É denunciada aqui com toda a evidência a lógica própria do 

recurso à categoria metafísica de causa sui: quando Marx procura demonstrar que o 

capital, quando apreendido na esfera da circulação4, tem a aparência de uma 

relação imediata consigo mesmo, Postone vê aí uma compreensão da realidade 

atual do próprio capital. Se este é o caso, se o capital assume mesmo todas 

características da causa sui metafísica, observa-se logo uma consequência: passa-

se a ver mal como a luta de classes pode se contrapor à lógica do capital e, muito 

menos ainda, como ela poderia revertê-la. Ademais da função particular do modo de 

deduzir o valor no capítulo I, compreende-se agora que a concepção de valor como 

suporte de qualidades sensíveis, que a concepção do trabalho abstrato como auto-

fundação, que a concepção de totalidade social capitalista como causa sui, todas 

elas estão, em Postone, intimamente ligadas: são os dois sentidos do conceito de 

substância herdado da tradição da metafísica (independência do que subsiste e 

fundamento-suporte do que não subsiste por si) que essa leitura projeta 

indevidamente sobre o texto do Marx. 

                                                           

1 Ibid, p. 233-234. 

2 É notável que Postone mostra uma predileção toda particular pela palavra “quase”: 
pode-se notar às páginas 234-235 de seu livro que a totalidade social autofundadora é “quase 
independente”, que o trabalho constitui “uma esfera social quase natural” ou ainda “uma 
esfera social quase objetiva” 

3 Ibid, p. 233-234. 

4 Sobre esse ponto, ver Marx, prénom: Karl, op. cit., p. 515. 
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É completamente outra a visão defendida por Castoriadis. Se Postone 

reconhece em Marx o mérito de haver compreendido o capital como substância-

sujeito, Castoriadis faz a crítica de substancialismo encontrado em Marx, tal como 

foi visto antes, por meio da dimensão instituidora do imaginário social. Portanto, 

uma noção de substância muito semelhante àquela de Postone é detectada por 

Castoriadis nos escritos de Marx. No texto intitulado “Valor, igualdade, justiça, 

política – de Marx à Aristóteles e de Aristóteles para nós”, que aparece no primeiro 

volume de As encruzilhadas do labirinto, não se verifica qualquer ambiguidade sobre 

esse ponto. Aí, no fundo, uma vez mais, aponta-se diretamente para o legado 

hegeliano como aquilo que deve ser incriminado. No primeiro capítulo de O Capital 

haveria muito mais do que um mero “flerte” com os termos hegelianos, já que 

“esses termos correspondem a conceitos filosóficos pesados e que são usados por 

Marx com o seu peso total. ”1 Observe-se também que Castoriadis grafa 

sistematicamente a palavra “valor” com letra maiúscula para mostrar uma 

hipóstase; Marx seria culpado por tê-la feito em sua dedução do conceito de valor.  

Vale a pena examinar a sua reconstrução do raciocínio por meio do qual o 

valor teria sido posto como “Substância/Essência”. É muito certo que o “algo 

comum” é introduzido inicialmente como uma condição de possibilidade da relação 

de igualdade entre os dois objetos trocados, X e Y.  Castoriadis interpreta, então, 

esse “algo comum” como uma “Substância/Essência comum”, autorizando-se assim 

a passar do “algo” para uma “coisa” e dessa “coisa” não simplesmente para uma 

“substância”, mas sim para uma “Substância/Essência”. Assim, escreve: “Essa 

Substância/Essência é, e só pode ser, a única coisa que os objetos trocados têm em 

comum assim que se faz a abstração de suas diferenças sensíveis. O que esses 

objetos têm em comum, além de sua utilidade ou valor de uso – o qual não pode, 

de acordo com Marx, fundar relações de troca determinadas quantitativamente – é 

serem produtos do trabalho humano”. Portanto, o trabalho contido é essa 

“Substância/Essência comum”; é, pois, o quantum dessa Substância/Essência 

“condensada”, “congelada” em cada um desses objetos aquilo que determina as 

proporções da sua troca”.2 As palavras postas em itálico por Castoriadis em seu 

comentário são muito significativas a esse respeito: “O que”, “isto é” e “é”, tem por 

função tornar manifesto a operação possível de substancialização que estaria 

subjacente a todo o raciocínio de Marx. Para tornar bem clara toda essa 

                                                           

1 Cornelius Castoriadis, Les Carrefours du Labyrinthe I, op. cit., p. 328 (que começa 
na página 327).  

2 Ibid, p. 329. 
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reconstrução, é preciso fazer referência à nota 4, introduzida logo após o verbo 

“conter”, o qual foi posto entre aspas na última frase do texto citado. O que ela diz 

exatamente? “A atribuição universal torna-se, assim, Substância. Passa-se de: a 

única propriedade comum a todos os objetos (exceto seu valor de uso) é serem 

produtos do trabalho humano, para: existe uma substância de que estes produtos 

são “cristal”. A generalidade deve ter uma fundação substancial. ”1 Tudo é jogado 

na transição do “o que” ao “é” ou, para usar as suas próprias palavras, da 

comunidade de “propriedade” para a existência da Substância.  

É possível afirmar, sem distorcer a intenção de Castoriadis, que essa 

transição indevida da propriedade à substância seria uma versão marxiana do que 

Kant chama de “falácia da substancialidade. ”2 Com efeito, é a “generalidade” da 

propriedade que deve ter um “fundamento substancial”: se o atributo universal 

devém substância, e nisso consiste a essência do processo de hipóstase, isto ocorre 

de fato porque o atributo “ser produto do trabalho humano” é relacionado ao 

trabalho enquanto substância e porque esse atributo, assim como qualquer 

“propriedade”, não pode existir por si só sem atribuir independência à própria 

substância. Nessa reconstrução, em que a substância desempenha o papel clássico 

de suporte/apoio das propriedades, ela é indiferentemente designada como 

“Substância/Essência Trabalho” ou como “Substância/Essência homogênea”, isto é, 

Valor.3  

A questão toda é saber se Marx faz mesmo essa passagem da propriedade à 

substância como suporte dessa propriedade. Um exame mais atento do texto do 

capítulo I de O Capital, tal como se é forçado a fazer aqui, mostra que este não é o 

caso. Marx não faz do trabalho abstrato a substância da propriedade "ser produto 

do trabalho", nem no sentido de suporte nem no sentido de essência. O que diz é 

muito diferente: a propriedade de ser produto do trabalho humano é uma 

propriedade não do Trabalho/Valor, mas das mercadorias enquanto mercadorias, 

razão pela qual ele fala da mercadoria como uma coisa dupla que é ao mesmo 

tempo objeto de uso e portador ou suporte do valor (Wertträger).4 Mas, dir-se-á, se 

o Trabalho/Valor não é o “suporte” da propriedade ser produto do trabalho, ao 

                                                           

1 Ibid. 

2 Em sua Crítica da Razão Pura, Kant designa por meio dessa expressão o vício de 
raciocínio, do qual Descartes foi culpado, que consiste em inferir do “Eu” como condição lógica 
da existência ao “Eu” como substância pensante.  

3 Cornelius Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe I, op. cit., p. 334 para a primeira 
expressão, e p. 332 para a segunda. Castoriadis identifica imediatamente o trabalho e o valor, 
isto é, a substância do valor e o valor.  

4 Karl Marx, Le Capital, op. cit, p. 53-54. 
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menos é a “essência” dos produtos de trabalho. Mesmo agora procurar-se-á em vão 

no texto uma indicação nesse sentido. Marx não disse que o trabalho humano é a 

essência dos produtos do trabalho, ou que é a essência das mercadorias, ou que é a 

essência do valor de troca, nem que é a essência do valor. É possível estar já 

convencido de que disse somente que o trabalho “constitui” ou “forma” o valor de 

seus produtos; na qualidade de trabalho útil, ele forma o valor de troca e, na 

qualidade de trabalho humano abstrato, ele forma o valor. E que, nesse sentido, o 

valor é objetivação ou exposição do trabalho. Ele também disse que esse trabalho 

humano abstrato é idêntico àquilo a que podem ser reduzidos os valores de troca 

das mercadorias, por diversas que sejam. Nem mais nem menos.  

Ademais, que significado é possível atribuir à proposição segundo a qual "o 

Trabalho é a essência dos produtos do Trabalho"? Foi visto que Marx também indica 

que a “grandeza de valor” consiste de uma “fração” ou “parte alíquota” da 

substância social comum que é o trabalho humano abstrato. Se o trabalho fosse 

essa Substância/Essência de que fala de Castoriadis, então seria preciso falar de 

“fragmentos” ou de “frações de essência” para denotar o valor das diferentes 

mercadorias! Quem ousaria atribuir algum significado a tal absurdo? Castoriadis vai 

ainda mais longe, uma vez que dá a esta categoria de substância a qualidade da 

auto-identidade e da imutabilidade. Sustenta que a contradição central do 

pensamento de Marx é que este Trabalho, que “ se modifica constantemente a si 

mesmo”, “é também considerado por meio da categoria da Substância/Essência do 

que permanece imutável”, daquilo que, em si mesmo, “não se modifica, não se 

altera, subsiste como fundamento imutável dos atributos e das determinações 

mutáveis”, tanto que a história toda não será mais do que a irresistível 

desdobramento da “auto-identidade da Substância Trabalho”.1  

O próprio Robinson em pessoa é então convocado para confirmar que o 

“Valor-Trabalho é Substância/Essência transistórica” e que, enquanto tal, sempre 

esteve aí, “antes” mesmo da sociedade2: Marx, ele mesmo, referindo-se às relações 

entre Robinson e as coisas produzidas por meio de seu próprio trabalho, não disse 

que “todas as determinações essenciais do valor estão aí contidas”? Ora, não se vê 

que aí falta não apenas a determinação essencial do valor, mas a própria essência, 

isto é, o próprio valor? Como o valor pode estar presente enquanto tal quando falta 

completamente a relação de troca mercantil? As diversas formas da atividade de 

Robinson não são mais do “que formas diversas do trabalho humano”, mas tal 

                                                           

1 Cornelius Castoriadis, Les carrefours du Labyrinthe, op. cit., p. 345. 

2 Ibid, p. 346 e 409. 



 

         

                                           

                                          

 

 

REVISTA O OLHO DA HISTORIA: N. 22 | Abril, 2016 

ISSN 2236-0824 

trabalho humano não pode ser trabalho abstrato; eis que a equiparação de trabalho 

só é possível em e por meio da equalização produtos em troca. Além disso, 

seguindo essa leitura, como explicar que a crítica do fetichismo da mercadoria (na 

quarta seção do primeiro capítulo de O Capital) seja o lugar privilegiado para a 

consideração da especificidade histórica da economia de mercado1 e, ao mesmo 

tempo, aquele desenvolvimento no qual Marx teria afirmado o caráter transistórico 

da determinação quantitativa do valor do trabalho? A ficção “ilha luminosa de 

Robinson” tem apenas um sentido comparativo, o que não impede que o seu 

emprego possa ser considerado muito duvidoso.2 

A partir destas passagens, torna-se evidente que a Substância Trabalho 

adquire em Castoriadis os mesmos atributos metafísicos que em Postone: não 

somente a função de suporte dos acidentes, mas também o atributo da auto-

identidade do que subsiste e que é, também, o seu próprio fundamento. Em última 

análise, toda a linguagem especulativa da “auto-fundação” é posta como 

testemunho em favor do projeto de reintegrar o pensamento de Marx no seio da 

metafísica. 

 

“No princípio era a ação” 

Na elaboração desse pensamento, há, portanto, uma ruptura irreversível 

com a metafísica. E disso dá testemunho à sua maneira, continuamente, a “teoria 

do valor” que se encontra presente no início de O Capital. Para se convencer disso, 

é suficiente esclarecer certas formulações do capítulo I por meio do capítulo II, 

dedicado ele próprio ao “processo de troca”. Na quarta seção do primeiro capítulo, o 

qual se intitula “O caráter fetichista da mercadoria e seu segredo”, Marx escreveu 

que “é somente (erst) por meio das relações de troca estabelecidas entre os 

produtos do trabalho e, por sua intermediação entre os produtores, que os trabalhos 

privados se tornam efetivamente, em ato, (betätigen sich in der Tat) partes do 

trabalho social global”.3 A expressão “in der Tat” é essencial aqui: ela significa que 

se a equalização dos trabalhos privados, executados por produtores privados 

independentemente uns dos outros, pode certamente acontecer na mente, antes do 

ato de troca, ela só se realizará realmente na e por meio da troca dos produtos do 

trabalho, o que pressupõe, aliás, uma certa extensão da relação social de troca de 

mercadorias. O resto do texto confirma isto, sem qualquer ambiguidade: "É 

                                                           

1 André Orléan, L’empire de la valeur, op. cit., p. 45. 

2 Pierre Dardot e Christian Laval, Marx, prénom: Karl, op. cit., p. 647. 

3 Karl Marx, Le Capital, op. cit., p. 83. 
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somente por meio de sua troca (Erst innerhalb ihres Austauschs) que os produtos 

de trabalho adquirem uma objetividade de valor socialmente idêntica, distinta da 

sua objetividade enquanto valor de uso e de sua diversidade sensível. Essa cisão do 

produto do trabalho em coisa útil e coisa de valor ocorre apenas na prática (betätigt 

sich nur praktisch), quando a troca ganhou já importância e extensão suficientes 

para que as coisas úteis sejam produzidas para o intercâmbio e o caráter de valor 

das coisas seja, portanto, considerado já a partir de sua própria produção. A partir 

deste momento, os trabalhos privados dos produtores adquirem efetivamente 

(tatsächlich) um duplo caráter social. ”1  

Em todas estas formulações, em que a raiz “Tat” (ação) encontra-se 

onipresente, surge na prática dos homens algo que sempre excede a sua 

consciência: “Na troca, ao pôr os seus vários produtos como coisas iguais enquanto 

valores, eles põem seus diversos trabalhos como iguais entre si, como trabalho 

humano igual. Eles não o sabem, mas o fazem praticamente (Sie wissen das nicht, 

aber sie tun es). ”2 Verifica-se aqui aquilo que já tinha sido observado com relação 

ao ato de redução/abstração ou equalização: Marx tem em mente uma abstração 

que acontece praticamente na e por meio da troca mercantil enquanto relação 

social, o que significa dizer que o ato de equalização é em si mesmo um ato social, 

e não um ato de pensamento (tal como a equalização das superfícies dos triângulos 

ou do triângulo e do paralelogramo). Portanto, está-se impedido de substancializar 

a “geleia de trabalho humano indiferenciado” no concebê-la como uma matéria 

subsistente da qual se recolhe certas frações de valor. Aproveitando a metáfora 

química, pode-se dizer que a “geleia” não existe fora e independentemente do 

“geleificação”, a qual se realiza na troca.  

O que diz o Capítulo II sobre a constituição do equivalente universal mostra 

retroativamente o sentido da equalização/redução por meio da qual é constituído o 

trabalho abstrato: “Em sua perplexidade, os nossos possuidores de mercadorias só 

podem pensar como Fausto: no começo era a ação (Im Anfang war die Tat). 

Portanto, eles já agiram (Sie haben daher schon gehandelt) antes de terem 

pensando. ” 3 A citação do Fausto de Goethe não é de modo algum trivial: na leitura 

feita por Marx, ela se opõe à famosa fórmula da abertura do Evangelho de João: 

                                                           

1 Ibid, p. 84. 

2 Ibid, p. 84-85. 

3 Ibid, p. 98. 
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“No começo era o Verbo "(Im Anfang war das Wort).1 O termo “começo” não tem 

aqui, portanto, um sentido temporal pois significa o “princípio”, aquilo que primeiro 

em que explica todo o resto.   

Por pouco que alguém esteja de acordo em reler o capítulo I à luz dessa 

indicação, tem de compreender que o ato de igualação constitutivo do trabalho 

abstrato é um “ato social” (gesellschaftliche Tat) que é primeiro e antes de tudo um 

ato prático. Isto decorre mesmo do método de Marx em O Capital. É certo que Marx 

começa a apresentação pela mercadoria, porém, o seu objetivo é remontar 

geneticamente dela como algo que já está posto, “que está aí”, às condições que 

fazem dela um tal dado imediato que aparece na superfície da sociedade burguesa. 

No Capítulo I, a análise remonta do produto do trabalho ao trabalho enquanto 

atividade produtiva constituinte do duplo caráter da mercadoria. Longe de ocupar 

um lugar pouco significativo, o capítulo II continua no mesmo caminho de remontar 

regressivamente da mercadoria e do trabalho que a produz ao processo social; eis 

que somente este pode explicar o ato de igualação/abstração por meio do qual o 

trabalho abstrato e o valor são produzidos. A aparência inicial de substancialidade 

do valor trabalho então se dissolve. Não é, pois, o trabalho abstrato ou valor que se 

fundam a si mesmos; trata-se, isto sim, de um “ato social” de equalização, feito 

pelos indivíduos quando entram em relação de uns com os outros, que produz o 

trabalho abstrato e o valor. Em última análise, é por terem falhado na compreensão 

desse ponto essencial que Postone e Castoriadis, o primeiro para felicitar a Marx e o 

segundo para culpá-lo, disseram que este último disse o que ele não podia dizer e 

que também nunca disse: que “no começo era a Substância Trabalho”. 2 

 

Repor a questão da instituição 

Em termos bem gerais, a alternativa enunciada por André Orléan 

(substância ou instituição?) é aquela que se deve reconsiderar inteiramente. 

Primeiro, porque é muito duvidoso que se possa reconstruir a história da teoria 

econômica, negando razão às duas grandes correntes, clássica e neoclássica, 

porque elas seriam apenas duas variantes de um mesmo “substancialismo”.  

                                                           

1 Que se traduz literalmente a partir do texto em grego como “no começo era a 
palavra” (Evangelho de João, tradução de Bernard Pautrat, Paris, Payot, 2000, p. 33).  

2 Há uma única diferença e essa não é negligenciável; em Postone, deve-se entender 
“começo” restritivamente, isto é, no sentido de “princípio do capital”; enquanto que em 
Castoriadis a mesma expressão passa a significar “princípio de toda história humana”. 
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Que sentido há em conservar a noção de substância – senão aquele muito 

frouxo e muito fraco de “qualidade”1 – se ela pode significar tanto a substância do 

trabalho quanto a da utilidade? Como se pode falar da utilidade como se fosse uma 

substância quando é bem evidente que ela consiste inteiramente de uma relação? 

Desde quando a relação de um bem com as preferências subjetivas de um indivíduo 

consumidor depende da noção de substância, mesmo considerando o fato de que as 

preferências são “exógenas” e que não dependem da situação dos outros 

consumidores? Apenas a investigação daquilo que torna possível a 

comensurabilidade dos bens trocados não pode ser suficiente para justificar um uso 

tão incomum dessa noção.  

Em sequência, pode-se perguntar se a reconstrução esboçada por Orléan 

não põe demasiada ênfase sobre o que deveria ser enfim chamado de uma lenda 

marxista. De acordo com esta lenda, a teoria marginalista do valor em uso teria 

nascido em reação à teoria do valor-trabalho, quando essa estava já consagrada em 

sua primazia ao mesmo tempo histórica e científica.2 Ora, não somente não há nada 

que dê suporte a tal afirmação, como também todos os registros históricos da 

ciência econômica a desmentem formalmente.  Na origem, todas as doutrinas 

econômicas situam na sensibilidade, ou seja, na dor e no prazer, a “fonte da medida 

do valor”. Como disse Christian Laval: “Seria errôneo projetar retroativamente 

sobre a história da disciplina econômica uma distinção rígida entre valor subjetivo e 

valor objetivo, entre valor-utilidade e valor-trabalho, acreditando que um deles 

precede ao outro na linha do desenvolvimento científico da economia”. A realidade é 

bastante diferente: “Não foi senão após à abertura de uma brecha no debate entre 

Say e Ricardo e mesmo ainda mais tarde, no momento da “dissolução da escola 

Ricardo”, para falar como Marx, que essas teses se tornaram rígidas e que a 

oposição entre elas vai se tornar mais clara”.3 

Além disso, a alternativa “substância ou instituição? ”, paradoxalmente, 

corre o risco de desviar a percepção do verdadeiro obstáculo teórico sobre o qual se 

apoia a concepção marxista do valor. Como bem nota Orléan, trata-se de uma 

referência obstinada ao modelo de ciência newtoniano que tanto inspira a 

                                                           

1 André Orléan, L’empire de la valeur, op. cit, p. 24: “a hipótese substancial é definida 
como hipótese de uma ‘substância’ ou qualidade que confere aos bens um valor intrínseco”.  

2 Ibid, p. 21-22: “Quando se examina a história do pensamento econômico, observa-
se que duas respostas aparecem sucessivamente: o valor trabalho e o valor utilidade. A 
primeira surge no período clássico, naquele dos pais fundadores Smith, Ricardo e Marx; a 
segunda aparece no período neoclássico, originando-se nos trabalhos marginalistas de Jevons, 
Menger e Walras” (Sublinha-se.) 

3 Christian Laval, L’homme économique, Gallimard, 2007, p. 163-164. 
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abordagem de Smith quando a de Marx1, sem perceber, no entanto, que ela é 

dificilmente conciliável com o que chama de “hipótese substancial”. Com efeito, a lei 

da gravitação universal é expressamente definida como uma relação constante 

entre variáveis, ou seja, em termos que excluem precisamente qualquer recurso a 

“qualidades ocultas”, ou seja, a “entidades escolásticas”2: a gravitação, nesse 

sentido, encontra-se salva de um novo avatar da “substância” metafísica. E é isto o 

que chama a atenção de Marx. Se ele faz, indiscutivelmente, da “substância social” 

do trabalho o centro de gravidade em torno do qual oscilam todos os valores de 

troca3 é porque lhe parece que o conceito newtoniano de atração permite pensar o 

caráter “intrínseco” e o fato de que esse caráter não possa existir senão na 

“relação” entre duas coisas.  

Nada evidencia isso melhor do que o modo pelo qual Marx critica o 

relativismo de Samuel Bailey no Volume III das Teorias da mais-valia, aqui já 

citado. Ele ressalta no texto desse último autor duas expressões muito diferentes: a 

de “poder de troca” e de “relação na qual”. O “poder” é, portanto, o poder de troca 

de um objeto e a “relação” é relação na qual um objeto se troca contra os outros. A 

sua intenção é dissipar uma confusão possível entre essas duas noções. Sabe-se 

que se Bailey faz do valor algo independente das relações de troca, pois o considera 

como “algo absoluto, como uma entidade escolástica existente fora das 

mercadorias”.4 De um modo fortemente lógico, Marx opõe relação e absoluto – e o 

faz mesmo “absolutamente”, é-se tentado a dizer. Ele procura mostrar que se a 

“relação” entre duas coisas não pertence, enquanto tal, nem a uma nem a outra 

delas, enquanto que o “poder de uma coisa” pertence intrinsecamente a essa coisa, 

ainda que essa qualidade intrínseca não possa se manifestar senão em suas 

relações com as outras coisas. Ele dá, então, o exemplo do “poder de atração” que 

consiste num poder da coisa mesma, o qual, ainda que permaneça “latente”, não é 

uma coisa que possa lhe ser tirada. E faz, então, o seguinte comentário: “há aqui 

uma tentativa de representar o valor de um ‘objeto’ como algo que lhe pertence e 

                                                           

1 André Orléan, L’empire de la valeur, op. cit., p. 34-35. 

2 Sabe-se que Newton declara em seus Princípios Matemáticos da Filosofia da 
Natureza: “hypothesis non figo” (isto é, eu não imagino premissas); precisamente, a sua 
rejeição se estende à todas as hipóteses, “sejam metafísicas, sejam físicas, sejam elas 
qualidades ocultas” (Citado por David Hume, Enquête sur l’entendement humain, Paris, Le 
Livre de poche, 1999, p. 291. 

3 Karl Marx, Le Capital, op. cit., p. 86. 

4 Ibid, p. 172. 
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que, portanto, não pode existir como relação”.1 É certo que, assim, é dada uma 

reviravolta no escrito de Bailey; porém, é possível perguntar se não se trata da 

realização dessa reviravolta que Marx tem em mente quando se põe a pensar no 

valor segundo o modelo de atração newtoniano: não seria o valor algo intrínseco a 

uma coisa (a mercadoria) que não pode existir ativamente senão na relação daquela 

coisa com outra coisa (outra mercadoria)? Na verdade, o esquema epistemológico 

da “lei natural reguladora” é tomado por Marx da física newtoniana por meio da 

economia política clássica (particularmente, de Adam Smith).2 No entanto, é essa 

busca de “leis naturais” concebidas conforme o modelo de física e, mais tarde, da 

química, antes que um substancialismo metafísico intemperante, que se encontra no 

início da história da economia. E se isto não está na “a origem do problema”3, ao 

menos responde por uma grande parte da dificuldade que a economia sempre teve 

e tem de pensar em termos de instituição. 

Deste ponto de vista estrito, é necessário concordar com Castoriadis, mas 

por razões diferentes das que ele invoca. Com efeito, não se pode deixar de 

concordar com o julgamento segundo o qual o limite real de Aristóteles, bem como 

o de Marx, é a questão da instituição.4 No que diz respeito particularmente a Marx, 

pode-se dizer que esse é, sem qualquer dúvida, o punctum caecum de todo o seu 

pensamento: a instituição é constantemente conduzida à condição de 

superestrutura jurídica ao invés de ser apreendida em sua própria eficiência junto às 

relações sociais de produção. Mas é necessário chegar a um acordo sobre o 

significado do termo “instituição”. Sabe-se que Castoriadis pensou a instituição 

como “criação histórico-social”, isto é, como criação de “significações imaginárias 

que mantém unida a sociedade”. Sem discutir essa tese em si mesma, julga-se aqui 

que a compreensão das novas formas do capitalismo atual teria muito a ganhar por 

meio de uma reelaboração do conceito de instituição em um sentido mais sóbrio, 

isto é, como regras ou normas cuja implementação não ocorre como “convenções”.5 

E cuja lógica consiste em produzir sujeitos que se referem a si mesmos como 

                                                           

1 Ibid, p. 167, 

2 Sobre esse ponto, reporte-se à obra Marx, prénom: Karl, op. cit., p. 385-401. 

3 Essa tese é defendida não sem grande força por Claude Parthenay, em Vers une 
refondation de la Science économique? Paris, Editions du Cerf, 2008, p. 120 e seguintes.  

4 Cornelius Castoriadis, Les carrefours du labyrinthe 1, op. cit., p. 411. 

5 O que exigiria pensar na contramão de uma certa “economia institucional” que 
assimila as instituições às convenções.  
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valores que se valorizam “sempre mais”.1 Neste sentido, o valor não avulta como 

uma “lei natural”, mas como uma construção normativa. É que, bem longe de poder 

ser reduzido a um simples “modo de produção”, o capitalismo é primeiro e antes de 

tudo um sistema de normas que deve ser combatido enquanto tal.  

 

                                                           

1 Sobre a questão da subjetivação capitalista por meio das formas neoliberais, isto é, 
como subjetivação contábil e financeira, ver o artigo “Néoliberalism et subjectivation 
capitaliste”, em Cités, nº 41, PUF, 2010.  


