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Mercadoria:  

abstração objetiva ou subjetiva? 
 

Eleutério F. S. Prado1 

 

As incompreensões do método de Marx produziram inúmeros erros e confusões 
na história. Buscando repor essa questão de um modo polêmico, nesta nota procura-se 
fazer uma comparação e um comentário crítico a um artigo publicado, em 1984, na 
revista Cahiers d’Economie Politique. O texto visado é da lavra de Michael De Vroey e se 
chama Marchandise, société marchande, société capitaliste. Um réexamen de quelques 
définitions fondamentales.2 A incursão no método do autor clássico se vale do texto O 
método da Economia Política3 do próprio Marx e do artigo Exposição e Método dialético 
em “O capital” de Marcos Lutz Müller.4 Essa nota de cunho estritamente informativo – 
que, ademais, abusará das citações – concentrar-se-á na compreensão da categoria 
“mercadoria” que, como se sabe, está no ponto de partida e aparece em primeiro lugar 
na exposição de O capital.  Por quê? 

Como se sabe, Marx, nessa referida reflexão metodológica, diz de início: 

Parece ser correto começarmos pelo real e pelo concreto, pelo 
pressuposto efetivo, e, portanto, no caso da economia, por exemplo, 
começarmos pela população, que é o fundamento e o sujeito do ato social de 
produção como um todo. Considerado de maneira mais rigorosa, entretanto, isso 
se mostra falso. A população é uma abstração... 

Em sequência, ele indica que essa é uma má abstração já que assim se estaria 
começando com algo ainda muito geral e indefinido, isto é, um conjunto indeterminado 
de indivíduos indeterminados. Seria necessário identificar primeiro a composição de 
classes dessa população, assim como as relações sociais de produção que as constituem 
enquanto tais.  Assim, seria preciso identificar antes o capital e o trabalho assalariado. 
Mas isto se afigura ainda insuficiente.  Pois, estes agentes sociais supõem a troca, o 
dinheiro, o valor e a mercadoria.  

Por isso, se eu começasse pela população, esta seria uma representação 
caótica do todo e, por meio de uma determinação mais precisa, chegaria 
analiticamente a conceitos cada vez mais simples; do concreto representado 
[chegaria] a conceitos abstratos cada vez mais finos, até que tivesse chegado às 
determinações mais simples. Daí teria de dar início à viagem de retorno até que 
finalmente chegasse de novo à população, mas desta vez não como a 

                                                             
1 Professor aposentado e sênior do Departamento de Economia da FEA/USP. Correio eletrônico: 
eleuter@usp.br. Blog na internet: https//eleuterioprado.blog. 
2 Michael De Vroey é conhecido atualmente por sua História da Macroeconomia.  
3 Ver Grundrisse. Edição Boitempo, 2011, p. 54-55. 
4 Ver o post O método de “O capital”, publicado neste blog Economia e Complexidade, em 9/09/2015.  
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representação caótica de um todo, mas como uma rica totalidade de muitas 
determinações e relações.  

É evidente, Marx começa O capital pela abstração “mercadoria” porque ela é a 
categoria mais simples da compreensão do modo de produção capitalista. Eis que a 
mercadoria é de fato a forma elementar da riqueza na sociedade moderna, a qual está 
fundada nesse modo de produção. Não custa retomar aqui, por respeito ao texto, o 
primeiro parágrafo5 de O capital:  

A riqueza das sociedades em que domina o modo de produção capitalista 
aparece como uma “imensa coleção de mercadorias” e a mercadoria individual 
como sua forma elementar. Nossa investigação começa, portanto, com a análise 
da mercadoria. 

Marx, portanto, não define a mercadoria da maneira que lhe parece mais 
conveniente para construir uma compreensão do capitalismo ao seu talante; ao 
contrário, ele a toma inicialmente da compreensão corriqueira de riqueza aí vigente e, 
como tal, já é assim pensada já pela economia política mais consequente do período 
inicial em que se dá a afirmação histórica do capitalismo industrial na Inglaterra. Os 
princípios de David Ricardo, por exemplo, versam em seu início sobre o valor de uma 
mercadoria.6 Ousa-se aqui, pois, chamar de “objetiva” essa abstração7 já que o próprio 
Marx parece considerá-la assim: 

Como em geral em toda ciência histórica e social, no curso das categorias 
econômicas é preciso ter presente que o sujeito, aqui a moderna sociedade 
burguesa, é dado tanto na realidade como na cabeça, e que, por conseguinte, as 
categorias expressam formas de ser, determinações de existência (...). 

A viagem de retorno que vai da abstração “mercadoria” ao “modo de produção 
capitalista” entendido então como totalidade concreta e como concreto pensado, não 
é uma viagem ao bel-prazer do pensador. Ela é, primeiro, uma viagem dura – que, como 
se sabe, requereu milhares de páginas e décadas para ser (incompletamente) 
explicitada. E, segundo Marx, é uma viagem em que o pensador segue um “método 
cientificamente correto” – pelo menos (pode-se acrescentar) para a compreensão desse 
“sujeito”. Faz o caminho no caminhar, mas não arbitrariamente, pois vai, pouco a pouco, 
do abstrato ao concreto tal como existente para reproduzi-lo em pensamento.  

O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, 
portanto, unidade da diversidade. Por essa razão, o concreto aparece no 
pensamento como processo da síntese, como resultado, não como ponto de 
partida, não obstante seja o ponto de partida efetivo e, em consequência, 
também o ponto de partida da intuição e da representação.  

Müller, em seu artigo seminal, começa apontando uma desventura teórica 
ocorrida no trajeto histórico do marxismo: o conceito de dialética, segundo ele, sofreu 
uma “progressiva perda de especificidade metodológica” e se transformou, por um lado, 
                                                             
5 Ver O capital – Crítica da Economia Política. São Paulo: Editora Abril, 1983, p.45. 
6 Adam Smith também discute o “valor da mercadoria” ainda que não de início, mas já no capitulo IV de 
sua obra A riqueza das nações.  
7 Conforme Müller, “antes de serem abstrações teóricas do analista, as categorias da economia política 
são pensadas por Marx como expressões teóricas da abstração real presente nestas relações [sociais de 
produção capitalistas], que se opõem aos indivíduos como um poder de dominação”. 
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num “adjetivo pleonástico que qualificava um substantivo inexistente”. Por meio do 
marxismo-leninismo, por outro, a dialética se metamorfoseou em uma dogmática que 
visava prover uma “visão do mundo” aos militantes de uma “salvação” que precisou sete 
décadas para se revelar como “perdição”. Começa assim esse autor, para logo chegar a 
um ponto crucial. 

Mas nenhum dos elementos constitutivos ou dimensões da dialética 
como método foi tão atingida por esta dissolução teórica e soterrada pelo 
esquecimento quanto a caracterizada pelo conceito de “exposição” 
(Darstellung), que indicava para Hegel e para o Marx de O Capital a explicitação 
racional imanente do próprio objeto e a exigência de só nela incluir aquilo que 
foi adequadamente compreendido. (...)  

Mesmo quando se foi capaz de chegar à contraposição entre “método de 
investigação” e “método de exposição” – diz ele – não se adquiriu clareza sobre o caráter 
desta exposição metódica.  Ora, em primeiro lugar, não se deve tomar esse termo no 
sentido comum que diz respeito à organização coerente e sistemática dos argumentos 
em um discurso qualquer. Mas, então, como compreendê-lo? 

Veja-se, então, a resposta que Müller dá para a questão de saber “qual a 
importância do conceito hegeliano de “exposição” para o método de O capital? Ao se 
perguntar de modo mais específico “o que é a dialética enquanto método de exposição 
de O capital?”, esse autor – que busca também fazer uma comparação entre a 
metodologia da Ciência da Lógica de Hegel e a metodologia de O capital (questão aqui 
omitida) – diz o seguinte: 

A abordagem restrita a este aspecto, (...) [aponta] quatro características ou, 
melhor, dimensões principais do método dialético de O Capital, as quais poderiam 
ser concisamente designadas pelos conceitos de: exposição, procedimento 
progressivo-regressivo, contradição e crítica. O método de O Capital se caracterizaria 
por ser uma exposição crítica, progressivo-regressiva das contradições do capital a 
partir de sua contradição fundamental. 

Entenda-se aqui exposição, então, como um “método” bem determinado na 
tradição da filosofia. Eis que, conforme Müller, assim se “designa o modo como o objeto, 
suficientemente apreendido e analisado, se desdobra em suas articulações próprias e como 
o pensamento as desenvolve em suas determinações conceituais correspondentes, 

organizando um discurso metódico”. Essa exposição é crítica porque se vale da 
investigação e dos materiais produzidos pela economia política clássica e, ao mesmo 
tempo, mostra as suas insuficiências e mesmo os seus erros. É progressiva porque 
apresenta o conceito de capital por meio de um percurso em que esse conceito se torna 
cada vez mais rico em determinações; é regressiva porque é um caminho de volta do 
abstrato ao concreto e que, ao ser trilhado como o máximo rigor, chega ao concreto 
pensado. Note-se que as contradições do capital evolvem a partir da contradição 
inerente à mercadoria, entendida como unidade opositiva do valor e do valor de uso. 
Este último sempre atende à alguma necessidade humana, mas o valor possui um 
estranho moto-próprio que pode colidir com as necessidades humanas, ainda que 
dependa delas.  

Os dois textos aqui empregados para construir uma base conceitual mínima para 
a crítica do artigo de Michael De Vroey tem, evidentemente, uma riqueza muito mais 
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ampla. Em suma eles discutem com profundidade as identidades, as semelhanças e as 
diferenças entre a dialética do conceito de Hegel e Marx. No Prólogo da Fenomenologia 
do Espírito, Hegel diz que  “o conceito é o próprio si mesmo do objeto, representado em 
seu devir; nesse sentido, não é algo quieto que dá suporte imóvel aos acidentes, mas 
sim o que se move e o que repõe por si mesmo as suas determinações”. Este é o conceito 
na perspectiva do idealismo absoluto de Hegel. Para o materialista Marx, o conceito 
apreende em pensamento um objeto bem determinado historicamente – o modo de 
produção capitalista que tem um motor interno, o capital – que não é, ele mesmo, 
pensamento. 

Posto isso, pergunta-se: o que se encontra do artigo de De Vroey e que está em 
conflito com o método marxiano? Veja-se, de início, que ele se apresenta como um 
pesquisador no campo da economia política que pensa ou tenta pensar na interseção 
de uma “leitura heterodoxa de Marx e uma leitura de Keynes?” Ora, o que motiva o seu 
artigo é o fato de que o dinheiro contemporâneo se afigura como algo puramente 
fiduciário, como o que apenas existe no sistema econômico por meio de uma convenção 
social.8 Mas a teoria de Marx sobre o dinheiro o apresenta em primeiro lugar como 
dinheiro-mercadoria, como equivalente geral, mais especificamente como dinheiro-
ouro. Para resolver essa aparente aporia, ele retrabalhará a noção de mercadoria para 
chegar a uma nova noção de dinheiro. Eis como inicia o seu artigo; ele fala que o artigo 
tem dois focos, mas apenas o primeiro interessa aqui. 

O objetivo deste artigo é revisar, à luz de algumas contribuições recentes, 
algumas definições que desempenham um papel preliminar crucial na construção 
de teorias econômicas. Dois pontos serão nosso foco principal. O primeiro diz 
respeito à definição do conceito de mercadoria, cuja utilização, a nosso ver, está 
impregnada de ambiguidade. De fato, esse conceito provavelmente receberá 
aqui um significado amplo ou um significado restrito, uma escolha que não está 
isenta de impacto teórico. Assim, a ideia de equivalência na troca, geralmente 
associada à mercadoria em sentido amplo, é de fato relevante somente para a 
mercadoria estreitamente definida. A distinção entre os dois significados da 
noção de mercadoria também põe em questão a apresentação tradicional da 
teoria marxista do mais-valor. A primeira parte do estudo visa elucidar essa 
questão de definição. 

Como é bem evidente, a noção de mercadoria é tomada por De Vroey como uma 
questão de definição que está sujeita ao arbítrio ou conveniência do pesquisador no 
entendimento do existente. Assim, ao contrário do que se encontrou anteriormente, a 
noção de mercadoria é agora acolhida como uma abstração subjetiva. Logo se vê, 
também, que a “leitura ortodoxa de Marx” é, na verdade, uma crítica de Marx do ponto 
de vista de uma cientificidade analítica – não dialética, portanto.  

Segundo De Vroey há uma ambiguidade na noção de mercadoria que vem de 
Marx (assim como de Ricardo). Por um lado, a mercadoria aparece em O capital 
estritamente como um valor de uso originado do trabalho e que porta, por isso, valor. 
Por outro, ela figura como uma “forma” que pode aderir amplamente a qualquer 
substrato material ou imaterial (a honra ou a consciência, por exemplo). Ele quer 

                                                             
8 Aqui já aparece um problema que vai ser tratado melhor na continuação dessa nota.. 
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avançar, pois, para uma conceituação cartesiana, clara e precisa, de mercadoria, assim 
superando Marx! 

Nossa intenção nas páginas seguintes é sistematizar a intuição de Ricardo 
e Marx de se separar dentro de tudo o que é negociado em mercado – 
mercadorias em sentido amplo – um subconjunto específico, formado pelas 
mercadorias em sentido estrito. Para facilitar a apresentação, a partir de agora, 
usaremos o termo mercadoria apenas em referência a esse último sentido. 

Em sequência, ele cria analiticamente três critérios que passam a definir 
mercadoria em sentido estrito, ou seja, mercadoria propriamente dita: o caráter privado 
da decisão de produzir (que demarca essa decisão como mercantil), a origem numa 
atividade profissional (critério que singulariza o caráter social da produção) e a 
necessidade da venda efetiva (que enfatiza a necessidade de validação no mercado). Em 
consequência dessa decisão, torna-se mercadoria apenas aquilo que é valor de uso 
mercantil e que ganha valor na circulação, de tal modo que “valor” fica assim 
identificado com “valor de troca” – algo que, como se sabe, Marx desmonta nas 
primeiras páginas de O capital.   

 Nessa perspectiva, De Vroey passa a definir, segundo a sua concepção,  os tipos 
de bens e serviços que figuram como não-mercadorias: aqueles que não vão aos 
mercados (bens e serviços coletivos e domésticos), aqueles que não são produzidos por 
trabalho profissional (os recursos naturais, a própria força de trabalho, os bens 
revendidos), aqueles, enfim, que se candidatam a ser mercadoria, mas fracassam no 
“salto mortal”.  

É interessante observar que, nesta perspectiva, o dinheiro deixa de ser 
mercadoria – mesmo se Marx considerou o dinheiro, em sua primeira figura na ordem 
de exposição de O capital, como mercadoria universal, como equivalente geral ou como 
forma social aderida ao metal ouro.  

Argumenta que o dinheiro não é mercadoria porque não corre o risco de não ser 
validado no mercado já que é, ao fim e ao cabo, “uma instituição, efeito da soberania 
do Estado – e não um produto privado”. Ao classificar o dinheiro desse modo, De Vroey 
cai na perspectiva cartalista que trata o dinheiro como convenção9; algo que não deve 
surpreender porque ao tratar da mercadoria comum ele caíra já no fetichismo da 
mercadoria; pois é bem claro que, ao defini-la, identifica a forma social com o suporte 
da forma. Eis que define mercadoria por meio de determinações da coisa produzida e 
vendida num mercado. E isto não deve espantar porque convencionalismo e fetichismo 
são ilusões simétricas e complementares engendradas no próprio seio da economia 
mercantil enquanto tal. 

De qualquer modo, é assim que esse autor apreende, por meio de uma 
concepção teórica (cartalista) de dinheiro, o dinheiro fiduciário realmente existente que 
domina nos sistemas monetários contemporâneos. Entretanto, o que de fato faz é toma-
lo em sua aparência acriticamente, ou seja, como mera unidade de conta ou padrão de 
preços, determinações do dinheiro que de fato são postas socialmente apenas por meio 
de uma convenção estabelecida pelo Estado. Ocorre que, assim, se pula a determinação 

                                                             
9 A crítica desse tipo de concepção foi feita já numa nota anterior, Crítica das “visões” metalista e cartalista 
do dinheiro no capitalismo, publicada neste blog no post de 5 de março de 2019. 
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de valor implícita nas mercadorias e no dinheiro, de tal modo que os preços parecem 
ser meramente relativos.  Ora, o dinheiro fiduciário, como se mostrou em outro texto, 
não está fora e não escapa da concepção marxiana de dinheiro; não tem valor intrínseco, 
mas funciona como “signo de valor”.10  

 

                                                             
10 Ver Prado, Eleutério F. S. – Da confusão entre as funções “medida de valores” e “padrão de preços”. In: 
150 anos d’O Capital: atualidade de Marx, Editora CRV, 2017. Ver também Souza e Silva, Giliad e 
Maldonado Filho, Eduardo A. de L. – Teorias marxistas da inflação: uma revisão crítica. In: Nova Economia, 
vol. 27 (2), p. 21-49, 2017. Ver também O debate marxista sobre a inflação – notas críticas a partir da 
teoria do dinheiro de Karl Marx. Dissertação de Mestrado, IE/Unicamp, 2019. 


