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RESUMO 
Sem desconsiderar a  rigorosa  recusa de Marx em produzir  "receitas para a  cozinha do  futuro", de  sua 
monumental  crítica  à  economia  política  exposta  nos  Grundrisse  pode‐se  extrair  algumas  alvissareiras 
considerações  sobre  a  potencial  emergência  de  uma  sociabilidade  livre  e  coletiva  e  para  o  pleno 
desenvolvimento das  individualidades, em oposição à barbárie capitalista. Nesse texto, busca‐se analisar 
um conjunto dessas proposições, em particular sobre o "uso [social] do tempo" e o conceito de trabalho, e 
contrastá‐las  com  passagens  correlatas  de  O  Capital.  Em  oposição  ao  historicismo  e  à  ideologia  do 
progresso, que seguem em sua trágica marcha triunfal, objetiva‐se assim trazer à  luz uma concepção de 
história  inextricavelmente  ligada à  tarefa  crítica,  cuja  imersão no objeto o  revela  como historicamente 
singular e como uma totalidade totalitária. Subjaz a esse esforço a percepção de que convém discutir os 
resultados da crítica marxiana à economia política acerca dos limites históricos do capitalismo, sobretudo 
em um tempo no qual o estreitamento dos horizontes emancipadores caminha pari passu ao acirramento 
do caráter violento e opressivo do claudicante processo de acumulação de capital. 
 
Palavras‐chave: Grundrisse; crítica à economia política; trabalho; revolução. 
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OS GRUNDRISSE DE MARX E SUAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A SUPERAÇÃO 
DA FORMA-CAPITAL1 

 

MELLO, Gustavo Moura de Cavalcanti2 

 

Resumo  

 Sem desconsiderar a rigorosa recusa de Marx em produzir "receitas para a cozinha do 
futuro", de sua monumental crítica à economia política exposta nos Grundrisse pode-se 
extrair algumas alvissareiras considerações sobre a potencial emergência de uma 
sociabilidade livre e coletiva e para o pleno desenvolvimento das individualidades, em 
oposição à barbárie capitalista. Nesse texto, busca-se analisar um conjunto dessas 
proposições, em particular sobre o "uso [social] do tempo" e o conceito de trabalho, e 
contrastá-las com passagens correlatas de O Capital. Em oposição ao historicismo e à 
ideologia do progresso, que seguem em sua trágica marcha triunfal, objetiva-se assim trazer à 
luz uma concepção de história inextricavelmente ligada à tarefa crítica, cuja imersão no objeto 
o revela como historicamente singular e como uma totalidade totalitária. Subjaz a esse esforço 
a percepção de que convém discutir os resultados da crítica marxiana à economia política 
acerca dos limites históricos do capitalismo, sobretudo em um tempo no qual o estreitamento 
dos horizontes emancipadores caminha pari passu ao acirramento do caráter violento e 
opressivo do claudicante processo de acumulação de capital. 

Palavras-chave: Grundrisse; crítica à economia política; trabalho; revolução. 

 

1. Introdução 

 A despeito do significado diverso que recebem em diferentes momentos de sua 
trajetória intelectual, pode-se constatar que os conceitos de crítica e de emancipação 
perpassam o conjunto da obra de Marx. E desde muito cedo se encontram ligados à 
investigação sobre as formas específicas de emergência de uma "segunda natureza", que se 
autonomiza e que passa a oprimir e a controlar os indivíduos. É nesse sentido, e sob os velhos 
motes da alienação e da inversão entre sujeito e predicado, que o ainda jovem Marx constrói 
sua crítica à religião, ao idealismo alemão, ao Estado e à política, e finalmente à economia 
política. Sem entrar nas infindáveis querelas que perpassam a interpretação dessa trajetória, já 
em seus primeiros escritos Marx adota o procedimento da crítica imanente ao objeto, 
associada à perspectiva de superação da heteronomia moderna e das clivagens sociais. Diga-
se de passagem, já aqui se evidencia à sua distância em relação aos "jovens hegelianos", pois 
longe de cindir o sistema e o método hegeliano, Marx se decide por mergulhar na obra desse 
grande pensador já em sua tese doutoral de 1841, e um pouco depois em sua Crítica à 
Filosofia do Direito de Hegel, em 1843. 

 No interior de um universo teórico bastante distinto essa associação entre crítica 
imanente e emancipação é reafirmada, não por coincidência em meio a uma polêmica em 
torno do legado hegeliano. No conhecido posfácio à segunda edição alemã de O Capital, 
Marx (1996, p.141) destaca que 

                                                 
1 Este texto foi feito com base em algumas passagens de minha dissertação de mestrado. 
2 Professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo. Graduado em Economia pela FEA-
USP. Mestre e Doutor em Sociologia pela FFLCH-USP, e Pós-Doutor em Sociologia pelo IFCH-UNICAMP. Contato: 
gustavo.m.mello@ufes.br. 
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“em sua forma mistificada, a dialética foi moda alemã porque ela parecia tornar 
sublime o existente. Em sua configuração racional, é um incômodo e um horror para a 
burguesia e para os seus porta-vozes doutrinários, porque, no entendimento positivo 
do existente, ela inclui ao mesmo tempo o entendimento da sua negação, da sua 
desaparição inevitável; porque apreende cada forma existente no fluxo do movimento, 
portanto também com seu lado transitório; porque não se deixa impressionar por nada 
e é, em sua essência, crítica e revolucionária”. 

 Nessa passagem igualmente se afirma o caráter eminentemente histórico do objeto da 
madura crítica de Marx, o capital, a "potência econômica da sociedade burguesa que a tudo 
domina. Deve constituir o ponto inicial e o ponto final” (Marx, 1973a, p.28). Em sentido 
similar, cabe recordar ainda que dessa ótica o referido objeto está dado "tanto na realidade 
como na ideia, e que as categorias portanto expressam formas de ser, determinações de 
existência" (Marx, 1973, p.27), e que sua exposição teórica não corresponde imediatamente 
nem a uma narrativa histórica, e tampouco a um mero construto ideal (Marx, 1973a, p.29). 
Como será oportunamente observado, a abordagem marxiana se distancia tanto do 
historicismo quanto do idealismo. 

 Para os propósitos desta comunicação serão consideradas algumas passagens dos 
Grundrisse, e à guisa de constraste, uns poucos trechos de O Capital, que fornecem um 
interessante, ainda que parcial, diagnóstico do modo de produção capitalista, e que tematizam 
os seus limites históricos e a virtualidade da emergência de um novo tipo de formação social a 
partir da negação determinada da forma-capital, em contraposição a enfoques idealistas e 
moralistas.  

 

2. O capital como contradição em processo nos Grundrisse 

 Escritos freneticamente entre 1857 e 1858, sob a expectativa de eclosão de uma crise 
econômica mundial de grandes proporções, que alimentava as esperanças revolucionárias de 
Marx, os Grundrisse, assim como a maior parte da obra marxiana, não foram preparados para 
publicação, e só vieram a público muito tempo depois de sua redação, em 1939, em Moscou 
(e reeditados em Berlin, em 1953). A sua extensão e complexidade, bem como o fato de se 
tratar de um “esboço”, certamente não contribuiu para sua difusão, mesmo quando o texto se 
tornou mais acessível. Entretanto, alguns exegetas foram atraídos por ele, e já na década de 
1950, algumas páginas - do final do sexto caderno e início do sétimo caderno – tiveram 
destaque, tornando-se base de grandes polêmicas. A elas referenciaram Claus Offe em sua 
discussão sobre o fim da "centralidade" do "trabalho"; Habermas, em sua reflexão sobre 
"ciência e técnica como ideologia"; Gorz, Negri e cia. em suas teses sobre a hegemonia do 
"trabalho imaterial"; Ruy Fausto em sua teorização acerca da “pós-grande indústria”, isso para 
citar apenas alguns poucos autores. 

 No trecho em questão, em linhas muito gerais Marx expõe, de modo um tanto 
fragmentado, o caráter contraditório do desenvolvimento do capitalismo, apresentando 
sucintamente seu movimento fundamental – a valorização do valor – e suas principais 
características na fase da grande-indústria. Caso se limitasse a isso, o texto não despertaria 
maiores interesses, no entanto, o que ele existe de “novidade” em relação ao Capital, são as 
considerações de Marx acerca da superação daquela contradição; ou melhor, acerca do 
momento em que ela não mais existe. A dificuldade de compreensão desse texto reside 
justamente no fato de que o salto expositivo entre um momento e outro é feito de modo 
abrupto e pouco mediado.  

Cabe partir de uma passagem arquiconhecida, segundo a qual 
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 "o capital é ele próprio a contradição em processo [ou em movimento - GM], 
porque ele reduz o tempo de trabalho a um mínimo, enquanto põe, por outro lado, o 
tempo de trabalho como única medida e fonte de riqueza. Por isso, ele reduz o tempo 
de trabalho na forma do tempo de trabalho necessário, para aumentá-lo na forma do 
tempo excedente; por isso põe o tempo excedente, em medida crescente, como 
condição – questão de vida ou morte – para o trabalho necessário. Por um lado conjura 
todas as forças da ciência e da natureza assim como a combinação social e do 
intercâmbio social, para tornar a criação da riqueza relativamente independente do 
trabalho empregado nela. Por outro lado, ele quer usar o tempo de trabalho como 
unidade de medida para as gigantescas forças sociais, assim criadas, e as conter nos 
limites exigidos para manter como valor o valor já criado. As forças produtivas e as 
relações sociais – ambos lados diferentes do desenvolvimento do indivíduo social – 
aparecem só como meio, e para ele só são meio para produzir a partir de sua base 
limitada. Na realidade, são entretanto condições materiais para fazê-lo explodir" 
(Marx, 1973b, p.229). 

Nesse trecho, afirma-se o caráter totalizante e totalitário do capital, que subsume “o 
indivíduo social” ao seu movimento de valorização do valor, reduzindo-os a “mero meio” ou 
a momento desse processo. Assim, o capital é um fim em si, que açambarca e mobiliza tanto 
as “forças produtivas” quanto “as relações sociais” de modo a se repor de maneira ampliada. 
Entretanto, esse movimento não se desenrola sem conflitos; esse mesmo capital que tem como 
substância o trabalho abstrato, e que reduz o trabalho vivo a um momento necessário de seu 
movimento (à forma capital variável), move-se no sentido de excluí-lo do processo produtivo, 
relativamente ao montante total de capital. Em outras palavras, à medida que o capital se 
desenvolve, e para desenvolver-se, ele promove um alijamento relativo do trabalho vivo do 
processo produtivo através do revolucionamento das forças produtivas (logrado com a 
instrumentalização “das forças da ciência e da natureza assim como a combinação social e do 
intercâmbio social”), num impulso para reduzir o tempo de trabalho necessário e aumentar o 
tempo de trabalho excedente e para baratear os custos da produção, de modo a lograr lucros 
extraordinários. Mas ao fazê-lo, ele atenta contra a sua própria existência, já que o trabalho 
abstrato objetivado é justamente a “única medida e fonte do valor”. A afirmação de que a 
força produtiva e as relações sociais são “condições materiais” para fazer o capital “explodir”, 
significa que um certo grau de desenvolvimento das forças produtivas, e do intercâmbio 
material, cultural, etc., constituem um pressuposto para a superação do capitalismo (e logo 
veremos que Marx não tem em vista uma superação do capitalismo que se dá em qualquer 
direção, mas sim rumo a uma sociedade emancipada). 

Noutro trecho bastante extenso, mas que cabe transcrever, o ímpeto auto-expansivo do 
capital resulta em 

 "exploração da natureza inteira, para descobrir novas propriedades úteis das 
coisas; intercâmbio universal dos produtos de todos os climas e países estrangeiros; 
novas elaborações (artificiais) dos objetos naturais para dar-lhes valores de uso novos. 
A exploração da Terra em todas as direções, para descobrir novos objetos utilizáveis e 
novas propriedades de uso dos antigos, como novas propriedades dos mesmos 
enquanto matérias-primas, etc.; por conseguinte o desenvolvimento das ciências 
naturais ao ponto mais elevado; igualmente o descobrimento, criação e satisfação de 
novas necessidades procedentes da sociedade mesma; o cultivo de todas as 
propriedades do homem social e a produção do mesmo como um indivíduo cujas 
necessidades se tenham desenvolvido ao máximo possível, por ter numerosas 
qualidades e relações; sua produção como produto social o mais pleno e universal 
possível (...) constitui dessa forma uma condição da produção fundada no capital (...). 
Pela primeira vez a natureza se converte puramente em objeto para o homem, em coisa 
puramente útil, cessa-se de reconhecê-la como poder para si; inclusive o 
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reconhecimento teórico de suas leis autônomas aparece somente como artimanha para 
submetê-la às necessidades humanas, seja como objeto de consumo, seja como meio 
de produção. O capital, conforme esta sua tendência, passa também por cima das 
barreiras e preconceitos nacionais, assim como sobre a divinização da natureza; 
liquida toda a satisfação tradicional, complacente e encerrada dentro de limites 
estreitos, das necessidades existentes, e a reprodução dos velhos modos de vida. Opera 
destrutivamente contra tudo isto, é constantemente revolucionário" (Marx, 1973a, 
p.361-2). 

 Nessa passagem, em que reverberam proposições avançadas em O Manifesto 
Comunista (Marx e Engels, 2010), a exposição do caráter revolucionário do capital com 
frequência foi considerada apologética, o que pressupõe ignorar os termos "exploração", 
"dominação", "artimanhas", bem como apartar essas passagens das inúmeras outras em que se 
conceitua a barbárie especificamente capitalista. Antes de criticar esse tipo de interpretação, 
ponto importante do argumento que se busca desenvolver, considere-se mais uma passagem 
polêmica dos Grundrisse. Nela, Marx prenuncia que o evolver do capital e o consequente 
desenvolvimento das forças produtivas terá alcançado 

“um ponto tal que a posse e conservação da riqueza geral por uma parte exigem tão 
somente um tempo de trabalho menor para a sociedade inteira, e que por outra a 
sociedade trabalhadora se relaciona cientificamente com o processo de reprodução 
progressiva, de sua reprodução em plenitude cada vez maior: por conseguinte, cessou 
de existir o trabalho no qual o homem faz o que pode lograr que as coisas façam em 
seu lugar (...) Enquanto esforço incessante na direção da forma geral da riqueza, o 
capital impulsiona o trabalho para além dos limites de sua necessidade natural e cria 
assim os elementos materiais para o desenvolvimento da individualidade rica que é 
universal tanto na sua produção como no consumo, e cujo trabalho por isso não 
aparece mais como trabalho, mas como pleno desenvolvimento da própria atividade, 
na qual desaparece a necessidade natural na sua forma imediata; porque em lugar dela 
aparece uma necessidade histórica” (Marx, 1973a, p.266)3.  

 Com base em passagens como esta, muitos críticos acusam Marx de sustentar uma 
abordagem teleológica, um finalismo fatalista, no interior do qual o comunismo é uma 
construção ideal que aparece como conseqüência inevitável do desenvolvimento das 
formações sociais capitalistas. De fato, Marx concebia tal desenvolvimento como um 
momento histórico imprescindível para a construção do comunismo4, ou da sociedade 
livremente socializada de que fala nos Grundrisse, mas longe de qualquer automatismo e 
teleologia, a construção do comunismo por meio da ação consciente dos indivíduos 
organizados em classe seria uma das possibilidades inscritas no evolver da forma capital, que 
emergiria de sua negação determinada. 

 

                                                 
3 Em sentido semelhante, em O Capital Marx alerta que “as forças de trabalho já se tornam supérfluas quando não é mais 
necessário empregá-las de 12 a 15 horas por dia. Um desenvolvimento das forças produtivas que diminuísse o número 
absoluto dos trabalhadores, isto é, capacitasse realmente a nação inteira a efetuar toda a produção em menor espaço de 
tempo, acarretaria revolução, pois tornaria marginal a maior parte da população. Mais uma vez revela-se o limite específico 
da produção capitalista, e vê-se que não é de maneira alguma forma absoluta do desenvolvimento das forças produtivas e da 
criação de riqueza, colidindo com este desenvolvimento, a partir de certo ponto. Percebe-se em parte esse conflito nas crises 
periódicas, oriundas da circunstância de ficar supérflua, no antigo tipo de atividade, ora esta, ora aquela fração da população 
trabalhadora. O limite do sistema está no tempo excedente dos trabalhadores. Não lhe interessa a sobra de tempo que a 
sociedade ganha. A produtividade só lhe importa quando aumenta o tempo de trabalho excedente da classe trabalhadora e não 
quando diminui apenas o tempo de trabalho da produção material. Assim, move-se a produção contraditoriamente” (Marx, 
1986, p.302). 
4 “... tampouco há dúvida de que a forma capitalista de produção e as condições econômicas dos trabalhadores que lhe 
correspondem estão na contradição mais diametral com tais fermentos revolucionários e seu objetivo, a superação da antiga 
divisão do trabalho. O desenvolvimento das contradições de uma forma histórica de produção é, no entanto, o único caminho 
histórico de sua dissolução e estruturação de uma nova” (Marx, 1996b, p.116). 
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3. O comunismo como negação determinada do capital 

 O tema é cheio de nuances. De modo aparentemente paradoxal, outros trechos de 
obras de Marx recorrentemente sustentaram acusações de "nostalgia", de idealizador das 
formações sociais pretéritas, que almejaria um retorno a elas, de reacionarismo, enfim. Poder-
se-ia mencionar aqui o momento em que Marx trata do trabalhador assalariado nos distritos 
industriais ingleses e o boiardo russo, no bojo de sua análise sobre a "jornada de trabalho" 
(Marx, 1996a, cap. VIII)5, ou quando discute o aviltamento e o dilaceramento dos indivíduos 
quando estes são rebaixos à condição de trabalhadores parcelares na manufatura, ou em 
apêndices na grande indústria, de modo concomitante à consolidação de formas mais 
sofisticadas e devastadoras de exploração, de disciplina e de hierarquização social (Marx, 
1996a, caps. XI e XII, e Marx, 1996b, caps. XIII), ou ainda quando trata da produção do 
exército industrial de reserva (Marx, 1996b, cap.XXIII) ou dos horrores da expropriação no 
seio dos processos de acumulação originária (Marx, 1996b, cap. XXIV), apenas para citar 
análises mais conhecidas. Entretanto, assevera Marx, “nos estágios de desenvolvimento 
precedentes, o indivíduo se apresenta com maior plenitude precisamente porque não elaborou 
ainda a plenitude de suas relações e não as pôs frente a ele como potências e relações sociais 
autônomas. É tão ridículo sentir nostalgia daquela plenitude primitiva como crer que é preciso 
deter-se neste esvaziamento completo” (Marx, 1973a, p.90)6. 

 Dessa maneira, apesar de passagens isoladas de Marx fornecerem argumentos para 
ambos os grupos de críticos, o conjunto de sua obra desmente a ambos: ele critica 
radicalmente todas as formações sociais até então existentes, como formas limitadas, 
brutalizantes e alienantes, marcadas pela exploração da maioria da população e caracterizadas 
por distintas formas de dominação e violência. Por meio de uma profunda análise da história, 
sobretudo do modo de produção capitalista, negativamente Marx logra vislumbrar as 
potencialidades de superação dessa pré-história da humanidade, ou dessa história natural, e 
sugerir a construção de um modo de produção verdadeiramente racional e livre. Seu 
procedimento é crítico. Ele jamais fornece “receitas para a cozinha do futuro”, imaginando 
doutrinas ou modelos para a nova sociedade. Ademais, malgrado os limites imanentes do 
capital, Marx concebe a construção de uma nova sociedade como um resultado possível – a 
alternativa seria o aprofundamento da barbárie e mesmo a destruição da humanidade - do 
desenvolvimento de um movimento operário amplo e organizado, o qual com sua prática 
teórica e militante ele tentava impulsionar e fortalecer. Do contrário, considerasse ele que o 
comunismo fosse um desdobramento natural do movimento do capital, evidentemente não 
teria aberto mão de tantas horas de sono e despendido tantas energias estudando e produzindo 
as dezenas de milhares de páginas que escreveu, bem como fazendo agitação política, 
articulações, criando organizações como a Associação Internacional dos Trabalhadores, entre 
outras atividades. 

                                                 
5 “O capital, que tem tão “boas razões” para negar os sofrimentos da geração trabalhadora que o circunda, é condicionado em 
seu movimento prático pela perspectiva de apodrecimento futuro da humanidade e, por fim, do incontrolável despovoamento 
tão pouco ou tanto como pela possível queda da Terra sobre o Sol. Em qualquer malandragem com ações ninguém ignora que 
um dia a casa cai, porém todos confiam que ela cairá sobre a cabeça do próximo, após ele próprio ter colhido a chuva de ouro 
e a posto em segurança. Après moi le déluge! é a divisa de todo capitalista e toda nação capitalista. O capital não tem, por 
isso, a menor consideração pela saúde e duração de vida do trabalhador, a não ser quando é coagido pela sociedade a ter 
consideração. À queixa sobre degradação física e mental, morte prematura, tortura do sobretrabalho, ele responde: Deve esse 
tormento atormentar-nos, já que ele aumenta o nosso gozo (o lucro)?” (Marx, K. O Capital: crítica da economia política. 
Coleção Os Economistas. São Paulo: Nova Cultural: Livro I, Tomo I, 1996, p.383). 
6 “Na economia burguesa e na época que lhe corresponde – essa plena elaboração da interioridade humana aparece como 
completo esvaziamento, essa objetivação universal aparece como alienação total, e o dilaceramento de todas as finalidades 
determinadas unilaterais como sacrifício da auto-finalidade sob finalidades totalmente externas” (Marx citado por Fausto, R. 
Marx: Lógica e Política – Investigações para uma Reconstituição do Sentido da Dialética. Tomo III, São Paulo: Editora 34, 
2002, p.140-41). 
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 Aliás, seria temerário ignorar o sentido polêmico e os intuitos políticos de Marx em 
suas obras. De um lado, ele tinha que se opor a expressivas parcelas do movimento operário 
que, sob influências de autores e “líderes” como Proudhon - no geral caracterizados por Marx 
como pequeno-burgueses -, não conseguiam entender a constituição e o funcionamento da 
sociedade capitalista, ou sua necessidade, no sentido de constituir uma força em processo de 
imposição sobre, ou subsunção das demais relações sociais, notadamente as que 
caracterizavam a sociedade feudal. Contra eles, portanto, assevera que a história não anda 
para trás, demonstra o caráter limitado e aviltante dos modos de produção anteriores, e chama 
atenção para as possibilidades que o capitalismo cria para o surgimento de uma formação 
social “superior”, de abundância, digna e livre. Por outro lado, Marx tinha que combater seu 
principal inimigo, a burguesia, cuja noção abstrata de progresso e a exaltação da técnica e dos 
avanços materiais - ignorando sua forma social -, constituíam importantes armas ideológicas. 
Contra os apologetas burguesas, afirma o caráter regressivo do “progresso” capitalista, sua 
violência, suas limitações, a degradação dos indivíduos, que se tornam ainda mais aviltantes 
ante as possibilidades abertas pelo desenvolvimento material.  

 Em suma, Marx concebia que o fortalecimento dos trabalhadores enquanto classe 
tornaria possível o advento de uma nova fase histórica – ou da história propriamente dita, da 
“história histórica” -; uma era em que se produziria uma “individualidade rica” e plena, em 
que as “necessidades perderiam seu caráter natural”, dado, cego, inconsciente e incontrolado, 
em que se daria o “desenvolvimento das faculdades humanas” em suas várias (potenciais) 
dimensões e direções, em que o homem se produziria coletivamente como síntese de suas 
múltiplas possibilidades, como totalidade em incessante devir. Para tanto, far-se-ia necessário 
romper com os ditames do capital e ressignificar aspectos fundamentais da vida; com 
destaque para o tempo, imprescindível para a fruição dos produtos humanos, para o ócio, para 
a realização de atividades livres, de cunho artístico e científico, para a vivência coletiva e 
solidária. O tempo perderia seu caráter abstrato e opressor – cujo modelo é o tempo vazio do 
relógio, da produção capitalista -, e ganharia novos conteúdos, nova substância, tornando-se 
um tempo propriamente humano. Nesse contexto, em suas palavras, 

 "o tempo de trabalho, mesmo anulando-se o valor de troca, permanece sempre 
a substância criadora da riqueza e a medida do custo que sua produção exige. Mas o 
tempo livre, o tempo disponível, é a própria riqueza – quer para fruir o produto, quer 
para a atividade livre, atividade que não é determinada como o trabalho pela coerção 
de um objetivo externo que é mister atingir e cuja realização é necessidade ou dever 
social, como se queira" (Marx, 1980, p.1306). 

 Esse tempo substantivo seria, portanto, numa sociedade emancipada, a “verdadeira 
riqueza”7. Mas seria preciso distinguir entre o tempo dedicado à produção material, às 
necessidades mais imediatas, e o tempo efetivamente livre. Em O Capital, quando aborda-se o 
comunismo, faz-se uma separação bem nítida entre dois “reinos”, o da necessidade e o da 
liberdade. No primeiro, no espaço da produção material, os homens são invariavelmente 
premidos pelas suas necessidades vitais fundamentais; não obstante, seu caráter é bastante 
distinto do trabalho capitalista, já que são os indivíduos que planejam, controlam e executam 
a produção coletivamente, dando fim à sua submissão às coisas, aos produtos de sua labuta, e 
organizando suas atividades laborais de maneira à torná-las o menos penosas possível, e 
ocupando o menor espaço possível dentro de seu cotidiano. O reino da liberdade, ao contrário, 
caracteriza-se pela ausência de qualquer tipo de coerção, venha ela também do estômago ou 
da fantasia; é o espaço do desenvolvimento individual, da realização de atividades artísticas e 

                                                 
7 O “tempo que não é absorvido por trabalho de imediato produtivo, mas para fruir, para lazer, de modo que permite atividade 
e desenvolvimento livres. O tempo é o espaço para o desenvolvimento das faculdades etc.” (idem, ibidem, p.1305). 
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científicas, da plena edificação do indivíduo verdadeiramente coletivo. Na célebre passagem, 
lê-se que numa sociedade emancipada 

 “A riqueza real da sociedade e a possibilidade de constante expansão de seu 
processo de produção não depende, portanto, da duração do mais-trabalho, mas de sua 
produtividade e das condições mais ou menos ricas de produção em que ela transcorre. 
O reino da liberdade só começa na realidade lá onde cessa o trabalho que é 
determinado pela carência e a finalidade externa; conforme a natureza da coisa, ele 
fica assim além da produção propriamente material. Assim como o selvagem tem de 
lutar com a Natureza para satisfazer suas necessidades, para manter e reproduzir sua 
vida, assim também o civilizado tem de fazê-lo, e tem de fazê-lo em todas as formas 
de sociedade e sob todos os modos de produção possíveis. Com o seu 
desenvolvimento, amplia-se esse reino da necessidade natural, pois se ampliam as 
necessidades. Mas, ao mesmo tempo, ampliam-se as forças produtivas que as 
satisfazem. Nesse terreno, a liberdade só pode consistir em que o homem social, os 
produtores associados, regulem racionalmente esse seu metabolismo com a Natureza, 
trazendo-o para seu controle comunitário, em vez de serem dominados por ele como 
se fora por uma força cega; que o façam com o mínimo de emprego de forças e sob as 
condições mais dignas e adequadas à sua natureza humana. Mas este sempre continua 
a ser um reino da necessidade. Além dele começa desenvolvimento humano de forças, 
que vale como seu próprio fim, o verdadeiro reino da liberdade, que entretanto só 
pode florescer sobre aquele reino da necessidade [que é] como sua base. A redução do 
tempo de trabalho é condição fundamental” (Marx, 1986, p.273, tradução modificada 
com base em Fausto, 2002, p.128). 

Nos Grundrisse as idéias apresentadas acima também aparecem, mas com algumas 
variações que cabe mencionar. Apesar de distinguir entre o espaço do trabalho material e das 
atividades livres – por exemplo quando trata do princípio econômico fundamental da 
sociedade realmente coletivizada, dizendo que “economia de tempo e repartição planificada 
do tempo de trabalho entre os distintos ramos da produção resultam sempre a primeira lei 
econômica sobre a base da produção coletiva” (Marx, 1973a, p.101)8 -, Marx, em certos 
momentos, ao discernir entre o trabalho realizado sob o domínio do capital e o trabalho depois 
de sua superação - elucubra sobre certa extensão da liberdade no espaço do trabalho. Assim, 

 "que o indivíduo (...) tenha também necessidade de uma porção normal de 
trabalho e de supressão do repouso parece totalmente estranho a A. Smith. Sem dúvida 
a própria medida do trabalho parece dada externamente, através do objetivo a alcançar 
e através dos obstáculos que, para alcançá-lo, [é preciso] vencer pelo trabalho. Mas 
que essa superação de obstáculos é em si exercício da liberdade – e além disso que os 
fins externos sejam despojados da aparência de mera necessidade externa e postos 
como fins que o próprio indivíduo põe – e assim [sejam postos] como auto-realização, 
auto-objetivação do sujeito, por isso como liberdade real, cuja ação é precisamente o 
trabalho, A. Smith tampouco pressente" (Marx apud Fausto, 2002, p.143-4)9. 

                                                 
8 “Uma vez suposta a produção coletiva, a determinação do tempo, como é óbvio, passa a ser essencial. Quanto menos é o 
tempo que necessita a sociedade para produzir trigo, gado, etc., tanto mais tempo ganha para outras produções, materiais ou 
espirituais. Igualmente que para um indivíduo isolado, a plenitude de seu desenvolvimento, de sua atividade e de seu gozo 
depende da economia de seu tempo. Economia de tempo: a isto se reduz finalmente toda a economia” (Marx, 1973a, p.101, 
grifos meus). 
9 “[Segundo Adam Smith] um quantum determinado de trabalho para o trabalhador (...) é quantitativamente sacrifício da 
mesma grandeza (...). ‘Quantidades iguais de trabalho devem ter um valor igual para aquele que trabalho, em todos os tempos 
e lugares (...) ele deve dar sempre a mesma porção do seu repouso, da sua liberdade, e da sua felicidade’9 (...). Você deve 
trabalhar com o suor do teu rosto! Foi a maldição que Jeová transmitiu a Adão. E [é] assim, como maldição, [que] A. Smith 
considera o trabalho. O ‘repouso’ aparece como a situação adequada, como idêntico à ‘liberdade’ e à ‘felicidade’” (Marx, 
1973b, p.143). “Sem dúvida ele tem razão de que na forma histórica do trabalho, como trabalho escravo, trabalho assalariado, 
o trabalho é sempre repulsivo, aparece sempre como trabalho coercitivo externo e diante dela o não-trabalho [aparece] como 
‘liberdade e felicidade’. Trata-se de duas coisas: desse trabalho contraditório, e o que é conexo, do trabalho que ainda não 
criou as condições subjetiva e objetiva (ou ainda, diante da condição pastoral etc., que as perdeu) para que o trabalho seja 
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 Essas variações indicam a implitude e complexidade do tema, já que sob condições 
modernas o "trabalho vivo" constitui elemento decisivo no processo de socialização, na 
constituições de identidades, de hierarquias, na reprodução de hábitos, normas, valores, 
tradições - de ideologia, enfim -, e da própria estrutura psíquica. Logo, numa sociedade 
emancipada as atividades relativas ao reino da necessidade haveriam de assumir 
determinações e um caráter totalmente distinto, e em certo sentido subordinado ao reino da 
liberdade. 

 Com o que foi visto, pode-se depreender alguns aspectos da reflexão marxiana sobre o 
comunismo. Nele, a) a reprodução material e espiritual da vida é produto da livre associação 
dos indivíduos, submetida a seu controle consciente e planejado10; b) é imperativa a redução 
do tempo de trabalho a um mínimo; c) a riqueza é o próprio tempo disponível, o tempo que 
extrapola o reino da necessidade; d) essa necessidade adquire um caráter histórico, em 
contraposição à necessidade natural (inconsciente e que põe à atividade uma finalidade 
externa); e) a atividade e o produto dos indivíduos são diretamente sociais, não mediados pela 
forma mercadoria e dinheiro; f) o tempo de trabalho concreto regula a produção e a 
distribuição (feita "segundo as necessidades" dos indivíduos, e não segundo sua contribuição 
efetiva à produção); g) dá-se fim ao divórcio entre "mãos e cérebros", que demanda o avanço 
na cientifização do processo produtivo, que sofre mudanças qualitativas, sendo momento e 
expressão da constituição da livre individualidade, a nova forma de riqueza social11. Em 
suma, trata-se da negação determinada de uma sociabilidade fetichista, hierárquica, opressiva, 
e de uma produção anárquica, competitiva, que têm como fundamento, motor e finalidade o 
acúmulo de riqueza abstrata. Por conseguinte, tal concepção, construída a partir da crítica do 
existente, em nada se coaduna com uma perspectiva estatizante e autoritária, e tampouco 
centralista, tal qual predominou no interior do chamado "socialismo realmente existente". 
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trabalho atrativo, auto-realização do indivíduo, o que não significa que ele se torne puro prazer, pura diversão, como o 
concebe, de modo ingênuo, Fourier, à maneira de uma ‘grisette’” (Marx apud Fausto, 2002, p.144). “Trabalho efetivamente 
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naturalmente, mas como atividade que rege todas as forças naturais. De resto, A. Smith pensa só nos escravos do capital. Por 
exemplo, mesmo o trabalho semi-artístico da Idade Média não deve ser colocado sob essa definição” (Marx, 1973b, p.119-
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vem-a-ser – e exercício, ciência experimental, ciência que se objetiva e é materialmente criadora – com respeito ao homem 
que já veio-a-ser, em cujo intelecto está presente o saber acumulado da sociedade. Para ambos, o trabalho, na medida em que 
exige atividade manual e liberdade de movimentos, é por sua vez exercício” (Marx, 1973b, p.237). 
10 "O reflexo religioso do mundo real somente pode desaparecer quando as circunstâncias cotidianas, da vida prática, 
representarem para os homens relações transparentes e racionais entre si e com a natureza. A figura do processo social da 
vida, isto é, do processo da produção material, apenas se desprenderá do seu místico véu nebuloso quando, como produto de 
homens livremente socializados, ela ficar sob seu controle consciente e planejado" (Marx, 1996a, p.205). 
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etc. dos indivíduos no tempo liberado, e com os meios criados para todos eles” (Marx, 1973b, p.229). 
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