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Introdução 

Iniciamos esta introdução apontando que o debate principal deste artigo é 

inacabado. A proposta, aqui, é discutir o modo de produção capitalista desde sua gênese 

histórica até o momento em que se apresenta como o modo de produção dominante para 

a reprodução material da vida social. Dizemos que o debate se coloca como inacabado 

porque é impossível debater toda complexidade da emergência do modo de produção 

capitalista a partir de uma única leitura do processo. Entretanto, para além de colocar a 

própria discussão central em pauta, este trabalho adota uma perspectiva, qual seja a de 

afirmar o marxismo como instrumento de estudo da história e do desenvolvimento das 

sociedades.  

Essa perspectiva se justifica pela própria proposta temática. Contudo não há 

somente um marxismo, tanto Maurice Dobb, quanto Paul Sweezy, Ellen Wood, Robert 

Brenner, entre outros seguiram o marxismo para entender o mesmo processo que 

debateremos e, mesmo assim, chegaram a resultados distintos. Porém, seguimos uma 

indicação de Lukács que afirma ser o método o único ortodoxo quando falamos sobre 

marxismo. Por isso, nosso artigo se inicia com esse debate metodológico. O método 

colocado como a crítica da Economia Política pode ser utilizado em História Econômica 

porque seu concreto é rico e é a síntese de múltiplas determinações, por isso, as 

categorias cunhadas pelo pesquisador marxista ganham contornos gerais para o estudo 
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do capitalismo. Exatamente por estudarmos a constituição do modo de produção 

capitalista todas suas categorias já estão pressupostas nesse processo de esfacelamento 

do mundo feudal e serão postas na realidade efetiva pelo desenvolvimento histórico das 

forças produtivas e das relações de produção, movimento este encenado pelos embates 

entre as classes.  

Para que possamos contemplar nossa proposta de entender a gênese e o 

momento em que o capitalismo se afirma, escolhemos partir do esfacelamento do 

mundo feudal. Seguimos, portanto, o debate clássico entre os marxistas impondo o 

“rigor ortodoxo” do método. Maurice Dobb lançou, em 1946, seu livro Studies in the 

Development of Capitalism, inaugurando uma grande controvérsia acerca do processo 

de desenvolvimento histórico das sociedades, notadamente, sobre a transição entre o 

feudalismo e o capitalismo. Em seu livro, Dobb destaca alguns dos aspectos centrais 

para a dissolução do modo de produção feudal e consequente inauguração do modo de 

produção capitalista. Sua interpretação foi criticada por Paul Sweezy, um também 

marxista e economista americano que coloca apontamentos distintos acerca do mesmo 

processo.  Aberto o embate meta-teórico do marxismo, ambos os autores deram início 

ao famoso debate marxista da transição (1954); com aportes teóricos de Rodney Hilton, 

Kohachiro Takahashi e Christopher Hill o debate entre Dobb e Sweezy foi reproduzido 

em The transition from feudalism to capitalism. Este debate teórico é interessante 

porque tem implicações práticas. Debater a passagem entre o mundo feudal e o 

capitalismo e elaborar uma teoria de transição geral entre os modos de produção pode, 

no fundo, colocar uma possibilidade teórica de transição entre os modos de produção 

aplicável à transição entre capitalismo e o socialismo. Portanto, o debate da transição é 

um debate teórico com implicações na prática política. 



Por isso, construiremos nosso entendimento particular acerca do método 

marxiano e sua correta aplicabilidade ao estudo do tema. Não adiantaremos, nessa 

introdução, os resultados gerais da pesquisa empreendida. Achamos nocivo colocar o 

resultado a que chegamos sem que o leitor nos acompanhe no percurso intelectual do 

qual nos utilizamos. Podemos dizer, no entanto, que o presente trabalho cobre, ainda 

que de maneira superficial, o que achamos ser o grande tema da História Econômica: 

quais os caminhos históricos até chegar à sociedade capitalista. Portanto, convidamos o 

leitor a que nos acompanhe nesse percurso intelectivo.  

Ressaltamos, por fim, que este trabalho, de forma alguma, se apresenta como a 

verdade efetiva. Ele é somente nossa linha interpretativa dos fatos embasada em uma 

perspectiva metodológica e, por isso, não esperamos contribuir com nenhuma visão 

nova ou revolucionária acerca do processo. Apenas juntamos estudos há muito 

dissociados, a transição entre os modos de produção feudalista e capitalista a partir da 

crise feudal e a Primeira Revolução Industrial, superação, no sentido dialético, da 

sociedade mercantil simples pela sociedade capitalista. 

 

 

1. Discussão Metodológica  

O ponto central a ser abordado por este trabalho é a emergência do modo de 

produção capitalista. De onde ele surge como um modo determinado de produção e 

reprodução da vida social, e por que é o capitalismo que se apresenta, e não outra forma 

societária. Portanto, para entender como o modo de produção capitalista emerge como 

modo determinado de vida não se pode centrar a análise somente nas instâncias do 

próprio capitalismo como se ele fosse naturalmente posto aos homens (e não produto 



histórico), ou seja, como se fosse uma consequência natural do desenvolvimento 

histórico. Como qualquer formação histórico-social, ele se coloca anteriormente como 

potencialidade engendrada pelos limites de desenvolvimento da tensão entre a dinâmica 

das forças produtivas com as relações de produção, no caso, da sociedade feudal. Ou 

seja, dados os limites de desenvolvimento do modo de produção feudal e, portanto, as 

tensões sociais postas como formas fenomênicas das contradições do feudalismo um 

processo de superação daqueles limites se impôs ao mundo feudal. A partir das 

contradições e antagonismos engendrados pela arquitetônica social do mundo feudal 

aquele modo determinado de vida passou por uma crise que o desestruturou. A 

superação da crise é a superação das amarras colocadas ao mundo feudal, ou seja, 

necessariamente são modificações que levarão à superação das contradições vigentes 

instaurando novas e diferentes contradições; bem como outra formação social. Veremos, 

adiante, que a Revolução Industrial inglesa, que ocorre após a crise feudal, em meados 

de 1700 até 1870 foi o momento chave para que o capitalismo se assumisse como o 

modo dominante de produção material da vida social superando efetivamente as 

contradições postas pelo feudalismo. Naquele período, modificações nas formas de 

produção material da vida conduziram a uma modificação estrutural na sociedade; a 

mudança na esfera da produção material modificou a estrutura de classes e a própria 

sociabilidade entre os homens, a lógica produtiva e a forma da acumulação. 

Para esta discussão adotamos uma perspectiva de dinamicidade do processo 

histórico-social - a história é uma estrutura movente. Essa premissa nos parece 

completamente óbvia; a diferença que nos distingue de outras vertentes analíticas é 

exatamente a natureza dessa dinâmica. Nas obras de Karl Marx, nosso paradigma 

teórico, a dinamicidade é imanente e constitutiva do mundo histórico-social e aparece 

como sua própria essencialidade. Porém, para compreender o que de fato dá 



dinamicidade ao processo histórico é necessário compreender que ele é composto por 

contradições e antagonismos, necessariamente gestados nas instâncias constitutivas 

dessa realidade histórico-social, imanentes a ela. Não é conflito, nem tensão; não é 

oposição nem é diferença. O que lhe dá dinamicidade são suas contradições e 

antagonismos. É preciso apreender a natureza do movimento dessa realidade e suas leis 

de movimento mais gerais.  

Para que possamos seguir o método cientificamente exato para a Economia 

Política será necessário caminhar pelo árido percurso metodológico de Marx. 

Seguiremos, basicamente, parte do trajeto de Marx em seu esclarecimento pessoal. 

Particularmente, em um de seus únicos textos no qual expõe sua crítica meta-teórica à 

Economia Política e ao Idealismo hegeliano. Entre o fim de novembro de 1845 e 

meados de 1846 Marx e Friedrich Engels, seu amigo e coautor em algumas obras, 

elaboram os manuscritos somente posteriormente publicados (1932) intitulados A 

Ideologia Alemã. Naqueles manuscritos, “abandonados à crítica roedora dos ratos”, 

juntos elaboraram seu acerto de contas com sua anterior tradição filosófica, o 

hegelianismo. Colocaram, pela primeira vez, as bases nas quais assentam seu 

materialismo, em oposição tanto ao idealismo hegeliano quanto ao materialismo 

feuerbachiano.  

As premissas assumidas por eles não são dogmas, baseiam-se na produção da 

vida efetiva, dos indivíduos efetivos, suas ações e condições materiais de vida, tanto as 

encontradas por eles, legadas por outras gerações, como as produzidas por sua ação de 

reprodução da vida social. Portanto, o primeiro pressuposto histórico é a própria 

existência de indivíduos humanos vivos, que produzirão os meios para satisfação de 

suas necessidades humanas. Para poder “fazer história” os homens têm de estar em 

condições de viver, de reproduzir sua vida. Distinguem-se dos animais pela sua 



consciência, religião, entre outros, mas começam a se distinguir quando começam a 

produzir os seus meios de vida, ação esta condicionada tanto por sua organização 

corporal (necessidades de reprodução) quanto pela formação social. Ao produzirem suas 

condições de vida produzem materialmente sua vida mesma. Este modo de produção 

[da vida material] é uma maneira determinada de atividade dos sujeitos, maneira de 

produzir e reproduzir sua vida, um modo de vida determinado, dialeticamente concebido 

na interação social dos homens e destes com seu meio sensível. O que eles são coincide 

com sua produção, tanto com o que quanto como produzem; ou seja, com seu modo 

determinado de vida, com o seu modo de produção material da vida social. E porque o 

modo de vida determinado é uma forma de produção material da vida social, deriva dela 

[forma de produção material da vida] a consciência dos homens. As formas de 

consciência não são dadas a priori, são momentos na produção material (social) da vida. 

Ou seja, as formas de produção material da vida engendram as formas de consciência. 

Resumimos as ideias centrais expostas acima na citação a seguir: 

“Ao produzir seus meios de vida, os homens produzem, indiretamente sua 

própria vida material. A produção de ideias, de representações, da consciência, está, em 

princípio, imediatamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio 

material dos homens, com a linguagem da vida real. O representar, o pensar, o 

intercâmbio espiritual dos homens ainda aparecem, aqui, como emanação direta de seu 

comportamento material. O mesmo vale para a produção espiritual, tal como ela se 

apresenta na linguagem da política, das leis, da moral, da religião, da metafísica etc. de 

um povo. [...] mas os homens, ao desenvolverem sua produção e seu intercâmbio 

materiais, transformam também, com esta sua realidade, seu pensar e os produtos de seu 

pensar. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a 

consciência.” (MARX, 2007, p. 87-95)  



Após apontar sobre quais bases se assentariam seu materialismo, em 1857, Marx 

reelabora seu método em um texto conhecido como Para a Crítica da Economia 

Política, o debate na Introdução do livro. Neste texto ele iniciou sua crítica à Economia 

Política e, em sua Introdução apontou alguns dos caminhos ulteriormente desenvolvidos 

em O Capital, de 1867. O autor nunca elaborou nenhum texto no qual discutisse 

estritamente o seu método nem o tratamento dialético de seu objeto. Porém, extraindo-

se dos indicativos em seus livros e manuscritos podemos minimamente debater sua 

metodologia e seu modo de proceder para apreender o movimento do real.  

O ponto central em seu método é sua operacionalidade e aplicabilidade para o 

estudo da realidade – e seu movimento. Seu núcleo duro consiste em elevar o abstrato 

ao concreto por meio de operações racionais. O ponto de partida é o concreto. O 

concreto se apresenta como um fato ou um conjunto de fatos, uma base empírica; porém 

se apresenta caótico. Conhecer o objeto é negar sua empiria, é transcender sua forma de 

aparição, sua aparência e atingir sua essência:  

“[...] toda a ciência seria supérflua, se a forma de aparecimento e a essência das 

coisas coincidissem imediatamente” (MARX, 1983 b, p. 271).  

A aparência é, para Marx, um sinal de processos, os fatos são os indicadores de 

processos. Entretanto, a aparência não é um erro, uma falsa verdade; é uma das 

determinações do concreto, tanto quanto a essência. Cabe, portanto, à razão identificar, 

por meio de um processo de abstração, quais processos esses fatos exprimem – é preciso 

ir além da factualidade para a identificação desses processos que explicam a realidade. 

Essa negação da empiria consiste na identificação dos processos que ela [base empírica] 

é a aparência. Sem a abstração é impossível elaborar uma construção teórica. É pelo 

processo de abstração (descolar-se do imediato, do dado) que podemos identificar os 



processos que são sinalizados pela forma factual. Somente através do movimento da 

abstração do concreto é que se chega às relações abstratas e mais gerais daquele 

concreto caótico, para, assim, proceder ao que dá base e se constitui o essencial do 

método marxiano: elevar o abstrato ao concreto.  Precisamente esse processo 

[abstração] é o que permite à razão superar o caráter caótico da expressão factual.  

Em resumo, a primeira parte da viagem se dá pela abstração do concreto caótico. 

Quando da observação do concreto caótico, por meio do processo de análise o 

pesquisador chega a abstrações mais simples encontrando as determinações mais gerais 

e simples do seu objeto. Devemos nos apropriar das relações dos processos sinalizadas 

pelo concreto para conhecer a realidade e seu movimento. Esses processos identificados 

não estão perdidos na história, eles estão ligados a outros processos.  

Portanto, após negar a empiria e transcender a aparência, atingindo 

determinações mais simples do concreto consegue-se identificar os processos que 

constituem o movimento daquele objeto; correlacionando-o a outros processos, o 

pesquisador retorna a seu objeto, à forma factual e empírica de onde outrora partiu; 

retorna ao concreto. A base empírica (concreto) é a mesma, o pensamento nada produz. 

O pensamento apenas reproduz idealmente o movimento de constituição do concreto1. 

A diferença é que nesse percurso de volta, aquele fato ou conjunto de fatos é agora 

tomado pelo pensamento em dimensões não apreendidas por ele quando observado o 

objeto na primeira vez - ou seja, na volta ao objeto ele não me aparece mais de forma 

imediata. No caminho de volta, encontradas as determinações2 o pesquisador terá um 

                                                           
1 “(...) enquanto que o método que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto não é senão a maneira de 

proceder do pensamento para se apropriar do concreto, para reproduzi-lo como concreto pensado. Mas 

este não é de modo nenhum o processo de gênese do concreto.” (MARX, 1982, p.14) 

 

2 “A população é uma abstração, se desprezarmos, por exemplo, as classes que a compõem. Por seu lado, 

estas classes são uma palavra vazia de sentido se ignorarmos os elementos em que repousam, por 



objeto, antes caótico, agora cheio de determinações. Este concreto com múltiplas 

determinações, reproduzido pelo pensamento, Marx chama de “concreto pensado” – 

uma rica totalidade de determinações e relações diversas. O concreto é a síntese de 

múltiplas determinações, é a unidade do diverso, do diferente3.  

 Encontrar as determinações é, nessa volta ao fato, observá-lo não mais em sua 

imediaticidade. Após transcender o domínio da empiria e retornar ao objeto ele se 

apresenta não mais dado ou posto naturalmente, caótico e confuso. Portanto, encontrar 

as determinações e suas relações é buscar as mediações, é dissolver a imediaticidade do 

objeto, é transcender sua forma de aparição, sua aparência. 

Resumindo o caminho do conhecimento para a Economia Política, Marx divide 

a viagem em duas etapas. O processo de abstração que consiste em observar o concreto 

caótico e pelo processo de análise encontrar as abstrações cada vez mais simples desse 

concreto chegando ao nível do abstrato. Chegado ao nível do abstrato o pesquisador 

deve procurar apreender as relações das categorias e conceitos para, então, elevá-lo ao 

nível do concreto novamente, chegando ao “concreto pensado” 4. Parte da crítica meta-

teórica de Marx à Economia Política, mais especificamente a Adam Smith e David 

                                                                                                                                                                          
exemplo: o trabalho assalariado, o capital, etc. Estes supõem a troca, a divisão do trabalho, os preços, etc. 

O capital, por exemplo, sem o trabalho assalariado, sem o valor, sem o dinheiro, sem o preço, etc., não é 

nada. Assim, se começássemos pela população, teríamos uma representação caótica do todo, e através de 

uma determinação mais precisa, através de uma análise, chegaríamos a conceitos cada vez mais simples; 

do concreto idealizado passaríamos a abstrações cada vez mais tênues até atingirmos determinações as 

mais simples. Chegados a este ponto, teríamos que voltar a fazer a viagem de modo inverso, até dar de 

novo com a população, mas desta vez não com uma representação caótica de um todo, porém com uma 

rica totalidade de determinações e relações diversas.” (MARX, 1982, p.14).  

 
3 “O último método é manifestamente o método cientificamente exato. O concreto é concreto porque é a 

síntese de muitas determinações, isto é, unidade do diverso. Por isso o concreto aparece no pensamento 

como o processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida 

efetivo e, portanto, o ponto de partida também, da intuição e da representação.” (MARX 1982,  p.14) 

 
4 “No primeiro método, a representação plena volatiliza-se em determinações abstratas, no segundo, as 

determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto por meio do pensamento” (MARX, 1982, 

p.14) 



Ricardo é porque só fizeram a primeira parte da viagem, aistoricizando os conceitos a 

que chegaram por meio da abstração. Esquecendo-se de voltar ao concreto novamente, 

os autores naturalizam as relações que nas quais chegaram. De outro lado, sua crítica a 

Hegel e ao idealismo desse autor e seus seguidores é sua confusão entre o ponto de 

partida e o ponto de chegada. O concreto aparece para o pensamento como ponto de 

chegada, mas, como vimos, é o ponto de partida efetivo, é a partir dele que o 

pesquisador procede. Por isso é que “Hegel caiu na ilusão de conceber o real como 

resultado do pensamento que se sintetiza em si, se aprofunda em si, e se move por si 

mesmo.” (MARX, 1982, p.14) 

 Uma das maiores dificuldades aos leitores de Marx é que ele não opera com 

definições formais. No decurso das teorias científicas, como a Economia (vulgar, 

positiva, não a Economia Política), por exemplo, é comum se entender um conceito por 

sua definição formal. Na operação dialética, contudo, não há definições porque não 

existem coisas para ela [dialética]. Existe apenas movimento, a mudança, processos de 

desenvolvimento; sua substância é o processo de desenvolvimento histórico, o devir. 

Um exemplo bastante claro é uma árvore. Ela pode parecer ser aquilo que se vê em 

determinado instante: tronco, folhas, copa, raiz, etc. Mas a árvore não é isso, ela já 

existe em potencial, desde semente, até seu desenvolvimento, maturidade e morte. O 

que se vê no momento não é a árvore e sim uma imagem dela no tempo, porque a árvore 

é todo o processo. A árvore, então, não é definida como algo, num instante de tempo, e 

sim descrita como todo o desenvolvimento de um processo de existência. Para conhecer 

seu objeto, Marx opera pela saturação de determinações5 - no caso da árvore, ela é o 

                                                           
5 “[...] conhecer teoricamente é (para usar uma expressão cara ao Professor Florestan Fernandes) saturar o 

objeto pensado com as suas determinações concretas” (NETTO, 2009, p. 689) 

 



conjunto de toda sua existência, desde seu nascimento até sua morte, desde suas raízes 

até suas folhas.  

A busca das determinações se faz importante porque elas exprimem traços 

constitutivos do movimento que constitui o concreto. Esses traços constitutivos do 

concreto são apreendidos como categorias. As categorias não são produtos ou criações 

do pesquisador, mas sim representações ideais de traços efetivos da realidade. Para 

Marx, movimento teórico é aquele em que o sujeito guarda, em face do objeto, a 

máxima fidelidade para apreender esses traços que se exprimem como categorias. É de 

suma importância ao pesquisador portar um arsenal categorial para que possa 

operacionalizar o estudo teórico. Por isso, dominar e conhecer as categorias é 

fundamental para a elaboração teórica, para poder apreender quais são os traços 

constitutivos do objeto que o pesquisador se coloca a pesquisar. 

Quando há a volta ao objeto, dissolvida sua imediaticidade, a reprodução ideal 

dele, o “concreto pensado”, está cheia de determinações. O conhecimento implica a 

saturação máxima de determinações porque conhecer algo é conhecer suas 

determinações, que são de múltiplas naturezas. No contato imediato do pesquisador com 

o objeto, com a evidência, com a empiria do objeto, as determinações não são visíveis – 

concreto se apresenta como caótico. Marx, quando toma as categorias, as toma em uma 

dupla perspectiva: a dimensão sincrônica e a diacrônica6. Ele quer entendê-las pelo que 

são agora, sua expressão contemporânea, porém quer apreender também sua gênese 

histórica; opera, assim, no corte horizontal e vertical de seu objeto. O ponto é que a sua 

gênese histórica não necessariamente coincide com sua função, os fenômenos podem 

                                                           
6 “Ambos, estrutura e função, podem apresentar características inexistentes ou atrofiadas no momento da 

sua emergência histórica. Assim, as condições da gênese histórica não determinam o ulterior 

desenvolvimento de uma categoria. Por isto mesmo, o estudo das categorias deve conjugar a análise 

diacrônica (da gênese e desenvolvimento) com a análise sincrônica (sua estrutura e função na organização 

atual)” (NETTO, 2009, p. 687) 

 



ser os mesmo, mas podem adquirir funções distintas. Um exemplo é a escravidão: ela já 

se constitui como a base de reprodução material da sociedade, na Idade Antiga, e como 

forma de exploração, mas não a forma de reprodução da vida na Idade Moderna, apenas 

apareceu como mais uma forma lucrativa (tráfico negreiro) de acumulação de dinheiro. 

Assim, operacionalizando o método, a realidade sócio-histórica para Marx 

constitui uma totalidade. A totalidade se apresenta como uma complexidade composta 

por conjuntos de complexidades menores. Entretanto, mesmo a menor delas é bastante 

complexa. O pesquisador só poderá entender esse complexo de totalidades, ou o 

movimento histórico, a partir do momento em que analisar o modo de produção 

material da vida social. Isso se deve ao fato de que o autor descobriu - como já 

elaborado em A Ideologia Alemã - que o momento ontologicamente determinante é 

aquele da produção material da vida social. É a produção material da vida social que 

determina qual instância é a que, em última instância, aparece como a central em cada 

época e sociedade.  

Com isso, concluímos o caminho que nos coloca três das mais importantes e 

nucleares7 categorias para Marx. A totalidade norteia a concepção de realidade 

complexa, movente mediante as suas contradições e, por fim, uma totalidade 

diferenciada pelas mediações. A totalidade é unitária, mas não identitária, é unidade do 

diverso.  

Assumindo a tipologia clássica dos modos de produção8 podemos entender 

como se organiza cada um desses modos determinados de vida durante a reprodução de 

                                                           
7 “E é nesta conexão que encontramos plenamente articuladas três categorias – de novo: teórico-

metodológicas – que nos parecem nuclear a concepção teórico-metodológica de Marx, tal como esta surge 

nas elaborações de e posteriores a 1857 (ainda que lastreadas em sua produção anterior). Trata-se das 

categorias de totalidade, de contradição e de mediação.” (NETTO, 2009, p. 690) 

 



cada etapa histórica9. Porém, Marx em seus estudos identificou - como já foi apontado - 

que são as contradições os motores, forças motrizes da história10. No Prefácio da obra já 

referida, Para a Crítica da Economia Política, o autor elabora sua célebre passagem na 

qual constam apontamentos que nos levam a interpretar a passagem como um indício de 

uma teoria da transição11 dos modos de produção: 

“Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da 

sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes ou, o que nada 

mais é do que a sua expressão jurídica, com as relações de propriedade dentro das quais 

aquelas até então se tinham movido. De formas de desenvolvimento das forças 

produtivas essas relações se transformam em seus grilhões. Sobrevém então uma época 

de revolução social. Com a transformação da base econômica, toda a enorme 

superestrutura se transforma com maior ou menor rapidez.” (MARX, 1982, p. 25)  

 Portanto, para operar o método marxiano devemos apreender o movimento do de 

constituição do concreto portando um vasto arsenal categorial. Precisamos, ao olhar os 

fatos, entender sua gênese e desenvolvimento (diacronia), bem como sua função e 

organização atual (sincronia). Nessa operação racional de investigação empírica, por 

meio do processo de abstração e da volta ao concreto (elevação do abstrato ao concreto) 

podemos apreender o movimento de constituição do concreto. Na análise do concreto, 

apreendem-se suas determinações. As determinações só podem ser plenamente 

                                                                                                                                                                          
8 “Em grandes traços podem ser caracterizados, como épocas progressivas da formação econômica da 

sociedade, os modos de produção: asiático, antigo, feudal e burguês moderno.” (MARX, 1982, p.26)  

 
9 “A anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco.” (MARX, 1982, p. 17) 

 
10 “A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classes. Homem livre e 

escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e companheiro, em resumo, 

opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora 

disfarçada; uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade 

inteira, ou pela destruição das duas classes em conflito.” (MARX, 2010, p.40) 

 
11  Será tratada mais adiante. 



apreendidas dissolvendo-se a imediaticidade do objeto, do concreto, através da busca de 

suas mediações. Em sua volta, voltamos ao concreto saturado de determinações e 

relações diversas. Marx olhava o capitalismo, em pleno século XIX, como o instante de 

maior desenvolvimento da sociedade até o presente momento. Ele sabia que somente 

um concreto rico podia gerar abstrações gerais. E é exatamente por isso que poderemos 

abstrair essas determinações gerais para o estudo teórico da transição. É este o método 

pelo qual operaremos a emergência do capital. Será assim que passaremos da Crítica da 

Economia Política à História Econômica. 

 

2. Tratamento Histórico 

Em sua obra de 1946, A Evolução Do Capitalismo, Maurice Dobb debate a 

transição do feudalismo ao capitalismo. Ateremo-nos ao segundo capítulo da obra 

entendendo ser este o momento central do debate da transição. O que buscamos nos 

inserindo no debate entre Maurice Dobb e Paul Sweezy é a correta aplicabilidade do 

método marxista. Recuperaremos, portanto, os elementos centrais para entender a 

transição fazendo o debate entre os determinantes endógenos e exógenos e pretendemos, 

com isso, mostrar como o debate se articula a partir de Marx. Procuraremos não 

encerrar os argumentos de ambos os autores nem debater as obras em sua plenitude. 

Buscamos apenas um debate de qual o determinante em última instância opera a 

transição entre o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista para cada 

um deles recuperando a argumentação dos autores para efetuar a crítica. 

Maurice Dobb 



Maurice Dobb foi um economista marxista britânico com contribuições 

importantes acerca de planificação econômica e do debate da transição – o qual será 

debatido aqui. 

Dobb inicia o texto discutindo como caracterizar o feudalismo porque o termo 

feudalismo tem usos contraditórios. Para um historiador constitucional, da posse da 

terra deriva o poder político; para um jurista, era o status determinado pela posse; para o 

historiador da economia, “o cultivo da terra pelo exercício de direitos sobre as pessoas”.  

Porém, a influência marxista trouxe, para este debate, definições econômicas e não 

apenas definições jurídicas, segundo ele. Existiram algumas definições marxistas 

pressupondo ser a “economia natural” a definidora do sistema feudal, em contraposição 

a uma “economia de troca”, entretanto, como bem pontua Dobb, há evidências o 

bastante para se afirmar a importância do mercado e da moeda, portanto, da troca, já na 

Idade Média. Dobb se posiciona e mostra que, para ele, “A ênfase dessa definição estará 

baseada não na relação jurídica entre vassalo e suserano, nem na relação entre produção 

e destinação do produto, mas na relação entre o produtor direito (seja ele artesão em 

alguma oficina ou camponês cultivador da terra) e seu superior imediato, ou senhor, e 

no teor sócio-econômico da obrigação que os liga entre si.” (DOBB, 1983, p. 27).  

Por vincular-se à tradição marxista, assume que se deve entender o feudalismo 

como um modo de produção, a essência de sua definição, segundo ele. Portanto, a 

definição de servidão é idêntica à do modo de produção feudal, sendo, pois, “uma 

obrigação imposta ao produtor pela força, e independentemente de sua vontade, para 

satisfazer certas exigências econômicas de um senhor.” (DOBB, 1983, p.27).  

Dobb nega a relação jurídica e a “economia natural” como definidores do 

feudalismo, classificando-o como um modo de produção com a servidão como marca 



fundamental de distinção, mas este modo de produção guarda alguns traços 

fundamentais: (i) Baixo nível de técnica; (ii) Divisão social do trabalho pouco 

desenvolvida; (iii) Descentralização política. Ele coloca também que a “economia 

natural” é um dos definidores históricos do feudalismo, não sendo, porém, (como a 

servidão) limítrofe para poder explicar este modo de produção. 

Dobb trata da visão sobre o renascimento do comércio na Europa ocidental 

depois de 1100 como o poder de desagregação do modo de produção feudal pontuando 

que esta é uma história bem conhecida. Ele ressalta que com o comércio veio o 

comerciante e, portanto, a comunidade comercial; ambos tiveram influência bastante 

forte para o esfacelamento desde modo de produção porque constituíram relações novas 

e estranhas ao mundo feudal, mas tentará entender se isso foi o suficiente para acabar 

com o modo de produção feudal.  

Os senhores feudais ambicionavam aumento de renda em dinheiro bem como o 

serviço dos servos. Com isso desenvolveu-se a tendência à prestação de serviços por um 

pagamento em dinheiro e ao arrendamento da propriedade senhorial também em troca 

de dinheiro ou o cultivo com mão-de-obra assalariada. Ou seja, o desenvolvimento do 

mercado aparece como necessidade dada o aumento do nível de trocas, a dúvida que 

paira para o autor é: seria uma condição suficiente para a transição do modo de 

produção feudal para o capitalista a simples ampliação do mercado? Caso seja, esta 

visão reduz a ele (mercado) a responsabilidade de ser o fator único ou decisivo para essa 

transição. O que se discute é se, posto que exista uma “economia natural”, caso surja o 

mercado e, consequentemente uma “economia de troca”, seria esta responsável por 

desmantelar a primeira ordem societal? Dobb critica essa visão com base no 

desenvolvimento inglês. Diz que caso essa hipótese fosse verdadeira deveríamos esperar 

maior troca de serviços por dinheiro por volta do século XIV, próximo a Londres. 



Porém, foi o sudeste da Inglaterra quem presenciou seu maior aumento. Em segundo 

lugar Dobb assume que deveria haver correlação entre o desenvolvimento das relações 

comerciais com o declínio das relações servis. Há evidências de forte correlação, porém 

as exceções se mostram importantes o bastante para serem levadas em conta.  Como 

exemplo cita a volta de relações servis associado ao crescimento da produção para o 

mercado, na Europa oriental, no fim do século XV - Engels chamou este fenômeno de 

“segunda servidão”. Por fim, arroga que mesmo sendo a produção ao mercado associada 

ao fim das relações servis quando se olha o capitalismo desenvolvido não há evidências 

para correlacioná-los no momento da transição. Portanto, nega que a economia 

monetária crescente tenha, de fato, substituído a sociabilidade do mundo servil pela 

relação contratual de igualdade jurídica no capitalismo. 

Portanto, Dobb proporá sua leitura acerca da transição do feudalismo ao capitalismo. 

Partindo da categoria conceitual de modo de produção ele aponta que as contradições 

internas do modo de produção feudal são os determinantes que o pesquisador deve 

repousar atenção; o faz afirmando que nesse processo transitório e de crise das relações 

feudais há também a interação e impacto externo do mercado, mas o determinante em 

última instância repousa nas contradições internas, segundo ele. Assim, a ineficiência do 

feudalismo frente à necessidade crescente de acúmulo de renda por parte da classe 

dominante apareceu como uma forte contradição interna no mundo feudal. A fonte da 

qual a classe dominante extraía sua renda, obviamente, advinha da exploração sobre o 

produtor [servo], mais especificamente sobre o tempo de trabalho excedente da classe 

servil. Vale lembrar que o baixo nível da técnica não colocava muitas perspectivas de 

ampliação da produção, portanto, para aumentar sua renda, o senhor forçava o servo a 

diminuir o tempo de trabalho em sua própria terra – assim, levando-o à sobrecarga de 

trabalho em quantidade desumana ou forçando-o a diminuir suas necessidades, levando 



a ter níveis de subsistência animal.  Dobb também mostra como os vilões eram 

considerados meios de enriquecimento por parte dos senhores e que, em cima deles, 

mediante alta exploração os senhores obtinham suas rendas. 

A necessidade de renda por parte da classe dominante advinha de alguns fatores 

centrais, quais sejam: (i) Subenfeudação (multiplicação de vassalos fortalecendo o 

poder de grandes senhores); (ii) Crescimento natural das famílias de nobres (classe 

parasita, sustentada com trabalho servil excedente); (iii) Guerras e banditismo 

(aumentavam os gastos); (iv) Bens de Luxo (aumento de pressão feudal para produção 

voltada ao comércio). Portanto, dado baixo nível da técnica e a pouca mobilidade da 

classe produtora – afinal a o produtor era produtor dada uma relação social com seu 

superior direto, não por uma relação contratual como no capitalismo – a única forma de 

extrair renda era a exploração servil. Sobre isso, Dobb diz: 

“O resultado dessa pressão maior foi não só exaurir a galinha que punha ovos de 

ouro para o castelo, mas provocar, pelo desespero, um movimento de emigração ilegal 

das propriedades senhoriais: uma deserção en masse por parte dos produtores, que 

estava destinada a retirar do sistema seu sangue vital e a provocar a série de crises nas 

quais a economia feudal se acharia mergulhada nos séculos XIV e XV. Essa fuga de 

vilões da terra muitas vezes assumia proporções catastróficas tanto na Inglaterra como 

em outros lugares, e não apenas servia para aumentar a população das cidades em 

desenvolvimento, mas, principalmente no continente, contribuía para o predomínio das 

quadrilhas de proscritos, da vagabundagem e das jacqueries periódicas.” (DOBB, 1983, 

p. 34) 

Com base na necessidade de aumento de renda Dobb argumenta que houve 

crescimento da população a partir do ano 1000 até o ano 1300. Essa redução no 



contingente populacional a partir de então causou o efeito de ameaçar a reprodução da 

sociedade feudal. Houve retração na renda e o modo de produção feudal se encaminhou 

à crise do século XIV - fome, peste e guerras foram três dos componentes centrais nessa 

crise. A fome favorecia as mortes pela Peste Negra porque os homens estavam muito 

debilitados e não tinham víveres estocados. Além da Peste Negra e de a Grande Fome, 

diversas guerras ameaçaram a sociedade de então, tendo a Guerra dos Cem Anos como 

um evento dos mais marcantes à época. 

Como mecanismo para tentar amenizar as fugas dos servos e reestruturar a 

reprodução nos marcos do modo de produção, os senhores feudais empreenderam 

diversos mecanismos distintos para atração de mão-de-obra de volta aos feudos – 

muitos se encaminhavam às cidades. Basicamente, dois mecanismos gerais foram 

utilizados: pagamento em dinheiro aos servos por prestação de serviços e arrendamento 

de suas terras aos servos. Como pré-requisito às medidas era necessário a existência de 

reserva de mão-de-obra e o nível de produtividade dos trabalhadores assalariados 

deveria ser maior do que o seus salários em quantidade significativa12. Sobre isso, Dobb 

escreve:  

“Aconteceu que, na “reação feudal”, o desejo de fixar de maneira mais firme o 

camponês à terra, privando-o de liberdade de movimento, e o de aumentar as obrigações 

que lhe eram impostas coincidiram na maioria dos casos com uma tendência à volta ao 

uso das prestações de serviço no cultivo de reserva senhorial, ao passo que, na Inglaterra 

dos últimos dias de servidão, a tendência à comutação parece ter marchado paralela a 

um abrandamento dos encargos feudais” (DOBB, 1983, p.49) 

                                                           
12 “Essa “quantidade significativa” que o excedente disponível no novo modo de produção tinha de atingir 

era uma espécie de minimum sensible necessário para atrair os donos de propriedades para o seu uso” 

(DOBB, 1983, p. 41) 



Por fim, Dobb debate quais são os determinantes para a saída pelo arrendamento ou 

pela prestação de serviços em cada país. Discutirá também a emergência do locus 

urbano. Ambos são importantíssimos para o argumento do autor, mas nada agregarão ao 

debate que propomos.  

Paul Sweezy 

Paul Sweezy, um economista marxista estadunidense, ao ler a obra de Dobb 

publicou um artigo intitulado Uma crítica no qual debate com as formulações de 

Maurice Dobb, que por sua vez respondeu-o com outro artigo. O debate desdobrou-se 

ainda em uma réplica de Dobb e uma tréplica de Sweezy, porém, traremos os aspectos 

centrais da crítica de Sweezy às formulações de Dobb. Principalmente centraremos 

atenção mais devida ao debate do elemento em última instância necessário e suficiente 

para operar a transição entre o modo de produção feudal e o modo de produção 

capitalista. 

Sweezy inicia seu texto dialogando com a definição de Dobb acerca de feudalismo e 

mostra que, para Dobb, feudalismo e servidão são praticamente intercambiáveis. Ele 

critica dizendo que há possiblidade de haver alguma forma de servidão em outros 

arranjos sociais, portanto, não é uma definição correta em sua visão. Acredita que Dobb 

está certo quando pontua características “clássicas” do feudalismo da Europa ocidental 

(i) Baixo nível técnico; (ii) Economia Natural; (iii) Agricultura dominial; (iv) 

Descentralização política; (v) Terra em troca de serviços; (vi) Senhor exercendo poder 

jurídico. 



Para Sweezy, o feudalismo13 pode ser definido como um sistema econômico em 

que a relação de produção predominante é a servidão e toda produção é arquitetada 

dentro e em torno da propriedade senhorial. Ele argumenta que esta definição não 

implica em “economia natural” ou ausência de cálculos em moedas. Apenas se está 

implícito que mercado é, na maioria das vezes, local; o comércio de longa distância não 

desempenha nenhum papel decisivo nem é objetivo da produção. Portanto, o feudalismo 

é um sistema de produção para uso. Argumenta, a partir de Marx, que em sociedades 

cuja produção se volta para a produção de valores de uso não haverá apetite para 

trabalho excedente, ou seja, em uma sociedade feudal não há pressão de melhoria dos 

métodos de produção como no capitalismo. Porém, não implica, segundo Sweezy, que o 

sistema feudal seja necessariamente estável ou estático. Ele observa elementos de 

instabilidade, quais sejam: (i) competição entre senhores pela posse de vassalos e terras, 

medida de prestígio e poder - isso gera um constante estado de guerra, mas, a 

competição apenas aperta mais os laços sociais ao invés de emancipar a sociedade de 

forma revolucionária; (ii) crescimento populacional – a estrutura senhorial limita o 

número de produtores que é capaz de empregar e o número de consumidores que 

consegue sustentar. Por isso, alguns filhos de servos acabam constituindo “população 

errante”, aquela que viver de esmolas ou banditismo (matéria-prima dos exércitos 

mercenários). 

A síntese da visão de Sweezy a partir de sua crítica a Dobb é evidente na 

seguinte passagem: 

                                                           
13 Estamos tratando, como bem aponta Paul Sweezy, do feudalismo europeu ocidental. 

 



“Podemos concluir, então, que o feudalismo europeu ocidental, apesar da 

instabilidade e insegurança crônicas, foi um sistema com forte tendência em favor da 

manutenção de certos métodos e relações de produção” (SWEEZY, 1977, p. 43) 

 Para poder criticar Dobb, Paul Sweezy retoma a argumentação presente no texto 

de Dobb tentando refutá-la. Inicia no ponto acerca da necessidade de aumento de renda 

pela classe dominante e reelabora seu argumento da consequente superexploração da 

classe servil e sua consequente fuga. Coloca como saída da classe dominante a adoção 

dos dois mecanismos, arrendamento de terras e prestação de serviços. Caminhando no 

mesmo terreno de Dobb, Sweezy assegura que para sustentar o argumento Dobb deveria 

ter sido repousada maior atenção na emergência das cidades para engajar esse processo 

dentro dos limites de desenvolvimento do próprio feudalismo, ou seja, deveria 

endogeneizar o processo para que pudesse ter êxito em sua empreitada de achar as 

causas internas para a transição14. Em resumo, sua crítica a Dobb é que se os 

determinantes endógenos não tem sustentação per se há que se buscar exogenamente 

causas à dissolução do feudalismo. Nas palavras do próprio autor:  

“Resumindo as críticas da teoria de Dobb sobre o declínio do feudalismo: não 

tendo analisado as leis e tendências do feudalismo europeu ocidental, engana-se ao 

tomar como tendências imanentes certos desenvolvimentos históricos que de fato só 

podem ser explicados como produto de causas externas ao sistema.” 

Sweezy estudará a relação do comércio e da “economia monetária” como 

solvente das relações feudais. Coloca-se como crítico da dicotomia superficial entre 

                                                           
14 “A teoria de Dobb sobre as causas internas do colapso do feudalismo ainda poderia ser salva se fosse 

possível comprovar que a ascensão das cidades foi um processo interno ao sistema feudal. Mas, se bem 

entendi, Dobb não o afirmou. (...) O comércio não pode de maneira alguma ser considerado uma forma de 

economia feudal; segue-se daí que Dobb dificilmente poderia sustentar que o desenvolvimento da vida 

urbana foi consequência de causas internas” (SWEEZY, 1977, p. 49) 

 



“economia natural” e “economia monetária” dizendo que, no limite, a dicotomia é entre 

a produção para o uso e para o mercado; com isso, busca entender como o comércio 

engendrou um sistema de produção para o mercado e como isso abalou o sistema 

feudal. 

Sobre o comércio, portanto, ele diz que qualquer economia que não a mais 

primitiva conheceu algum grau de comercialização. Dentro da ordem feudal sua 

magnitude era incipiente, a ponto de não afetar as relações econômicas feudais. As 

trocas, na Idade Média, serviam para suprir necessidades básicas, diferentemente de 

uma produção orientada ao mercado. Quando, no entanto, estabeleceram-se os centros 

de comércio e entrepostos locais, o comércio e a esfera das trocas passaram a se fazer 

presentes porque engendravam um arranjo de produção de mercadorias. As áreas rurais 

deveriam fornecer os produtos ao mercado e então isso começou a desenvolver a 

divisão do trabalho dentro dos feudos – produzia além do necessário ao consumo um 

excedente para a venda. Sendo assim, a troca à distância foi uma força criativa que 

suscitou um sistema de produção à troca concomitantemente ao sistema feudal que 

produzia apenas para uso.  

Uma vez coexistindo ambos os sistemas15, houve uma imbricação e eles se auto 

influenciaram. Por isso o autor recupera algumas correntes de influência que passaram 

da economia de troca para a de uso. São eles: (i) Ineficiência da organização senhorial 

de produção em contraste com um sistema racional de divisão do trabalho; (ii) 

Existência do valor de troca favorecia a busca de riqueza afetando a atividade dos 

produtores. Sweezy coloca este argumento como parte da resposta à crescente 

necessidade de renda pela classe dominante; (iii) Gostos da classe feudal dominante. 

                                                           
15 Economia Natural e Economia Monetária, ou mais especificamente Economia que produzia para o uso 

e Economia que produzia à troca. 



Esta é a segunda parte da crescente necessidade de renda pela classe feudal; (iv) 

Cidades com perspectiva de vida melhor. Este argumento aparece como causa principal 

para a saída dos servos dos feudos.  

No fim de sua crítica ao texto de Dobb, Sweezy estudará o momento 

intermediário entre o feudalismo e o capitalismo categorizando-o como um sistema no 

qual não houve predomínio nem de elementos capitalistas, nem feudais, intitula esse 

momento intermediário como sociedade de “produção pré-capitalista de mercadorias”.  

Poderíamos avançar tanto na obra completa de Dobb quando em sua réplica a 

Sweezy, porém centramos nesses elementos recuperados tanto de Maurice Dobb quanto 

de Paul Sweezy para nossa inserção crítica no debate marxista da transição. 

 

 

3. Aplicação metodológica no debate marxista da transição 

Iniciamos o processo de construção da transição recuperando o método16 

marxiano. Olhamos para a sociedade em seu movimento histórico-social como a 

totalidade. Esta totalidade é rica de determinações e o concreto se apresenta caótico. 

Entendê-lo (o movimento do concreto) passa, necessariamente, por apreender seu 

movimento de constituição - é essa a função do arsenal categorial. Entender o 

movimento dessa totalidade é entender que as contradições, imanentes à arquitetônica 

social, dão-lhe dinamicidade. A História como uma totalidade é um complexo de 

                                                           
 
16 “Em matéria de marxismo, a ortodoxia se refere antes e exclusivamente ao método.” (LUKÁCS, 2012, 

p.64) 

 



complexos sendo a produção material da vida social o momento ontologicamente 

determinante. Apreendemos o movimento histórico da produção material a partir do 

conceito de modo de produção17.  

Quando nos propomos a traçar a gênese histórica do capitalismo como modo de 

produção determinante precisamos partir de algum momento específico do 

desenvolvimento histórico. Partimos, pois, do esfacelamento do modo de produção 

feudal, ou feudalismo. Traçaremos aqui uma posição particular dentro do consolidado 

debate Dobb-Sweezy (1954) acerca da transição do feudalismo ao capitalismo, mas 

precisaremos nos ater a um ponto chave: o capitalismo não se ergue como o modo de 

produção determinante logo após a crise feudal. O que aparecerá, neste momento, será 

uma sociedade de transição, e por isso, será papel de a primeira Revolução Industrial 

inglesa colocar o capitalismo sobre suas bases de fato.  

Primeiramente precisaremos discutir como entendemos e concebemos a 

transição. Em segundo lugar, particularizaremos os pressupostos que entendemos 

necessários para emergência do capitalismo e que serão construídos a partir o debate 

Dobb-Sweezy. Como já previamente apontado em nossa introdução, este debate fez-se 

importante porque entender como se deu a transição do mundo feudal à ordem do 

capital poderia (e pode) servir de indicativo para transição ao socialismo – Marx, em 

seus estudos, sempre tentou apreender as leis gerais de movimento das formações 

sociais e de desenvolvimento da sociedade. 

 

3.1. Teoria da Transição 

                                                           
17 Forma determinada de produção e reprodução material da vida composta pela base material, a 

infraestrutura (relações de produção e forças produtivas) e pela super-estrutura, ou seja, formas de 

consciência como a ideologia, instância jurídica e política. 



Para que entendamos a transição do feudalismo ao capitalismo teremos de 

avançar em nosso debate metodológico. Nosso entendimento sobre a transição se dá a 

partir de duas passagens de Marx já previamente abordadas. Recorramos a elas 

novamente: 

i) “Na produção social da própria vida, os homens contraem relações 

determinadas, necessárias e independentes da sua vontade, relações de 

produção estas que correspondem a uma etapa determinada de 

desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas 

relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real 

sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política e à qual 

correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de 

produção da vida material condiciona o processo em geral de vida social, 

político e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu 

ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência. Em 

uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da 

sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes 

ou, o que nada mais é do que a sua expressão jurídica, com as relações de 

propriedade dentro das quais aquelas até então se tinham movido. De 

formas de desenvolvimento das forças produtivas essas relações se 

transformam em seus grilhões. Sobrevém então uma época de revolução 

social. Com a transformação da base econômica, toda a enorme 

superestrutura se transforma com maior ou menor rapidez.” (Marx, 1982, p. 

25)  

ii) “A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas 

de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, 



mestre de corporação e companheiro, em resumo, opressores e oprimidos, 

em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora 

disfarçada; uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação 

revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em 

conflito.” (Marx, 2010, p.40) 

 

Para fugir do determinismo econômico, ou economicismo mecanicista, vulgar 

não podemos conceber a economia como uma esfera da vida social dissociada das 

demais (desdialectizada) e, além disso, determinante na dinâmica histórica. Contra isso 

assumimos a necessidade da leitura dialética de Marx. Nas duas passagens citadas 

acima fica claro que o movimento histórico se dá pelas contradições gestadas no seio da 

própria arquitetônica social. Marx as apresenta como um momento de revolução social, 

ou seja, as lutas de classes. Portanto, a transição se efetiva por uma luta no campo 

político e não estritamente por transformações econômicas. As formas de produção 

material da vida social são as formas determinadas de vida - os modos de produção. São 

formas de produção e reprodução da vida social, portanto, ligadas à construção da vida 

mesma. Sendo assim, as forças produtivas e as relações de produção aparecem como os 

níveis constitutivos da base material, da infraestrutura. De um lado, as forças produtivas 

congregam os meios de produção e a força de trabalho, seu desenvolvimento e nível da 

técnica, por exemplo, a produtividade do trabalho. De outro, as relações de produção 

balizam a propriedade econômica das forças produtivas18. Sua modificação [infra-

estrutura] engendra a modificação de toda a superestrutura – a ideologia, instância 

política, instância jurídica e outras formas de consciência. 

                                                           
18 Bottomore, 2001, p. 157, verbete: forças produtivas e relações de produção.  



Entendemos que há uma construção dialética entre os níveis constitutivos da 

base material, não são momentos que se tangenciam, são, ao contrário, relações que se 

compõem uma pela outra. O que ocorre, porém, é que a dinâmica de desenvolvimento 

de cada uma delas é diferente. Essa é a contradição básica. Enquanto as forças 

produtivas se revolucionam constantemente as relações de produção asseguram sempre 

uma mesma forma de apropriação econômica – e é somente nesse sentido em que 

aceitamos que as forças produtivas tenham primazia, porque sua dinâmica é mais 

acelerada. Mesmo que, por exemplo, a produtividade do trabalho aumente e os 

produtores diretos consigam produzir mais, aqueles que detêm os meios de produção 

são os que acabam por se apoderar do produto social. E é este embate por apropriação o 

que, no fundo, dá dinamicidade aos processos históricos. Como apontado por Marx na 

segunda citação, a história das sociedades tem sido marcada pela divisão entre classes e 

suas lutas sucessivas, ou seja, são elas que colocam a história em movimento. As lutas 

de classes aparecem como formas fenomênicas das contradições em cada um dos modos 

de produção. No capitalismo, entre trabalho e propriedade, ou produção e apropriação.  

Portanto, como “Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças 

produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção 

existentes (...) De formas de desenvolvimento das forças produtivas essas relações se 

transformam em seus grilhões.” as formas de apropriação econômica de tal sociedade se 

tornam limites para o desenvolvimento do processo produtivo, i. e. maquinaria, ou seja, 

o desenvolvimento dos processos de trabalho ficam bloqueados pelas formas de 

apropriação postas àquela formação social. A massa de produto social, apesar de ser 

colocada em maior quantidade na sociedade continua sendo apropriada da mesma 

forma. Os explorados, portanto, tornam-se agentes ativos da construção de sua história e 

iniciam uma luta política, ou seja, uma luta de superação de relações postas à sociedade. 



Esta luta política aparece seja na figura de uma revolução, de uma luta 

institucionalizada, ou até na quebra paradigmática de dogmas sociais: “Sobrevém então 

uma época de revolução social. Com a transformação da base econômica, toda a enorme 

superestrutura se transforma com maior ou menor rapidez.”. Com a modificação no 

conjunto de forças produtivas e relações de produção (na infra-estrutura) se inicia a 

modificação na forma de produção material da vida, ou seja, no modo de produção 

material da vida social.  

No momento selecionado por este estudo a contradição na base material será 

colocada pelo desenvolvimento das forças produtivas entrando em contradição com a 

sociabilidade feudal. O movimento histórico se dará pela luta política de uma classe19 

social contra outra, mas não no sentido de uma luta organizada ou consciente entre os 

servos e os senhores. Os servos não se organizavam conscientemente como classe, nem 

se reconheciam enquanto tal – não havia projeto político nem experiência de classe ou 

um projeto de poder entre eles, mas suas fugas e revoltas camponesas, as jacqueries 

constituem formas de revolta à formação social. Ou seja, os servos eram uma classe em 

si, mas não uma classe para si. A liberdade, à época feudal, era estabelecida pelo poder 

instituído do senhor feudal e pelas relações sociais daquela sociedade. Questioná-las, 

fugindo para as cidades ou se revoltando ante os poderes instituídos dos senhores 

feudais se configura, em nosso entendimento, em uma luta política capaz de operar a 

transição aqui debatida. Além disso, as relações servis sobredeterminavam a sociedade 

feudal20, por isso, a luta movente naquela sociedade era a luta contra o a imobilidade 

social e os limites postos pela própria sociabilidade do mundo feudal. 

                                                           
19 Na teoria marxista, classe se configura pela posição na reprodução material da vida social que cada 

indivíduo ocupa, portanto tratamos os servos como classe. 

 

20 “Aproveito essa oportunidade para refutar, de forma breve, uma objeção que me foi feita, quando do 

aparecimento de meu escrito Zur Kritik der Pol. Oekonomie, 1859, por um jornal teuto-americano. Este 



Portanto, complementamos a metodologia anteriormente descrita com nosso 

entendimento de como se opera a transição entre os modos de produção. A faceta 

econômica representada pela produção material da vida social apresenta e coloca as 

contradições, mas estas são superadas na luta, travada no campo da política, entre as 

classes, sempre uma luta por apropriação.  

 

3.2 Elementos necessários à emergência do capitalismo 

Para que possamos admitir que o capitalismo se apresente como modo de 

produção material da vida social de forma determinante, achamos necessários alguns 

pressupostos. Tais pressupostos são: 

Será necessário que se opere (i) a separação entre o produtor direto e seus meios 

de produção; (ii) a propriedade privada precisará, necessariamente, regular a forma de 

apropriação do produto social; (iii)  força de trabalho deverá ser encontrada unicamente 

em um mercado no qual seja comprada e vendida; em outras palavras, os homens 

deverão ser colocados em posições distintas na produção, ou seja, colocados através de 

uma relação jurídica como possuidores de mercadorias: de um lado, possuidores 

unicamente de sua força de trabalho, de outro, detentores dos meios de produção e 

                                                                                                                                                                          
dizia, minha opinião, que determinado sistema de produção e as relações de produção a ele 

correspondentes, de cada vez, em suma, “a estrutura econômica da sociedade seria a base real sobre a 

qual levanta-se uma superestrutura jurídica e política e à qual corresponderiam determinadas formas 

sociais de consciência”, que “o modo de produção da vida material condicionaria o processo da vida 

social, política e intelectual em geral” — tudo isso estaria até mesmo certo para o mundo atual, dominado 

pelos interesses materiais, mas não para a Idade Média, dominada pelo catolicismo, nem para Atenas e 

Roma, onde dominava a política. Em primeiro lugar, é estranhável que alguém prefira supor que esses 

lugares-comuns arquiconhecidos sobre a Idade Média e o mundo antigo sejam ignorados por alguma 

pessoa. Deve ser claro que a Idade Média não podia viver do catolicismo nem o mundo antigo da política. 

A forma e o modo como eles ganhavam a vida explica, ao contrário, por que lá a política, aqui o 

catolicismo, desempenhava o papel principal. De resto basta pouco conhecimento, por exemplo, da 

história republicana de Roma, para saber que a história da propriedade fundiária constitui sua história 

secreta. Por outro lado, Dom Quixote já pagou pelo erro de presumir que a cavalaria andante seria 

igualmente compatível com todas as formas econômicas da sociedade.” (MARX, 1983 a. p.77) 

 



detentores de sua força de trabalho deverão ser postos como classes antagônicas na 

produção e reprodução material da vida social; (iv) a forma mercadoria deverá ser a 

forma das relações sociais; ou seja, o mercado terá que, efetivamente, mediar a 

sociabilidade entre os homens através da troca generalizada de mercadorias21; (v) o 

capital deverá se autonomizar e assumir o papel de sujeito22 enquanto os homens 

passarão a ser seus meros apêndices. 

Balizamos e sintetizamos nossa posição em uma passagem do próprio Marx, em 

O Capital, no debate da chamada Acumulação Primitiva: 

“Dinheiro e mercadoria, desde o princípio, são tão pouco capital quanto os 

meios de produção e de subsistência. Eles requerem sua transformação em capital. Mas 

                                                           
21  “O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela reflete aos 

homens as características sociais do seu próprio trabalho como características objetivas dos próprios 

produtos de trabalho, como propriedades naturais sociais dessas coisas e, por isso, também reflete a 

relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação social existente fora deles, entre 

objetos. Por meio desse qüiproquó os produtos do trabalho se tornam mercadorias, coisas físicas 

metafísicas ou sociais. Assim, a impressão luminosa de uma coisa sobre o nervo ótico não se apresenta 

como uma excitação subjetiva do próprio nervo, mas como forma objetiva de uma coisa fora do olho. 

Mas, no ato de ver, a luz se projeta realmente a partir de uma coisa, o objeto externo, para outra, o olho. É 

uma relação física entre coisas físicas. Porém, a forma mercadoria e a relação de valor dos produtos de 

trabalho, na qual ele se representa, não têm que ver absolutamente nada com sua natureza física e com as 

relações materiais que daí se originam. Não é mais nada que determinada relação social entre os próprios 

homens que para eles aqui assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Por isso, para 

encontrar uma analogia, temos de nos deslocar à região nebulosa do mundo da religião. Aqui, os produtos 

do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras autônomas, que mantêm relações entre si e 

com os homens. Assim, no mundo das mercadorias, acontece com os produtos da mão humana. Isso eu 

chamo o fetichismo que adere aos produtos de trabalho, tão logo são produzidos como mercadorias, e 

que, por isso, é inseparável da produção de mercadorias. Esse caráter fetichista do mundo das 

mercadorias provém, como a análise precedente já demonstrou, do caráter social peculiar do trabalho que 

produz mercadorias.” (MARX, 1983 a, p. 71) 

 
22 “As formas autônomas, as formas dinheiro, que o valor das mercadorias assume na circulação simples 

mediam apenas o intercâmbio de mercadorias e desaparecem no resultado final do movimento. Na 

circulação D – M – D, pelo contrário, ambos, mercadoria e dinheiro, funcionam apenas como modos 

diferentes de existência do próprio valor, o dinheiro como o seu modo geral, a  mercadoria  como  o seu 

modo particular, por assim dizer camuflado, de  existência. Ele passa continuamente de uma forma para 

outra, sem perder-se nesse movimento, e assim se transforma em  sujeito automático. Fixadas as formas 

particulares de aparição, que o valor que se valoriza assume  alternativamente no ciclo de sua vida, então 

se obtêm as explicações capital é  dinheiro, capital é mercadoria. De fato, porém, o valor se torna aqui o 

sujeito de um processo em que ele, por meio de uma mudança constante das formas de dinheiro e 

mercadoria, modifica a sua própria grandeza, enquanto mais-valia se repele de si mesmo enquanto valor 

original, se autovaloriza. Pois o movimento, pelo qual ele adiciona mais-valia, é o seu próprio 

movimento, sua valorização, portanto autovalorização. Ele recebeu a qualidade oculta de gerar valor 

porque ele é valor. Ele pare filhotes vivos ou ao menos põe ovos de ouro.” (Marx, 1983a, p. 130). 



essa transformação mesma só pode realizar-se em determinadas circunstâncias, que se 

reduzem ao seguinte: duas espécies bem diferentes de possuidores de mercadorias têm 

de defrontar-se e entrar em contato; de um lado, possuidores de dinheiro, meios de 

produção e meios de subsistência, que se propõem a valorizar a soma-valor que 

possuem mediante compra de força de trabalho alheia: do outro, trabalhadores livres, 

vendedores da própria força de trabalho e, portanto, vendedores de trabalho. 

Trabalhadores livres no duplo sentido, porque não pertencem diretamente aos meios de 

produção, como os escravos, os servos etc., nem os meios de produção lhes pertencem, 

como, por exemplo, o camponês economicamente autônomo etc., estando, pelo 

contrário, livres, soltos e desprovidos deles. Com essa polarização do mercado estão 

dadas as condições fundamentais da produção capitalista. A relação-capital pressupõe a 

separação entre os trabalhadores e a propriedade das condições da realização do 

trabalho. Tão logo a produção capitalista se apóie sobre seus próprios pés, não apenas 

conserva aquela separação, mas a reproduz em escala sempre crescente. Portanto, o 

processo que cria a relação-capital não pode ser outra coisa que o processo de separação 

de trabalhador da propriedade das condições de seu trabalho, um processo que 

transforma, por um lado, os meios sociais de subsistência e de produção em capital, por 

outro, os produtores diretos em trabalhadores assalariados. A assim chamada 

acumulação primitiva é, portanto, nada mais que o processo histórico de separação entre 

produtor e meio de produção. Ele aparece como “primitivo” porque constitui a pré-

história do capital e do modo de produção que lhe corresponde.” (MARX, 1984, p.262) 

Portanto, colocamos como marco em nossa elaboração teórica a necessidade de que 

para que o capitalismo seja o modo de produção dominante e rompa todos os grilhões da 

sociedade feudal, ou seja, para que a “produção capitalista se apoie sobre seus próprios 

pés” é necessário que se opere a criação da relação-capital, ou seja, “o processo que cria 



a relação-capital não pode ser outra coisa que o processo de separação de trabalhador da 

propriedade das condições de seu trabalho, um processo que transforma, por um lado, 

os meios sociais de subsistência e de produção em capital, por outro, os produtores 

diretos em trabalhadores assalariados.”. Assim, todas as condições de trabalho bem 

como as condições da própria reprodução material da força de trabalho serão 

imediatamente colocadas no mercado, ou, como apontou Ellen Wood o mercado passou 

de oportunidade para imperativo.  

Com base nesses cinco pressupostos entendemos que o capitalismo terá se 

colocado sobre suas próprias bases e a partir de então terá de se reproduzir expandindo 

suas fronteiras geográficas. O fará dominando outros modos de produção, que não 

produzem mercadorias, forçando-os orientar sua produção voltada ao mercado. 

Portanto, será este nosso ponto de chegada, o momento em que o capitalismo será o 

modo de produção dominante e o capital assumirá o papel de sujeito. 

 

 

4. Proposta de leitura 

O feudalismo foi um modo de produção de poder descentralizado em que cada 

senhor feudal era soberano e autônomo dentro de suas terras. Essa descentralização é 

marcada pelo Tratado de Verdun, de 843, que dividiu o Império Carolíngio entre os três 

netos de Carlos Magno, iniciando, assim, a descentralização política. Nosso recorte 

histórico, entretanto, se inicia por volta do ano 1100, tal qual Dobb delimitou em seu 

estudo. À época o feudalismo já se encontrava em sua forma típica na Inglaterra e 

reproduzia-se com base em sua própria lógica; como modo de produção a divisão social 

do trabalho estava pouco desenvolvida e havia baixo nível da técnica em uma economia 



natural. Na passagem do século XI ao século XII, o renascimento do comércio imprimiu 

maior volume de trocas à sociedade feudal, entretanto, o feudalismo compunha-se como 

uma sociedade onde as trocas eram eventuais e não fundantes para a reprodução 

material da sociedade e, por isso, a lógica mercantil colocava-se de forma contraditória 

ao mundo feudal. Foi, também, um modo de produção marcado por relações sociais 

estabelecidas, às vistas dos atores sociais, de forma naturalizada. O imobilismo social 

era uma das marcas distintivas daquela sociedade e não havia perspectiva alguma de 

ascensão social. A exploração entre classes na produção material da sociedade ocorria 

em decorrência da própria arquitetônica social, o servo sabia quem o explorava e o 

senhor sabia a quem explorar23, portanto, servo e senhor só existem e se compõem, 

dialeticamente, um pelo outro. Não há como se falar em uma classe sem colocá-la em 

contraposição à outra. A reprodução material daquela sociedade, portanto, assentava-se 

em relações consuetudinárias, nascidas em estatutos bárbaro-germânicos como o 

comitatus e o beneficium e reproduzia-se através das relações de suserania e vassalagem 

entre a classe dominante e nas relações servis para com os produtores diretos. Queremos 

pontuar, com isso, que não existiu possibilidade de relação social que não fosse mediada 

pelas relações desiguais de poder entre as classes.  

                                                           
23 “Desloquemo-nos da ilha luminosa de Robinson à sombria Idade Média européia. Em vez do homem 

independente, encontramos aqui todos dependentes — servos e senhores feudais, vassalos e suseranos, 

leigos e clérigos. A dependência pessoal caracteriza tanto as condições sociais da produção material 

quanto as esferas de vida estruturadas sobre ela. Mas, justamente porque relações de dependência pessoal 

constituem a base social dada, os trabalhos e produtos não precisam adquirir forma fantástica, diferente de 

sua realidade. Eles entram na engrenagem social como serviços e pagamentos em natura. A forma natural 

do trabalho, sua particularidade, e não, como na base da produção de mercadorias, a sua generalidade, é 

aqui sua forma diretamente social. A corvéia mede-se tanto pelo tempo quanto o trabalho que produz 

mercadorias, mas cada servo sabe que é certa quantidade de sua força pessoal de trabalho que ele 

despende no serviço do seu senhor. O dízimo, a ser pago ao cura, é mais claro que a bênção do cura. 

Portanto, como quer que se julguem as máscaras que os homens, ao se defrontarem aqui, vestem, as 

relações sociais entre as pessoas em seus trabalhos aparecem em qualquer caso como suas próprias 

relações pessoais, e não são disfarçadas em relações sociais das coisas, dos produtos de trabalho.” 

(MARX, 1983 a, p. 74) 

 



Com a retomada de relações mercantis erigiu-se o estatuto da apropriação de 

quantias em forma de rendas por parte da classe dominante em meio ao mundo feudal. 

Seguindo as pistas que Dobb enunciou em sua obra, o desenvolvimento do comércio 

causou o aumento da busca por rendas pela classe dominante. Esta se viu impelida a 

aumentar a exploração dos produtores diretos para que pudessem se apropriar dessa 

renda necessária. Os senhores, por um lado, necessitavam do aumento da renda por 

elementos como a intenção de comprar bens de luxo e em parte pelo aumento 

populacional conhecido entre os anos 1000 e 1300. Por outro lado, para efetivar essa 

vontade da classe dominante os servos necessitavam aumentar o tempo de trabalho ou a 

produtividade quando produziam no manso senhorial. Porém, o baixo limite das 

técnicas colocava-os uma única saída, a redução de trabalho em suas terras e 

consequente redução dos parâmetros de reprodução da vida servil a limites muito 

baixos. Essa superexploração dos servos ao seu limite impeliu essa classe ao movimento 

– ou seja, o desenvolvimento das forças produtivas ocorreu até seu limite sem que as 

relações de produção acompanhassem essa dinâmica ou fossem alteradas. Postos seus 

desenvolvimentos desiguais, as contradições se agudizaram e os questionamentos aos 

costumes e relações sociais engendrados pela sociabilidade feudal apareceram como as 

revoltas camponesas – jacqueires – e como fugas para as cidades. Não foi uma luta 

organizada em seu conjunto, afora algumas revoltas como a revolta camponesa de 1381, 

na Inglaterra. Entretanto, a fuga dos servos para as cidades aparecia como uma luta 

política, porque questionar os limites de sua exploração era questionar a própria 

estrutura social e arquitetônica do modo de produção feudal. Os servos romperam os 

laços de poder que os atavam aos senhores. Romperam ora fugindo, ora lutando, mas 

sempre, implicitamente, travando uma luta política contestatória de realidades sociais 

até então não questionadas. Aquela questão trabalhada anteriormente acerca das classes 



necessita ser retomada. Os servos configuravam uma classe em si, mas não uma classe 

para si. Ou seja, eram colocados em uma posição na reprodução material da vida social, 

por isso configuravam-se como classe, mas não se reconheciam enquanto tal. Portanto, 

adotamos que esta luta travada contra as imposições feudais era uma luta política entre 

classes distintas. Tal qual apontamos, a totalidade - o modo de produção - colocou no 

campo da reprodução material suas contradições devido à diferença de dinâmica de 

desenvolvimento entre as forças produtivas e as relações de produção. Estas 

contradições, operando, deram dinamicidade ao processo histórico colocando-o em 

movimento através de lutas políticas. O desenvolvimento histórico encenado pelas 

classes em disputa, ou seja, a luta de classes deu movimento a este momento transitório 

entre o mundo feudal e o início do capitalismo. Essa luta por maior apropriação, de um 

lado, e por maior liberdade, por outro, configurou a luta de classes do período em 

questão.  

De um lado a exploração impelia os servos ao movimento, de outro, as relações 

mercantis, se reestruturando, principalmente nas cidades, faziam com que os centros 

urbanos aparecessem como polo agregador às populações errantes. Os servos, então, 

após suas revoltas e fugas estabeleceram-se nas cidades e a partir deles começa a se 

formar a classe burguesa, ainda em nascimento. “Dos servos da Idade Média nasceram 

os moradores dos primeiros burgos; desta população municipal saíram os primeiros 

elementos da burguesia. (...) A organização feudal da indústria, em que esta era 

circunscrita a corporações fechadas, já não satisfazia as necessidades que cresciam com 

a abertura de novos mercados. A manufatura a substituiu.” (MARX, 2010, p.41 o grifo 

é meu). Portanto, o momento de transição entre o mundo feudal e a sociedade capitalista 

é um interregno entre dois modos de produção em que o antigo servo irá, 

paulatinamente, tornar-se um artesão.  



No modo de produção feudal o servo, apesar de subordinado ao senhor feudal, 

ainda detinha a posse dos meios de produção. Enquanto os servos se estabeleciam nas 

cidades, eles criavam, produziam e reproduziam as relações mercantis. Durante esse 

processo transitório entre o estatuto servil e a produção artesanal o grande processo de 

modificação cultural foi alicerçado pela modificação na estrutura produtiva, ou seja, as 

formas de produção material da vida social foram engendrando novas formas de 

consciência. Na produção executada pelos artesãos o caráter de posse dos meios de 

produção existia, ainda em parte, portanto não se operou uma ruptura na lógica social. 

Esse é um fator importante para perceber que não podemos afirmar que essa sociedade 

mercantil simples possa ser chamada efetivamente de capitalista; não há, ainda, a 

separação fundante do capitalismo entre o Capital e o Trabalho. 

Com o desenvolvimento do mercado interno a produção individual, artesanal, 

não sustentava mais todas as necessidades crescentes de troca. A manufatura 

correspondia às pequenas produções e exigia um tempo de trabalho elevado para a 

produção de poucas mercadorias. Era por isso que as forças produtivas necessitavam 

desenvolver-se para colocar maior quantidade de mercadorias (produtos produzidos à 

troca) no mercado. A produção artesanal encontrou na manufatura sua forma de 

superação, superação dos limites impostos pela estrutura de produção artesanal. Durante 

essa transição entre os regimes de trabalho o antigo produtor direto, dono dos meios de 

produção no regime artesanal, começava a sumir. A relação de posse dos meios de 

produção na produção artesanal foi sendo substituída através do aprofundamento da 

divisão do trabalho, ou seja, o início do desenvolvimento da especialização e do 

assalariamento dentro do locus produtivo (i)24. Nesse processo um artesão, então no 

cargo de mestre, empregava outros artesãos chamados de companheiros dentro da 

                                                           
24 Listaremos as correspondências com aqueles pressupostos citados anteriormente. 



Oficina. O primeiro, agora proprietário dos meios de produção, estabelecia uma relação 

de trabalho em que cedia os meios de trabalho aos outros, e estes, em troca da venda de 

sua força de trabalho recebiam um salário pela sua produção. 

Porém, para que o mercado interno pudesse efetivamente se consolidar era 

necessário que colocasse a apropriação privada como forma de mediação social, 

inclusive pela apropriação privada do trabalho de outrem. Somente quando esse 

estatuto25 estivesse presente e disseminado efetivamente é que todas as condições de 

reprodução da sociedade seriam postas no mercado. O argumento de consolidação do 

mercado interno necessita de um pressuposto ainda não explicitado: os cercamentos. A 

população do campo foi expulsa de suas terras para que estas fossem cercadas. Os lotes 

de terra viraram propriedade privada e inseriram, de vez, a lógica da apropriação 

privada na sociedade em transição (ii).  

Com a cessão entre produtor direto e os meios de produção e a formação do 

estatuto de propriedade privada a consolidação do mercado interno, nessa sociedade 

mercantil, colocava parte dos pressupostos necessários à emergência do capitalismo 

como modo de produção dominante. Como as condições de vida foram sendo, 

paulatinamente, colocadas no mercado a classe que emergia, à época, a burguesia, 

aparecia como a grande detentora de dinheiro – que viraria sinônimo de poder em pouco 

tempo. Todavia, a formação de um Estado26, que em alguns lugares era composto por 

alianças entre nobreza e burguesia e em outros por instituições estritamente burguesas 

dava todo um sentido específico à própria formação dessa instituição de poder. Desde os 

                                                           
 
25 Havíamos dito que o estatuto da propriedade privada já existia na sociedade transitória, afinal a 

propriedade privada é pressuposto à troca, e que sua lógica era estranha ao mundo feudal. Porém, aqui, 

tratamos da propriedade privada dos meios de produção. Àquela etapa essa operação não havia se 

efetivado de fato porque as trocas não eram a forma determinante de acessar o trabalho de outros 

produtores.  

 
26 É importante lembrar que não existe “moeda sem Estado”. 



tempos de formação do Absolutismo inglês, a burguesia ascendente, que já havia 

“enforcado seus reis”, ocupava seu espaço no jogo político e, no limite, 

sobredeterminava o Estado através de seus interesses. Em sua política econômica 

[Mercantilista] o Estado Inglês teve um papel diferenciado em relação aos outros países. 

Diferentemente da França colbertista que defendia uma indústria específica (bens de 

luxo), os ingleses defendiam a ideia de lucro através da manutenção de uma balança 

comercial favorável. Portanto, já com seu mercado interno consolidado, para haver 

déficits e superávits comerciais havia necessidade do intercâmbio externo. Por isso era 

necessária, também, a consolidação do mercado externo porque o mercado interno não é 

onde recai a política econômica de um Estado em sua busca por uma balança comercial 

superavitária. Com um mercado interno já consolidado, a Inglaterra, na ânsia de manter 

o superávit comercial buscava como expandir seu comércio de longa distância. 

Precisavam, entretanto, de algo que pudesse ser exportado para as colônias, que 

nesse momento eram grandes centros compradores dos produtos das metrópoles. Seria, 

pois, necessário, algo que fosse vendável a estas, situadas fora da Europa e rentável às 

metrópoles. Surgiu, então, o personagem da I Revolução Industrial, o algodão. Será ele 

o personagem principal da Revolução Industrial porque sua produção é quem dará o 

“tom” da transformação revolucionária na economia. Em linhas gerais, o processo de 

produção do algodão se resumia a três momentos específicos: cardar, fiar, tecer. O 

gargalo aparecia no segundo momento, em fiar o algodão. O processo de cardar era 

relativamente simples e rápido, entretanto, com as rocas de fiar não se conseguia fazer 

muitos fusos, havia muito algodão para fiar e após os fusos prontos era necessário tecer 

os tecidos. Esse gargalo aparecia de duas formas: ou como fusos que acabavam rápido 

demais antes de completar um único tecido ou como fusos insuficientes para o ritmo de 

trabalho dos tecelões.  



As inovações revolucionárias que apareceram – ou, como preferimos, o 

desenvolvimento das forças produtivas - foram para balancear a dinâmica produtiva 

entre a fiação e a tecelagem, a saber: o “filatório” (spinning Jenny), de 1760, que 

permitia ao artesão trabalhar com vários fios de uma vez; o tear movido à força 

hidráulica (water frame), de 1768, que trazia a ideia de fiar com uma combinação de 

fusos; por fim, a “mula” (spinning mule), em meados de 1780, que era a fusão dos dois 

anteriores. Ao lado das grandes invenções e inovações no campo da indústria têxtil, 

surgiu outra grande invenção: a máquina a vapor, de James Watt, em 1763.  

É exatamente a combinação da melhoria na produção da indústria têxtil com a 

possibilidade da interação dela e das máquinas movidas pela energia do vapor que 

mudará todo o sentido da indústria nos anos subsequentes de desenvolvimento do 

capitalismo. Este é o ponto, as modificações nas forças produtivas, no caso, na produção 

do algodão deram o tom de toda a forma da industrialização que se seguiu. É importante 

ressaltar que após consolidado o passo da industrialização não havia mais volta às 

antigas formas de sociabilidade. O empreendimento privado, alicerçado na compra e 

venda da força de trabalho aprofundava o mercado como mediador de todas as relações 

humanas. Os homens confrontavam-se como possuidores de mercadorias, entretanto, 

alguns deles tinham como sua única mercadoria a força de trabalho (iii). 

Operacionalizada e aprofundada essa separação radical entre os detentores dos meios de 

produção e os não detentores de nada além da força humana de trabalho a sociedade foi 

colocada em dois grandes e distintos polos antagônicos na produção material da vida, 

Capital e Trabalho. A produção era a produção de mercadorias no sentido da forma 

mercadoria, a forma das relações sociais de então (iv).  

A energia a vapor, primeiramente utilizada na produção de algodão foi estendida 

para diversos outros setores produtivos e, no limite, serviu inclusive para promover a 



integração territorial e urbana através das locomotivas a vapor e ferrovias, na segunda 

fase da Revolução Industrial (1820 – 1850). Esta segunda fase foi caracterizada por uma 

crescente industrialização mundial em que a concorrência de capitais com outros países 

fez com que a Inglaterra, ao invés de exportar produtos têxteis passasse a exportar bens 

de capital – máquinas. O desenvolvimento das forças produtivas começou a se alastrar 

por toda Europa, porém aquele país que fora o primeiro a modificar sua base produtiva, 

indiretamente, pela venda de máquinas, era quem dava as condições para criação de 

concorrência externa por parte de outros países. A justificativa para isso é a de que era 

necessário realizar o capital investido em novas formas de investimento. Durante os 

anos 1840 e 1860, com a expansão das ferrovias pela Europa, formou-se uma indústria 

de bens de capital. Exatamente pelo aprofundamento da esfera da produção houve, 

também, o aprofundamento da cisão da sociedade entre classes – e da organização dos 

trabalhadores para lutar por melhores condições de trabalho. Fica evidente essa relação 

de desenvolvimento das forças produtivas caso comparemos a antiga esfera de produção 

artesanal com a grande indústria. Na primeira, para aumento o de produtividade era 

necessário aumento do capital variável; na segunda, o capital fixo o substitui. Bem 

como a forma de extração de mais-valia, extraída de forma absoluta na primeira e 

relativa na segunda. Para além do aprofundamento das relações de classe, a esfera 

financeira já emergiu como um potencial de ganhos para a burguesia. No esteio dessas 

relações, o capital financeiro – junção do capital bancário com o capital produtivo – se 

consolidou como mecanismo de acumulação pela burguesia. Por fim, é necessário 

pontuar que o processo de valorização do valor27 substituiu completamente a antiga 

                                                           
27 “O valor torna-se, portanto, valor em processo, dinheiro em processo e, como tal, capital. Ele provém 

da circulação, entra novamente nela, sustenta-se e se multiplica nela, retorna aumentado dela e recomeça 

o mesmo ciclo sempre de novo. D — D’, dinheiro que gera dinheiro — money which begets money —, 

diz a descrição do capital na boca dos seus primeiros tradutores, os mercantilistas.” (MARX, 1983 a, p. 

131) 

 



lógica de reprodução material da sociedade. O valor valorizar-se-á de forma que 

parecerá dispensar a esfera produtiva, passando a imagem de que dinheiro gera, per se, 

mais dinheiro [D – M – D’]. Nesse processo de movimento aparentemente autônomo do 

capital mediando toda a esfera de produção material da vida social os homens se 

subordinarão aos movimentos do mercado, tendo-o como instância decisória da 

reprodução material de tal sociedade. (v) 

As mudanças vistas no processo de desenvolvimento da produção material da 

sociedade, desde o início da manufatura até o momento limítrofe de superação do 

desenvolvimento das forças produtivas sob os limites impostos (o gargalo da fiação) 

pelo modelo vigente de produção não desembocaram em uma revolução, como 

aparentemente colocamos acima28. É importante dizer que todo processo produtivo é, 

cedo ou tarde, superado por novas técnicas, desenvolvimento das forças produtivas. A 

diferença de um processo qualquer com a superação das técnicas da produção do 

algodão é que este processo levará a uma lógica produtiva nova e engendrará uma nova 

sociabilidade entre os homens, no limite, uma nova sociedade. É, portanto, agora que 

admitimos usar o termo capitalismo sem nenhum prejuízo teórico ou perda conceitual. 

O aprofundamento da indústria conduziu a antiga divisão social entre classes a uma 

separação radical, e sedimentou a cisão da sociedade entre duas classes antagônicas: 

Capital e Trabalho.   

O processo de superação do gargalo da fiação se deu por um processo dialético 

de passagem das mudanças quantitativas para qualitativas – o número de fusos, antes 

reduzido, aumentou pela criação de novas máquinas (modificação quantitativa) e, no 

                                                           
28 Havíamos afirmado que após o limite de desenvolvimento das forças produtivas colocar-se-ia, como 

contradição, a dinâmica distinta de desenvolvimento das relações de produção, o que, no limite, levaria à 

luta pela superação daquela realidade posta. Essa superação se expressaria como luta política, como luta 

de classes.  



limite, o processo de aumento dos fusos, articulado à máquina movida a vapor conduziu 

a lógica produtiva para um novo paradigma, o da grande indústria, a produção 

capitalista. Essa mudança no próprio sentido da produção se apresenta como 

modificação qualitativa no caráter da produção - antes feita em uma pequena oficina, 

agora passará a ser feita em uma fábrica; antes produzindo produtos têxteis, depois 

produzindo de bens de capital; antes abastecendo preponderantemente a um mercado 

interno, agora exportando para o mercado externo; antes explorando um conjunto 

reduzido de artesãos, agora explorando o proletariado – uma classe em si e para si29. 

A Primeira Revolução Industrial, em suas duas fases, precisa ser entendida 

dentro desse processo de superação dos limites matérias de desenvolvimento das forças 

produtivas. Acima de tudo, é um processo, mas não um processo no sentido contraposto 

à revolução como categoria. Este processo foi sim um processo revolucionário porque 

rearticulou toda sociedade. Colocamos essa questão para afastar a leitura equivocada de 

que concebemos a Primeira Revolução Industrial como um longo e contínuo processo. 

Para nós ela foi sim um momento revolucionário. Foi o processo de limitação material 

da produção do algodão descrito anteriormente e sua superação. Essa superação é a 

superação efetivada pelo capitalismo sobre suas próprias amarras, é o que concebemos 

como uma “modernização conservadora”, isto é, o próprio modo de produção capitalista 

se revolucionando para que possa continuar se aprofundando. 

Quer dizer, a Revolução, enquanto categoria, nada mais é, do que um momento 

de superação dialética. Superação é um verbo [aufheben] com o sentido de suspender – 

que, em alemão, toma três acepções distintas. 1) levantar, sustentar, erguer; 2) anular, 

                                                           
 
29 Há profundas discussões acerca da consciência de classe do proletariado, o que queremos apontar é tão 

somente que por estarem completamente imersos na contradição capital/trabalho, têm, potencialmente, 

todos os pressupostos objetivos necessários à emergência de uma consciência revolucionária. Entretanto, 

para além das potencialidades, essa consciência só poderá se afirmar dadas algumas outras questões não 

discutidas por nós.  



abolir, destruir, revogar, cancelar, suspender, superar; 3) conservar, poupar, preservar. 

Para exemplificar essa ideia de superação podemos recorrer a um exemplo.  O trabalho 

e seu produto talvez expliquem bem isso: a matéria-prima é “negada” porque sua forma 

natural é destruída, mas ainda se conservam características essenciais para que ela 

assuma uma forma modificada, nova, “elevada” em sua qualidade. Ou seja, uma árvore, 

quando cortada para ser transformada em canoa deixa de ser árvore, mas continua 

mantendo suas propriedades naturais enquanto madeira. A partir do momento em que se 

transforma em canoa, por suprir uma necessidade especificamente humana, eleva em 

qualidade a madeira que estava antes imóvel, colocando-a a serviço do homem. 

 A superação dialética é, pois, a “negação” e consequente “conservação”, 

seguidas de “elevação“ daquilo a que se está observando, nesse caso, da própria lógica e 

estrutura do modo de produção capitalista, transformando-se de uma sociedade 

mercantil simples (a transição) para o capitalismo como modo de produção dominante. 

Essa passagem através desse processo de superação será a passagem entre uma 

sociedade de trocas eventuais e tangentes para uma sociedade fundada na troca e na 

propriedade privada. Portanto, a Revolução Industrial foi um processo que operou uma 

superação dialética, em quatro sentidos:  

Do antigo modelo manufatureiro de produção para a nova sociedade industrial, 

i) A antiga esfera da produção material da vida social: foi negada 

porque houve desenvolvimento das forças produtivas; foi conservada 

porque manteve uma estrutura de exploração do trabalho alheio; foi 

elevada porque pequenas oficinas deram condições à emergência da 

grande indústria; 



ii) A estrutura de classes: foi negada a antiga estrutura entre mestre e 

companheiro; foi conservada porque se manteve a estrutura entre 

explorador e explorado; foi elevada no sentido de que a contradição é 

agora entre uma classe que é dona dos meios de produção e outra que 

nada tem além de sua força de trabalho para vender, burguesia e 

proletariado, respectivamente; 

iii) A lógica produtiva do modo de produção: foi negada a produção 

estritamente para o mercado interno; foi conservada a produção de não-

valores de uso para os que produzem; foi elevada porque o sentido de 

produção é de produção de mercadorias (Forma Mercadoria30) 

iv) Forma de Acumulação: foi negada a forma de acumulação como 

Acumulação Primitiva; foi conservada a acumulação mediante extração 

do sobretrabalho; foi elevada porque o sentido da acumulação é, agora, 

dado pelo mercado; uma efetiva acumulação capitalista; 

 

Com essa síntese mostramos que a ideia de Revolução não é um estopim, uma 

faísca nem, muito menos, uma explosão espontânea. É, pelo contrário, um processo de 

luta entre os polos contraditórios da realidade concreta, a luta entre o desenvolvimento 

das forças produtivas e das relações de produção. No seio de cada realidade nasce, em 

potencial, sua negação, sua antítese. E, neste processo, de luta entre a produção de 

algodão31 e sua negação, a “não produção” (mediante o desenvolvimento das forças 

                                                           
30 “Mas isso só é possível numa sociedade na qual a forma mercadoria é a forma geral do produto de 

trabalho, por conseguinte também a relação das pessoas umas com as outras enquanto possuidoras de 

mercadorias é a relação social dominante.” (MARX, 1983 a, p.62). 

 
31 Pontuamos o algodão como a personagem principal dessa revolução nas forças produtivas de uma 

forma mais geral porque foi dele o estopim de melhoria na esfera da produção.  Essa melhoria não se 



produtivas), houve a superação dialética dos limites concretos e consequente 

rearticulação da sociedade entre classes novas e com uma lógica distinta; que suplantou, 

de vez, a antiga lógica feudal inaugurando o modo de produção capitalista. Isso quer 

dizer que, cedo ou tarde o modo de produção capitalista se desenvolverá “encontrando” 

lugares e modos de produção que não produzem à troca e os obrigará a produzir 

mercadorias, fazendo, assim, com que o trabalho sirva de reprodução das relações 

sociais burguesas de produção. 

Com este artigo trazemos uma proposta de leitura alicerçada no método do 

materialismo histórico e sua aplicabilidade a partir da dialética. Após a inserção crítica 

no consolidado debate marxista da transição, no qual nos aproximamos criticamente de 

Dobb, fechamos nossa proposta com a ideia de que o capitalismo é a superação dialética 

dessa sociedade transitória, mercantil simples.  Após a operação dessa superação – a 

revolução industrial – o capitalismo pode emergir como modo de produção dominante. 

Entendemos também ter avançado dentro do campo da História Econômica afirmando o 

marxismo como método correto para a leitura dos processos histórico-sociais.  
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