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Resumo
O presente artigo parte do desenvolvimento presente na Ontologia do ser social de György Lukács,
a qual admite o trabalho como a categoria fundamental do ser social. É através dele que os sujeitos
criam suas condições materiais de sobrevivência
possibilitando a reprodução do ser social, bem
como o surgimento de novas necessidades e novas
objetivações. Adota-se, logo após, a teoria social
crítica de Karl Marx acerca do trabalho no modo
de produção capitalista, apontando que este trabalho – assumindo a forma do trabalho assalariado
– aparece como trabalho forçado, como sofrimento do trabalhador que não se reconhece em sua
atividade (submetido à produção de valor), estabelecendo, assim, uma relação alienada, que se expressa necessariamente na remuneração da força
de trabalho: o salário. Procurar-se-á, desta forma,
elencar elementos essenciais para o entendimento
do complexo categorial do trabalho com o intuito

de explicitar a íntima relação entre trabalho assalariado, capitalismo e alienação.
Palavras-chave: Teoria do valor, trabalho assalariado, alienação.

Introdução
O trabalho é parte orgânica da vida cotidiana.
Isso quer dizer que ele está presente com maior
frequência na vida real dos sujeitos, pois é pelo trabalho que eles adquirem o necessário à reprodução
de suas vidas e de suas famílias.
É de extrema importância compreender as diversas dimensões do trabalho, tanto na função autocriadora do homem quanto no sentido dado a ele
em nossos dias atuais, pois se tornou comum na literatura econômica da contemporaneidade refutar
a categoria trabalho na cotidianidade e, sobretudo
na produção e reprodução do valor na sociedade
capitalista. Para apreender a essência do trabalho, e combater tais refutações, faz-se necessário
o retorno aos textos clássicos, os quais contêm
os elementos teórico-metodológicos e heurísticos
mais precisos. Desta forma, com o presente artigo
pretendemos elencar alguns elementos fundamentais (de maneira materialista) para o entendimento
da categoria trabalho e a alienação do trabalho no
modo de produção Capitalista, com o intuito de
explicitar esta alienação.
As proposições expostas percorreram o seguinte
trajeto: i) apresentar o trabalho como a protoforma
do ser social, categorial a qual deve-se o surgimen-
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to de novas objetivações humanas; ii) demonstrar a apreensão marxiana sobre o trabalho no modo de
produção capitalista, sobretudo a dimensões que este trabalho assume (concreta e abstrata) indispensável
à compreensão da teoria do valor em Marx e; iii) explicitar a relação entre o salário e a alienação como
consequência necessária do desenvolvimento histórico do modo de produção capitalista. Tais proposições
expõem muito brevemente a temática propostas com o sentido de instigar a investigação mais aprofundada do assunto. Estamos, portanto, longe de solucionar qualquer questionamento sobre esta temática,
pretende-se com isso, apenas indicar uma singela introdução aos temas do trabalho na sua forma de
trabalho assalariado e a alienação, temas que certamente necessitam de muita dedicação e estudo.

Proposições acerca do trabalho como
categoria fundamental do ser social
Os teóricos da Economia Política Clássica, como Adam Smith (1983) e David Ricardo (1982) admitiram no
trabalho a origem da riqueza da sociedade burguesa. Essa concepção trouxe para o bojo das investigações
de Karl Marx e Friedrich Engels o trabalho, enquanto interação entre homem e natureza, e em sua função
na transformação evolutiva do homem (Marx 1985; Engels 2000). Em seu texto Sobre o papel do trabalho
na transformação do macaco em homem, Engels demostra tais elementos:
[...] é, com efeito, ao lado da natureza, encarregada de fornecer os materiais que ele
converte em riqueza. O trabalho, porém, é muitíssimo mais do que isso. É a condição
básica e fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que, até certo ponto, podemos
afirmar que o trabalho criou o próprio homem. (Engels, 2000, p. 215; Grifos PAF).
Perceber o trabalho como “mais do que isso” (fonte de riqueza) extrapola a mera compreensão do trabalho como meio para se enriquecer, ou a sua dimensão imediata entre produção e troca. Engels atribuiu
ao trabalho a necessária atenção para o entendimento da natureza humana e a possibilidade de transformação de uma sociedade pautada na exploração do homem pelo homem. O trabalho é apontando,
ao longo de milhares de anos, como atividade transformadora que possibilitou o desenvolvimento do
cérebro, mãos, músculos, linguagem etc., na espécie de macaco antropomorfo para a espécie primitiva
de homem. Segundo ele, a distinção entre a manada de macacos e a sociedade humana recai sobre o
trabalho. A ideia de processo descrita por Engels, não se encerra na separação do macaco em homem,
mas continua ao longo do tempo (centenas de milhares de anos) no desenvolvimento de habilidades fundamentais do homem (Engels, 2000).
Neste mesmo sentido, Lukács (1979) desenvolve a Ontologia do Ser Social (cujos fundamentos atribui a
Marx). Em sua Ontologia Lukács aborda todo um aparato teórico do sentido ontológico do trabalho. Para
avançamos neste entendimento, faremos a distinção entre ser inorgânico, ser orgânico e ser social, pois
é necessário compreender o tratamento dado ao ser social por Lukács. O ser social é aquele que carrega
consigo uma diferença fundamental do ser inorgânico (o qual apenas existe e não se reproduz), e do ser
orgânico (que se reproduz de forma inconsciente, adaptando-se ao ambiente). O ser social é portador e
sujeito das suas condições de reprodução, modifica ativa e conscientemente o seu ambiente. Ele “é visto
como um processo histórico”, e deve ser entendido não como “algo que é ou que se torna”, mas sim
como formas moventes e movidas da própria matéria: “formas do existir, determinações da existência”
(Marx, 1982, p. 14). Eis aqui o entendimento da ontologia, como a circunstância verdadeira e concreta da
existência do ser - as partes que o constitui, sua reprodução e o seu desenvolvimento.
Este desenvolvimento é um processo dialético que começa com um salto ontológico, com a posição teleológica do trabalho. O trabalho constitui o momento de ruptura de uma adaptação passiva para uma
adaptação ativa e com seu desenvolvimento, com o desenvolvimento da sociabilidade, as determinações
puramente naturais irão cedendo lugar às determinações cada vez mais sociais, mas sem que seja possível
eliminar sua base biológica. Assim, “as formas de objetividade do ser social se desenvolvem, à medida
que surge e se explicita a práxis social, a partir do ser natural, tornando-se cada vez mais sociais” (Lukács,
1979, p. 17). A questão do surgimento deste novo ser aparece nas palavras de Lukács:
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Um ser social só pode surgir e se desenvolver sobre a base de um ser orgânico e que esse último pode
fazer o mesmo apenas sabre a base do ser inorgânico. [...] o nascimento real de uma forma, mais
complexa, verifica-se sempre um salto; essa forma mais complexa é algo qualitativamente novo, cuja
gênese não pode jamais ser simplesmente ‘deduzida’ da forma mais simples (Lukács, 2009, p. 227).
O trabalho é, portanto, a categoria fundamental do ser social. A ativa adaptação do ambiente consiste na
transformação, pela ação consciente, da realidade natural existente em si em um novo ser que não existia
na natureza. O homem cria suas condições de sobrevivência e a sua reprodução particular, possibilitando
sua reprodução como ser social.
Certas formas das ciências como a matemática, por exemplo, em sua origem, faziam parte do processo
preparatório do trabalho. À medida que o trabalho se desenvolve, possibilita que esta forma, antes parte
integrada ao processo, se torne uma matéria autônoma do conhecimento, sem que perca por completo
sua função de origem.
De maneira que:
Quanto mais universais e autônomas se tornam essas ciências, tanto mais universal
e perfeito torna-se por sua vez o trabalho; quanto mais elas crescem, se intensificam
etc., tanto maior se torna a influência dos conhecimentos assim obtidos sobre as
finalidades e os meios de efetivação do trabalho (Lukács, 2009, p. 234).
Daí, do desenvolvimento do trabalho, novas posições teleológicas surgem e entram em ação no momento
da divisão do trabalho. A divisão social do trabalho possibilita a diferenciação social e o nascimento das
classes sociais de interesses antagônicos, que geram conflitos sociais. Assim, estas novas posições teleológicas tornam-se, para Lukács, a base da ideologia, da política, da religião, da arte, da ciência etc.
O processo de consolidação do modo de produção capitalista fez com que a grande maioria dos homens
– enquanto proprietários da sua força de trabalho – tenha na condição do trabalho assalariado, a única
fonte de sua subsistência. Neste sentido, o entendimento das relações sociais capitalistas perpassa por
um elemento importante: a remuneração da força de trabalho com o assalariamento. Antes de tudo, necessitamos expor, ainda que de maneira muito breve a concepção de Marx sobre o trabalho no modo de
produção capitalista, sua utilização na produção do valor.

Proposições acerca do trabalho no modo de produção capitalista
Ao abordar o processo de trabalho (seção III capítulo V, livro primeiro, d’O Capital), Marx apreende o
trabalho como a relação entre homem e natureza, que produz valores de uso capazes de satisfazer as necessidades humanas (o sentindo ontológico citado). O processo de trabalho utiliza a força de trabalho, que
é exaurida no ato do trabalho. Esta força de trabalho nada mais é do que capacidades físicas e mentais
humanas, colocadas em movimento pelo trabalhador, agindo sobre a matéria transformando-a. É a ação
orientada para um determinado fim, que se realiza pelos meios de trabalho. Neste sentido, os meios de
trabalho expressam o grau de desenvolvimento do processo de trabalho em determinada época histórica,
mas não somente, expressam as condições sociais em que o trabalho se desempenha. Portanto, o produto do trabalho humano é um valor de uso, “uma matéria natural adaptada às necessidades humanas
mediante transformação da forma” (Marx, 1985, p. 151).
Dentre as peculiaridades do modo de produção capitalista está a consumação da separação entre trabalhadores e meios de produção. A força de trabalho – adquirida mediante o pagamento a seu ofertante
– está sob o comando do capitalista, e a este pertence o produto do trabalho realizado pelo trabalhador,
isto é, o produto do trabalho é necessariamente propriedade privada do capitalista. “O capitalista, mediante a compra da força de trabalho, incorporou o próprio trabalho, como fermento vivo, aos elementos
mortos constitutivos do produto, que lhe pertence igualmente. (Marx, 1985, p.154). Destarte, o capitalista
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– detentor dos meios de produção - emprega produtivamente a força de trabalho na produção de valores de uso que possam ser trocados, isto é, valores de uso que possuem valores mercantis, assim sendo,
produz-se uma mercadoria que não tenha apenas valor de uso, mas também valor.
Com isso temos: i) o processo de trabalho em sua essência é o processo de produção de valores de uso,
coisas úteis à vida humana e; ii) na sociedade capitalista a essência do processo do trabalho está submetida à produção de valores mercantis. A produção do valor só é possível pela aparente indiferença do trabalho aos olhos do capitalista, isto é, a dupla dimensão do trabalho: o trabalho útil que cria valor de uso,
e a substância de trabalho, ou melhor, o trabalho abstrato criador do valor. Assim, o valor é determinador,
pelo quantum de trabalho cristalizado nas mercadorias, pelo tempo médio, socialmente necessário para
sua produção do valor de uso das coisas.
As mercadorias têm de ser iguais a uma terceira coisa, que em si e para si não é nem uma nem outra,
ou seja, algo em comum, que não pode ser uma propriedade natural da mercadoria. Deixando de lado
o valor de uso dos corpos das mercadorias, resta a estas apenas uma propriedade, que é ser fruto do
trabalho humano. O resíduo dos produtos do trabalho Marx denominou de valor. O valor de troca é, por
conseguinte, (e somente poderia ser) a expressão deste valor comum a todas às mercadorias (Marx, 1985).
Portanto, o trabalho concreto é o trabalho útil, presente nas formas determinadas da mercadoria, o
trabalho do fiandeiro, do produtor de fusos, derivado da divisão social do trabalho. Ele cria os valores
de uso, com a utilização dos meios de produção o trabalho concreto objetiva-se no corpo do objeto.
No movimento de abstração destes trabalhos úteis, chegamos ao trabalho abstrato, isto é, o dispêndio
de força de trabalho, braços e músculos, conteúdo que iguala as mercadorias no processo de troca – o
trabalho abstrato é o que cria o valor. Não se refere, assim, a qualidade do trabalho, mas somente da sua
quantidade medida em horas. Desta forma, o trabalhador torna-se apenas um veículo que oferece a força
de trabalho submetida à criação do valor.
Somente a partir da compreensão da complexa inter-relação entre a produção capitalista e a atividade do
trabalho humano, desenvolvida por Marx, é que se torna possível apreender o trabalho alienado, o qual
aliena o homem da sua própria essência.

Proposições a cerca do trabalho assalariado
e sua relação com a alienação
Marx, nos Manuscritos econômico-filosóficos de 1844, dedicou-se a análise da sociedade capitalista, das
categorias reais do desenvolvimento histórico-real, da condição material da reprodução da vida humana.
Ateve a crítica de filosofia de Hegel, seu ponto de partida para a crítica da Economia Política Clássica, o
que forneceu a ele o suporte necessário para a superação da filosofia hegeliana e, posteriormente, ao
desenvolvimento de obras mais maduras.
A análise feita por Marx parte da contradição inerente ao modo capitalista de produção, do sentido máximo do trabalho para o desenvolvimento humano e a sua negatividade enquanto trabalho alienado. Pelo
trabalho alienado, o trabalhador configura uma relação estranha com o seu próprio trabalho:
Este fato nada mais exprime, senão: o objeto (Gegenstand) que o trabalho produz, o seu produto, se
lhe defronta como um ser estranho, como um poder independente do produtor. O produto do trabalho
é o trabalho que se fixou num objeto, fez-se coisa (sachlich), e a objetivação (Vergegenständlichung)
do trabalho. A efetivação (Verwirklichung) do trabalho é a sua objetivação. Esta efetivação do
trabalho aparece ao estado nacional-econômico como desefetivação (Entwirklichung) do trabalhador,
a objetivação como perda do objeto e servidão ao objeto, a apropriação como estranhamento
(Entfremdung), como alienação (Entäusserung) (Marx, 2008, p. 80; Grifos PAF).
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A relação do trabalhador com o capitalista – o qual detém a propriedade privada dos meios de produção,
e adquiriu a força de trabalho aplicando-a ao processo produtivo – transforma-se, no processo de desenvolvimento da sociedade capitalista, em uma relação alienada (Marx, 2008, p.87).
No capítulo XVII d’O Capital, Marx defronta a concepção da Economia Política Clássica sobre os salários.
Segundo Smith, com a apropriação da terra e o surgimento da propriedade privada, os salários aumentariam conforme o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho. O autor se refere positivamente à
intensificação da divisão social do trabalho. Com a apropriação da terra, a divisão entre classes etc. Então,
o possuidor da terra passa naturalmente a exigir sua remuneração. Smith destinou ao salário a derivação
da remuneração pelo trabalho, como a terra que exige a renda da terra, o capital que exige o lucro, o
trabalho requer, assim, os salários: “O produto do trabalho é a recompensa natural do trabalho” (Smith,
1983, p. 9).
Para Ricardo, o trabalhador deve receber o necessário para sustentar a si mesmo e sua família com a
compra de bens de primeira necessidade: alimentos, roupas, moradia etc. O trabalho, portanto, possui
um preço natural (Ricardo, 1982, p. 81).Na concepção deste autor, o preço de mercado será o preço pago
efetivamente ao trabalhador como consequência natural da relação entre a oferta e demanda de trabalho.
Ricardo concebeu sempre de forma positiva esta remuneração, como condição benéfica ao trabalhador.
Marx, após analisar o trabalho alienado e as consequências destrutivas dessa forma de autoalienação do
homem, nos diz algo importante sobre os salários, o que Smith e Ricardo não foram capazes de perceber:
demonstra que não há nada de digno, “próspero e feliz” na elevação do salário, pois este “é uma consequência imediata do trabalho estranhado” (Marx, 2008, p. 88). A elevação dos salários para o trabalhador
somente perpetua esta relação alienada. Portanto, em Marx está contida a chave para o entendimento da
essência da categoria salário.
Na realidade, quem estabelece a relação com o capitalista não é o trabalho, porém o trabalhador. O que
é vendido pelo trabalhador é a sua força de trabalho, assim que o trabalho se inicia a força de trabalho já
deixou de pertencer ao trabalhador, pertence, portanto, ao capitalista. Necessariamente, o trabalho é o
conteúdo e a medida do valor, mas ele próprio não possui valor. Na aparência, as relações entre as categorias, geralmente, aparecem inversamente postas. Deste modo, trata de “valor do trabalho”,´ como fizeram Smith e Ricardo, ao invés de valor da força de trabalho, configura-se num equívoco, tal como explica
nosso autor (Marx, 1985, p. 128-29). O preço médio ou o preço natural, tratado pelos clássicos, só deve
ser determinado como o preço das outras mercadorias, seu valor representado pelo dinheiro. Pretendiam,
desta forma, explicar o valor através dos preços de custo de produção. Pergunta-se: “Mas o que são os
custos de produção do trabalhador, isto é, os custos para produzir ou reproduzir o próprio trabalhador?”´
(Marx, 1985, p. 129). A Economia Política Clássica chamou de valor do trabalho o que era na verdade o
valor da força de trabalho. A partir daqui, podemos verificar de que maneira o valor e os preços da força
de trabalho manifestam-se em sua forma transformada, ou seja, na forma de salários.
O valor do trabalho é determinado pelo valor da força de trabalho, isto é, expresso monetariamente em
dinheiro. Enquanto expressão para o valor da força de trabalho, o valor do trabalho deve ser sempre
menor do que o valor produzido pelo trabalhador. No exemplo utilizado por Marx, o valor da força de
trabalho de 12 horas é igual a 3 xelins, o qual precisa de apenas 6 horas para sua reprodução. O que se
produz, porém, são 6 xelins, pela força de trabalho estar em atividade realmente por 12 horas de trabalho.
Parece ser um absurdo, o trabalho produz 6 xelins mas recebe 3 xelins, ou seja, somente são pagas as 6
horas de trabalho, numa jornada total de 12 horas (Marx,1985, p. 128). A forma salário encobre, assim, a
divisão da jornada de trabalho, entre trabalho necessário e trabalho excedente, entre trabalho pago e o
não pago, porque o capitalista compra a força de trabalho integralmente:
Todo trabalho aparece como trabalho pago. Na corveia distinguem-se espacial e temporariamente,
de modo perceptível para os sentidos, o trabalho do servo para si mesmo e seu trabalho forçado
para o senhor da terra. No trabalho escravo, a parte da jornada de trabalho em que o escravo apenas
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repõe o valor de seus próprios meios de subsistência,em que, portanto, realmente só trabalha para
si mesmo, aparece como trabalho para seu dono. Todo seu trabalho aparece como trabalho não
pago. No trabalho assalariado, ao contrário, mesmo o mais-trabalho ou trabalho não pago aparece
como trabalho pago. Ali a relação de propriedade oculta o trabalho do escravo para si mesmo;
aqui a relação de dinheiro oculta o trabalho gratuito do assalariado (Marx, 1985, p. 130).
Tem-se, na forma salário, o esconderijo da verdadeira relação social da produção capitalista, tornando-o
um veículo de propagação da ilusória liberdade do trabalho assalariado. Sob esta perspectiva, aponta-se
que, com o salário (dentre outros determinantes socioeconômicos), a classe trabalhadora tem apenas a
possibilidade de reproduzir-se enquanto meros trabalhadores.

Conclusão
Conclui-se que, por mais que o trabalho seja a categoria não eliminável, isto é, a condição eterna da humanidade por ser a categoria fundante do ser social, no modo de produção capitalista, este trabalho está
sob a forma do trabalho alienado, embora a alienação se faça presente em toda sociedade em que há a
apropriação privada do excedente econômico, o que independe da produção mercantil, por exemplo, no
feudalismo a apropriação privada do excedente era realizada através da coerção ou da tradição (meio extra econômico), pois não havia o desligamento total dos servos de seus meios de produção, apesar disto,
nesta forma social a alienação estava presente. No capitalismo há o desligamento total do trabalhador
dos meios de produção, obrigando-lhes à venda da sua força de trabalho. Entretanto, afirmamos que a
sociedade capitalista constitui-se como uma sociedade na qual o avanço da alienação alcançou o extremo
estabelecendo um tipo específico de alienação que cristaliza as relações sociais, isto é, as relações sociais
são mediadas através de coisas, pelas mercadorias, configurando uma modalidade de alienação específica
da reificação (tema o qual foge do escopo deste artigo).
Assim, faz-se necessário explicitar a relação entre o trabalho assalariado e a alienação, relação que se encontra encoberta pelo fetichismo inerente à sociedade capitalista. Tais proposições deste caráter assumem
o sentido de denunciar as relações mistificadas na sociedade capitalista, pretendendo contribuir à reflexão
desta forma social, para que seja possível construir uma sociedade que supere a perversidade do capital
enquanto relação social humana altamente desumanizada.
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