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Introdução

Quando  falamos  do  papel  social  do  trabalho,  a  tendência  é  pensarmos  na 
importância  do  trabalho  na  sociedade  em  que  vivemos  hoje  –  a  sociedade 
capitalista. Sem dúvida, o trabalho é a atividade chave neste tipo de sociedade, 
mas  segundo  a  teoria  marxista,  o  trabalho  possui  esta  relevância  na  atual 
sociedade,  por causa de sua importância fundamental  em  TODOS os tipos de 
formações sociais já existentes. Afinal, foi o trabalho o maior fator responsável 
pelo aparecimento da espécie humana (homo sapiens) e de sua organização 
em sociedade.

Da natureza à sociedade: o aparecimento do homem

O aparecimento do homem, a antropogênese, está indissoluvelmente ligado ao 
aparecimento da sociedade humana, a sociogênese. A partir do conjunto de fatos 
com os quais trabalhou na sua teoria da descendência, já Darwin havia chegado à 
conclusão de que o homem e os restantes mamíferos são descendentes de um 
antepassado comum. A história do homem remonta a cerca de 4 milhões de anos, 
quando  nossos  mais  antigos  antepassados  encontravam-se  definitivamente 
instalados  na  superfície  terrestre.  Os  primeiros  vestígios  sobre  eles  permitem 
observar diferenças fundamentais em relação à anatomia dos macacos. Durante 
todo este período, o desenvolvimento dos primatas dividiu-se em duas linhas: uma 
conduziu aos antropóides atuais, a outra conduziu ao homem.

Uma  transformação  essencial  do  meio  ambiente  levou  a  que,  por  meio  de 
mecanismos de evolução biológica de mutação e de seleção, se formassem, num 
longo  processo  evolutivo  ocorrido  entre  os  antepassados  animais  do  homem, 
propriedades e capacidades como a postura bípede (capacidade de andar sobre 
duas pernas), maior mobilidade das mãos, sobretudo devida à oponibilidade dos 
polegares, e um cérebro maior como instrumento de regulação de movimentos 
complexos.  Surgiram,  desse  modo,  importantes  premissas  biológicas  para  a 
hominização.

Os últimos australopitecos e, em especial, o  homo habilis, são considerados os 
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precursores imediatos do homem. Viveram num período entre cerca de 2,4 e 1,8 
milhões de anos atrás e utilizavam regularmente instrumentos primitivos. Viviam 
em hordas no interior das quais surgiram elementos de uma divisão do trabalho e 
de  comportamento  social.  No  decurso  de  uma  longa  evolução,  surgiu,  do 
australopitecos, o homo erectus, que pode ser designado homem primitivo. Ele 
existiu,  conforme  mostram  os  achados  arqueológicos,  em  muitas  formas,  na 
Europa, África do Norte, África Oriental, China e Sudeste asiático, desde há cerca 
de 1,25 milhões de anos. Os instrumentos de pedra por eles utilizados mostram 
uma grande variedade de fases de desenvolvimento. A maior conquista do homo 
erectus foi a utilização do fogo, o que demonstra decisiva capacidade de colocar 
sob seu comando e a seu serviço uma importante força da natureza.

Há cerca de 250 mil anos iniciou-se um estádio superior do desenvolvimento do 
homem. Ele  foi  encontrado na  maioria  dos  países  da Europa,  na  África,  Ásia 
Central,  Ásia  Menor,  China  e  Sudeste  asiático  e  designado  por  homem  de 
Neandertal, de acordo com o primeiro lugar no qual foi descoberto. O homem de 
Neandertal possuía muitos traços comuns com o homem de hoje e é designado 
por homem antigo. Foi dele que, num longo processo evolutivo, há cerca de 50 
mil anos, descendeu o homem atual, o homo sapiens.

A nova qualidade do homem surgiu como resultado de numerosas transformações 
quantitativas  que  levaram  finalmente  à  mudança  qualitativa,  isto  é,  ao 
aparecimento da sociedade. Esta mudança qualitativa determinante ultrapassa a 
forma biológica do ser, quando passam a atuar forças motrizes qualitativamente 
novas, que não existem na evolução biológica.

O que distingue o homem do animal?

Qual foi o fator determinante que provocou a transição dos antepassados ainda 
animais do homem para a forma humana, do biológico para o social? Foi, sem 
dúvida,  o trabalho.  Segundo Engels,  em  Dialética da Natureza,  o trabalho é a 
primeira condição fundamental de toda a vida humana e num grau tal que, em 
certo sentido, temos de dizer que ele criou o próprio homem.

De  que  forma  conseguiu  o  trabalho  provocar  o  avanço  qualitativo  dos 
antepassados animais do homem e, desse modo, o aparecimento da sociedade 
humana? O trabalho, que inicialmente era ainda instintivo e com características 
animais, transformou-se, no decorrer de um longo processo de desenvolvimento, 
no trabalho humano consciente. Nesse processo surgiram também, na base da 
atividade  laboral  que  se  desenvolvia,  o  pensamento  humano  e  a  linguagem 
humana.
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A crescente utilização da mão e a sua transformação no órgão de trabalho mais 
importante  tiveram  efeitos  significativos  no  prosseguimento  da  formação  do 
cérebro humano. Foi sobretudo devido à influência do trabalho que surgiram as 
novas  regiões  do  córtex  cerebral,  nas  quais  está  localizada  a  regulação  dos 
movimentos complexos da mão e dos movimentos do órgão da fala.  Helvétius 
tinha totalmente razão ao supor que as mãos do homem eram uma das causas da 
sua capacidade intelectual, só que não podia ainda fundamentar esta relação.

“Primeiro, o trabalho; depois, e a par dele, a linguagem – são estas as duas forças  
motrizes  mais  essenciais  sob  cuja  influência  o  cérebro  de  um  macaco  se 
transformou  gradualmente  num  cérebro  de  homem,  que,  apesar  de  todas  as 
semelhanças, é muito maior e mais perfeito”, escreveu Engels.

À  medida  que  o  trabalho  se  desenvolvia  e  diferenciava  mais,  os  homens  em 
formação uniram-se, pois estavam mais dependentes uns dos outros. No coletivo 
de trabalho, o entendimento recíproco era necessário para permitir uma atuação 
conjunta organizada e para transmitir experiências. 

Ainda segundo Engels: “Em resumo, aqueles que estavam a se tornar homens 
chegaram a um ponto em que tinham algo a dizer uns aos outros. A necessidade 
criou o seu órgão: a laringe não desenvolvida do macaco modificou-se de forma 
lenta, mas segura, passando através de cada modulação, para uma modulação 
sempre superior,  e os órgãos da boca aprenderam gradualmente a pronunciar 
uma letra articulada após outra”.

A transição do trabalho instintivo do homem em formação para a atividade laboral  
coletiva foi  também o passo decisivo que levou à formação do comportamento 
consciente e da consciência como um estágio qualitativamente novo da atividade 
psíquica. Na interação do trabalho coletivo com o cérebro, com o pensamento que 
surgia e com a linguagem, que a ele estava ligada, modelou-se gradualmente, 
num longo processo de desenvolvimento, a consciência do homem em formação. 
Aqui pretendemos apenas deixar claro que a atividade laboral é a força motriz 
determinante para o aparecimento do homem com todas as suas características 
qualitativamente novas e, assim, também a força motriz decisiva para a formação 
das relações sociais.

No berço da sociedade humana

Nas hordas dos antepassados ainda animais do homem começaram por formar-se 
elementos  de  relações  sociais,  tais  como  a  ajuda  recíproca,  a  ação  conjunta 
organizada do coletivo na divisão do trabalho, a distribuição do produto comum da 
caça,  do  produto  do  trabalho  comum,  etc.  Mais  tarde,  a  atividade  laboral,  os 
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instrumentos produzidos e as relações dentro da tribo adquiriram um caráter social  
cada vez mais marcado, pois desligavam-se da atividade biológica vital imediata. 
Isto  era  sobretudo  possível  porque  os  homens  foram  aperfeiçoando  os  seus 
instrumentos e o conjunto das forças produtivas. Estas foram pouco a pouco se 
tornando a base técnico-material determinante das relações sociais.

Desse modo, a forma biológica do movimento da matéria passou para uma nova 
qualidade, a forma social desse movimento. A partir das tribos primitivas formou-se 
gradualmente a sociedade primitiva e, a partir do homo erectus, surgiu o tipo atual 
de homem, o  homo sapiens.  Segundo o estado atual dos conhecimentos, esta 
transição  da  horda  humana  primitiva  para  a  sociedade  primitiva  processou-se 
muito provavelmente há cerca de 125 mil anos. Desde essa época podemos falar 
de  sociedade  humana.  Para  a  sua  integral  formação  foi,  no  entanto,  ainda 
necessário um período de tempo bastante longo, que durou possivelmente cerca 
de 30 mil anos.

A Ontologia do Trabalho

No texto que segue podemos ver claramente como Marx e Engels enfatizavam o 
papel social do trabalho, apresentando-o como o fator que diferencia a natureza 
dos  seres  humanos  da  natureza  dos  animais  e  constitui  mesmo  a  natureza 
humana, pois é através do trabalho que os homens produzem seus meios de vida e 
o modo de sua vivência em sociedade. O que os indivíduos são depende, acima de 
tudo, do modo como produzem as condições materiais de sua existência.
 
“O primeiro pressuposto de toda história humana é naturalmente a existência de 
indivíduos  humanos  vivos.  O  primeiro  fato  a  constatar  é,  pois,  a  organização 
corporal destes indivíduos e, por meio disto,  sua relação dada com o resto da 
natureza.  Não  podemos,  evidentemente,  fazer  aqui  um estudo da constituição 
física dos homens, nem das condições naturais já encontradas pelos homens - 
geológicas,  hidrográficas,  climáticas  e  outras.  Toda  historiografia  deve  partir 
destes fundamentos naturais e de sua modificação no curso da história pela ação 
dos homens.
Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião ou por 
tudo que se queira. Mas eles próprios começam a se diferenciar dos animais tão 
logo começam a produzir seus meios de vida, passo este que é condicionado por 
sua organização corporal. Produzindo seus meios de vida, os homens produzem, 
indiretamente, sua própria vida material.
O modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, antes de 
tudo, da natureza dos meios de vida já encontrados e que têm de reproduzir. Não 
se deve considerar tal modo de produção de um único ponto de vista, a saber: a 
reprodução  da  existência  física  dos  indivíduos.  Trata-se,  muito  mais,  de  uma 
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determinada forma de atividade dos indivíduos, determinada forma de manifestar 
sua  vida,  determinado  modo  de  vida dos  mesmos.  Tal  como  os  indivíduos 
manifestam sua vida, assim são eles. O que eles são coincide, portanto, com sua 
produção, tanto com o que produzem, como com o modo como produzem. O que 
os indivíduos são, portanto, depende das condições materiais de sua produção.”
(Marx & Engels, A Ideologia Alemã) 

O trabalho, ação do homem sobre o meio em que vive, produzindo coisas que 
atendam às necessidades postas,  é o  termo mediador  necessário  entre  os 
homens e a natureza e a condição na qual os homens se apresentam e se 
relacionam com o mundo em que vivem,  transformando-o e descobrindo ao 
mesmo tempo as maneiras de se extrair da natureza as vantagens e condições 
para a sua existência.

Dessa afirmativa verificamos um outro fato. A produção das condições materiais 
não se dá de um modo individualizado, mas ao contrário, elas só se evidenciam 
no  coletivo,  em  coexistência  social.  Ao  longo  de  toda  a  história  humana,  a 
produção  e  reprodução  da  existência  material  sempre  se  verificaram  pela 
interrelação das atividades de seus membros,  o  que condiciona ao trabalho a 
condição de  categoria que fundamenta as formas de sociabilidade entre os 
indivíduos.

Foi  a  partir  da  produção  social que  os  homens  se  organizaram de  modo  a 
dividirem entre si suas atividades, possibilitando, assim, atingir os fins desejados e 
atender  às  múltiplas  necessidades  que  continuamente  se  desenvolviam  e 
envolviam todo o conjunto. As primeiras formas de divisão social do trabalho se 
desenvolveram a partir  das  aptidões físicas e pelo  sexo,  cabendo à formação 
familiar o primeiro modelo de organização de divisão social do trabalho.

As relações sociais, desde as primeiras formações societárias, determinaram-se 
pela produção material,  mas a maneira como essa produção se dava, o modo 
como  os  homens  relacionavam  suas  atividades  determinavam  as  regras  de 
convivência e o reconhecimento dos indivíduos na sociedade. O próprio fato de os 
homens conseguirem estabelecer  condições de existência  que atendessem às 
necessidades do coletivo possibilitou o aumento físico da comunidade, que, por 
sua vez, gerava uma série de novas necessidades que se refletiam na própria 
estrutura social da produção. Isso significou um desenvolvimento cada vez mais 
significativo de novas técnicas de produção e de novas formas de organização da 
divisão social do trabalho.

Até aqui verificamos a primazia do papel do trabalho na formação e organização 
das comunidades. O desenvolvimento de novas técnicas e da divisão social do 
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trabalho representou o desenvolvimento das forças produtivas da sociedade, cujos 
membros se desdobravam na busca da realização de bens que possuíam, em si 
mesmos,  valores de uso determinados pelas necessidades sociais  que iam se 
constituindo. Porém, o papel da categoria trabalho sob a ótica marxista não se 
encerra aqui.

Da maneira como os homens desenvolvem suas atividades perante a natureza, 
seus sentidos, sua percepção do meio, sua inteligibilidade vão se moldando como 
se fosse um correlato da ação realizada no meio externo; ou seja, torna-se uma 
expressão daquilo que fazem e como o fazem. A razão que descobre o mundo 
não parte de si mesma, mas de algum porto que se apresente como ponto de 
partida para o relacionamento com o mundo externo. E esse porto, ou melhor, 
dizendo, essa mediação é justamente o  trabalho realizado,  que, antes de ser 
realizado,  é abstraído no pensamento.  A própria ação do homem através do 
trabalho  não  apenas  modifica  a  natureza,  mas  modifica,  também,  a  própria 
natureza humana.

É justamente o que Marx explica no texto abaixo, retirado de O Capital, no qual 
encontramos referências ao conceito de trabalho humano em geral:

“Antes  de  tudo,  o  trabalho  é  um  processo  de  que  participam  o  homem  e  a 
natureza,  processo em que o ser  humano,  com sua própria  ação,  impulsiona, 
regula e controla seu intercâmbio material  com a natureza. Defronta-se com a 
natureza como uma de suas forças. Põe em movimento as forças naturais de seu 
corpo, braços e pernas, cabeça e mãos, a fim de apropriar-se dos recursos da 
natureza,  imprimindo-lhes  forma útil  à  vida  humana.  Atuando,  assim,  sobre  a 
natureza  externa  e  modificando-a,  ao  mesmo  tempo  modifica  sua  própria 
natureza.  Desenvolve as potencialidades nela adormecidas e submete  ao seu 
domínio o jogo das forças naturais.  Não se trata aqui das formas instintivas, 
animais, de trabalho. Quando o trabalhador chega ao mercado para vender sua 
força de trabalho, é imensa a distância histórica que medeia entre sua condição e 
a do homem primitivo com sua forma ainda instintiva de trabalho. Pressupomos o 
trabalho  sob  forma  exclusivamente  humana.  Uma  aranha  executa  operações 
semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de um arquiteto ao construir 
sua colméia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele 
figura na mente sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim 
do processo do trabalho, aparece um resultado que já existia antes idealmente na 
imaginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o material  sobre o qual 
opera; ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mira, o 
qual  constitui  a  lei  determinante  do  seu  modo  de  operar  e  ao  qual  tem  de 
subordinar  sua vontade.  E essa subordinação não é um ato fortuito.  Além do 
esforço dos  órgãos que trabalham,  é  mister  a  vontade  adequada que se 
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manifesta através da atenção durante todo o curso do trabalho. E isto é tanto 
mais necessário quanto menos se sinta o trabalhador atraído pelo conteúdo e pelo 
método de execução de sua tarefa, que lhe oferece por isso menos possibilidade 
de fruir da aplicação das suas próprias forças físicas e espirituais.”  (Marx, O 
Capital, Livro 1, Capítulo V, “Processo de Trabalho e Processo de Produção  
da Mais Valia”)

Diante desse quadro, o marxismo entende que a condição do trabalho deveria 
representar a possibilidade de a sociedade potencializar suas forças de um modo 
tal que todos os membros dessa sociedade se beneficiassem dos resultados do 
trabalho  humano,  sendo  este  um  instrumento  de  desenvolvimento  das 
potencialidades individuais e coletivas.

Mas,  com o desenvolvimento  da propriedade privada dos meios  de produção, 
modificou-se radicalmente o vínculo da produção com a apropriação do que é 
produzido  e  as  implicações disso  no  perfil  da  divisão social  do  trabalho e  no 
próprio  papel  de  transformação  do  trabalho  no  perfil  do  homem.  Se,  antes,  a 
propriedade pertencia ao coletivo, e o resultado da produção era apreendido pelo 
conjunto da população, com o surgimento da propriedade privada dos meios de 
produção, o que historicamente se apresentou com a posse particular da terra por 
um indivíduo ou um grupo, toda a relação social passou a ser determinada pela 
lógica restritiva da apropriação das riquezas produzidas pelo trabalho humano, 
criando na sociedade duas figuras socialmente antagônicas:  a do proprietário 
dos meios de produção e a figura daqueles que não são donos dos meios de 
produção,  mas que podem ainda (como no caso do feudalismo, por exemplo) 
exercer  a  posse  (de  fato,  não  de  direito)  da  terra  e  das  ferramentas.  É  no 
capitalismo em que  o  antagonismo entre  proprietários  e  não  proprietários  dos 
meios  de  produção  atinge  o  seu  ponto  mais  alto,  e  os  trabalhadores  são 
completamente alijados dos meios de produção, passando a possuir tão somente 
a sua força de trabalho.

Na sociedade capitalista, a prática da troca de mercadorias torna-se o elemento 
fundamental  do  desenvolvimento  econômico  e  social,  e  o  referencial  para  se 
efetuar a comercialização baseia-se no valor de uso que as mercadorias possuem 
para os consumidores. Desta feita, a própria força de trabalho passa a ser uma 
mercadoria a ser trocada por outras mercadorias, pois seu valor de uso presta-se 
a  gerar  uma  produção  social  voltada  à  acumulação  e  ao  enriquecimento  dos 
detentores dos meios de produção, através da produção de valores de troca, ou 
seja, de mercadorias.

A própria divisão social do trabalho passa a ser determinada pelas imposições e 
necessidades do modelo de produção, o que, por sua vez, determina ao trabalho 
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um perfil subordinador ao sujeito, pois impõe ao homem um tipo de produção no 
qual suas potencialidades são reprimidas e o resultado de seu trabalho, ou seja, o 
objeto materializado lhe aparece estranho à sua compreensão, como algo que não 
lhe pertence.  Seu trabalho passa ser apenas a condição necessária para que ele 
se ponha no mercado, recebendo em troca um salário como forma de pagamento, 
um valor  correspondente ao estritamente necessário à sua sobrevivência,  mas 
jamais equivalente à sua capacidade produtiva.

Nesse momento, os homens vão se determinando cada vez mais por seu papel 
social,  entendendo-se  por  papel  social  a  sua  função  produtiva  e  as  relações 
sociais e políticas que esta produção impõe na coexistência social. Tais relações 
de  produção,  correspondentes  a  um  grau  específico  de  desenvolvimento  das 
forças materiais, constituem a estrutura econômica da sociedade, a base concreta 
sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem 
determinadas  formas  de  consciência  social.  O  modo  de  reprodução  da  vida 
material  determina  o  desenvolvimento  da  vida  social,  política  e  intelectual  em 
geral.  Não é a consciência dos homens que determina o seu ser;  é o seu ser 
social que, inversamente, determina a sua consciência.

Forças produtivas e relações sociais de produção 

Segundo Marx, os elementos componentes do processo de trabalho são:
1) a atividade adequada a um fim, isto é o próprio trabalho;
2) a matéria a que se aplica o trabalho, o objeto de trabalho;
3) os meios de trabalho, o instrumental de trabalho.

Destes  elementos,  os  instrumentos  de trabalho -  como as ferramentas  -  e  os 
objetos de trabalho - o material trabalhado pelas ferramentas - formam os meios 
de produção.  Estes, quando combinados com o próprio trabalho -  a atividade 
consciente humana  -  formam  as  forças  produtivas.  Ou  seja,  os  meios  de 
produção de que a sociedade dispõe, em conjunto com os homens que têm os 
conhecimentos e a experiência necessários para os pôr em movimento, compõem 
as forças produtivas da sociedade. O trabalho é o elemento vital, pois sem ele os 
outros elementos restariam inertes, incapazes de produzir algo. Eis a importância 
do trabalho em todas as sociedades, porque, sem o esforço humano, não seria 
possível produzir os meios materiais que possibilitam reproduzir a vida.

Porém, o processo de trabalho não pode ser entendido como algo que resulta da 
combinação de três elementos como se fosse uma relação mecânica. Ou seja, 
não devemos usar  uma abordagem puramente técnica,  mecanicista.  É preciso 
analisar estes elementos num contexto social mais amplo. A produção de bens 
materiais é um processo social. Os meios de produção, a experiência na produção 
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e  os  produtos  do  trabalho  são  resultado  da  ação  conjunta  das  pessoas.  As 
relações que as pessoas estabelecem necessariamente entre si no processo de 
produção dos bens materiais chamam-se relações de produção.

Entre  as  forças produtivas e  as  relações de  produção existe  uma unidade 
interna:  um determinado  nível  das  forças  produtivas  exige  certas  relações  de 
produção. Só tomadas em conjunto elas mostram como as pessoas produzem os 
bens  materiais  num  ou  noutro  estádio  do  desenvolvimento  histórico.  Por 
conseguinte, entre os dois aspectos do modo de produção  existe uma relação 
mútua.  As  relações  de  produção  dependem  das  forças  produtivas  e  devem 
corresponder-lhes:  é  o  desenvolvimento  da  produção que  o  exige.  Logo  que 
deixam de  corresponder,  surgem contradições  dentro  do  modo  de  produção, 
amadurecem  mudanças  nas  relações  de  produção,  e  elas  são  postas 
inevitavelmente  em  correspondência  com  as  novas  forças  produtivas.  Eis  a 
essência da lei da correspondência das relações de produção com o caráter das  
forças produtivas,  que é o motor principal  do progresso histórico.  É com base 
nesta lei que se dá a substituição do velho modo de produção por um novo mais 
progressivo. 

Determinadas relações de produção e, em consequência delas, a existência de 
determinadas classes, correspondem a um determinado grau de desenvolvimento 
das  forças  produtivas  materiais.  O  modo  das  relações  sociais  nas  quais  os 
homens produzem, o predomínio da propriedade social ou da propriedade privada 
dos meios de produção dependem do modo e do caráter das forças produtivas 
com que os homens produzem.

A  História  ensina-nos  as  formas  de  manifestação  concretas  de  que  esta 
dependência  se  revestiu  nos  diferentes  estágios  de  desenvolvimento  da 
humanidade. O modo de fabrico e de manejo dos instrumentos de produção na 
sociedade  primitiva não  pressupunha  ainda  qualquer  divisão  diferenciada  do 
trabalho,  nenhuma produção  social  com múltipla  articulação.  Ela  obrigava,  no 
entanto,  os  homens  a  viverem juntos,  em tribos,  para  sobreviverem.  Com os 
instrumentos de caça primitivos, a caça grossa só podia ser abatida pela ação 
conjunta de um grupo de homens.

O  maior  desenvolvimento  das  forças  produtivas,  o  desenvolvimento  de  uma 
divisão  social  do  trabalho  e  o  aumento  gradual  da  produtividade  do  trabalho 
humano conduziram, então, a uma articulação social cada vez mais diferenciada, 
que  se  expressou  numa  distribuição  desigual  dos  bens  produzidos  entre  os 
homens, na formação da propriedade privada, no aparecimento de dependências 
entre os homens, na submissão de uns em relação aos outros e, finalmente, na 
divisão da sociedade em classes.
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A  escravatura foi  uma  relação  de  produção  social  necessária  para  o 
desenvolvimento de determinadas sociedades na Antiguidade Clássica (Grécia e 
Roma), em que o próprio produtor direto torna-se propriedade do grande senhor 
de  terras.  Já  o  empreendimento  de  grandes  projetos  de  produção,  como 
construções ou obras de irrigação, apenas com o trabalho manual e com o total 
desinteresse dos produtores imediatos (uma vez que para estes não resultava 
qualquer benefício do sobreproduto) pressupunha o trabalho conjunto de grandes 
massas de  trabalhadores,  que  eram assim mantidas pela  força  imposta  pelas 
ordens superiores dedicadas à religião, à guerra e à administração do Estado. Era 
o  trabalho  compulsório nas  sociedades  do  Antigo  Oriente  Próximo  (Egito  e 
Mesopotâmia),  que foram analisadas por Marx à luz do conceito de  modo de 
produção asiático.

O modo de produção feudal na Idade Média produziu, também, outras formas de 
relações sociais recíprocas, estabelecidas entre os grandes proprietários da terra, 
os senhores feudais, e aqueles que se dedicavam a explorá-la, os camponeses, 
que  tinham  de  entregar  aos  senhores  feudais  a  maior  parte  do  excedente 
(sobreproduto ou sobretrabalho), fosse por meio do trabalho realizado diretamente 
nas terras do senhor, fosse através da entrega de produtos. Era a servidão, uma 
relação de exploração na qual  ocorria  o  fenômeno a que Marx denominou de 
coerção extra-econômica, pois a extração do excedente se dava por intermédio 
da  força  das  armas  e/ou  por  mecanismos  ideológicos  e  religiosos,  não  por 
mecanismos puramente econômicos.

Por sua vez, o trabalho assalariado capitalista, a exploração da classe operária 
pela burguesia, assenta-se, por um lado, na propriedade dos meios de produção 
pelo capitalista e, por outro, em produtores que dispõem apenas da sua própria 
força  de  trabalho.  Esta  relação  de  produção  correspondeu  também  a  um 
determinado estágio de desenvolvimento das forças produtivas, que se expressou 
sobretudo na grande indústria e que se caracterizou por um sistema multiplamente 
diferenciado  de  divisões  sociais  do  trabalho,  por  uma  especialização  muito 
avançada do trabalho humano e pela cooperação de grandes grupos de operários 
à escala de grandes empreendimentos. A dependência entre determinadas forças 
produtivas  e  determinadas  relações  de  produção  continua  a  ser  válida  na 
atualidade.  Em  consequência  da  incessante  caça  ao  lucro  pela  burguesia, 
verificou-se no capitalismo um desenvolvimento extraordinariamente rápido das 
forças produtivas. 

A divisão do trabalho e a especialização que acabamos de referir ganharam um 
caráter  cada vez mais  vasto.  Meios  de produção cada vez mais  poderosos e 
quantidades cada vez maiores de mercadorias pressupunham, para o seu fabrico, 
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um número maior de produtores e unidades econômicas cada vez maiores, que se 
encontram em dependências e relações recíprocas diversas, não só no quadro de 
uma empresa,  de  um ramo da indústria,  de  um consórcio,  mas também com 
outros sectores da economia, muitas vezes em nível internacional. 

Camadas sempre novas da população são integradas ao processo de produção 
capitalista. O trabalho humano adquiriu, portanto, em alto grau, caráter social. No 
entanto, manteve-se o caráter privado das formas de propriedade dos meios de 
produção e de apropriação dos produtos fabricados. O caráter social da produção 
e a apropriação privada estão entre si numa contradição que se vai agudizando 
constantemente. 

Marx  escreveu  que  os  homens  participam  das  relações  sociais  de  produção 
«independentemente da sua vontade». Isso quer dizer que se trata de relações 
que  surgem  na  interação  prática  de  uns  homens  com  os  outros,  como 
consequência  de  múltiplas  determinações  e  necessidades  postas  pelo  próprio 
desenrolar  das  situações  em  sociedade  e  dos  processos  históricos,  como 
resultado mesmo da luta de classes. O modo, a natureza, o caráter das relações 
de produção (por exemplo, relações socialistas, caracterizadas pela apropriação 
coletiva dos frutos do trabalho,  ou capitalistas, caracterizadas pela apropriação 
privada  e  pela  exploração)  resultam,  necessariamente,  do  modo  como  se 
desenvolvem e organizam as forças produtivas em questão. 

O modo das relações de produção predominantes numa determinada sociedade 
não depende, pois, de as pessoas quererem ou não participar dessas relações de 
produção, de estas lhes agradarem ou não. É certo que o trabalho é realizado 
conscientemente,  pois  os  homens  propõem-se  a  produzir  um  artigo  bem 
determinado, um objeto bem determinado. No entanto, as relações sociais que 
surgem  precisamente  nessa  ação  não  dependem,  em  regra,  da  intenção 
consciente dos homens. É isto o que queremos dizer quando afirmamos que as 
relações de produção existem objetivamente, independentemente da vontade do 
homem, do sujeito que delas participa.

Marx não constata apenas a dependência entre forças produtivas e relações de 
produção. Ele sublinha que o conjunto destas relações de produção, isto é, as 
formas  de  propriedade  dos  meios  de  produção  existentes  num  determinado 
período  e  correspondendo  a  um determinado  estágio  de  desenvolvimento  das 
forças  produtivas,  bem  como  as  formas  de  troca  e  de  distribuição  dos  bens 
produzidos, constitui a «base real» sobre a qual se ergue uma «superestrutura 
jurídica e política». É evidente que a base econômica não gera ideias, religiões 
ou filosofias. Ou seja, o nível econômico não funciona como uma grande glândula 
que elabore as ideias e outros elementos integrantes da superestrutura, mas, ao 
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mudar a infraestrutura, a nova base econômica reorganiza, em função das novas 
necessidades, o material superestrutural preexistente (o que, obviamente, ocorre 
durante um processo histórico longo) e favorece o surgimento de novos elementos 
da superestrutura (sem criá-los ou gerá-los automaticamente). Nestas condições, 
fica preservada a  autonomia relativa  dos diversos níveis superestruturais, bem 
como suas relações dialéticas com a estrutura social global.

Uma análise adequada deve partir  da dialética forças produtivas x relações de 
produção, mas tem de desembocar na estrutura e nos conflitos de classes, posto 
que o curso da história não é mecânico. Como diz Pierre Villar: “as contradições 
de classe são o   motor   da história, assim como a técnica e a economia estão na   
origem   destas contradições  ”.  Por isso, é errado limitar as forças produtivas às 
técnicas  e  aos  instrumentos  de  produção.  Elas  incluem  também  e, 
fundamentalmente, o homem em sua participação no processo de trabalho, com 
suas  forças  físicas  e  mentais,  multiplicadas  e,  eventualmente,  especializadas 
mediante a cooperação e a divisão social  e  técnica do trabalho.  Toda relação 
humana de qualquer tipo inclui uma parte de pensamento, de representações, e 
as forças produtivas não são exceção a esta regra. As forças produtivas tornam-se 
algo inconcebível  se as separarmos radicalmente do universo mental  humano, 
pois, entre seus elementos componentes, incluem-se inúmeros saberes.

Portanto, importa ressaltar que as relações de produção são relações sociais entre 
os homens, não entre coisas. Elas se dão entre classes sociais, entre sujeitos 
históricos. No capitalismo, é a classe operária, como o elemento vital no processo 
de  trabalho,  que  faz  com  que  as  forças  de  produção  existam  e  produzam 
mercadorias, enquanto a classe dominante capitalista, detentora da propriedade 
dos meios de produção, apropria-se da força de trabalho operária para explorá-La 
e obter lucros.

Logo, o grau de contradição entre as forças produtivas e as relações de produção 
não se estabelece através de um processo mecânico,  sem o envolvimento de 
seres humanos. Esta contradição entre forças de produção cada vez mais sociais, 
e relações de produção, cada vez menos sociais, porque concentradas nas mãos 
de cada vez menos membros da classe capitalista, é algo material, real, um fato 
sócio-histórico. Mas o efeito social deste fato depende do nível de consciência da 
classe operária.  Quando este nível de consciência alcançar a compreensão de 
que  a  origem  da  exploração  é  a  dominação  da  classe  capitalista,  surgirá  a 
compreensão da necessidade histórica de socializar os meios de produção, isto é, 
a necessidade de colocar a propriedade destes meios nas mãos daqueles que são 
realmente produtores de riqueza, os trabalhadores.

Com isso, então, haverá a compreensão da necessidade histórica de efetuar a 

12



substituição da sociedade capitalista pela sociedade socialista,  através de uma 
revolução socialista que promoverá a extinção da propriedade privada dos meios 
de produção. É desta maneira que a classe operária atuará para fazer cumprir as 
leis de desenvolvimento social, e a tarefa social e histórica do Partido Comunista é 
a  de  liderar  este  processo  de  conscientização  político  da  classe,  tanto  pela 
liderança prática política quanto pela liderança teórica ideológica.   

Questões:

a) Por que podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem?
b)  Explique  a  relação  entre  as  forças  produtivas  e  as  relações  sociais  de 

produção.
c) Explique como se deu a relação entre elas nas sociedades primitivas.
d) Explique como funciona esta relação atualmente no capitalismo.
e) Qual é a tarefa histórica dos Partidos Comunistas? 

13


