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Tema 6: Filosofía Contemporánea (I): KARL MARX. 
 

Marco histórico e conceptual:  
- As influencias do Socialismo Utópico, da Esquerda Hegeliana e da 

Economía Política 
- Revolución Industrial e Movemento Obreiro.  
- O nacemento das Ciencias Sociais. 

Comprensión:  
- O concepto de Alienación. 
- A análise da mercancía e o concepto de plusvalía.  
- O Materialismo Histórico 

 

 

As  influencias do Socialismo Utópico, da Esquerda Hegeliana e da Economía Política. 

 

O Marxismo é un dos grandes paradigmas do pensamento contemporáneo. Non existe, sen 

embargo, unha concepción unívoca do termo "marxismo", nin tampouco acordo sobre o significado da 

obra de Marx. Desde que Marx e, en menor medida, Engels
1
 comezaron a elaborar o que podemos 

considerar o “corpus” teórico do marxismo ata hoxe, outros filósofos e pensadores, exercendo de 

políticos ou simplemente de teóricos, afondaron, ampliaron, criticaron e revisaron as teses dos 

fundadores ata o punto de que xa non cómpre falar de Marxismo, se non de "marxismos". 

Proba de todo iso son as distintas lecturas ou interpretacións que se fan da obra de Marx: unha, a 

cosmovisión pechada e dogmática que defendeu a ortodoxia oficial soviética; segunda, a lectura 

humanista, que descobre a clave da obra de Marx nos seus primeiros escritos, fundamentalmente nos 

Manuscritos; ou terceira, a de Althusser, que insistindo no “último Marx”, o Marx de O Capital, 

defende que o pensamento de Marx expresado nesta obra non é unha ideoloxía, senón unha ciencia. 

A obra de Marx deriva de tres fontes principais: 

 A esquerda hegeliana:  Marx encádrase no que se denominou “esquerda hegeliana”. Os 

partidarios de Hegel, os membros da escola hegeliana, dividense en dereita e esquerda (ao xeito usual 

como se distribúen os políticos). Os hegelianos de dereita, tamén chamados “vellos hegelianos”, 

mantiñan unha postura politicamente conservadora e afirmaban a compatibilidade entre cristianismo e 

idealismo hegeliano. Os hegelianos de esquerda, tamén chamados “novos hegelianos”, rexeitaban toda 

interpretación relixiosa da filosofía de Hegel, pero aceptaban a ideas de dialéctica e a interpretación da 

realidade e da historia como un proceso orientado cara un fin.  

Marx entrou en contacto coa esquerda hegeliana cando se matricula en Dereito en Berlín, a finais de 

1836. Os membros destacados da esquerda que influíron en Marx foron Bruno Bauer (1809-1882) e 

Ludwig Feuerbach (1804-1872). O pensamento de Bauer céntrase na  crítica aos evanxeos e á relixión 

en xeral. Nunha liña similar, Feuerbach en A esencia do cristianismo (1841), defende que Deus non é 

senón unha proxección da esencia humana, polo que constitúe unha alienación do ser humano. As 

influencias iniciais transformáronse en ruptura a partir de 1843, cando Marx escribe A cuestión xudea 

como resposta a uns artigos de Bauer sobre o mesmo tema. Criticou a Bauer, a “san Bruno” -dicía-, 

porque entendeu que as súas análises estaban feitas desde un punto de vista idealista e espiritualista. En 

A Sagrada Familia e posteriormente en A Ideoloxía alemá critica a incapacidade desta corrente para ir 

máis aló da crítica da relixión e a petición dalgún dereito político. Especial relevancia ten a crítica a 

Feuerbach exposta nas breves XI Teses sobre Feuerbah (obra que marca a ruptura definitiva). De 

Feuerbah atráelle inicialmente a súa defensa do materialismo, pero Marx sinala como é un materialismo 

puramente teórico, que esquece que o ser humano é un ser activo. Igualmente terá en conta a súa teoría 

                                                           
1
 Friedrich Engels (1820-1895). Fillo dun rico industrial, estudiou en Berlín  e a súa primeira obra é unha crítica ó 

idealismo. Foi enviado polo o seu pai a Inglaterra para dirixir unha fábrica, e realizou unha análise das condicións de 

vida dos obreiros ingleses e da problemática recente do modo de traballo nas fábricas a diferencia do artesanal e 

familiar (é fundador da socioloxía do traballo). Coñece a Marx nunha viaxe a París o ano 1844. Amigos dende aquela, 

completará algunhas das súas obras (O Capital) e continuará o seu pensamento tras a súa morte. 
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da alienación relixiosa, da que criticará que non explica a causa real desta alienación. Marx defenderá 

que o problema fundamental é en realidade social, non relixioso. 

A economía política inglesa o interese de Marx pola Economía Política inglesa data da época do 

seu primeiro exilio en París, en 1843. A necesidade de comprender e de estudar o traballo na sociedade 

industrial se lle impón como unha prioridade. De aí o interese pola Economía Política inglesa, 

representada fundamentalmente por Adam Smith e David Ricardo.  

En 1776 Adam Smith escribiu a súa obra A riqueza das nacións, pola cal é considerado por moitos 

especialistas o pai da Economía Política. Segundo a tese central desta obra, a riqueza das nacións está no 

crecemento económico que se potencia a través da división do traballo, entendida como especialización 

de tarefas, para a reducción de custos de producción. Pero a súa obra é sobre todo unha defensa do libre 

mercado, o que se coñece metaforicamente como a man invisible: é dicir, deixar que o mercado se 

autorregule a través da competencia, a oferta e a demanda, etc... sen intervención do Estado. Para Smith 

esta man invisible é como unha lei da natureza que funcionaría con máis eficacia canto menos se lla 

perturbe e que ademais entende como un fundamento de moralidade. Na opinión de Smith o sistema 

económico tal e como existía ou existe non admite reclamos morais acerca das inxustizas ás que o 

sistema de mercado poida dar lugar, calquera resultado do mercado é tan xusto como calquera outro. 

Con respecto a Ricardo (Principios de Economía Política e Tributación, 1817), a súa influencia en Marx 

radica na súa teoría do valor que considera que o valor dun ben ou servizo depende directamente da 

cantidade de traballo que leva incorporado. Pero o traballo, observa Marx, é unha mercancía especial 

porque non só pode satisfacer unha necesidade (como fai calquera outra mercancía) senón que ademais 

xera plusvalía, que queda en mans exclusivamente do capital; de aí as desigualdades sociais, a división 

en clases, a conversión do traballo en instrumento de alienación e escravitude, en lugar de realización e 

liberdade dos seres humanos. De aí, tamén, a necesidade de afondar no estudo do traballo e do capital, 

estudo ao que progresivamente dedicará máis tempo, durante o resto da súa vida, convencido de 

encontrar os elementos para dotar dunha base científica ás pretensións revolucionarias do proletariado. 

En definitiva, da economía política inglesa tomará as ferramentas técnicas da análise económica e sobre 

todo a idea do valor-traballo como eixe articulador de toda actividade productiva. 

 

O Socialismo Utópico Francés: será tamén no seu exilio en París, en 1843 cando Marx entrará en 

contacto có  Socialismo Utópico francés. Saint-Simon, Owen, e Fourier entre outros, enfróntanse aos 

abusos aos que se ve sometida a clase obreira traballadora e propoñen unha nova organización social sen 

explotación a través de reformas na economía, na política e na educación. Entenden que hai que 

aproveitar os avances da técnica, pero eliminando ao tempo as desigualdades económicas. Insisten na 

necesidade de abolir a propiedade privada dos medios de producción, pero non cren que o camiño para 

alcanzar a nova sociedade sexa unha revolución violenta, eles mesmos crean comunidades xustas- 

cooperativas, “falanterios” de Fourier- e fomentan unha educación que inculque as novas xeracións as 

virtudes necesarias para a solidariedade e a harmonía social. Estas formulacións visionarias e 

moralizantes  provocarán o rexeitamento de Marx que lles reprocha que se queden nun plano teórico, na 

proposta de meras reformas estructurais, sen analizar o mecanismo de funcionamento da sociedade 

capitalista e por extensión de toda a realidade histórica–social. Este estudo será o que Marx realice, de aí 

que considere o seu socialismo como científico fronte ao utópico. A súa análise pon de manifesto que a 

realidade so pode entenderse desde a comprensión das condicións materiais de vida, é dicir, que a 

comprensión do ser humano e da historia non debe buscarse no desenvolvemento das ideas senón na 

estructura económica e en concreto nos intereses e conflictos de clase que implican a dominación duns 

sobre outros (loita de clases). Para Marx, o socialismo, inevitable e necesario, acontecerá como 

consecuencia das tensións cada vez maiores que se producen no seno da sociedade entre burgueses e 

proletarios. 

 

 

Revolución Industrial e Movemento Obreiro. 

 

A obra de Marx hai que situala  na época do apoxeo do capitalismo industrial de libre competencia, 

o denominado “capitalismo salvaxe”. Este capitalismo que se inicia en Inglaterra, pronto se expande por 
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Francia, Alemaña, ou Estados Unidos, e leva consigo un proceso de cambio na estructura social. A 

antiga nobreza latifundista é substituída pola nova burguesía industrial. Esta burguesía, que creceu 

economicamente coa revolución industrial e que cambiara as estructuras sociais coa Revolución 

francesa, ten agora o poder económico e político, pero, ao mesmo tempo, aparece unha nova clase 

social, o proletariado, que xorde como clase social explotada e sometida por esta burguesía en 

condicións de traballo extremas.  

As reflexións filosóficas de Locke, Montesquieu e Rousseau e as económicas de Adam Smith 

axústanse aos intereses da burguesía. Pola contra, o Marxismo é unha análise crítica que busca a 

transformación revolucionaria da realidade social. Partindo do estudo das condicións históricas baixo as 

que se desenvolveu a burguesía e as súas concepcións políticas, pon ao descuberto as condicións en que 

se constitúe a nova clase explotada, o proletariado, e o papel que deberá ter na historia. As veces 

sinálase que Marx traza un panorama excesivamente pesimista das condicións de vida do proletariado; 

para entender a súa actitude basta considerar que un dos socialistas utópicos, Owen, pasaba por 

revolucionario ao querer limitar o traballo dos nenos (“obreiros” de nove a quince anos) a unha xornada 

de nove a dez horas segundo o tipo de fábrica. 

Ao longo do XIX o proletariado crece e se organiza. En 1848 ten lugar unha gran onda 

revolucionaria. Na maioría dos estados o Absolutismo ten que ceder ante os ataques da burguesía radical 

aliada có proletariado, pero o conflicto entre estas dúas clases leva a que en Francia se impoña 

plenamente o poder burgués que xeraliza a represión contra obreiros e artesáns. Neste ano, por encargo 

da Liga Comunista, Marx e Engels redactan o Manifesto Comunista que comeza afirmando que “un 

espectro percorre Europa, o espectro do comunismo” e que termina coa exhortación “proletarios do 

mundo unídevos”.   

O fracaso desta revolución mostra a Marx e Engels que a revolución proletaria necesita máis tempo 

e unha clase obreira máis numerosa e preparada; advirten que se require un coñecemento máis profundo 

dos grupos sociais e os seus intereses: hai que estudar a Economía e a Historia. Esta  idea explica a 

articulación na filosofía marxista de dous niveis distintos: o teórico, de coñecemento científico da 

realidade sociohistórica e o práctico, como programa político de transformación social da realidade, 

deste modo na vida de Marx  a súa actividade teórica se completa coa actividade política. En 1864 crea a 

Asociación Internacional de Traballadores, a chamada Primeira Internacional, á que Marx aportou o 

corpo de doutrina máis consistente e elaborado, e na que se enfrontou a aqueles que esperaban a 

solución dos problemas coa simple reforma do sistema capitalista. Enfrentouse igualmente aos que 

daban un xiro nacionalista á loita dos traballadores, e defendeu -contra a tendencia anarquista 

encabezada por o anarquista Bakunin- a necesidade para a clase obreira de constituír un poder político 

forte que debía asegurar o éxito da revolución e o paso a unha sociedade comunista. Para o Anarquismo 

a xustiza será o resultado dun cambio profundo nas persoas e nas estruturas sociais que se producirá coa 

abolición do Estado. Para o Marxismo non é preciso emprender a guerra contra o Estado porque 

desaparecerá cando as relacións entre as persoas sexan verdadeiramente humanas, momento ao que se 

chegará cun largo proceso revolucionario que desembocará nunha sociedade formada por produtores 

libremente asociados na que cesará a división entre explotadores e explotados.  

 

O nacemento das Ciencias Sociais. 

 

A Socioloxía é unha ciencia que ten por obxecto o coñecemento racional da sociedade ou os  feitos 

sociais, é dicir, o conxunto de estructuras e relacións que os seres humanos establecen entre eles para 

regular a súa forma de vida e as súas actividades. 

Reflexións e estudos sobre a sociedade e sobre os feitos sociais xa foron realizados por filósofos 

gregos, entre outros por Platón e Aristóteles, con bastante profundidade e acerto. Platón na República  

formulou unha teoría extensa e precisa sobre a estructura e organización social, que tivo unha influencia 

decisiva no pensamento filosófico e social de occidente. Aristóteles, na súa Polítíca, formula os 

principios da organización e o estudio da sociedade, define ao ser humano como un “animal social”, e 

razoa sobre a importancia da legalidade constitucional na organización e funcionamento da sociedade.  

Ao longo do século XIX proliferan en Europa os estudos monográficos que investigan a situación 

de crise e miseria social á que se chega na época industrial que deixa en dúbida a crenza cega da 
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Ilustración no progreso. A esta época corresponden estudos como o da Situación das clases 

traballadoras en Inglaterra (1845), de Engels, ou Vida e traballo da xente en Londres, de C.J. Booth 

(1840-1916.  

Pero a Socioloxía como ciencia é relativamente moderna, foi constituíndose desde finais do século 

XVIII ata comenzos do século XX, coas aportacións, entre outros,  de Saint Simón, Comte, Proudhon, 

Spencer, Durkheim,  Max Weber e, por suposto, Marx. 

Comte, filósofo francés (1798-1857), é o primeiro en considerar que o comportamento social do ser 

humano, pola súa complexidade, debía ser tratado dentro dunha ciencia independente ás existentes. No 

seu Curso de Filosofía Positiva comezou denominándoa “Física Social”, para posteriormente e dentro 

da mesma obra, nomeala definitivamente "Socioloxía". Con Comte a Socioloxía é unha disciplina 

semellante ás ciencias físico-matemáticas, o que conduce a unha ciencia social meramente descritiva: 

estuda os comportamentos do home en sociedade, pero en ningún caso indaga para propoñer unha 

sociedade mellor a través dos resultados do estudo social.  Baixo esta perspectiva “positivista” a 

socioloxía transfórmase nun rexistro de meros datos que esquece que no mundo social existen ideas, 

vontades, intencionalidades…  

Do fondo das investigacións sociolóxicas descritivas, xorden as tendencias orientadas ao 

descubrimento do elemento de cohesión da sociedade, do vínculo social, cuxas características sirvan 

para dar explicación dos fenómenos sociais. En Alemaña é Max Weber quen sinala o comezo dunha 

socioloxía que pretende a comprensión da acción social, isto é, daqueles feitos producidos pola 

actividade humana nos que é esencial a intencionalidade. Especialmente relevante é a súa obra A ética 

protestante e o espírito do capitalismo.  

No Marxismo a realidade social, convértese en obxecto de estudo desde o momento en que Marx 

afirma que “non é a consciencia dos homes a que determina o seu ser, senón ao contrario, é o seu ser 

social o que determina a súa consciencia”. A análise da sociedade é feita desde a interpretación 

materialista da historia ou o Materialismo Histórico. A socioloxía é, neste caso, o mesmo marxismo que 

interpreta a historia e as relacións sociais como unha loita de clases, poñendo de manifesto que a 

organización social -o vínculo social- depende directamente das relacións de producción propias de cada 

época. 

 

 

BIOGRAFÍA de MARX. 

 
1818. Marx nace en Tréveris, rexión de Prusia próxima a Francia onde se producira un gran 

desenvolvemento económico e social. Aínda que é neto e sobriño de rabinos xudeus, o seu pai foi un avogado 

liberal convertido ao protestantismo e simpatizante das ideas ilustradas da Revolución francesa. 

1836-1841. Trasladase á universidade de Bonn e logo a Berlín. Comeza a estudiar Dereito pero abandónao 

progresivamente para se dedicar ao estudio da Historia e a Filosofía. Intégrase no grupo dos "Xóvenes 

Hegelianos" (tamén “Esquerda Hegeliana”), cos que comparte o seu inconformismo político e a súa concepción 

crítica da filosofía (1838). Realiza unha Tese Doutoral sobre Epicuro. Acabada a súa Tese (1841), a expulsión do 

seu amigo Bruno Bauer, acusado de ateísmo, da Universidade de Bonn onde era profesor, fai perder a Marx as 

esperanzas de se dedicar ao ensino universitario da Filosofía. 

1842. É redactor da “Gaceta Renana”, diario de oposición liberal na zona máis industrializada de Alemaña. 

Na súa nova situación de xornalista, Marx ten que enfrontarse a diario cos problemas concretos nos que se fai 

patente a loita de intereses económicos e as súas estreitas relacións co poder político. As dificultades coa censura 

obrígano a abandonar o periódico. 

1843-1844. Casa e emigra a París onde entra en contacto coas sociedades secretas socialistas e comunistas. 

Coñece a Engels, colaborador e amigo de Marx dende entón. O enfrontamento coa realidade política e económica, 

no seu paso pola "Gaceta Renana", levouno a revisar as súas concepcións filosóficas anteriores. En 1844 redacta 

os Manuscritos de economía e filosofía. Nesta obra, influído aínda por Feuerbach, realiza unha primeira crítica 

da filosofía hegeliana e da economía política, esbozando unha antropoloxía filosófica desde a que expón a súa 

teoría da alienación. 

1845-1848. Expulsado de Francia por presións do goberno prusiano chega a Bruxelas. Xunto a Engels 

escribe A sagrada familia, A ideoloxía alemana, Teses sobre Feuerbach, Miseria da filosofía e O manifesto do 

partido comunista (por encargo da Liga Comunista). Nestas obras polémicas atopamos as primeiras formulacións 

da nova concepción da sociedade e a historia. 
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1849-1883. Ao producirse a revolución do 48, Marx é expulsado de Bruxelas. Tras pasar un tempo en París, 

convidado polo goberno revolucionario, e logo en Colonia, onde dirixe a Asociación Obreira e redacta as 

Reivindicacións do partido comunista de Alemaña, Marx establécese definitivamente en Londres onde vivirá ata a 

súa morte en 1883. Son anos consagrados á investigación e o estudio, tamén á actividade política na dirección do 

Movemento Comunista Internacional, todo iso en medio dunha situación familiar ameazada frecuentemente pola 

enfermidade e a miseria económica, mágoas mitigadas polas axudas económicas de Engels. Os traballos teóricos 

de Marx nestes anos, ademais das súas abundantes colaboracións xornalísticas sobre a actualidade política, 

céntranse fundamentalmente na análise histórica dos grandes movementos sociais, desde os presupostos da súa 

nova concepción da sociedade e a historia, o denominado MATERIALISMO HISTÓRICO;  as súas obras máis 

destacadas ao respecto son a Contribución á crítica da economía política (1859), e O Capital; crítica da 

economía política (1867). 

 

 

O CONCEPTO DE ALIENACIÓN  

 

Fronte a tradición filosófica que desde Grecia sobrevalorara no ser humano a actividade espiritual e 

intelectual por riba da materia, para Marx, o ser humano é un ser que produce. O concepto clave para 

entender que é o ser humano é a praxis.  PRAXIS é a actividade productiva, a forma que o home ten de 

relacionarse coa natureza e cos outros homes, para conservar ou transformar o medio segundo as súas 

propias necesidades, constituíndo unha organización social concreta, é dicir, construíndo unha realidade 

social humana. É a producción, o traballo, o que, a xuízo de Marx, distingue ao home dos animais: 

“o home mesmo diferénciase dos animais a partir do momento en que comeza a producir os seus medios 

de vida” (Manuscritos). 

O concepto de PRAXIS supón un novo modo de abordar a “teoría”. Non pode haber unha teoría 

desligada da praxis e, ademais, nun dobre sentido: un, porque toda teoría está mediatizada dende o 

principio polas necesidades prácticas dos homes; e dous, porque, ao mesmo tempo, a teoría debe 

propoñer sempre unha posibilidade de cambio da realidade. Critica, por iso, toda filosofía que tenta 

explicar só a realidade, sen pensar que pode ser modificada, de aquí a Tese XI das Teses sobre 

Feuerbach: “Os filósofos non fixeron máis que interpretar o mundo, do que se trata é de transformalo”.  

A praxis configura, pois, a totalidade da vida; a través dela o home desenvolve a súa apertura ao 

mundo e o seu ser na historia. Marx considera, por iso, que non pode falarse dunha “natureza humana” 

como unha esencia fixa e xa dada, a non ser que se estea a falar dunha abstracción ou unha 

xeneralización baleira: “a esencia humana é na súa realidade o conxunto das relacións sociais”. O ser 

humano é un ser social e histórico. Social porque non produce só para si mesmo, senón para outros 

homes e en relación con outros productores; está socialmente determinado, e a súa “natureza” ven 

definida polas condicións da sociedade na que se desenvolve a súa existencia. Histórico, porque esa 

producción cambia ao longo do tempo, é dicir, que, se ben as circunstancias fan aos homes, estes, a súa 

vez, transforman esas circunstancias a través da súa actividade productiva. 

Dada esta descrición da natureza humana o home é  “o que fai”. O que constitúe ao ser humano é o 

seu traballo: a actividade productiva, mediante a que transforma a natureza a tenor das súas necesidades, 

proxectos e desexos, realízao como persoa, e o conduce ao mesmo tempo cara a liberdade. Pero a 

realidade do traballo é ben distinta. Lonxe de permitir a realización e a liberdade dos seres humanos, o 

traballo real é fonte de alienación e de escravitude. ¿Como é posible que a actividade productiva do ser 

humano se converta en fonte de alienación? 

O concepto “alienación” é, posiblemente, un dos mais importantes dentro do pensamento marxista. 

O termo fora xa utilizado por Hegel e posteriormente por Feuerbach
2
. Alienación, como Enaxenación, 

Estrañamento ou Alleamento, significa que algo que me pertence aparece como diferente de min, e 

mesmo se me enfronta como estraño. Tanto para Marx como para Hegel, este concepto describe a 

                                                           
2
 Ludwig A. Feuerbach (1804-1872). Estudiou Teoloxía, e foi alumno de Hegel, mais pronto preocupouse por resolver a 

oposición entre espiritualismo e materialismo. A súa principal aportación está dentro da filosofía da relixión, sendo o 

fundador do Humanismo ateo. Para el, o home é o verdadeiro obxecto da relixión; Deus é o ideal dun pobo que proxecta 

as súas aspiracións no infinito: a relixión é “o soño do espírito humano”. Foi apartado da docencia. 
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situación do suxeito cando non se posee a si mesmo, cando a súa actividade no lle realiza, senón que o 

anula. 

  Feuerbach, no seu libro A esencia do cristianismo,  considera que a relixión aliena ao ser humano. 

Segundo el, o home situou nun ser, ao que denomina Deus, un conxunto de calidades que como tales 

pertencen ao home: verdade, bondade, etc. De tal modo, que a idea de Deus é unha proxección humana. 

De aí a alienación: puxemos en Deus o que en realidade nos define a nós. A través da relixión o home 

proxecta en outro mundo os seus propios desexos e necesidades. Feuerbach propón unha superación 

desta alienación, reconvertendo a Teoloxía tradicional en Antropoloxía, é dicir, amosando que as 

calidades de Deus son calidades humanas, que a esencia de Deus na relixión é a expresión mitificada da 

esencia humana; esta tarefa debe levala a cabo a filosofía, en concreto os filósofos Ilustrados, que teñen 

o deber de educar á xente. 

Marx acepta a idea fundamental de que a relixión aliena ao ser humano, pero cre que Feuerbach non 

soubo entender a razón última desta alienación, que reside na existencia da explotación económica, na 

explotación do ser humano polo ser humano. Por iso, fronte a Feuerbach que pensaba que a superación 

da relixión era posible coa educación da xente por parte dos filósofos, cunha nova filosofía que mostrase 

o absurdo das crenzas relixiosas, esquecendo que “o propio educador necesita ser educado”, Marx cre 

que é preciso cambiar o sistema productivo que deu lugar a alienación relixiosa. A resposta á alienación 

está no proceso de traballo dentro da sociedade capitalista que segundo Marx  se concreta de catro xeitos 

básicos : 

     1.- Alienación do producto do traballo: o producto final do traballo, que debería ser para o home 

expresión da súa forza de traballo e das súas potencialidades, convértese en algo alleo, porque non é 

propiedade súa senón de outro e deixa de ser manifestación da súa actividade vital. 

     2.- Alienación da súa propia actividade productiva:  o traballo pasa de ser manifestación xenuína 

do ser humano a converterse nun mero medio de subsistencia. O traballo convértese en mercancía, algo 

que se vende a cambio dun salario, é aínda máis o traballo se da ou se quita por parte de quen o paga, 

deixa de ser inherente ao que o ser humano é e pasa a ser algo externo: “o traballador está no seu cando 

non traballa e cando traballa non está no seu”.  Dito doutro xeito: se traballa por diñeiro, non porque a 

actividade se queira por si mesma ou porque poda servir para outros fins cos que  poida identificarse (o 

ben da sociedade, por exemplo). 

     3.- Alienación do seu ser xenérico: o traballo ou a actividade productiva que, como antes dicíamos, 

diferencia ao home do animal, queda reducida a mera actividade animal, xa que  no proceso de 

producción capitalista o ser humano non produce nin libre nin conscientemente. 

    4.- Alienación das relacións humanas, que o obxecto producido non lle pertenza ao traballador se 

non a outro, crea unha escisión na sociedade, dando lugar a dous grupos ou clases sociais 

antagónicas: a clase oprimida que realmente produce as mercancías e a clase opresora que se apropia 

delas; neste contexto as relacións humanas convértense en relacións mercantís onde prima a 

competencia e a explotación, onde cada home é un estraño fronte aos demais (o burgués, en concreto, é 

“o outro” ao que pertencen o traballo e o seu producto).  

 

A alienación económica supón a aparición doutras ALIENACIÓNS SECUNDARIAS ou 

derivadas: 

. Alienación POLÍTICA, que establece a división entre a Sociedade Civil, onde a persoa privada é 

dominada por intereses egoístas, e o Estado, onde o home é considerado como persoa pública, como 

cidadán abstracto e en teoría libre. É dicir o Estado burgués declara aos seres humanos iguais nun 

plano político, pero deixa que a propiedade privada, o poder fáctico do capital, e a opresión real sigan 

a súa propia dinámica de empeoramento na Sociedade Civil: como cidadáns somos todos iguais e 

libres, como seres humanos enfrontámonos, explotámonos e sometémonos uns aos outros o que 

desemboca na Alienación SOCIAL, que implica a división da sociedade en clases enfrontadas e 

antagónicas. 

. Alienación RELIXIOSA, que conduce a un modo de existencia falseada, é dicir, unha “vida na 

resignación” que xustifica de modo transcendente a inxustiza social, ofrecendo "outra vida” como 

compensación a unha realidade opresiva; os seres humanos seguen liberándose e atopando a súa 

felicidade nun plano de fantasía, de aí que a relixión sexa o “opio do pobo”. Para Marx as dúas 

razóns principais da invención do mundo relixioso son: dar consolo aos homes da miseria e 



 

 

 

7 

sufrimento existente neste mundo, e ser un instrumento da clase dominante para o mellor control da 

clase dominada. Marx non considera que as crenzas relixiosas chegaran ao seu fin, esto acontecerá 

cando triúnfe a revolución e desapareza a causa última que a produce, a inxustiza e a alienación. 

. Alienación FILOSÓFICA,  porque ata agora a Filosofía só interpreta a realidade, cando o que debe 

facer é transformala. 

 

 A alienación comporta, por último, a aparición de IDEOLOXÍAS. Este concepto refire, en xeral, 

ás distintas “formas de conciencia” da sociedade (véxase máis adiante o Materialismo Histórico), pero 

na teoría da alienación é utilizado por Marx como representacións falseadas da realidade que 

encobren a alienación: a Relixión, a Filosofía, a Ciencia, o ESTADO, son mostra desta “falsa 

conciencia” que afecta tanto á clase dominante como á dominada. Por exemplo, é “ideolóxico” 

considerar ao Capitalismo como un sistema eterno, baseado en leis naturais, con contratos de traballo 

xustos, libres e igualitarios. 

A superación da alienación, é dicir, a recuperación da verdadeira esencia humana e a 

reconciliación do home consigo mesmo, coa natureza e cos demais homes será posible, cunha 

transformación revolucionaria do conxunto das relacións sociais que leve á eliminación da propiedade 

privada dos medios de producción, e á instauración dunha nova sociedade sen clases. 

 

 

O MATERIALISMO HISTÓRICO    

 

A concepción marxista da historia denomínase MATERIALISMO HISTÓRICO. A primeira 

elaboración dunha teoría sobre a Historia aparece na Ideoloxía alemana.  

Nesta obra, Marx rexeita a concepción hegeliana da realidade, ao considerar que a filosofía de 

Hegel supoñía a afirmación de que todo o real non era máis que manifestación do Espírito, da Idea. A 

realidade é concibida como pensamento, como algo de carácter estrictamente racional, polo que toda 

forma de realidade non pode ser senón mera expresión do pensamento, do Espírito. Marx rexeitará esta 

concepción da realidade ao considerar que non é a conciencia, (o pensamento), o que constitúe a 

realidade, senón, pola contra a actividade material. En clara polémica coa filosofía hegeliana, Marx e 

Engels afirman que non son as ideas as que dirixen a historia, senón as relacións económicas de 

producción. Non é a vida espiritual (relixión, filosofía, etc. ) o máis importante da historia, como dicía 

Hegel, senón a vida material: o que os seres humanos producen e cómo o producen. 

Non obstante, Marx conservará da filosofía hegeliana a idea de que a realidade é DIALÉCTICA, o 

que tanto Marx como Engels consideraban a dimensión positiva, revolucionaria, da filosofía de Hegel. 

A Dialéctica é a expresión dun movemento real no que xorden contradiccións que dan lugar a novas 

contradiccións. A contradicción é o principio xerador e motor da realidade. É dicir, Hegel, como 

Heráclito, entende que o movemento da realidade é o resultado dunha “loita de contrarios”. Cada 

momento da realidade, momento que Hegel denomina como “positivo”, xera o seu propio contrario, o 

momento que se lle opón, o “negativo”, momento  necesario, e do antagonismo entre os dous xorde o 

terceiro momento, o momento de “superación”, que xerará novamente a súa contradicción e a súa 

superación posterior (podemos entender tamén estes “momentos” desde os conceptos de tese, antítese e 

síntese). O movemento da Realidade, se explica desde esta dialéctica: a realidade é o resultado do 

“desenvolvemento” dialéctico da Razón, Idea ou Espírito.  

Marx comparte esta concepción dialéctica da realidade, pero para el a realidade é material, non 

racional ou espiritual, e as contradiccións que lle interesan son as que se producen na base material, no 

proceso de traballo, de producción, onde os homes constrúen a realidade. Por iso acostuma dicirse que 

Marx “pon sobre os pés, o que en Hegel estaba sobre a cabeza”. É dicir, o Marxismo realiza unha 

inversión da dialéctica hegeliana liberándoa da súa forma especulativa, abstracta; a dialéctica idealista 

hegeliana convértese en Marx nunha dialéctica materialista, nun Materialismo Histórico.  

A tese básica do Materialismo Histórico afirma que en cada época a producción material 

condiciona a producción espiritual, “o ser social determina a conciencia”. A formulación máis 

precisa sobre o Materialismo Histórico aparece, no famoso PRÓLOGO da Contribución á crítica da 

economía política. Neste texto, Marx afirma que a historia humana é a sucesión de distintos MODOS 
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DE PRODUCCIÓN. Un Modo de Producción é unha época histórica e Marx di que, ata o momento, 

houbo catro  modos de producción: asiático, antigo, feudal e capitalista. A análise destes modos de 

producción mostra como as distintas épocas históricas caracterízanse por ter un esquema idéntico 

formado pola INFRAESTRUCTURA económica ou BASE MATERIAL e a SUPERESTRUCTURA: 

 

A INFRAESTRUCTURA ou base material, está formada por: 

              a) As Forzas Productivas: designan a capacidade de producción ou traballo real dos homes e 

comprenden os medios de producción (máquinas, fontes de enerxía, materias primas...) e os productores 

mesmos. 

             b) As Relacións de Producción: expresan as relacións de propiedade que se establecen entre os 

propietarios dos medios de producción e aqueles productores directos que só posúen a súa forza de 

traballo. Para Marx estas relacións foron ao longo da Historia, e nos diferentes modos de producción, 

relacións entre explotadores (os que posúen os medios) e explotados (os que traballan). 

 

A SUPERESTRUCTURA está formada por dous elementos: a Estructura Xurídico-Política: o 

Estado e o Dereito; e a Estructura Ideolóxica: arte, relixión, filosofía, moral, etc... 

 

      En cada época a infraestructura determina a superestructura, o fundamento económico constitúe en 

última instancia o principio de explicación. De aquí que o factor determinante da evolución e do 

cambio histórico, do paso dun modo de producción a outro, é a contradicción dialéctica entre as 

“forzas productivas” e as “relacións de producción”. Como as forzas productivas avanzan máis  que 

as relacións de producción, estas últimas convértense nun determinado momento en trabas: “Nunha 

certa etapa do seu desenvolvemento, as forzas productivas materiais da sociedade entran en 

contradición coas relacións de produción existentes ou, o que é só unha expresión xurídica disto, coas 

relacións de propiedade no seo das cales se tiñan ata aí movido. De formas de desenvolvemento das 

forzas produtivas, estas relacións convértense en ataduras das mesmas. Sobrevén así unha época de 

revolución social.”  Unha revolución social, que implica sempre a destrucción e transformación desas 

relacións de producción, e dará paso a unha nova formación social. Para Marx esa contradicción entre as 

forzas de producción e as relacións de producción maniféstase a través da loita de clases que conforma, 

como dicíamos antes, as relacións de producción: a loita entre as dúas clases antagónicas de 

explotadores e explotados. 

O movemento da realidade é, polo tanto, dialéctico, o motor constitúeo a loita de contrarios, e esta 

loita está representada na loita de clases. Isto supón que cada clase social xera a súa contraria, é dicir, a 

clase que se lle opón, e que do antagonismo entre ambas xurdirá unha nova formación social. Así, por 

exemplo, na Idade Media atopamos dúas formacións sociais: nobreza, como clase dominante, e os 

servos da gleba, a clase dominada. Ningunha desas clases pode existir por se mesma (non hai amos sen 

escravos e viceversa). Dos servos da gleba xurdiu a burguesía, que acabaría enfrontándose á nobreza na 

Revolución francesa, dando lugar a unha nova orde social no que a burguesía é agora a clase dominante. 

Pero esta burguesía xerou tamén o seu propio contrario, o proletariado, que pola propia dinámica do 

sistema, pola explotación á que está sometido, acabará enfrontándose á burguesía, eliminando a 

propiedade privada dos medios de producción e xerando unha nova orde social. Esta revolución do 

proletariado é entendida por Marx como o inicio da Historia, xa que todo o anterior e unha historia de 

dominación ou explotación: “as relacións burguesas de producción son a última forma antagónica do 

proceso social de producción; antagonismo que provén das condicións sociais de vida dos individuos. 

Pero as forzas productivas que se desenvolven na sociedade burguesa brindan, ao mesmo tempo, as 

condiciones materiais para a solución de este antagonismo. Con esta formación social péchase, polo 

tanto, a prehistoria da sociedade humana.” 

Entrando no nivel da superestructura, unha das súas institucións mais representativa é o Estado. O 

marxismo afirma a natureza clasista do Estado: é un instrumento de coerción e dominio das clases 

dominantes co fin de manter os seus intereses de clase. Novamente aquí, Marx oponse a Hegel. Ao 

considerar o real como racional, para Hegel a realidade social e política está estructurada racionalmente, 

o que parecía xustificar as formas do Estado e da organización social da súa época como o necesario e 

único orden posible da realidade. Para Marx esa realidade social, en plena expansión do capitalismo, é 

absolutamente contraria ao que unha ordenación estrictamente racional podería suxerir. Así, fronte a 
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Hegel para quen o Estado era a encarnación da Razón e a Liberdade, o ámbito onde se superaban as 

contradiccións económicas, harmonizando os intereses particulares co interese xeral, para Marx é a 

expresión dos antagonismos de clase e, polo tanto, da dominación dunha sobre outra. 

 

 

A ANÁLISE DA  MERCANCÍA E O CONCEPTO DE PLUSVALÍA 

 

A obra fundamental de Marx, O capital, realiza unha análise crítica do sistema capitalista. O 

método de investigación de Marx consiste en descubrir, baixo as aparencias, as leis obxectivas que 

rexen o funcionamento do sistema, facendo patente cuestións tales como o fetichismo da mercancía, a 

teoría da plusvalía, a explotación do sistema, etc. 

Marx comeza a súa obra con unha análise da mercancía porque considera que esta contén todas as 

características da economía burguesa capitalista. “Mercancía” é todo producto cambiable por outro no 

mercado, e transferido a outra persoa a quen serve de valor de uso. En toda mercancía pode distinguirse 

un dobre carácter, un valor de uso, que depende da utilidade específica que ten un producto para 

satisfacer certas necesidades, e o valor de cambio, que é a proporción concreta na que pode mudarse 

unha mercancía por outra. O valor de cambio, expresa unha mera relación cuantitativa de equivalencia 

entre dúas mercadorías, pero tal proporción indica para Marx que ambas son iguais a unha terceira cousa 

"invisible" e común en ambas: o valor. 

A distinción entre valor de uso e valor de cambio é tradicional e anterior a Marx. En cambio, a 

distinción entre valor de cambio e valor é orixinal de Marx. Para este, a única causa que produce o valor 

é a forza de traballo. De feito, unha cousa que non sexa producto do traballo (aire, terra, etc.) pode ter 

valor de uso, pero non valor. O valor dunha mercancía ven dado, por tanto, pola cantidade de traballo 

investido en ela, pola forza de traballo requerida para producila.  

 Segundo Ricardo, o traballo é tamén unha mercancía pola que se paga un prezo (salario) e o valor 

do traballo equivale ao que costa renovar, rexenerar, a capacidade de traballo consumida. O patrón ten 

que pagar ao traballador o necesario para que este recupere as súas forzas e estea en condicións de 

seguir traballando, o que abocaba aos traballadores á percepción de salarios de estricta supervivencia. 

Pero Marx sinala que o traballo é unha mercancía especial, porque a forza de traballo ten a propiedade 

non só de crear valor, senón de crear un valor mais grande que o seu propio. Ese excedente de valor que 

o obreiro crea co seu traballo se denomina plusvalía. Ao retribuír ao traballador, mediante o salario, o 

necesario para recuperar a súa “forza de traballo”, esa plusvalía non se lle restitúe, senón que queda en 

mans do patrón. A acumulación das plusvalías é o que da orixe ao capital. 

Vexámolo doutro xeito. Na economía mercantil simple domina, segundo Marx, o valor de uso, de 

tal maneira que o esquema seria: M - D - M (mercancía - diñeiro - mercancía). Na economía capitalista 

domina o valor de cambio, sendo o diñeiro un fin en si mesmo e a mercancía un medio; ou sexa: D - M - 

D (diñeiro - mercancía - diñeiro). Pero como o fin último do capitalismo é obter beneficio, a fórmula 

correcta sería en realidade: D - M – D’ (sendo D’ o diñeiro inicial máis a ganancia). Agora ben, a 

diferencia entre D e D’ non pode provir do valor de uso que é un valor constante, só pode provir do 

valor de cambio. Neste valor de cambio interveñen distintos factores: escaseza do producto, ampla 

demanda,... Pero, para Marx, o que realmente xera a ganancia é a plusvalía: é dicir, a diferencia entre o 

valor real do traballo do obreiro e o que o obreiro recibe como salario. É dicir, a plusvalía é xerada 

polo traballo non pagado: “O traballador non produce para si, senón para o capital. É por iso que xa 
non abonda con que simplemente produza; ten que producir plusvalía” 

¿Como é posible que o traballo sexa retribuído por baixo do seu valor real? É posible dentro das 

circunstancias creadas pola sociedade burguesa. A división do traballo, o maquinismo... conducen a que 

cada vez se necesite menos man de obra e menos cualificada; medra a oferta de traballo e diminúe a 

demanda do empresario. Todo o cal significa unha explotación do obreiro por parte do patrón burgués. 

Este proceder do capitalismo, que obtén a plusvalía a costa de empobrecer ao proletario, desemboca 

na propia crise do sistema. Marx cre que hai dúas leis que describen tal crise: a Lei da baixa tendencial 

do beneficio e a Lei de empobrecemento crecente. 

A primeira lei fúndase en que o capitalismo se nutre só de beneficios económicos. As plusvalías 

non son plusvalías brutas, unha parte dela debe inverterse, para aumentar ou seguir mantendo a 
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plusvalía, o capitalista ten que producir mais, para iso debe investir mais diñeiro na producción, dada a 

competencia co resto dos empresarios, abaratar o que produce, para que poida ser adquirido por quen ten 

menos poder adquisitivo e baixar os salarios, para frear os custes. Pero, dada a dinámica do sistema, 

incapaz de controlar a producción, estas plusvalías chegarán a ser cada vez máis reducidas, ata case 

desaparecer. Isto supón a crise do sistema (lémbrese o crac do 29). 

A segunda lei significa dúas cousas: por unha parte, o aumento do paro na clase proletaria (o tento 

de rebaixar os custes a fin de que a mercancía xere plusvalía conduce a unha utilización menor da man 

de obra); por outro lado, hai aumento dos individuos que pertencen á clase proletaria (os pequenos 

empresarios non poderán soportar a competencia imposta polas grandes empresas e quebrarán, 

engrosando as filas do proletariado). A desproporción entre a oferta cada vez maior de man de obra, e 

unha demanda cada vez menor, suporá a caída do prezo do traballo, de modo que o proletariado será, 

cada vez, mais numeroso e mais pobre. Esta lei implica directamente a primeira que mencionamos. O 

empobrecemento do proletariado supón unha perda de poder adquisitivo, que é un dos factores 

fundamentais da baixa tendencial do beneficio (os productos deberán baixar os seus prezos para poder 

ser mercados). 

 

¿A crise do capitalismo é automática? ¿O capitalismo, pola súa propia evolución, vai a negarse 

como sistema ou os desaxustes do sistema hai que utilizalos como instrumentos para aliviar a conciencia 

dos traballadores, de forma que sexan estes os que leven ao derrubamento do sistema? 

Dentro do marxismo danse as dúas interpretacións, e probablemente tamén en Marx en distintos 

momentos da súa obra. Nun principio, Marx pensou que seria unha crise automática inevitable, pero tras 

o fracaso da revolución do 48 é probable que dubidase. Nas súas últimas obras defende a necesidade 

dunha revolución en sentido estricto, é dicir, un cambio rápido e brusco. Un cambio deste tipo, tendo en 

conta que a burguesía ten os medios de producción e o poder, é utópico pensar que non sexa violento. É 

por iso polo que Marx non concibiu nunca o sistema resultante como unha democracia. Para Marx, o 

primeiro paso desta revolución consiste na abolición da propiedade privada dos medios de producción, 

posto que estes son o instrumento mediante o cal a burguesía domina ao proletariado. Os medios de 

producción deben pasar a mans do proletariado, pero isto só é posible se, ao mesmo tempo, os 

proletarios toman o poder político, é dicir, se instaura unha dictadura do proletariado. 

Esta dictadura debe ser entendida como un paso necesario pero transitorio, que leva ao ideal de 

sociedade humanizada de Marx. Pero Marx, neste punto, non é demasiado preciso, móvese mais ben no 

terreo da utopía, considerando que esta dictadura do proletariado desembocará pola súa propia dinámica 

nunha nova sociedade na que desaparezan os instrumentos de poder que imposibilitan a liberdade. A 

sociedade civil identificaríase coa sociedade política, as institucións burguesas carecerían de sentido e, 

fundamentalmente, desaparecería a loita de clases. Na súa Crítica del programa de Gotha (1875) expón 

que tras a revolución proletaria virá unha fase socialista, na que a distribución xusta dos bens sociais 

farase baixo o principio de esixir de cada un segundo a súa capacidade, e dar a cada un segundo a súa 

contribución. Pero máis adiante, alcanzada a fase comunista caracterizada pola sobreabundancia de bens 

e a desaparición do Estado, a distribución adoptará o principio de esixir de cada un segundo a súa 

capacidade e dar a cada un segundo a súa necesidade. 

 

Textos MARX                                                                    Trad. ao galego de Rafael Martínez C. 

(USC)] 

 

1.- Manuscritos económico-filosóficos de 1844, O traballo alleado. [Primeiro manuscrito, XXIII]  

 

¿En que consiste, pois, a alienación do traballo? Primeiro, en que o traballo é externo ao 
traballador, é dicir, que non pertence á súa esencia, que, por iso, o traballador non se 
afirma no seu traballo, senón que se nega, non se sente ben, senón infeliz, non desenvolve 
unha enerxía física e espiritual, senón que mortifica o seu corpo e estraga o seu espírito. De 
aí que o traballador só se sinta consigo mesmo fóra do traballo e no traballo fóra de si. Está 
“no seu” cando non traballa e cando traballa non está “no seu”. O seu traballo non é, pois, 
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voluntario, senón obrigado, traballo forzado. Non é daquela a satisfacción dunha 
necesidade, senón só un medio para satisfacer necesidades alleas. O seu carácter estraño 
saliéntase nidio en que en canto non hai unha constrición física ou de calquera outra 
índole, fúxese do traballo como da peste. O traballo externo, o traballo no que o home se 
allea, é un traballo de autoinmolación, de mortificación. Finalmente a exterioridade do 
traballo para o traballador maniféstase en que non é o seu propio traballo, senón o doutro, 
en que non lle pertence, en que no traballo non se pertence a si mesmo, senón a outro. Así 
como na relixión a actividade espontánea da fantasía humana, do cerebro e do corazón 
humanos, esta actúa independentemente do individuo, é dicir, é para el coma efecto 
dunha acción divina ou demoníaca; así a actividade do traballador non é actividade de 
seu; pertence a outro, é a perda de si mesmo. 
 

 

 

 

 2.-  A ideoloxía alemá      K. MARX / F. ENGELS 

 

En completa oposición á filosofía alemá, a cal descende do ceo á terra, erguémonos aquí da terra ao ceo. É 
dicir, non se parte daquilo que os homes din, imaxinan ou se representan, e tampouco dos homes ditos, 
pensados, imaxinados, representados, para dende aí chegar aos homes de carne e óso; pártese dos homes 
realmente activos e con base no seu real proceso vital, preséntase tamén o desenvolvemento dos reflexos e 
ecos ideolóxicos deste proceso de vida. Tamén as imaxes nebulosas no cerebro dos homes son sublimacións 
necesarias do seu proceso vital material empiricamente constatable e ligado a precondicións materiais. A 
moral, a relixión, a metafísica, e a restante ideoloxía, e as formas da consciencia que lles corresponden, non 
conservan así por máis tempo a aparencia de autonomía. Non teñen historia, non teñen desenvolvemento, 
senón que os homes que desenvolven a súa producción material e o seu intercambio material son os que, ao 
cambiar esta súa realidade, cambian tamén o seu pensamento e os productos do seu pensamento. Non é a 
consciencia a que determina a vida, senón que é a vida a que determina a consciencia. No primeiro modo de 
consideración pártese da consciencia como individuo vivo; no segundo, que corresponde á vida real, pártese 
dos mesmos individuos vivos e reais e considérase a consciencia unicamente como a súa consciencia. 
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3.- Para a crítica da economía política  

 

O resultado xeral que obtiven e que, unha vez conseguido, serviu de fío conductor aos 
meus estudos, pode ser así sucintamente formulado: na produción social da súa vida 
entran os homes en determinadas relacións, necesarias, independentes da súa vontade, 
relacións de produción que corresponden a un determinado nivel de desenvolvemento 
das súas forzas produtivas materiais. A totalidade destas relacións de producción forma a 
estructura económica da sociedade, a base real sobre a cal se ergue unha superestrutura 
xurídica e política, e á cal corresponden determinadas formas da consciencia social. O 
modo de produción da vida material condiciona o proceso da vida social, política e 
espiritual. Non é a consciencia dos homes a que determina o seu ser, senón ao contrario, é 
o seu ser social o que determina a súa consciencia. Nunha certa etapa do seu 
desenvolvemento, as forzas produtivas materiais da sociedade entran en contradición coas 
relacións de produción existentes ou, o que é só unha expresión xurídica disto, coas 
relacións de propiedade no seo das cales se tiñan ata aí movido. De formas de 
desenvolvemento das forzas produtivas, estas relacións convértense en ataduras das 
mesmas. Sobrevén así unha época de revolución social. 
 

 

 

4.- O capital Tomo I: Crítica da economía política, Libro I. Sec.V. Cap XIV. Plusvalía absoluta e relativa 

 

Por outra banda, emporiso, restrínxese o concepto de traballo produtivo. A produción 
capitalista non é simple produción de mercancías, é esencialmente produción de plusvalía. 
O traballador non produce para si, senón para o capital. É por iso que xa non abonda con 
que simplemente produza; ten que producir plusvalía. Só é produtivo o traballador que 
produce plusvalía para o capitalista ou en proveito da autorrealización do capital... Por iso 
en ningún caso o concepto de traballo comprende unicamente unha relación entre 
actividade e efecto útil, entre traballador e produto do traballo, senón tamén unha relación 
de produción especificamente social que se xera historicamente e que fai do traballador un 
instrumento inmediato para o proveito do capital… 
A prolongación da xornada laboral alén do punto no que o traballador ten xa producido un equivalente do 
valor da súa forza de traballo e máis a apropiación desta plusvalía polo capital: iso é a produción de 
plusvalía absoluta. Esta constitúe o fundamento universal do sistema capitalista e a orixe da produción de 
plusvalía relativa. Neste caso a xornada laboral está dividida de antemán en dúas partes: traballo necesario e 
traballo engadido. Para prolongar o traballo engadido acúrtase o traballo necesario por métodos mediante os 
cales o equivalente do salario é producido en menos tempo. A produción da plusvalía absoluta ten que ver 
unicamente coa duración da xornada de traballo; a produción da plusvalía relativa revoluciona por completo 
os procesos técnicos de traballo e os agrupamentos sociais.  
 

 


