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Coleção Economia Política e Sociedade

João Antonio de Paula1

Coordenador da Coleção

Restritiva à primeira vista, a expressão “economia política” engloba 
variadas e decisivas dimensões da realidade social. Com efeito, ao se falar de 
economia política, convoca-se um conjunto de outros conjuntos e mobili-
zam-se as determinações histórico-materiais da realidade social. É isso que 
Marx nos mostrou quando, na “Introdução à Crítica da Economia Política”, 
escrita em 1857, discutiu as condições de emergência do pensamento econô-
mico clássico, isto é, da economia política como disciplina autônoma, como 
capítulo do processo geral de imposição do modo de produção capitalista 
sobre o qual se constituem as estruturas jurídicas e políticas, as formas de 
consciência e os fenômenos estéticos e espirituais

Com a coleção Economia Política e Sociedade, o que se postula é uma 
recusa a  qualquer reducionismo, é uma firme convocação de perspectiva 
interdisciplinar, é a afirmação da centralidade das determinações histórico-
materiais dos fenômenos da consciência. Ao lado de obras imediatamente 
referidas ao campo da “economia política”, a coleção também se dedica à 
publicação de obras igualmente relevantes no amplo campo das “ciências 
sociais”. E, desde logo, se afirma que a coleção está longe de qualquer exclusi-
vismo, político ou ideológico, incompatível com o debate livre e informado, 
que é o único veículo capaz de fazer avançar o conhecimento, “indescartável” 
instrumento emancipatório.

1 Professor do Cedeplar/FACE/UFMG.
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Aberta, crítica e plural: eis como se quer a coleção “Economia Política 
e Sociedade”. Ela se estrutura a partir de três linhas editoriais básicas: a pri-
meira publicará traduções para o português de obras clássicas e inéditas em 
nosso idioma, nos campos da história, economia política, filosofia e ciências 
sociais; a segunda linha se dedicará a teses universitárias inéditas, também 
nos campos da história, economia política, filosofia e ciências sociais; e a 
terceira linha cuidará de resultados de pesquisas atuais sobre temas relevantes 
da realidade social contemporânea.

Com essa coleção, a Autêntica Editora confirma seu compromisso com 
o enriquecimento de nossa vida cultural, seja pelo enfrentamento de nossos 
déficits editoriais; seja pela contribuição que dará à ampliação e ao enrique-
cimento do debate sobre decisivas questões do nosso tempo.
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Apresentação

Leonardo de Deus

I

O Manuscrito de 1861-1863 foi escrito na década mais fecunda da trajetó-

ria intelectual de Marx, no período que se inicia com a redação dos Grundrisse, 

entre 1857 e 1858, e que culmina com a publicação do livro primeiro de O 

capital, em 1867. Em verdade, constitui um elo importante entre essas duas 

obras, sendo, ao mesmo tempo, tentativa de sistematização das categorias des-

vendadas em 1857 e também material de pesquisa e esclarecimento do autor, 

que, ao final da redação, pôde esboçar os três livros de sua obra econômica. 

A partir de 1863, tendo a perspectiva clara do conteúdo a ser exposto, Marx 

redige uma série de manuscritos que serão parcialmente utilizados por Engels 

na redação final dos livros segundo e terceiro, publicados postumamente. 

A maior parte desses manuscritos permaneceu inédita, já que tanto Marx 

quanto Engels consideravam necessário publicar principalmente as obras 

que contribuíssem para o movimento revolucionário. Ironicamente, coube 

aos bolcheviques a iniciativa de defender a publicação das suas obras com-

pletas, incluindo esboços, correspondência e excertos, independentemente 

de seu conteúdo político imediato. Acreditavam que as edições alemãs eram 

distorcidas e, com a edição integral das obras, pretendiam se contrapor à 

II Internacional, além de fomentar o movimento revolucionário europeu.1 

1 Essa a análise de Hobsbawm (A fortuna das edições de Marx e Engels. In: HOBSBAWM, E. (Org.). 
História do marxismo. São Paulo: Paz e Terra, 1979, v. 1, p. 430).
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Assim, graças a David Riazanov, foi planejada a publicação integral dos escri-

tos de Marx e Engels, empreendimento que restou inconcluso, tendo sido 

assassinados ou silenciados os principais pesquisadores envolvidos no projeto. 

A publicação parcial da primeira MEGA (Marx-Engels-Gesamtausgabe), no 

entanto, estabeleceu uma série de procedimentos que seriam adotados pelas 

edições subsequentes. Além disso, textos importantes foram publicados 

pela primeira vez nesse período, como A ideologia alemã, os Manuscritos 

Econômico-Filosóficos e também os Grundrisse.

Diante disso, o Manuscrito de 1861-1863 só seria publicado na íntegra 

na segunda MEGA, entre 1976 e 1982, em seis volumes.2 Engels examinou as 

quase 1.500 páginas do manuscrito e utilizou parte delas na redação do livro 

terceiro.3 Além disso, em 1905, Kautsky editou parte considerável da obra 

sob o título de Teorias do mais-valor, publicando-as como o livro quarto de O 

capital. O manuscrito inteiro, sobretudo seus cadernos iniciais, não se prestava 

aos objetivos que orientaram os primeiros anos de recepção e difusão da obra 

marxiana. Várias de suas passagens foram reelaboradas em outros manuscritos 

e também no livro primeiro. Sua edição completa, porém, tem contribuído 

para esclarecer vários aspectos da obra marxiana, permitindo, ao público do 

século XXI, apropriar-se do legado de Marx de modo mais rico e rigoroso. 

Juntamente com outros textos recentemente publicados, o Manuscrito de 

1861-1863 permite uma gênese mais precisa de várias categorias que compõem 

O capital, além de oferecer mais elementos para a compreensão dos próprios 

procedimentos empregados por seu autor na redação. Em verdade, com um 

atraso de cem anos, o projeto de Riazanov começa a se tornar realidade, tendo 

sido publicados todos os esboços e os materiais preparatórios de O capital. Pela 

primeira vez, é possível contemplar o processo criativo marxiano, compreender 

as categorias que animam sua obra em sua origem.

Dentro da divisão tradicional desse material, o Manuscrito de 1861-1863 é 

chamado de o “segundo esboço” de O capital, sendo os Grundrisse o primeiro. 

O “terceiro esboço” é constituído pelos manuscritos redigidos entre 1863 e 

1865, contendo a primeira versão integral dos livros segundo e terceiro de 

O capital, além de outra versão do livro primeiro, da qual restam apenas 

fragmentos, como o “Capítulo sexto: Resultado do processo de produção 

2 O primeiro volume, correspondente aos cadernos I a V, foi publicado em russo em 1973.

3 O índice formulado por ele foi publicado no volume II/14 da MEGA, p. 345. 
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imediato”. O “quarto esboço” abrange todos os escritos posteriores a 1867, 

que também serviram de base para as edições feitas por Engels.

O Manuscrito de 1861-1863 representa um momento importante na 
construção da crítica da economia política. Em 1857, essa trajetória sofre 
uma inflexão significativa com a redação dos Grundrisse, nos quais Marx 
elabora pela primeira vez sua teoria do valor e do dinheiro, contrapondo-
se de modo polêmico aos socialistas utópicos e, naturalmente, à própria 
economia política. Nessa obra, é esclarecida de modo categórico a origem 
do mais-valor e de suas formas particulares (lucro, renda e juros) e, por con-
seguinte, do excedente. Com isso, Marx supera a economia política naquilo 
que tinha de essencial; em carta a Engels, de 14 de janeiro de 1858, anuncia: 
“Demoli toda a teoria do lucro, como era até aqui”.4 Embora constituam 
material extremamente rico, nos Grundrisse Marx não se preocupa com a 
articulação categorial de sua obra, com a forma de exposição adequada, o 
que seria impossível naquele momento, já que a lógica de exposição é dada 
pelo próprio objeto e suas categorias, não podendo ser estabelecida a priori. 
Com o desenvolvimento da reflexão, ao longo do texto, porém, Marx pôde 

formular diversos planos para a futura sistematização.

A questão começa a se resolver de fato com a redação de Para a crítica 

da economia política, de 1859. Ao contrário do que planejava nos Grundrisse, 

Marx reorienta a exposição da obra: a mercadoria se torna o ponto de par-

tida da crítica da economia política; não o valor e o dinheiro, como ocorre 

com a economia política. De fato, a totalidade da sociabilidade do capital 

só pode ser compreendida a partir de sua categoria mais elementar, que, 

ao mesmo tempo, é materialização de todas as determinações dessa forma 

social complexa; o ponto de partida, portanto, é a riqueza material, objeti-

vada em existência particular, a mercadoria. No início do texto marxiano, 

a mercadoria parece ser o próprio agente do processo, e somente a partir 

de suas propriedades são reveladas categorias mais gerais, como o dinheiro, 

deduzido da necessidade social de se trocarem trabalhos objetivados nas mer-

cadorias. Partir da mercadoria, porém, não é apenas método de exposição, 

mas exigência da crítica da própria natureza do capitalismo, cujas relações 

sociais aparecem invertidas, pervertidas como relações entre coisas, entre 

mercadorias. Com isso, a crítica da economia política encontra seu eixo, a 

4 Marx-Engels Gesamtausgabe, v. III/9, p. 24 e ss.
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necessidade de superação do mundo das mercadorias como condição de 

superação da sociabilidade alienada e alienante do capital.

II

Depois da pausa forçada de 1860, graças à polêmica contra Karl Vogt, 

Marx retoma a redação de sua obra em 1861. O Manuscrito de 1861-1863 foi 

pensado, precisamente, como continuação da obra de 1859, que continha 

dois capítulos, “A mercadoria” e “O dinheiro, ou a circulação simples”. O 

terceiro capítulo trataria, então, do capital, mais precisamente, do “capital em 

geral”, formulação utilizada por Marx para designar o capital abstraído da 

concorrência e da interação com outros capitais, isto é, o capital tomado em 

sua totalidade, contraposta à classe trabalhadora. Para redigir esse capítulo, 

Marx pretendia seguir o plano elaborado em 1859, onde se lê: “I) O pro-

cesso de produção do capital, com as seções: 1) Transformação do dinheiro 

em capital, cujas subseções: são α) Transição, β) Troca entre mercadoria e 

capacidade de trabalho, g) Processo de trabalho, δ) O processo de valoriza-

ção; 2) O mais valor absoluto; 3) O mais-valor relativo, com as subseções 

α) Cooperação das massas; β) Divisão do trabalho; g) Maquinaria; 4) A 

acumulação primitiva; 5) Trabalho assalariado e capital; II) A circulação 

do capital; III) Capital e lucro; Miscelânea.”5 Cabe notar que os níveis de 

abstração da exposição ainda não eram totalmente precisos, muito menos 

sua organização expositiva: matéria posteriormente destinada aos livros 

segundo e terceiro aparece já no capítulo sobre o capital, pois Marx planejava 

abranger num livro toda a matéria relativa a ele. Em 1863, contudo, o plano 

terá sofrido alterações significativas, pois o processo de redação extrapola o 

plano inicial e o escopo se amplia sensivelmente. Em Marx, o processo de 

escrita também é método de investigação. 

Distribuído em 23 cadernos, o Manuscrito pode ser dividido em cinco 

fases ou temas: 1)Agosto de 1861 até o início de março de 1862, em que Marx 

redige os cinco primeiros cadernos, que constituiriam o capítulo terceiro de 

Para a crítica da economia política, “o processo de produção do capital”, 

com as seções “transformação do dinheiro em capital”, “mais-valor absoluto” 

e “mais-valor relativo”; 2) Março a dezembro de 1862, quando é redigida 

5 MEGA, v. II/2, p. 256.
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a maior parte das Teorias do mais-valor, nos cadernos VI a XV; 3) 
dezembro de 1862 a janeiro de 1863, período em que é redigido o 
material posteriormente destinado ao livro terceiro de O capital, nos 
cadernos XVI a XVIII;6 4) Período até julho de 1863, em que Marx 
retoma a questão da maquinaria, tratada no final do caderno V e nos 
cadernos XIX e XX. Esses cadernos, portanto, abordam novamente 
o mais-valor relativo, constituindo avanço no tema em relação ao 
caderno V. A eles se somam os três últimos cadernos, que contêm 
inúmeras citações sobre várias questões abordadas em todo o manus-
crito, como subsunção formal e real, e acumulação do capital.

III

Os cadernos I a V aqui publicados são a primeira tentativa de aborda-
gem sistemática do processo de produção do capital, a transformação do 
dinheiro em capital. Ao iniciar a redação, Marx planejava ordenar o material 
elaborado nos Grundrisse, desta feita, sob a perspectiva das aquisições 
metodológicas de 1859, pois a compreensão do capital só é possível 
tendo-se abordado a mercadoria, o valor e o dinheiro. Pode-se explicar 
assim como o valor produz mais-valor ou, o que é o mesmo, como o 
dinheiro se torna capital. Marx pretende, com isso, enfrentar o que 
chama de “a questão mais importante da economia política”, qual seja, 
a pesquisa sobre como o mais-valor se origina. Ele diz: “Na verdade, 
trata-se da questão de como o dinheiro (ou mercadoria, pois dinheiro é 
apenas a forma transformada da mercadoria), uma quantia de valor em 
geral, se transforma em capital, ou então: como se origina o capital?” (p. 40).

O tratamento marxiano do problema supera a unilateralidade da 
economia política, que ora define o capital como um conjunto de merca-
dorias (valores de uso), ora como dinheiro, sem perceber que o próprio 
dinheiro é forma transformada da mercadoria. Com efeito, é graças à 
troca de mercadorias que se torna possível o mais-valor, troca entre o 
dinheiro do capitalista e a capacidade de trabalho do trabalhador e, por 

outro lado, somente sob esse sistema plenamente desenvolvido, pode a 

6 No caderno XVI, por exemplo, Marx redige a seção “Capital e lucro”, em que Marx ensaia a 
análise da relação entre mais-valor e lucro. No caderno XVII, analisa o capital mercantil e o 
processo de circulação do capital. Na conclusão do caderno XVIII, são retomadas as Teorias 
do mais-valor, além de ser formulado novo plano para a obra.
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mercadoria se tornar forma universal de todos os produtos e também 

forma elementar da riqueza. As relações de produção capitalistas supõem 

a existência das mercadorias e, por outro lado, são condição de possibi-

lidade de sua universalização. O capital, portanto, supõe relações sociais 

determinadas, baseadas na troca constante e reiterada de mercadorias, 

processo que exige o uso do dinheiro e torna possível que ele se torne 

a forma de pagamento dominante na sociedade. Por meio dele, o capi-

talista adquire uma mercadoria especial, que consome na produção, 

juntamente com material e meios de trabalho7: a capacidade de trabalho 

(Arbeitsvermögen), termo empregado já nos Grundrisse e que será subs-

tituído por força de trabalho (Arbeitskraft) em O capital.

O consumo da capacidade de trabalho é descrito por Marx por 

meio de dois processos simultâneos, processo de trabalho e processo 

de valorização, componentes do processo de produção do capital. No 

Manuscrito de 1861-1863, Marx se demora na abordagem da questão, 

refletindo sobre todos os seus aspectos, que serão apresentados de 

modo sintético no livro de 1867. O processo de produção do capital, 

por um lado, é produção de valores de uso, emprego de trabalho 

particular, com determinações específicas; ou seja, é processo de tra-

balho. Por outro lado, é processo cujo resultado é a soma de valores 

maior do que aquela despendida com os elementos da produção; 

portanto, é processo de valorização. Como síntese desses dois pro-

cessos, o dinheiro se torna capital, isto é, dinheiro que se multiplica, 

valor que se autovaloriza. Ao capitalista, pouco importa o processo de 

trabalho em si mesmo, mas somente como processo de conservação 
e aumento do valor, ou seja, ao capitalista interessam os produtos 
do trabalho somente porque são mercadorias. Por isso, sob o capital, 
o processo de trabalho não tem por objetivo a produção de valor 
de uso, mas tão somente a geração de valor, de mais-valor, ou seja, 

o processo de trabalho só é possível onde é possível o processo de 

valorização, verdadeira finalidade do trabalho.8 Marx denomina esse 

7 A distinção entre capital constante e capital variável começa a se insinuar ao longo do manuscrito.

8 Para explicitar essa condição, Marx determina, ainda nessa seção, a subsunção formal, que “consiste 
em que o trabalhador como trabalhador cai sob a supervisão e, com isso, sob o comando do capital ou 
do capitalista.” (p. 106). Na seção sobre o mais-valor relativo, essa questão é retomada.
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processo complexo de “processo de produção capitalista sobre a base 

do capital” (p. 111). O capital é, em primeiro lugar, dinheiro, e não 

um conjunto de mercadorias. É dinheiro em processo que assume a 

forma de mercadorias para se valorizar, mas, ao final, retorna ao ponto 

de partida, à forma de dinheiro, em quantidade maior, o mais-valor.

A descrição que Marx faz da troca entre capital e trabalho remete 

à tematização sobre trabalho alienado, nos Manuscritos Econômico-

Filosóficos de 1844. Com efeito, essa troca é analisada aqui sob a pers-

pectiva da alienação e do estranhamento, aparecendo as condições de 

trabalho, para o trabalhador, para o trabalho vivo, como “potências 

estranhas”, que se lhe defrontam como trabalho objetivado, como capi-

tal. Ao analisar a alienação do trabalho, Marx condena o paradoxo da 

economia política, que considera o trabalho a fonte da riqueza, mas 

defende sempre a pobreza absoluta do trabalhador, paradoxo que se 

explica com a distinção feita por Marx entre o trabalho e a capacidade 

de trabalho. A economia política não compreende que o trabalho em 

geral, quando se exterioriza, é o criador de toda a objetividade, da 

riqueza material, mas que, no capitalismo, isso ocorre somente depois da 

venda, da alienação de mercadoria específica, a capacidade de trabalho, 

a única propriedade do trabalhador. Tal mercadoria, como qualquer 

outra, possui valor de troca e, sobretudo, valor de uso específico. O valor 

de troca da capacidade de trabalho, segundo Marx, é menor do que o 

valor que ela cria na produção e seu valor de uso é precisamente criar, 

por valor. Esse valor de uso, porém, nada tem a ver com aquele pago 

na forma de salário pelo capitalista. Com isso, embora indiferente ao 

processo de trabalho do ponto de vista específico, é nele que se produz 

o mais-valor, é por meio dele que se cria o capital.

Nas duas seções seguintes da obra, dedicadas respectivamente 

ao mais-valor absoluto e ao mais-valor relativo, Marx os expõe pela 

primeira vez de modo sistemático, em especial a tematização em 

sequência de cooperação, divisão do trabalho e maquinaria, etapas do 

desenvolvimento capitalista e, ao mesmo tempo, métodos de extração 

do mais-valor relativo. Essa exposição em sequência, Marx a definiu 

durante a redação do manuscrito e, a partir daí, realiza extensa pesquisa 

bibliográfica, citando autores da economia política e historiadores. 

No caso da maquinaria, a abordagem ainda é bastante indicativa e a 
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correspondência com Engels mostra sua preocupação com o tema, 

ao qual retorna no final do manuscrito e em várias ocasiões nos 

anos seguintes, até atingir o contorno preciso. Em toda a exposição, 

fica nítida a passagem da redação pura para a pesquisa, e vários dos 

autores citados extensivamente em 1861 reaparecerão em 1867. 

Aqui, Marx explora o tema, delimita seu objeto, buscando a forma 

e o conteúdo adequados para o expor, como na comparação da 

corveia dos principados danubianos com o trabalho extraordinário 

na indústria inglesa, ou na seção sobre a divisão do trabalho, em que 

Marx cita amplo conjunto de obras, desde A república até a Fábula 

das abelhas, para distinguir a divisão do trabalho na Antiguidade, 

baseada na obtenção de mais valores de uso, daquela do capitalismo, 

dedicada exclusivamente ao valor de troca, ao mais-valor. Na tema-

tização sobre a divisão do trabalho, também, Marx faz uma digres-

são sobre o trabalho produtivo e improdutivo no capitalismo e, do 

mesmo modo, da tematização sobre o mais-valor relativo, emergem 

as concepções de subsunção real e subsunção formal. 

Essas são as linhas gerais do presente livro. Juntamente com os 

Grundrisse, constituem o momento de instauração da crítica da eco-

nomia política. Os aspectos decisivos da teoria do mais-valor estão 

delineados, o processo de produção do capital teve suas principais 

categorias desvendadas. Diante disso, Marx redige as Teorias do mais-

valor, examinando criticamente a economia política, partindo precisa-

mente da constatação de que ela foi incapaz de tratar separadamente 

o mais-valor de suas formas particulares, o lucro, a renda da terra e o 

juro. Desse confronto, naturalmente, emerge uma série de questões 

a partir das quais Marx estabelece novas perspectivas para sua obra. 

De fato, ao examinar o mais-valor e suas formas particulares, Marx 

tem de pensar os níveis de abstração de sua obra, até reformular o 

plano concebido para abordar o capital.

A contribuição do Manuscrito de 1861-1863 para o estabelecimento do 

plano definitivo de O capital é matéria controversa. Kautsky, para justificar 

a publicação das Teorias do mais-valor como “livro quarto” de O Capital, 

defendia que o plano de redação de O Capital estava completo já em 1863 e 

mesmo antes. Toma por base uma passagem do caderno XVIII, em que Marx 

formula um plano bastante detalhado para o que seriam os livros primeiro e 
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terceiro.9 Rosdolsky rejeita essa análise, afirmando que, somente em 1865 ou 

1866, Marx teria formulado o plano definitivo que executou na redação do 

livro primeiro, ou seja, em 1863, ainda seguiria o plano de 1857, composto de 

seis livros.10 Embora Kautsky tenha tido acesso ao Manuscrito de 1861-1863, 

não se examinaram, até muito recentemente, todos os manuscritos redigidos 

no período, restando apenas o exame da correspondência. Nela, pode-se 

acompanhar apenas parcialmente a visão que Marx tem da própria obra, o 

seu desenvolvimento e os planos que formula. Assim, embora os argumentos 

de Rosdolsky sejam sempre de interesse, cabe dizer que somente agora se 

pode acompanhar o caminho que conduz Marx à elaboração de cada plano. 

Mais ainda, todos os planos formulados por Marx foram modificados ao 

longo da redação, ou seja, um plano formulado é sempre consolidação de 

pesquisa passada e tentativa de organização lógica da exposição do material 

disponível, sendo modificado com a redação. Portanto, para determinar o 

sentido e a contribuição de um manuscrito para a elaboração da obra mar-

xiana, há que se examinar os passos analíticos, o desenvolvimento categorial, 

até que se vislumbre a lógica de conjunto que resulta num plano, método 

de leitura tornado possível somente no final do século passado.

IV

Para concluir, restam alguns comentários sobre a tradução. O 

primeiro deles, o mais importante. Neste livro, para traduzir a pala-

vra Mehrwert, utilizou-se “mais-valor”, e não “mais-valia”. Embora 

“mais-valia” tenha sido incorporada ao dicionário e embora exista sinonímia 

entre “valia” e “valor”, o uso corrente dessas duas palavras é bastante diverso. 

Raramente se emprega “valia” com sentido econômico, sobretudo com o 

sentido de “preço”. De todo modo, o uso de “mais-valor” preserva a coerência 

e a força do texto marxiano, que parte de “valor de uso” (Gebrauchswert) 

e “valor de troca” (Tauschwert) das mercadorias para desenvolver 

9 MEGA, v. II/3.5, p. 1861.

10 Os seis livros seriam: I. Sobre o capital; II. Sobre a propriedade da terra; III. Sobre o trabalho assalariado; 
IV. Sobre o Estado; V. Sobre o comércio exterior; VI. Sobre o mercado mundial e as crises. O primeiro 
livro seria subdividido assim: a) O capital em geral: 1) Processo de produção do capital; 2) Pprocesso 
de circulação do capital; 3) Lucro e juros; b) Seção sobre a concorrência; c) Seção sobre o sistema de 
crédito; d) Seção sobre o capital dividido em ações.
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sua teoria do “valor” (Wert), antes de desvendar a origem do “mais-
valor”. No caso do Manuscrito de 1861-1863, essa questão é ainda 
mais importante, já que Marx define o capital como “valor que se 
autovaloriza”, ou seja, valor que põe mais-valor. 

Na abertura da obra, Marx explica que traduz a expressão inglesa “sur-
plus value” para formular o termo Mehrwert, com sentido diverso dos 
ingleses. Ao longo do texto, empregará com frequência termos como 
Surplusarbeit e Surpluszeit como equivalentes de mais-trabalho (Mehrarbeit) 
e mais-tempo (Mehrzeit). Para diferenciar uma palavra da outra, utilizou-se 
o prefixo “sobre-” para traduzir “surplus-” e “mais-” para traduzir “mehr”.

As citações foram traduzidas tais como se encontram na edição alemã, 
que reproduziu as obras utilizadas por Marx, constantes da bibliografia deste 
volume. Em geral, Marx citava na língua original do autor ou do livro que 
consultava e, com isso, seu texto possui muitas palavras e diversos trechos 
em várias línguas. Tentou-se preservar essa peculiaridade citando, nas notas, 
o texto original e, sempre que possível, mantendo-se palavras isoladas no 
idioma original, com a tradução correspondente nas notas.

Quanto à moeda utilizada, interessante como Marx inicia com o táler, 
moeda de prata que foi utilizada na região da Alemanha do século XVI ao 
início do século XX, geralmente cunhada com ¼ de um marco de Colônia, que, 
por sua vez, pesava meia libra. Ao longo do texto, porém, com uma série de 
exemplos extraídos da bibliografia inglesa, Marx utiliza mais a libra, abreviada 
aqui por “l.”,11 e suas subdivisões, penny (d) – pence, no plural – e xelim(s) .12

Todos os parênteses do texto são de Marx, enquanto os colchetes são 
acréscimos feitos pelo editor alemão. As chaves indicam as marcações feitas 
pelo próprio autor no corpo do texto. Para conservar minimamente a forma 

indicativa do manuscrito, preservaram-se as referências tal qual redigidas, sem 

um padrão rigoroso para nomes de autores, abreviações e marcações de títulos 

das obras. Uma lista completa de obras e pessoas citadas se encontra ao final 

do volume. 

As notas de Marx estão assinaladas com (Nota do autor), as da edição 

original, com (Nota da edição original), e as notas da tradução estão assina-

ladas com (N.T.).

11 A unidade de medida foi abreviada com “lb”.

12 Um libra equivalia a 20s ou a 240d.
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Finalmente, cabe dizer que, se este livro é fundamental para a 

compreensão e gênese da obra marxiana, especialmente considerando 

todo o entulho histórico que dela foi removido desde sua publicação 

original, há quase 40 anos, essa não é sua única virtude. Ele também 

oferece grandes possibilidades para se pensar diversas questões con-

temporâneas, notadamente o progresso técnico e seu vínculo com 

o capitalismo, a perda permanente de valor das coisas, a queda de 

lucratividade do capital, que busca incessantemente extrair mais-valor 

sem trabalho e tem de descobrir sua barreira intransponível: mesmo 

subsumido ao capital, o trabalho continua a ser a fonte da riqueza 

material, mesmo quando parece ter desaparecido, relegado a função 

secundária diante do mundo pujante do capital e suas mercadorias.
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Página 1 do manuscrito, Caderno I.


