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Resumo:

Partindo do legado marxiano e engelsiano de que as ideias da classe dominante são as ideias
dominantes, não é menos verdade que sob a égide do capital, a burguesia consolida sua
hegemonia ao ocupar todas as esferas do poder imprimindo para o conjunto da sociedade sua
idiossincrasia sobre o mundo. Em outras palavras, de forma totalitária via ideário mistificador,
alienante, fetichizado e reificado, perpassa sua ideologia como única forma de pensamento,
negando da luta de classes e, portanto, castrando a potencialidade revolucionária da
construção de uma sociedade superior a ordem sociometabólica capitalista. Em termos
lukácsianos, entendemos a decadência ideológica como um momento específico da evolução
do pensamento burguês no qual nega qualquer possibilidade de emancipação pela classe
trabalhadora, cujas características fundamentais assentam no conservadorismo e no
reacionarismo. Como nos bem demonstra a teoria marxiana de que as contradições do modo
de produção capitalista carregam em si os germes da nova sociedade, acreditamos que as
mesmas armas que foram utilizadas pela burguesia em seu movimento revolucionário, serão
as mesmas armas no movimento revolucionário que rumará, através da ação concreta de
homens e mulheres para a extinção da sociedade de classes.

PALAVRAS-CHAVE: Economia Política; Crítica da Economia Política; Teoria do Valor
Trabalho.



ABSTRACT

From the Marxian and Engelsian legacy that the ideas of the ruling class are the dominant

ideas, it is nevertheless true that under the aegis of capital the bourgeoisie consolidates its

hegemony by occupying all spheres of power by impressing on the whole of society its

idiosincracy the world. In other words, in a totalitarian way through a mystifying, alienating,

fetishized and reified ideology, it permeates its ideology as the only form of thought, denying

the class struggle and thus castrating the revolutionary potentiality of building a society

superior to the capitalist sociometabolic order. In Lukacsians terms, we understand

ideological decadence as a specific moment in the evolution of bourgeois thought in which it

denies any possibility of emancipation by the working class, whose fundamental

characteristics are based on conservatism and reactionary. As the Marxian theory

demonstrates that the contradictions of the capitalist mode of production carry within

themselves the germs of the new society, we believe that the same weapons that were used by

the bourgeoisie in its revolutionary movement will be the same weapons in the revolutionary

movement that will, through the concrete action of men and women for the extinction of class

society.

Keywords: Political economy; Critique of Political Economy; Theory of Work Value

Introdução

Ao partirmos da teoria social e científica inaugurada por Karl Marx consideramos que

na produção social da própria vida, os indivíduos contraem relações independentes de sua

vontade nas quais correspondem às formas específicas de consciência1, ou seja, “o modo de

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

espiritual”2 (MARX, 1982, p. 25).

1Em diversas passagens de Marx (2013; 1982) e Marx e Engels (2007) deixam claro que é o ideal é o material
transposto e traduzido na cabeça do homem, uma vez que “na produção social da própria vida, os homens
contraem relações determinadas, necessárias, necessárias e independentes de sua vontade [...]” (MARX, 1982, p.
25),
2Conclui Marx (1982, p. 25) “Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o
seu ser social que determina sua consciência”.



Se analisarmos na história3, ao produzirem a sua própria materialidade, realizam sob

formas historicamente determinadas pela ação concreta dos próprios indivíduos vivendo em

sociedade.

Portanto, quando se analisa a produção, trata-se de considerações sobre um

determinado estágio de desenvolvimento social no qual o trabalho é confrontado com a forma

historicamente determinada de apropriação do excedente.

Por essa razão, Marx (1982) demonstra que em certa etapa do desenvolvimento as

forças materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes,

incorrendo em uma época de ruptura com as antigas formas abrindo espaço para

transformação social e econômica no qual encaminhará outra sociabilidade, do qual

igualmente erguerá novas formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas, em suma, erguem-

se formas ideológicas que justificam e legitimam essa nova sociedade.

Marx e Engels (1986; 2007) deixaram claro que a história de toda sociedade até os

dias atuais é a história da luta de classes e que a classe dominante perpassa sua ideologia

como se fosse a única ideia4, imprimindo sua visão de mundo a toda sociedade negando toda e

qualquer forma de pensamento que ameace a sua hegemonia de classe.

Ao considerarmos a luta de classes, até que a ideologia burguesa se tornasse

dominante, foi preciso desfraldar novas ideias demonstrando os antagonismos da sociedade

feudal, nesse sentido, concordamos com Lukács (1959, 2010) e não seria incorreto dizer que

na luta contra a ideologia do Ancién Regime, a burguesia desfraldou a bandeira da revolução.

Em sua fase revolucionária, a burguesia clássica empreendeu os melhores esforços

para compreender as verdadeiras forças motrizes da sociedade buscando as contradições da

sociedade feudal e, portanto, apontar para uma nova sociedade.

Desse período de efervescência e inquietude sobre o antigo regime surgem os

pensadores que Lukács (2010, p. 59) elencou como “representantes grandiosos e corajosos da

filosofia burguesa do progresso” revolucionando a ciência, a estética, a literatura, a arte e toda

e qualquer forma que contestou a ideologia que sustentava o ancién regime.

3Marx e Engels (2007), mesmo que ainda fortemente influenciados pela filosofia hegeliana, em uma nota dizem
conhecerem uma única ciência: a ciência da história destacando que a história da natureza e a história dos
homens, embora indissociáveis, cabe destaque à segunda uma vez que se trata de alvo de concepções distorcidas
pela ideologia, sendo a própria ideologia um dos lados da história dos homens.
4 Por ideologia, com base em Lukács (2013), entendemos que é determinada pelas circunstâncias sociais de seu
desenvolvimento, nesse sentido, partimos não no sentido unívoco de falsa consciência, mas da “ambiguidade
sempre furtiva” no que tange à “forma de elaboração ideal da realidade que serve para tornar a práxis social
consciente e capaz de agir” (LUKÁCS, 2013, p. 465).



Desse caldo de efervescência ideológica do período revolucionário burguês que

buscava demonstrar a realidade sem “temor das contradições que pudessem ser esclarecidas”

(LUKÁCS, 2010, p. 53), buscaremos destacar especificamente as implicações no seio das

ciências econômicas, apontado por Rubin (2014) como uma das mais importantes e influentes

formas de propagação ideológica assumindo papel de destaque na retórica assumida pela luta

de classes.

Nessa perspectiva, Netto (1978) sintetiza o conceito lukácsiano de decadência

ideológica no qual descreve a evolução do pensamento filosófico burguês em três estágios

distintos. O primeiro que vai até 1848 no qual a filosofia burguesa clássica desenvolve-se

como uma expressão mais elevada da concepção de mundo burguês, cujas intervenções dos

grandes problemas concretos das ciências naturais e sociais mostraram-se férteis ascendendo

em elevados níveis de abstração da realidade concreta no qual fomentou o caldo de cultura

que desencadearia nas revoluções burguesas, especialmente naquela ocorrida na França em

1789.

O segundo momento descrito por Netto (1978) inicia com a consolidação do poder

político burguês e com a entrada autônoma do proletariado na cena política, nesse período, a

burguesia abandona os valores universais da sociedade e assume a perspectiva conservadora,

ou seja, passa a expressar “seus mesquinhos interesses particulares, ela vê encerrar-se seu

ciclo de atuação progressista e é compelida a compromissos com a reação remanescente para

enfrentar a classe operária”. (NETTO, 1978, p. 17). Ocasião em que Marx (2013) elencou

como “dobre de finados” da Economia Política Clássica.

A partir do momento em que agudiza as contradições da sociedade capitalista e a luta

de classes se afirma no antagonismo entre capitalistas e proletariados e a burguesia se afirma

enquanto classe hegemônica, inicia o terceiro – e atual – estágio da evolução do pensamento

burguês. Nesse estágio,

[...] prolonga essencialmente as características do período anterior, mas
acrescentando-as componentes indispensáveis para, ao mesmo tempo, amenizar a
brutalidade da percepção da chamada crise geral do sistema e tentar esforços de
reação à teoria social que responde à práxis do proletariado. (NETTO, 1978, p. 18)

Portanto, consolidada a decadência ideológica da burguesia a análise da realidade é

fundamentada numa pseudo-cientificidade construída a bel prazer de seus interesses

ideológicos, do qual o objeto de estudo passa a ser interpretada superficialmente pela mera



observação da aparência desprovida de qualquer mediação dialética com a essência. Portanto,

a descrição do real é deformada ao mero sentido subjetivista mistificador.

Entendemos que o discurso econômico em sua fase ascendente, acreditamos que a

teoria do valor-trabalho da economia política clássica foi uma antítese à ideia de riqueza

metalista ou associada à posse da terra, comum no feudalismo. Mas, tão logo a classe

burguesa se consolidou hegemonicamente na conjuntura da luta de classes especificamente

capitalista, abandonou os postulados de sua fase progressista adotando o discurso mistificador

para manter sua hegemonia.

A "teoria da utilidade marginal", elaborada no período imperialista, assinala o
apogeu deste esvaziamento da economia na abstração e no formalismo. Enquanto na
época clássica havia um esforço no sentido de compreender a conexão dos
problemas sociais com os econômicos, a decadência coloca entre eles uma muralha
divisória artificial, pseudocientífica e pseudometodológica, criando assim
compartimentos estanques que só existe na imaginação. (LUKÁCS, 2010, p. 64)

Após a decadência ideológica, a teoria utilitarista é propalada pelo ideário burguês nos

dias atuais como uma verdade irrefutável.

Em nosso entendimento, a teoria do valor trabalho elaborada por Marx traz consigo a

refinada elaboração teórica no qual comprova cientificamente a lógica do modo de produção

capitalista. Estamos convencidos de que através de seu método e de sua elaboração da mais

valia5 encontra-se a chave heurística para a compreensão dialética entre aparência e essência

da sociedade capitalista.

A Economia Política Clássica e o Valor.

Foi na Inglaterra em meados do século XVIII que a humanidade percebeu algo

inédito: a produção em níveis que até então a humanidade nunca havia percebido, pelo fato de

que aos poucos foram retirados os grilhões do poder produtivo das sociedades humanas como

destacam Hobsbawm (2016) e Wood (2001). Nestes termos, é fato consumado de que em

alguns países da Europa Ocidental, a produção para o comércio tornava-se predominante.

O produto da ressignificação estética da transição foi a de destruir o ideário feudal e

substituir pelo novo código moral que correspondia aos interesses da burguesia nascente.

5Aqui concordamos com Lenin (1973) quando diz que a teoria da mais-valia constitui a pedra angular da teoria
econômica de Marx.



Bianchi (1988) diz que durante o século XVII, foi propalada a convicção de que era

impossível controlar as paixões destrutivas da natureza humana pelas convicções morais ou

pela danação eterna, era preciso encontrar novas formas de controle que requeria aprofundar

exaustivamente a deterioração das características da natureza humana.

A nosso juízo, pari passu as reflexões do “fazer econômico” não estavam mais

limitadas à defesa da riqueza do rei absolutista ou do senhor de direitos nobiliários, as

teorizações da economia agora estavam liberadas para pensar sobre a identificação da

acumulação individual associada como motor da riqueza da sociedade.

Ao realizar um traçado histórico considerando os condicionantes gestores da

Economia Política, Belluzo (1987) sintetiza que à medida que a produção se generaliza para o

mercado o problema dos economistas não era o de determinar o bon prix das mercadorias,

mas o de “encontrar uma unidade de medida independente capaz de explicar, ao mesmo

tempo, o valor das mercadorias e a participação dos agentes produtivos no valor criado.”

(BELLUZZO, 1987, p. 22, grifos nossos).

É justamente sobre a unidade de medida independente que gravita, dentro das ciências

econômicas, uma série de debates dentro e fora da academia. Muito embora que não foi a

preocupação principal dos Economistas Políticos Clássicos como Smith e Ricardo.

Para Smith (1988) a teoria do valor-trabalho foi fundamental para conhecer a origem e

causa da riqueza das nações e para Ricardo (1988) como guia às leis que regulam a

distribuição dos produtos entre as classes sociais. No entanto, foi com Marx (1982, 2013), a

teoria do valor-trabalho não foi apenas uma descrição da sociedade capitalista, mas a

reivindicação de que o trabalhador tem direito ao produto do trabalho, pelo contrário “sua

alegação é de que a teoria do valor é precisamente o que explica a exploração.” (ROBINSON,

apud MONTELLA, 2010, p. 03).

O valor, para Smith:

[...] a palavra VALOR tem dois significados: às vezes designa a utilidade de um
determinado objeto, e outras vezes o poder de compra que o referido objeto possui,
em relação à outras mercadoria. O primeiro pode chamar-se “valor de uso”, e o
segundo, “valor de troca”. As coisas que têm o mais alto valor de uso
frequentemente têm pouco ou nenhum valor de troca; vice-versa, os bens que têm o
mais alto valor de troca muitas vezes têm pouco ou nenhum valor de uso. (SMITH,
1988. p. 35, destaques originais).

É nesse sentido que Smith (op. cit.) empreende a investigação dos princípios que

regulam a troca, para isso, ele identifica a medida comum a todas as mercadorias, dessa

maneira ele realiza uma digressão partindo da análise do preço:



O preço real de cada coisa – ou seja, o que ela custa à pessoa que deseja adquiri-la –
é o trabalho e o incômodo que custa a sua aquisição. O valor real de cada coisa, para
a pessoa que a adquiriu e deseja vendê-lo ou trocá-la por qualquer outra coisa, é o
trabalho e o incômodo que a pessoa pode poupar a si mesma e pode impor aos
outros. O que é comprado com dinheiro ou com bens, é adquirido pelo trabalho,
tanto quanto aquilo que adquirimos com o nosso próprio trabalho. (SMITH, op. cit.
p. 36, grifos nossos).

À primeira vista, o conceito de riqueza smithiano parece estar diretamente associado a

valores de uso6, uma vez que ele considerou que “Todo homem é rico ou pobre, de acordo

com o grau em que consegue desfrutar das coisas necessárias, das coisas convenientes e dos

prazeres da vida.” (SMITH, 1988, p. 36), no entanto, ele completa que, esse indivíduo apenas

poderá obter uma pequena parcela dessas coisas mediante o esforço pessoal, enquanto “a

maior parte delas deverá ser atendida com o produto do trabalho de outros, e o homem será

então rico ou pobre, conforme a quantidade de serviço alheio que está em condições de

encomendar ou comprar.” (Ibid., p. 36, grifos nossos). Aqui nos fica evidente duas

particularidades centrais no pensamento smithiano: a concepção de sujeito econômico

propenso à troca e a sistematização de trabalho comandado7.

A partir da elaboração smithiana de trabalho comandado, Carcanholo (2012) diz que o

conceito de riqueza passa a ser percebido como uma relação social de domínio sobre homens.

Se por um lado, Smith (1988) definiu as bases da Economia Política Clássica como a

ciência da riqueza das nações, por outro lado, foi com David Ricardo (1988) que a Economia

6 Embora seja nítida a preocupação de Smith (1988) em direcionar sua investigação no valor de troca, em nosso
entendimento, ele visita com frequência a temática do valor de uso, uma vez que já nas primeiras páginas d’A
Riqueza das Nações ele observa: “O trabalho anual de cada nação constitui o fundo que originalmente lhe
fornece todos os bens necessários e os confortos materiais que consome anualmente. O mencionado fundo
consiste sempre na produção imediata do referido trabalho ou naquilo que com esta produção é comprado de
outras nações. Conforme, portanto, essa produção, ou o que com ela se compra, estiver numa proporção maior
ou menor em relação ao número dos que a consumirão, a nação será mais ou menos bem suprida de todos os
bens necessários e os confortos de que tem necessidade.”(SMITH, op. cit,. p. 11, grifos nossos). A partir dessa
elaboração smithiana sobre a riqueza estar associada a “bens necessários e confortos materiais” surge a
interpretação que desencadearia na teoria do valor utilidade, como iremos abordar mais a frente.
7Com base em Rubin (2014) e em Coutinho (1987), entendemos que a sistematização da divisão do trabalho é
fundamental ao entendimento da elaboração do trabalho comandado smithiano, ele diz: “Observe-se a moradia
do artesão ou diarista mais comum em um país civilizado e florescente, e se notará que é impossível calcular o
número de pessoas que contribui com uma parcela – ainda que reduzida – de seu trabalho, para suprir as
necessidades deste operário. O casaco de lã, por exemplo, que o trabalhador usa para agasalhar-se, por mais rude
que seja, é o produto do trabalho conjugado de uma grande multidão de trabalhadores. [...]” (SMITH, 1988, p.
22). Conclui Smith (loc. cit.) sem a variedade de trabalho empregado, é perceptível que sem a ajuda e
cooperação de muitos milhares não seria possível prover as necessidades da sociedade.



Política assume outra conotação: ela passa a ser a guardiã da distribuição da riqueza entre as

classes da sociedade.8

Portanto, sem se afastar de sua realidade objetiva inglesa do início do século XIX, o

traçado analítico empregado por Ricardo partiu da produção agrícola como determinante da

distribuição aos outros setores9, uma vez que para ele a terra possui certas vantagens sobre

qualquer outra fonte de produção “devido ao excedente que proporciona sob a forma de

renda”. (RICARDO, 1988, p. 38).

Consideramos importante destacar que de acordo com Marx (2013, p. 85), David

Ricardo foi o último representante da Economia Política clássica, no qual converteu,

conscientemente, “a antítese entre os interesses de classe, entre o salário e o lucro, entre o

lucro e a renda da terra em ponto de partida de suas investigações, concebendo essa antítese,

ingenuamente, como uma lei natural da sociedade”.

Nesse sentido, Ricardo (1988) se opôs à ideia de Smith sobre o trabalho comandado e

sustentou a tese do trabalho contido, ou seja, o valor, na concepção ricardiana é determinado

pela quantidade de trabalho despendido na produção de mercadorias, portanto, um

contraponto às formulações smithianas.

Outrossim, embora Ricardo (1988) tenha objetado a proposição smithiana de trabalho

comandado, ele defendeu a formulação de que o valor está diretamente associado ao trabalho

despendido na produção das mercadorias.

8“O produto da terra – tudo que se obtém de sua superfície pela aplicação combinada de trabalho, maquinaria e
capital – se divide entre três classes da sociedade, a saber: o proprietário da terra, o dono do capital necessário
para seu cultivo e os trabalhadores cujos esforços são empregados em seu cultivo. [...] Determinar as leis que
regulam essa distribuição é a principal questão da Economia Política [...]” (RICARDO, 1988, p. 09, grifos
nossos).
9O cerne ricardiano da teoria da terra ou teoria da renda diferencial, do qual partiu de três eixos da economia
política clássica: teoria dos monopólios, da produtividade do trabalho e os rendimentos decrescentes da terra. Ao
elaborar essa teoria, decisivamente aceitando os princípios de crescimento populacional elaborado por Malthus
do qual, em linhas gerais, postulava o aumento geométrico populacional e aritmético da produção de alimentos,
Ricardo (1988) concluiu que o aumento populacional desencadearia uma maior demanda por alimentos, exigindo
a expansão agrícola de terras menos férteis, do qual exigiria maior quantidade de trabalho para produzi-la
elevando os custos na agricultura, que por sua vez, elevaria os preços dos alimentos. Fato que elevaria o valor do
trabalho, que de um lado, desencadearia menos lucros aos empresários capitalistas e por outro, elevaria a renda
dos donos das terras. No entanto, foge as pretensões desse trabalho apontar detalhadamente as lacunas deixadas
por Ricardo (1988), no que concerne à teoria da renda da terra ricardiana, diz Rubin (2014, p. 340) precisaria ser
suplementa pela teoria da renda absoluta, uma vez que ele se equivocou ao supor que as piores terras cultivadas
não geram renda alguma “[...] o proprietário fundiário preferia deixar incultas suas piores áreas de terra do que
dá-las gratuitamente ao agricultor para o cultivo de modo que este possa obter um lucro médio sobre o capital.
Onde toda terra é mantida como propriedade privada e agricultores e proprietários fundiários existem como
classes separadas, mesmo as piores terras cultivadas renderão alguma renda, por menor que esta seja – é por isso
que ela é chamada de renda absoluta. As melhores terras obterão tanto uma renda absoluta quanto uma renda
diferencial (o tamanho desta última dependendo da qualidade da terra em questão, isto é, de sal fertilidade ou
proximidade a um mercado). O desenvolvimento da teoria da renda absoluta coube a Rodbertus e a Marx.”
(RUBIN, op. cit., p. 340). Em nosso entendimento, soma-se o fato de que as técnicas agrícolas nem os
defensivos químicos destinados à melhoria do solo não estavam tão desenvolvidos na época de Ricardo.



A nosso juízo, tanto Smith (1988) quanto Ricardo (1988) o trabalho assumiu o status

de medida real do valor de troca, portanto, sendo concebido como um conteúdo das relações

sociais da sociedade produtora de mercadorias – haja vista que nessa sociedade a produção é

pautada para essa finalidade – dessa maneira, tais relações são explicadas a partir da

equivalência de quantidades de trabalho. Nos fica claro e explícito que ambos entendiam o

valor como uma relação social, tese que seria melhor elaborada nas análises marxianas.

A Decadência da Economia Política Clássica e a Economia vulgar: O valor subjetivo.

Uma vez instituída as bases tanto materiais quanto ideológicas da ordem capitalista na

França e na Inglaterra e tão logo que a luta de classes tenha se mostrado o antagonismo entre

os proprietários dos meios de produção e aqueles que venderiam a sua força de trabalho,

Rubin (2014, p. 291) explica que os ideólogos burgueses “estavam preparados para abandonar

sua fé ingênua na iminente realização e uma ordem natural de igualdade e fraternidade

universais”.

A medida que a sociedade capitalista consolida-se nas ruínas do regime feudal, a

hegemonia burguesa gradativamente nega o progressismo característico de sua fase

ascendente, nesses termos, Hobsbawm (2016) destaca que no período de 1815 a 1848 houve

intensos levantes revolucionárias no mundo ocidental evocando distintas tendências: sejam de

cunho liberal no sentido burguês, ou socialistas nas lutas dos trabalhadores10. Era o fantasma

do comunismo que rondava a Europa como foi apontado por Marx e Engels (1986).

Como resposta imediata viu-se a conversão do discurso progressista da burguesia

preparou o terreno “sobre o qual podia ser fundada e erigida a república burguesa” ao mesmo

10 O período de 1815 a 1848, em termos colocados por Hobsbawm (2016) houve três levantes revolucionários
distintos: A primeira onda ocorreu no quadriênio que seguiu após 1820 centrada na Espanha e Nápoles em 1820
e na Grécia em 1821, cabe destacar que a Revolução Espanhola incorreu na libertação das colônias latino-
americanas. A segunda onda revolucionária ocorrida no período de 1829 a 1834 no qual afetou toda a Europa e
marcou a definitiva derrota da aristocracia pelo poder burguês em toda Europa ocidental, “a classe governante
dos próximos 50 anos seria a grande burguesia de banqueiros, grandes industriais e, às vezes, altos funcionários
civis, aceita por uma aristocracia que se apagou ou que se concordou em promover políticas primordialmente
burguesas [...]” (HOBSBAWM, op. cit., p. 182). E, portanto, a terceira e maior das ondas revolucionárias que foi
um reflexo da segunda onda, no qual Coggiola (2015) acertadamente chamou de policêntrica, a de 1848 no qual,
grupos pequenos burgueses e, em especial, os trabalhadores, representado pelos socialistas, exigiam participação
na sociedade que eles ajudaram a construir. “Para a massa do povo comum [...] sua condição nas grandes cidades
e nos distritos fabris da Europa ocidental e central empurrava-os inevitavelmente em direção a uma revolução
social. Seu ódio aos ricos e aos nobres daquele mundo amargo em que viviam, e seus sonhos com um mundo
novo e melhor deram a seu desespero um propósito, embora somente alguns deles, principalmente na Grã-
Bretanha e na França, tivessem consciência desse significado. Sua organização ou facilidade para uma ação
coletiva lhes dava força. O grande despertar da Revolução Francesa lhes ensinara que os homens comuns não
necessitavam sofrer injustiças e se calar [...].” (HOBSBAWM, 2016, p. 467).



tempo, em que evidenciou o despotismo irrestrito de uma classe sobre as outras classes.

(MARX, 2011b, p. 35).

Enquanto a Economia Política clássica desenvolveu a teoria do valor-trabalho,

argumenta Rubin (2014) que nem mesmo a versão melhorada de Ricardo, não definiu

satisfatoriamente uma teoria dos preços, nesse sentido, ao valer dessa lacuna ricardiana, a

teoria do valor-trabalho foi descartada, convergindo na dedicação integral à vulgar teoria dos

custos de produção, no qual generaliza a visão cotidiana – e mistificada – do empresário

capitalista.

Concordamos com Marx (2013) quando elenca Mill como o ponto de partida da

economia vulgar11, ou ainda, em termos luckácsianos, ele foi a pedra angular da decadência

ideológica burguesa do discurso econômico

Ao grupo de economistas que descartaram a teoria do valor-trabalho, consideravam a

produção como ponto de partida, demonstram Rubin (2014) e Schumpeter (1994) que Jean-

Baptiste Say foi um dos pioneiros a propor explanações sobre o valor que partiam da

perspectiva subjetiva12. Em suas palavras: “a produção, não é uma criação de matéria, mas

uma criação de utilidade” (SAY, 1983, p. 51).

De maneira diferente dos Clássicos, Say (1983) não abordava a produção como

criação de produtos materiais e sim de utilidade, por essa razão, a rigor, ele não identificava

na produção como um processo de criação dos meios de vida, sendo que o trabalho fora

identificado por ele como um fator de produção, do qual juntamente com a natureza e o

capital geram naturalmente valor.

É nesse sentido que Belluzzo (1987) situa que nas últimas décadas do século XIX a

conhecida Revolução Marginalista subverteu os fundamentos da Economia Política

abandonando as leis que regem o movimento capitalista para postular sobre as condições de

11 Mill [...] pretende representar a produção burguesa como forma absoluta da produção, e busca demonstrar,
portanto, que suas contradições reais são apenas aparentes. Por outro lado, busca apresentar a teoria de Ricardo
como forma teórica absoluta deste modo de produção, visando demonstrar a inconsistência das objeções a esta
teoria, feitas em parte por outros, em parte surgidas espontaneamente dele mesmo [...]. Trata-se, simplesmente,
da tentativa de apresentar como sendo existente o que não é. (MARX apud LUKÁCS, 2010, p. 55, grifos
nossos).
12 Ainda que caiba a Say o pioneirismo e o definitivo título de fundador da economia vulgar, como mostrou
Marx (2013) além de Rubin (2014) e Schumpeter (1994), no entanto, Malthus também foi um dos primeiros a
substituir a teoria do valor-trabalho por formulações entre a oferta e demanda ao tentar resolver a lacuna
smithiana (cf. nr. 07 deste trabalho), mostra Schumpeter (op. cit.) que ambos publicaram antes de Ricardo lançar
seus Princípios em 1817. Coutinho (1993, p. 158) destaca que em 1810 Malthus travou relações pessoais com o
até então “emergente no panfletarismo econômico inglês, e a seguir autor de uma consagrada obra teórica”
David Ricardo, tanto que mantiveram correspondência até 1823, ano da morte de Ricardo.



equilíbrio no processo de troca. Assim, os defensores13 dessa perspectiva teórica buscaram de

todas as maneiras deslegitimar a teoria do valor-trabalho em favor de explicações de valores

fixados no conceito de utilidade, categoricamente, nas palavras de um apologeta da burguesia,

“o trabalho, uma vez despendido, não tem nenhuma influência no valor futuro de qualquer

artigo” (JEVONS, 1996, p. 143). Em outras palavras, o valor não é mais entendido como uma

relação social.

O fundamento de que a troca é um princípio racional do indivíduo, caso contrário as

pessoas não refletiriam tanto antes de fazer qualquer troca, como defende Menger (1983),

permitiu aos utilitaristas a generalizar e tornar mais precisa a noção de utilidade como

princípio do valor e defini-la como uma relação entre os incrementos de utilidade de acordo

com as quantidades de bens ou recursos. (BELLUZZO, 1987).

A Teoria do Valor Trabalho e sua vanguarda revolucionária.

Assim como foi em Smith (1988) e Ricardo (1988), é sabido que também não foi o

objetivo de Marx (2013) empreender numa sistematização do valor, seu objetivo era o de

compreender o modus operandi do sistema capitalista14.

É sabido que até chegar na publicação de O Capital, sua Oppus Magnum, Marx

percorreu um longo caminho de intenso acúmulo intelectual, afirma Netto (2011) que a

elaboração de seu método desde o estímulo provocado pelas formulações de Engels (1979)15 o

ocupou “de meados da década de 1840 até a sua morte” (NETTO, op. cit., p. 17) no qual a

Economia Política inglesa, o socialismo francês e a filosofia alemã foram os movimentos

fundantes na formação metodológica marxiana cuja superação a essa tríade se deu através da

crítica.

13 Vai além das pretensões desse trabalho aprofundar nos condicionantes da teoria do valor utilitarista, no entanto
acreditamos ser importante destacar que nas primeiras décadas dos anos setenta do século XIX, informa
Scchumpeter (2014) que W. Stanley Jevons na Inglaterra publica em 1871 A Teoria da Economia Política; Carl
Menger na Áustria lança, no mesmo ano, Princípios de Economia Política; e, finalmente o suíço León Walras
expõe três anos depois seu Compêndio dos Elementos de Economia Política Pura. Em nosso entendimento, tais
obras definiram e orientaram os rumos da economia de acordo com os interesses ideológicos da burguesia
conservadora e reacionária. Em linhas gerais, o pensamento desses três apologetas, temas como riqueza, valor,
mercadoria, terra e capital devem partir do entendimento utilitarista mediante cálculo matemático.
14 “O que pretendo nesta obra investigar é o modo de produção capitalista e as correspondentes relações de
produção e de circulação.” (Marx, 2013, p. 78)
15 Cabe aqui destacar esse importante ensaio engelsiano no marco da Crítica da Economia Política. Escrito entre
finais de 1843 e janeiro de 1844, fica claro em Netto (2015a; 2011) que esse texto é considerado um marco por
exercer profunda influência sobre Marx no qual o orientou para mais um aprofundado estudo da Economia
Política. Sobre esse texto, Coutinho (1997) diz que inaugurou a crítica à Economia Política Clássica.



Já em seus primeiros estudos sobre Economia Política, Marx (2015), embora ainda

com fortes influências do idealismo hegeliano, já concluíra que o trabalho alienado constituía

o produto do trabalho transformado em capital. Embora estamos cientes de que essa

concepção viria a ser desenvolvida com maior fôlego nas obras maduras de Marx, entretanto,

Coutinho (1997) mostra que já havia o entendimento de que o capital é constituído pelo

trabalho.

Para Marx (2013):

Todo trabalho é, por um lado, dispêndio de força humana de trabalho em sentido
fisiológico, e graças a essa sua propriedade de trabalho humano igual ou abstrato ele
gera o valor das mercadorias. Por outro lado, todo trabalho é dispêndio de força
humana de trabalho numa forma específica, determinada à realização de um fim [...].
(Ibid., p. 124).

É fato que foi a partir da concepção marxiana que o trabalho foi percebido como uma

mercadoria, portanto, permutável e portadora de dualidade de valores – de troca e de uso –

deu um novo entendimento à teoria do valor16.

Nestes termos, após a distinção do valor de uso17 e valor de troca, Marx (2013) conclui

que o trabalho que constitui a substancia dos valores que se apresenta na sociedade produtora

de mercadorias trata-se do conjunto das forças individuais do tempo de trabalho empregado

16 A teoria do valor-trabalho marxiana se iniciou justamente na recusa dessa sistematização por parte de seu
autor, Sustenta Mandel (1968) que nos primeiros contatos de Marx com a Economia Política ainda nos
Manuscritos de Paris, é explícito em várias passagens a rejeição à teoria do valor. No entanto, ainda de acordo
com Mandel (op. cit.) a efetiva aceitação se deu na superação das formulações ricardianas e smithianas. “A
conclusão de seus estudos histórico-filosóficos trouxe Marx e Engels exatamente ao ponto de partida da teoria
clássica do valor-trabalho, que Marx reformulará de uma maneira toda particular: o trabalho (abstrato) é a
essência do valor de troca porque, numa sociedade fundada sobre a divisão do trabalho, ele constitui o único
tecido conjuntivo que permite comparar mutuamente e tornar comensuráveis os produtos do trabalho de
indivíduos separados uns dos outros” (MANDEL, op. cit., p. 50).
17 Embora renomados comentadores da teoria marxista como Sweezzy (1983), Coutinho (1993; 1997) e
Napoleoni (2000) deixam implícito que Marx tenha relegado pouca importância ao valor de uso, privilegiando o
valor de troca, concordamos com Rosdolsky (2001) que a análise do valor de uso é tema recorrente na teoria
marxiana, uma vez que o valor de uso é pressuposto para a troca, portanto, para a realização dos valores de troca,
nesse sentido, ele nos convence através de uma longa passagem de Marx: “O que se deve dizer da mercadoria
como valor de uso, eu disse em poucas linhas, tendo destacado, por outro lado, a forma característica sob  a qual
o valor de uso – o produto de trabalho – aparece nela, a saber: uma coisa pode ser útil, e além disso produto do
trabalho humano, e não ser mercadoria. Cria um valor de uso, mas não uma mercadoria, aquele que satisfaz sua
própria necessidade com o produto de seu trabalho. Para produzir uma mercadoria, ele deve produzir não só
valor de uso, mas valor de uso para outros, valor de uso social [...] seria puro disparate, ao analisar a mercadoria
– considerando – se que ela se apresenta, por um lado, como valor de uso ou bem, e, por outro, como valor.”
(MARX apud ROSDOLSKY, 2001, p. 76).



social empregado para produção de uma mercadoria, ou ainda, o tempo de trabalho

socialmente necessário.18

Ao separar o trabalho em diferentes tipos dos quais criam valores de uso e valores de

troca e confrontá-los dialeticamente, em nosso entendimento, Marx (2013) resolveu o

problema que permanecia desde a economia política clássica: a criação de valores de uso e

valor de troca, no qual resolve mistificação de que o valor poderia advir do cômputo

utilitarista.

Dessa forma, concordamos com Teixeira (1995) de que o entendimento do duplo

caráter do trabalho apresentado nas mercadorias torna-se fundante para compreensão da teoria

do valor elaborada por Marx pelo fato de considerar a particularidade específica do modo de

produção capitalista e, portanto, expõe a nu o caráter da exploração do trabalhador em sua

funcionalidade de criar valor excedente.19

No que concerne à gênese do excedente sob os auspícios da sociedade produtora de

mercadorias, Rubin (2001, p. 183) é certeiro ao delimitar que “a mais-valia tem origem na

diferença entre o trabalho objetivado no salário e o trabalho vivo realizado pelo trabalhador”,

em outros termos, o excedente que o capitalista extrai como mais-valia consiste na parcela de

trabalho não remunerada.

Isso quer dizer que o valor da força de trabalho e sua valorização no processo de

trabalho são duas grandezas distintas, o tempo de trabalho não pago ao trabalhador é

justamente o que o capitalista almeja quando compra força de trabalho, eis a forma da

exploração no modo de produção capitalista.

Marx (2013; 2011) ao expor a sua teoria do valor e a origem do excedente em sua

sistematização da mais-valia, nos é claro que ele expôs as contradições do sistema capitalista

cujo papel histórico é o de criar constantemente trabalho excedente mediante a exploração do

trabalho vivo.

18 No caso de considerar isoladamente o valor da mercadoria como tempo de trabalho, poderia parecer que
quanto maior for o tempo utilizado na produção, inclusive pelo indivíduo preguiçoso, inábeis ou com meios de
produção arcaicos, teria valores mais elevados do que as produzidas pelos trabalhadores hábeis. Contudo, Marx
(2013) resolveu esse impasse ao considerar a “força de trabalho conjunta da sociedade que se apresenta nos
valores do mundo das mercadorias” (Ibid., p. 116).
19 Napoleoni (2000), ao remeter uma carta de Marx à Engels em agosto de 1867, portanto, no mesmo ano em que
O Capital foi publicado pela primeira vez, diz que o ponto do duplo caráter do trabalho representado nas
mercadorias, constitui o eixo em torno no qual gira a compreensão da Economia política. “O melhor de meu
livro consiste em (1) (neste ponto se apoia toda a compreensão dos fatos) o duplo caráter do trabalho, realçado
em seguida no primeiro capítulo, conforme se expresse em valor de uso ou em valor de troca.” (MARX, apud
NAPOLEONI, op. cit., p. 119, itálicos originais.)



Considerações Finais.

Amparados na tradição Marxista, mais especificamente em Mészáros (2009) nos é

claro que o domínio consciente das condições materiais e humanas da reprodução social, ou

em outras palavras, o domínio do homem em si mesmo foi regiamente substituída por formas

que assegurassem o autodesenvolvimento científico nos auspícios da hegemonia burguesa,

sobretudo, obedecendo cegamente aos imperativos do valor de troca autoexpansivo.

Por essa razão, compreendemos que a mesma arma que municiou ideologicamente a

burguesia progressista, foi completamente negada assim que conquistara sua hegemonia.

A negação dos postulados da teoria do valor-trabalho e a concepção de valores

subjetivos é explícito a deformação científica e metodológica no qual o discurso foi rebaixado

a uma apologia direta e pretensiosa da sociedade burguesa assentadas no irracionalismo e na

desumanização.

O discurso assumido pela classe dominante, portanto, é aquele que falseia e distorce a

realidade. Apresenta ao trabalhador a inexistência da luta de classes e nega a sua condição de

classe explorada criadora de riquezas. Estabelecendo sua base ideológica consoante com a

reprodução material da vida.

Com base na tradição marxista, entendemos que a condição reificada do indivíduo é

potencializada, o fetichismo da mercadoria, fruto dileto da alienação desse sistema preenche

todos os poros da vida do indivíduo. O trabalhador, por ser a classe explorada, se torna a

principal vítima.

Embora amplamente citada e pouco referenciada, Marx (1975) prova a atualidade de

sua teoria do valor quando diz que até mesmo uma criança saberia que se uma nação parar por

algumas semanas pereceria. E isso é flagrante até os dias atuais e denuncia a validade da

teoria do valor-trabalho. Portanto, defendemos que a teoria do valor amparada em aspectos

subjetivos como a proposta pelos utilitaristas e marginalistas não se adequa e muito menos

explica a realidade na totalidade20, apenas nega o caráter de que é no trabalho a fonte real e

concreta do valor, relegando ao trabalhador o mero papel de consumidor da produção.

À guisa de conclusão, estamos convencidos com base na bibliografia apresentada que

além do discurso filosófico apresentado desde a renascença foi basilar e fundamental na

20 Marx (1982) demonstra que o real é a síntese de múltiplas determinações ao expor a realidade concreta é
preciso um “longo trabalho de explicação progressiva das categorias, partido de suas determinações mais simples
e abstratas, até alcançar suas determinações cada vez mais ricas, complexas e intensas, e assim chegar à sua
unidade, onde o real é reproduzido, então, é a síntese de múltiplas determinações.” (TEIXEIRA, 1995, p. 35)



construção do pensamento do homem burguês e que a partir da consolidação de sua

hegemonia, o discurso que selou as bases feudais, assume o posicionamento reacionário

carregado do mais puro irracionalismo apologético.

Por essa razão, entendemos que a mesma teoria do valor-trabalho que municiou a

burguesia teoricamente em seu processo de hegemonia, fornece a chave-heurística no

processo revolucionário da classe trabalhadora. A nosso juízo, estamos convictos com base

em Lenin (1973) que somente com o entendimento dessa teoria na perspectiva da tradição

marxista, em posse do método do materialismo inaugurado por Marx e assumindo a posição

classista que os trabalhadores assumirão, pela ação concreta e consciente de seu papel

histórico no direcionamento de uma sociedade verdadeiramente emancipada, onde inexista a

exploração do homem pelo próprio homem.
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