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Apresentamos, em sua simplicidade, as três leis férreas de Marx, a saber, a lei do valor, a lei
geral da acumulação capitalista e a lei da tendência a cair da taxa de lucro, conforme nos
expõe Marx em O Capital. Elas fazem parte de um sistema de reprodução teórica, com
categorias abstratas, da sociedade capitalista em movimento histórico na direção de ser
superada por uma forma superior de produção da vida pela humanidade. O proletariado e seus
aliados encontram nelas um suporte para sua ação revolucionária, suporte que condensa a
compreensão alcançada por Marx nos campos da economia, da filosofia e da política
internacional, costurando crise, crítica e ruptura em formulações tendenciais que permitem
compreender, para além da superação das contradições que se impõem, os movimentos
necessários entre elas, na direção de transformar o mundo.



Marx legislador: as três leis férreas
lei do valor, lei geral da acumulação capitalista, lei da tendência a cair da taxa de lucro

Sérgio Farnese

Os duzentos anos do nascimento de Karl Marx, que ora comemoramos, por que não dizer,
com imensa alegria, acontecem em meio a mais uma violenta crise do sistema capitalista, que
só não é a maior porque não será a última. Para a história da filosofia, Marx passa no teste do
segundo século,sendo lembrado. Sem ser esquecido, ou abandonado(1).

Marx já havia passado no teste do primeiro século de nascimento, em plenos pulmões da
esperada Revolução Russa de 1917. Em 1983, veio a segunda prova, os cem anos da morte,
quando ocupou a caneta de eminentes personalidades nacionais, como o hegeliano Padre
Henrique Cláudio Lima Vaz(2), que ajudou a editar o Boletim SEAF número 2 - Marx, no
momento que a FAFICH, da UFMG, recebia na Rua Carangola, 288, a visita itinerante do
Museu Karl Marx, de Trier, instalado na casa em que ele nasceu em 5 de maio de 1818,
reaberto no último dia 6 desse mesmo mês.

Marx ainda está longe de figurar no panteão filosófico reservado a Sócrates, Platão e a
Aristóteles, com seus dois milênios e meio de figuração, mas está a caminho, e o vigor desse
seu primeiro bicentenário aponta, ao modo que ele tanto gostava, uma linha tendencial, no
curso da qual muitos já se perderam e outros tantos, perder-se-ão, engalanados pelos
modismos atuais.Vale ressaltar a pergunta, daqui a 2500 anos, de quais filósofos falar-se-á
como tais? Um por século?  É a grande prova do tempo, experimentada século a século.

Ele intuiu três leis que nos permitem acompanhar, com precisão, o movimento de
mercadorias no seio da oferta e da procura. São leis que apontam suas tendências, seus
processos de formação e dissolução. Legislações processuais e históricas que nos levam a uma
viagem teórica, municiados por categorias econômicas abstratas que parecem sintetizadas do
arcabouço científico e filosófico de até então, numa linha que vai de Aristóteles a Feuerbach,
passando por Kant e Hegel, atirados com voracidade aos achados dos economistas clássicos,
complementados pelas descobertas, na química e na biologia, juntadas por Lavoisier e por
Darwin, sob o impulso das investidas iniciais do proletariado emergente.

______________________________________________________________



(1)“Por isso a filosofia é a rainha dessa festa, descalça, nesse nada hoje disputado espaço teórico, exilado de
modismos  acadêmicos tão reticentes, politizados, propensos a propinas ecomiásticas, banquete desdenhado,
ao modo da parábola bíblica. Quiçá, do frio pálido de sua lápide londrina, Marx nos envie presentes de
aniversário, vetustos ruídos, intuições sobranceiras, serenas, mas ansiosas: e daí? E agora?” (FARNESE,
Sérgio. Bicentenário de Karl  Marx in Estado de Minas, 30 de junho de 2010, Belo Horizonte p.7
disponível em http://observadoressociais.blogspot.com/2010/06/bicentenario-de-karl-marx.html)

(2)VAZ, Henrique Cláudio Lima. Sobre as fontes filosóficas do pensamento de Karl Marx in Boletim SEAF
(Sociedade de Estudos e Atividades Filosóficas), no.2, Marx.Belo Horizonte:Fafich-UFMG, 1982

Como Marx assinalava nos escritos de 1857, à realidade bruta, caótica, cabe um
mergulho com as armas que a teoria oferece para reproduzi-la como um todo ordenado,
compreensível, sem desconhecer que ela permanece dada, fora do cérebro, tão ao gosto das
categorias kantianas. Com os óculos da lei do valor, pedra angular, adentramos nas
contradições capitalistas, na grandeza insondável do mundo das mercadorias, no reinado da
alienação, em busca de resolução de suas antinomias racionais, movidos, como Marx, por
ambições revolucionárias. É como se, munidos de óculos de lentes verdes, víssemos tudo
verde, sem esquecer que as demais cores perduram, aglutinadas, no caleidoscópio translúcido
do não percebido. Ou como dizia Marx, em 1857,

O sujeito real permanece subsistindo, agora, como antes, em sua autonomia

fora do cérebro, isto é, na medida em que o cérebro não se comporta senão

especulativamente, teoricamente.(3)

Vemos aí, de saída, uma dificuldade para tentações ligadas a especulações filosóficas e
até mesmo economicistas. As leis férreas são apontadas, por Marx,  em seu caráter médio e
tendencial, numa dialética de aproximação e distanciamento que vai insinuando um estatuto
epistemológico da metodologia de elucidação do movimento histórico do capital em direção a
um grand finale não determinista. Talvez por isso ele já nos advertisse, na Introdução de 57,

O método  que consiste em elevar-se  do abstrato ao concreto não é senão

a maneira de proceder do pensamento para apropriar-se do concreto, para

reproduzi-lo como concreto pensado.  Mas este não é  de modo nenhum o

processo de gênese do próprio concreto.(MARX, 1978, p. 117)

Desse modo, podemos observar, em muitos ataques que se fazem às leis férreas, uma
incompreensão, ou pelo menos, uma não consideração desse seu estatuto, que Marx se
apressou em apresentar. Em O Capital, não fala o economista, não se trata de um manual de
sobrevivência em meio às reviravoltas da oferta e da procura, ou de um roteiro de destruição
apocalíptica do sistema burguês. Se fala o filósofo, o faz com bastante parcimônia, muito
menos do que gostaríamos de ouvir?

_____________________________

http://observadoressociais.blogspot.com/2010/06/bicentenario-de-karl-marx.html


(3)MARX, Karl Heinrich. Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie(1857-59). São Paulo: Abril,

1978. p.117

Suprimo uma introdução geral que havia esboçado, pois graças a  uma

reflexão mais atenta,   parece-me  que  toda antecipação  pertubaria  os

resultados ainda por provar, e o leitor que  se dispuser a seguir-me terá

que se decidir a ascender  do  particular ao geral.(4)

Empurrados, pelas crises crônicas da sociedade capitalista, a uma viagem sem volta,
acordamos numa espécie de ônibus desgovernado, ônibus que corre na direção de um abismo,
veículo que expele os empresários em bancarrota, do qual saltam os lutadores desanimados,
com data de validade vencida. No seu lugar ressurgem, no meio do proletariado e de seus
aliados, outros motoristas dispostos a pisar no freio, dando um cavalo de pau nessa brincadeira
burguesa com a vida. Numa carta a Klings, de dezembro de 1864, Marx reafirma outro
estatuto para suas intenções no campo da teoria,

Estive  enfermo durante  todo o último ano (atacado de antraz e de

furúnculos). Não fosse   por isso, meu livro, O Capital,  economia

política,  já  haveria  saído. Agora espero terminá-lo, enfim, em uns

quantos meses e assestar, no plano teórico, na burguesia, um golpe

do qual ela nunca recuperar-se-á.(5)

Já no prefácio de 1867, da primeira edição do livro I de O Capital, Marx anunciava o
que debateria nos três livros, a saber, leis naturais da produção capitalista, mas estas leis
naturais, estas tendências que operam e se impõem com férrea necessidade. E para que não
houvesse mais dúvidas sobre seus  intentos teóricos, acrescentou, no mesmo prefácio, que o
objetivo final desta obra é descobrir a lei econômica do movimento da sociedade moderna.(6)

Chama a atenção, em meio à complexidade do tema, dado o torvelinho anárquico dos
movimentos oscilatórios da economia de mercado, a que elas se referem,  a relativa
simplicidade com que Marx elucida o que até então permanecia insondável.

Tratadas em conjunto no livro III, as leis se entrecortam, aparecem e reaparecem em
diferentes passagens, contradizendo, atenuando ou exacerbando seus próprios efeitos, fazendo
par ou polemizando com  noções de economistas clássicos ou de economistas vulgares, até
mesmo se contrapondo àqueles que, compartilhando posições iniciais de Marx, não
conseguiam desatar o nó pendular que aferições médias e tendenciais de observações de longo
prazo podiam tornar evidentes.



___________________________________________________________________________________

(4)Zur Kritik der politischen Ökonomie. Berlin, 1859, Prefácio. São Paulo: Abril, 1978 p. 128

(5)MARX/ENGELS. Brief über Kapital. Berlin:Dietz Verlag, 1954.Tradução Espanhola. Barcelona:
Laia,1974.p.113

(6)MARX, Karl Heinrich. Das Kapital – Kritik der politischen Ökomomie( Ester Band Buch I.
Hamburg,1867)   tradução portuguesa São Paulo: Difel, 1982 Livro I, p.5 e seg.

Mais de uma vez, no meio das explicações e contra argumentações que Marx impõe a suas
próprias afirmações, ao modo do melhor cientista, deparamo-nos com várias das restrições que
se procuram demonstrar contra o arrepio férreo das leis de O Capital, até hoje. Parece que
essas leis teimam em conspirar contra a manutenção imemorial do capitalismo, como o melhor
dos mundos, revelando por dentro dele raízes dos limites de crescimento, como um raio X
tomado em seus sucessivos movimentos ascensionais, seguidos de queda abrupta numa
letargia visceral, prelúdio de um novo ciclo até nova pletora relativa de recursos, de
necessidades e de população, nunca faltando quem se pergunte, como, por quê e para quê, tudo
acontece.

Longe de inspirar um determinismo radical, as leis férreas apontam, por seu caráter
mesmo,  tendencial,  o curso catastrófico que a economia de mercado impõe sobre a vontade
de seus agentes empreendedores, ao arrepio de seus teorizadores mais expressivos, entregando
a chave de ouro ao outro extremo da polarização social, que se vê empurrado a mais uma vez
fazer girar a roda da história milenar da produção da vida. As leis de Marx, quer se queira,
quer se não, jogam ao lado dos trabalhadores na rinha dos enfrentamentos do dia a dia com a
classe burguesa. Por isso mesmo foram a eles apresentadas antes mesmo de levadas ao grande
público, numa reunião da Internacional, em 1865, portanto dois anos antes da primeira edição
do livro I e bem antes de as noções ali expostas aparecerem na edição do livro III por Engels,
em 1894, para exame dos experts. Sua simplicidade, para quem tiver olhos para ver, suscita
reações diversas e até preocupações, como a de um simpático leitor do resumo desta
comunicação que

convida o  autor  à  seguinte  reflexão:  será razoável dizer que três “leis” apresentadas  no

texto  são  “carregadas  de  simplicidade”  como o autor alega enfaticamente?    Há mais de

150 anos os marxistas estão problematizando  essas  complexas  categorias    e  debatem-se

em fervorosas discussões sobre como interpretar  essas “leis”,  como   tratar    suas  próprias

contradições (e não são poucas!), como lidar com as  lacunas dessas leis, como desdobrá-las

e atualizá-las para  pensar o mundo contemporâneo."(7)

Deixemos que Marx venha em socorro do autor dessas mal traçadas linhas,

Embora   a  lei  seja  tão  simples  conforme se patenteia do exposto, nenhum economista

conseguiu  até  hoje  descobri-la,  conforme  veremos  ulteriormente. A economia política

via a  aparência, o fenômeno, e esgotava-se em  tentativas de interpretação contraditórias.



Dada a grande  importância, porém, que essa  lei tem para a produção capitalista, pode-se

dizer que constitui o mistério em cuja solução se absorve a economia política desde Adam

Smith, e que as diferentes escolas, depois dele, divergem nas tentativas de resolvê-lo.(8)

(7) observações de um primeiro leitor do resumo desta comunicação

(8)MARX, Karl Heinrich. Das Kapital. (Dritter Band Buch  III London, 1894). Trad. Cit.,  Livro III, p.244

Essa aparente simplicidade é uma das poucas vantagens do abismo kantiano que separa a
coisa em si da coisa pensada. O comportamento teórico do pensamento científico fica um
pouco à vontade para estabelecer conexões genéticas das categorias simples em direção às
complexas. Reproduzido o concreto dado,  a viagem de  volta ao real irá agitar o arcabouço
categorial sintetizado, como um teste, obrigando o pensamento a se direcionar às mediações e
às alternativas tendenciais, num campo de forças onde se opõem, nos extremos, as tautologias
e os tratados, renovando o movimento dos conceitos  a partir da experiência,  o que, desde
Aristóteles, intriga o conhecimento científico.

Outro fator que estabiliza, após 150 anos, as afirmações teóricas de Marx, deve-se a que,
sua análise, abraçou o capitalismo em estado senil, em seu quarto centenário, do qual Marx
pôde acompanhar por pelo menos meio século estudioso. Teve oportunidades de testar e
retestar, rever e reescrever, de modo que, muita coisa aparentemente inacabada resultasse
dessa abertura a dados mais recentes, para os quais sua teoria estaria sempre voltada. O que
pode parecer lacuna, aqui e ali, nas suas leis, muitas vezes se comporta como os poros, que
absorvem as estatísticas mais recentes, as inovações e novidades impensadas, um colchão
teórico que se amolda, confortavelemente e com intensa avidez, com  o que  com ele se
conforma, e com o que se lhe recusa.

Talvez por isso Marx e Engels tenham despendido, pacientemente, do precioso tempo
que lhes restava para conclusão das publicações de seu interesse, horas infindáveis com
correspondências e reuniões que consolidavam a Internacional, abarrotada de espíritos
generosos e de figuras canhestras que davam o tom de polêmica a assuntos como os aqui
tratados, por exemplo, se os operários deveriam ou não lutar pelo aumento do valor de sua
força de trabalho, traduzido no sobe e desce dos salários. Talvez pressentissem, com toda
razão, na ação política do proletariado, revolucionária ou não, aquela ferramenta teórica
efêmera que agarraria, por instantes privilegiados da história do capitalismo, o cogito e  a res
fugidios. Ou como dizia Marx,

em certas circunstâncias, possa ser necessário comprovar o verdadeiro

estado  da procura  e da oferta,  por exemplo, através de uma greve ou

outro procedimento qualquer.(9)

Não nos ocuparemos, aqui, de objeções, bem formuladas ou não, por diferentes autores
contemporâneos,  às três leis férreas, o que resultaria, por certo, em interessantes observações,



muitas delas encerrando enriquecimento para os estudiosos de O Capital. Outras, não. Cabe
aqui, nesse exercício de comunicação sobre elas, apenas assinalar alguns de seus

______________________________________________________

(9)Idem. Value, Price and Profit (1865)  Trad. Port. In Os Pensadores. Marx. S. Paulo: Abril, 1978. p.70

pressupostos, resultantes de um encontro da filosofia, da economia e da política, no cérebro de
Marx, cuja desconsideração pode limitar a pertinência de  inúmeras críticas, por mais das
vezes bem intencionadas, quando não originárias de apologistas servis da economia de
mercado, que ao negar sua fatuidade, pressupõem sua duração sem fim.

Em O Capital nos deparamos com a exposição de um sistema fechado, que absorve
qualquer crítica e qualquer contradição,  tornando-se, sob certo aspecto, irrefutável, como as
categorias da investigação sobre a razão pura de Kant. Por exemplo: se as mercadorias não se
trocam regidas pela lei do valor, então qual é a explicação? Todas serão benvindas,
principalmente se entre elas houver alguma de robustez considerável. Ou então, se o
capitalismo, até os dias atuais, gera mais riqueza que pobreza, ou traz em si a possibilidade de
desenvolver até o fim uma situação de fartura física e espiritual para todos, por que não o fez
até o momento? E ainda, se a taxa de lucro – questão colocada por Marx – não cai, ou cai
lentamente, qual é a explicação?(10)

Se os apologistas do capital conseguissem explicar, melhor do que Marx, essas questões
por ele levantadas em dezenas de milhares de páginas, publicadas e inéditas, fariam um grande
favor a esse estudioso bicentenário, pois foi isso mesmo que ele buscou nos escritos dos
economistas clássicos e, não encontrando resultados satisfatórios, descreveu suas lacunas,
delimitou seu alcance e, para nossa felicidade, a partir dessa crítica da economia política,
introduziu o seu aporte, que inegavelmente contribuiu, e muito, para iluminar, na rés do chão,
a ação pretensamente revolucionária de personalidades e partidos de seu tempo, que ainda não
se esgotou. Ao que nos leva crer, a resolução das questões mais relevantes que saltam de O
Capital para o mundo real, depende do fim da economia de mercado em escala mundial,
quando nos veríamos ante o encerramento da realidade às avessas, cuja dinâmica esse livro

reproduz. Por isso, tem  cabimento reafirmar, sem medo de errar, o papel de ferramenta
teórica, para a teoria do valor, das  ações políticas do proletariado em direção a uma nova
sociedade, uma espécie de livro V, de O Capital, escrito a muitas mãos, calejadas por
ferramentas  e canetas.(11)

Para este autor, que vos fala, interessa saber até que ponto ele pode alcançar a
eventualidade de parafrasear, com exatidão, rigor e clareza, uma exposição em conjunto das
três leis que constituem o cerne da teoria do valor, de Marx. Tarefa por demais difícil. Mesmo
porque o leitor encontrará, nos três livros de O Capital, de onde partimos, exposições por
assim dizer, insuperáveis, tanto no aspecto didático quanto literário, enriquecido pelas três
traduções disponíveis em português, e daquela em francês, revista por Marx, que se tornaram,
___________________________________________



(10) Cf. Marx, 1982,  Livro III, p.266

(11) “A economia e a política têm um encontro marcado com a filosofia, a fim de firmar a sucessão dos
ideais de liberdade, igualdade e fraternidade das revoluções burguesas. Os marcos desse encontro não
prescindem,  entretanto, de uma base de fartura e provisão das necessidades gerais de toda a sociedade. Até
lá, não se trata de prover o pensamento com receitas futuristas, mas de preparar as condições de um nova
realidade. No dizer de Marx, trata-se de transformar o mundo.” (FARNESE, Sérgio. A Teoria do Valor no
Livro I de O Capital. In Kriterion. Belo Horizonte: FAFICH-UFMG, 1989. vol. XXXI. p.206)

na verdade, novas formas de dizer.(12)

Além disso, para quem não disponha de tempo para embrenhar-se naquelas sedutoras
páginas escritas há mais de 150 anos, vale muito o pequeno livro acima citado, Salário, preço
e lucro, editado em Londres por Eleanor Marx e Pierre Lafargue, onde se encontra, em alto
grau de simplicidade, e não de simplificação, o conteúdo suprassumido de toda a perquirição
de Marx  até aquele momento. Ele, também, ali respondendo ao desafio de exercitar a
exposição, em dezenas de milhares de caracteres, do cerne daqueles resultados obtidos depois
de obstinada perquisição sobre tratados de economia, filosofia, política, levando em conta as
estatísticas oficiais das peripécias do capitalismo desde seu apogeu industrioso e
revolucionário.

A lei do valor simplesmente está calcada no que se pode abstrair, em sua totalidade, da
produção de objetos úteis por toda a história, pois todos são frutos da força de trabalho
humana em ação e cada produto encerra uma quantidade de trabalho, cujo gasto de tempo, em
média, permite sua equiparação com outro . Seja um Robson Crusoé numa ilha solitária, um
servo medieval ou membros de uma sociedade comunista primitiva ou futurista, todos têm em
comum, com os capitalistas, a mensuração prévia do tempo que será destinado à satisfação
produtiva desta ou daquela necessidade. O valor regula as trocas de mercadorias na era do
capital.

A lei geral da acumulação capitalista é também carregada de simplicidade em sua
formulação: mais progresso, mais miséria. Os milhões de fugitivos das guerras que acorrem à
europa, criando ali um novo Congo Belga, são expressão clara do abismo a que estamos sendo
conduzidos pelos magos da Bolsa, para onde todos, uns sem o saber, já estamos a caminho.

Por fim, a lei da tendência a cair da taxa de lucro disputa, com as demais, a auréola da

simplicidade. Derivada da formulação m/v (taxa de mais-valia) e m/C (taxa de lucro), ela
apenas explicita as consequências da composição do capital, onde o capitalista compra cada
vez mais máquinas, insumos e prédios em relação à força de trabalho, que recruta em menor
proporção, o que gera, mesmo sob elevadas taxas de mais-valia e aumento absoluto da massa
de lucros, taxas em queda.

Munidos do vermelho ou verde das lentes que as leis de Marx nos oferecem, podemos
fazer uma viagem proveitosa pela anarquia aparente dos movimentos de mercado do
capitalismo. Muitos gostariam de revogá-las. Marx também. Mas de modo prático, não apenas
teórico. A abolição do sistema capitalista revogará, de uma só tacada, essas três leis que



alentam os coveiros produzidos por ele mesmo, coveiros prenunciados ainda nos escritos da
juventude de Marx e Engels, sob a égide da paixão revolucionária.

_______________________________________________________

(12)Cf. KOTHE, Flávio. A Questão da Tradução. In O Capital. São Paulo: Nova Cultural, 1988. p. 277- 83

A lei do valor tal como apresentada por Marx

No início do Livro I, no capítulo da Mercadoria, Marx explica a natureza do valor,

Vire-se e revire-se à vontade, uma mercadoria:  a coisa  valor mantém-se imperceptível

aos sentidos... Valor é portanto uma realidade apenas social, só podendo manifestar-se,

evidentemente, na relação social em que uma mercadoria se troca por outra.

(MARX, 1982, p.55)

E ainda,

É que,  nas eventuais e flutuantes proporções  de  troca  dos produtos desses trabalhos

particulares, impõe-se o tempo  de  trabalho  socialmente  necessário  à  sua produção,

que é a lei natural reguladora, que não leva em conta pessoas, como a lei da gravidade,

por exemplo, quando uma casa desmorona. (IDEM,  p.84)

A lei geral da acumulação capitalista, por Marx,

Graças ao progresso  da produtividade  do  trabalho social,  quantidade   sempre  crescente

de meios de produção  pode ser  mobilizada  com  um dispêndio  progressivamente  menor

de força humana.  Este enunciado  é  uma  lei  na sociedade capitalista, onde o instrumental

de trabalho  emprega o  trabalhador, e,  não  este,  o instrumental. (IDEM, p.748)

E mais,

todos   os meios   para  desenvolver a  produção   redundam  em  meios  de   dominar    e

explorar  o produtor, mutilam o  trabalhador, reduzindo-o a um  fragmento de  ser humano,

degradam-no  à  categoria  de  peça  de   máquina,  destroem  o  conteúdo de  seu  trabalho

transformado   em tormento; tornam-lhe estranhas as  potências intelectuais do  processo de



trabalho   na   medida  em  que  a este  se  incorpora  a  ciência  como  força  independente;

desfiguram as condições em que  trabalha, submetem-no   constantemente  a  um

despostismo mesquinho  e odioso,  transformam  todas as  horas  de  sua vida  em  horas de

trabalho e  lançam  sua mulher e seus filho sob o rolo compressor do capital.

(IDEM, p.748)

E por fim,

A   lei  que   mantém  a  superpopulação   relativa   ou   o exército   industrial  de   reserva

no  nível adequado  ao  incremento  e  à energia  da  acumulação   acorrenta  o  trabalhador

ao  capital  mais firmemente  do que  os  grilhões de Vulcano  acorrentavam  Prometeu  ao

Cáucaso.  Determina  uma  acumulação de miséria correspondente à acumulação de capital.

(IDEM, p.749)

Ou ainda,

nas mesmas condições que se produz a riqueza, produz-se também a miséria.(13)

A lei da tendência a cair da taxa de lucro, posta por Marx

A mesma taxa de mais-valia,  não  se alterando o grau de exploração do trabalho,

expressar-se-ia em taxa decrescente de lucro, pois o montante do valor do capital

constante e,  por conseguinte, de todo o capital,  aumenta com o volume material,

embora não na mesma proporção.(MARX, 1982, livro III, p.242)

Isso porque,

A tendência gradual, para cair, da taxa  geral de lucro  é portanto  apenas expressão,

peculiar ao modo de produção capitalista, do progresso da produtividade social do

trabalho.(IDEM, p.243)

Explicando melhor,

A lei da taxa decrescente de lucro em que se exprime a mesma  taxa  de mais-valia,

ou  até  uma taxa  ascendente  significa em outras  palavras:  dada  uma quantidada

determinada de capital social médio, digamos, um capital de 100,  a  porção que se

configura em meios de trabalho é cada vez maior, e a que se configura em trabalho



vivo, cada vez menor.(IDEM,  p.246)

_____________________________________________________

(13) MARX, Karl. Misère de la philosophie – Réponse a la philosophie  de la mìsère de M. Proudhon –
par Karl  Marx (Paris, 1847). Tradução portuguesa Lisboa: Escorpião, 1976, p.98

E concluindo,

Assim,  ao  progredir  o modo  capitalista  de  produção, o  desenvolvimeto da

produtividade social do trabalho se configura na tendência  à baixa progressiva

da taxa de lucro e,  além disso,  no aumento  absoluto  da massa  da  mais-valia

ou lucro extraído; desse modo,  no conjunto, ao decréscimo  relativo do capital

variável e do lucro, corresponde acréscimo  absoluto de ambos.

(IDEM, p.255)

Mas, dando voz ao contraditório,

quando  sobretudo  consideramos  a  massa   gigantesca  de  capital  fixo  que,  além

das máquinas  propriamente ditas, entra em todo processo social de produção, vemos

que a  dificuldade com que se têm entretido até agora os economistas, a de explicar a

queda da taxa de lucro,  se transmuta na dificuldade inversa, a de explicar porque essa

queda   não  é  maior ou  mais  rápida.   Devem  estar   em jogo fatores  adversos  que

estorvam e anulam o efeito da lei geral, conferindo-lhe apenas o caráter de  tendência...

Apresentamos a seguir os mais gerais desses fatores adversos.

(IDEM, p.266)

Entra em cena uma nova personagem,

A  chamada   pletora  de  capital  é  sempre  e   essencialmente  a  de  capitais  cujo

montante não compensa a queda da taxa de lucro.   Essa  pletora  de capitais   nasce

das   mesmas   circunstâncias   que   provocam   superpopulação     relativa,    sendo



portanto  fenômeno que  a completa, embora  ambos  estejam  em polos  opostos, de

um lado  capital  desempregado e, de outro,  população  trabalhadora  desempregada.

(IDEM, p.288)

As Três Marias de Marx

Desta feita, Marx nos convida, por meio dessas três leis, a proceder a um passeio pela
sendas inflamáveis do capitalismo da era contemporânea.  Não são a última palavra, palavra
por certo demais difícil de se proferir,  e tudo leva a crer que ele não gostaria de ser mesmo o
último a dá-la. Mas se ninguém se habilitar, o proletariado por certo  o fará. Aguardemos.

Escrever uma comunicação sobre as leis férreas constituiu,  em si, um desafio para os
autores, pois se trata apenas de um exercício de expressar com exatidão, ou não, ou em que
medida, o que foi já bem delimitado por Marx há 150 anos atrás. E aí está o nó da questão.
Somos capazes de comunicá-las? E com que precisão? Chegaríamos realmente a entendê-las,
depois de séculos trabalhando com seus pressupostos? Podemos dizer que sim, e que não.

O leitor agora pode decidir: são simples de dizer ou não, as três leis férreas, essas Três
Marias de Marx? Tentemos exprimir, com o mínimo de palavras, de modo mais lacônico,
essas três leis subversivas da ordem dominante.  Para a primeira, o valor rege as trocas. Para a
segunda, mais riqueza, mais miséria. Para a terceira, a taxa de lucro tende para zero.

E todas elas apontam para onde se dirige o sistema capitalista, quer queiramos, ou não,
pois

não se  produzem  meios de  produção  suficientes  para toda  a  população apta ao

trabalho funcionar nas condições mais produtivas, para reduzir-se portanto o tempo

absoluto   de  trabalho com o volume  e a eficácia  do capital  constante  empregado

durante a jornada.   (IDEM, p. 296)

Ou como  cantava Tia Zélia, da Velha Guarda da Mangueira,

Ai.. ai.. meu Deus! Tenha pena de mim
Todos vivem muito bem só eu que vivo assim.
Trabalho e não tenho nada, não saio do "miserê"

Ai.. ai.. meu Deus! Isso é pra lá de sofrer.

(Babaú / Cyro de Souza)



Uma volta aos textos de Marx faz dizer, a qualquer um, que o rei está nu. Estamos
despidos de entendimento, ficou alguma coisa para trás, uma tradução mais complicada. A
nova MEGA, com seu caderno do livro III inédito, bota lenha na fogueira e põe na geladeira
nossas três traduções, à espera desses inéditos manuscritos dos anos de estudos de Marx
seguintes à redação dos livros publicados. Aguardemos, quiçá afiando nosso alemão
enferrujado.

Como o brilho das Três Marias no escuro azul do céu de uma noite sem luar, as leis
férreas vêm orientando a trajetória do proletariado e seus aliados por entre trevas de barbárie
do capitalismo, trazendo ânimo intelectual até onde talvez só haveria ódio, e ranger de dentes,
pois mostram que vale a pena insistir em sua organização política independente da burguesia,
porque algo passa. E como o jovem Marx, seguimos com otimismo nos olhos, contradizendo,
como podemos, o pessimismo burguês oficial, que vislumbra, ao longe, a perda das chaves de
nossas cadeias. Ou como escrevia Marx, nos Manuscritos de 44,

Este     movimento     prático   pode-se     intuir   nos   seus  mais   brilhantes

resultados,    quando    se  vê     operários(ouvriers)     socialistas    franceses

reunidos.   A   sociedade,  a   associação,  o   entretenimento,  que  novamente

têm  a   sociedade   como  fim,   basta a   eles;  a  fraternidade   dos    homens

não é  nenhuma  frase, mas sim verdade para eles, e a nobreza da  humanidade

nos ilumina  a partir dessas figuras  endurecidas  pelo  trabalho.(14)

Aguardemos.(15)

________________________________

(14)MARX, Karl. Ökonomisch-philosophische Manuskripte.(1844) São Paulo: Boitempo, 2017 p. 146

(15)”Se a crise, a crítica e a ruptura se encontraram no mesmo domínio, filosofia, economia e política
também puderam ser sintetizadas no cérebro de Marx, para a felicidade de seus leitores e daqueles



verdadeiros e anônimos atores do próximo passo da história das sociedades. A águia de Minerva aguarda
atenta o ocaso apolcalíptico do capital,  a fim de alçar voo e dar curso ao recolhimento do que lhe é próprio,
o saber jamais experimentado.”  (FARNESE, Sérgio. A Teoria do Valor no Livro I de O Capital.
Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte: UFMG, 1989 p.190)
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