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— “Então, como se tinham forçado a avançar cambaleando sob esse peso horrível de 

produção desnecessária, tornou-se impossível para eles ver o trabalho e seus resultados 

de qualquer outro ponto de vista que não aquele, a saber, o esforço incessante para 

despender a menor quantidade possível de trabalho na produção de qualquer artigo, 

produzindo, ainda assim e ao mesmo tempo, a maior quantidade de artigos possível. A 

esse “barateamento da produção”, como foi chamado, tudo foi sacrificado: a felicidade 

do operário no trabalho, o conforto mais elementar e a saúde, o alimento, roupas, moradia, 

lazer, divertimento, educação; em resumo, toda sua vida não valia um grão de areia 

comparada à necessidade absoluta de “produção barata” de coisas, grande parte das quais 

nem mereciam ser produzidas. Não, alguém nos diz e temos de acreditar, tal o peso da 

evidência, apesar de muitos dentre nosso povo mal conseguirem acreditar que até mesmo 

os homens mais ricos e poderosos, os senhores dos pobres diabos já mencionados, se 

submeteram a viver entre visões, sons e cheiros que o homem por natureza abomina e dos 

quais foge, para que suas riquezas pudessem aumentar essa loucura suprema. Toda a 

comunidade foi lançada nas presas de um monstro faminto, a “produção barata” imposta 

pelo Mercado Mundial.” 

 

—“Céus! Mas o que aconteceu? A inteligência dos homens e a facilidade de produção 

não encontrarão finalmente a saída desse caos? Eles não se ajustaram ao Mercado 

Mundial para depois imaginar meios para se aliviarem do peso terrível do trabalho extra?” 

 

—Ele sorriu amargamente. “E eles chegaram a tentar? Não sei. Você conhece o velho 

adágio segundo o qual o besouro se acostuma a viver no meio das fezes; aquelas pessoas 

podem ou não ter gostado de fezes, mas com certeza viviam em meio a elas.” 

 

 

 

                                                               William Morris, em “Notícias de lugar nenhum.” 
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RESUMO 

 

Este trabalho analisa de maneira minuciosa a concepção de valor na sociedade 

tipicamente capitalista através da obra O Capital, de Karl Marx e A Teoria da Economia 

Política de William Stanley Jevons. Partindo da leitura dessas obras, há um 

desenvolvimento de aspectos que caracterizam a formação de valor na sociedade 

capitalista para os dois autores em seus escritos, os métodos adotados na abordagem de 

cada um deles e os desdobramentos de suas concepções sobre essa categoria que é 

possivelmente a mais relevante na história da discussão de teoria econômica. 

 

Palavras-chave: Valor, Trabalho, Utilidade, Capitalismo. 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work analyzes in detail the conception of value in the typically capitalist society 

through the work Capital, by Karl Marx and The Theory of Political Economy by William 

Stanley Jevons. Based on the reading of these works, there is a development of aspects 

that characterize the formation of value in capitalist society for the two authors in their 

writings, the methods adopted in the approach of each of them and the consequences of 

their conceptions about this category that is possibly the most relevant in the history of 

the discussion of economic theory. 

 

Keywords: Value, Work, Utility, Capitalism. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A problemática acerca da constituição do que é o valor, representa provavelmente 

o debate mais importante da história econômica. Até o presente momento, diferentes 

tradições opõem principalmente as escolas da teoria valor trabalho e da teoria valor 

utilidade. 

A teoria do valor trabalho tem como expoentes mais conhecidos, Smith, Ricardo 

e Marx, engana-se porém, quem assume que por conta de seguirem a tradição do valor 

trabalho, suas teorias são homogêneas e pouco diversificadas entre elas, a verdade é que 

principalmente neste último autor, a teoria do valor trabalho possui um fundamento 

metodológico substancialmente diferente dos dois primeiros, o que só reforça a 

necessidade do estudo da categoria valor e suas especificidades em cada um dos autores. 

Ademais, a identidade do pensamento desses autores e suas respectivas teorias do valor 

deve-se ao caráter objetivo da constituição de valor para eles, e claro, a ideia de que 

objetivamente essa origem está relacionada ao trabalho. 

A teoria do valor utilidade ganha força com o surgimento de diversas formulações 

elaboradas por diferentes teóricos por volta de 1870, acontecimento que fica conhecido 

como “revolução” marginalista. Entre as diversas teorias notam-se características muito 

semelhantes e decisivas para enquadrar os autores como pertencentes a um mesmo 

movimento, são elas as elaborações teóricas baseadas principalmente no formalismo 

matemático e a ideia de que a economia é uma ciência que tem como objetivo a alocação 

ótima de recursos, se aproximando assim do campo das ciências exatas. Para além disso, 

esses pensadores teorizam o valor de uma maneira subjetivista, diferente dos autores da 

tradição clássica. O valor para esses autores não pode ser adicionado no processo de 

constituição do bem, a valoração só pode ocorrer à posteriori, no contato interpessoal com 

os bens e na análise de seu valor subjetivamente. Assim como na teoria valor trabalho, os 

teóricos da teoria valor utilidade não possuem contribuições homogêneas, diante disso, é 

interessante observar as implicações das abordagens dos diferentes autores dessa tradição. 

A composição do valor é então um objeto de estudo fundamental ao longo da 

história, e não poderia ser diferente na contemporaneidade, sendo assim, revisitar às 

discussões pode ser extremamente proveitoso não somente para compreensão da evolução 

da categoria em questão, como para observar o comportamento da sociedade nos 



10 
 

momentos em que as teorias citadas aqui são mais ou menos aceitas para a reprodução do 

sistema de produção vigente. 

A presente obra conta com uma estrutura de apresentação que fará a exposição 

dos argumentos relativos a concepção do que é valor em Marx, logo no segundo capítulo, 

expondo as categorias valor de uso e valor de troca, e a construção do método dialético 

no raciocínio marxista na mensuração de valores em determinadas proporções de troca. 

Adiante, no terceiro capítulo, a oposição ao argumento de Marx será representada por 

Jevons, e seus argumentos sobre a categoria valor, sobretudo sua abordagem matemática 

e sua formulação de que os valores são, acima de tudo, subjetivos e individuais. O terceiro 

capítulo pretende retomar a discussão do valor em Marx apresentando a relevância 

ontológica dessa categoria no autor, e sua oposição ao tratamento da mesma nos autores 

da tradição utilitarista, aqui, representada por Jevons. Por fim, o quarto capítulo 

apresentará uma breve introdução ao pensamento de Postone e sua relevância para o 

resgate crítico do Marxismo, e o fim da presente dissertação pretende elencar argumentos 

sólidos para posicionar uma das teorias do valor apresentadas aqui como mais frutífera, 

rica e vasta em argumentos em relação a outra, objetivando um juízo de valor consistente 

para esse tema de enorme relevância para o debate da teoria econômica. 

É notório que a construção da categoria valor tem em Marx uma complexa e 

sistemática elaboração, que vai além do estabelecido por autores que antecedem sua obra 

e pode ser considerada robusta e precisa mesmo quando comparada com as teorias do 

valor de autores que o sucedem. 

Uma análise precisa das categorias básicas da obra mais importante de Karl Marx, 

O Capital, pode servir para a compreensão dos desdobramentos estruturais, logicamente 

fundantes do capitalismo. Muitos desses desdobramentos são identificados e analisados 

pelo próprio Marx. 

Para Marcelo Carcanholo (2017), a teoria do valor é algo substancial, fundamental 

e basilar para qualquer teoria que pretenda explicar as determinações comportamentais 

da sociedade capitalista. 

Isaak Rubin (1987), acredita que os conceitos básicos abordados pela economia 

política expressam as relações sociais de produção entre pessoas. Na visão do autor, caso 

seja abordado dessa maneira, a tarefa analítica se dará partindo de três etapas 

fundamentais, são elas: demonstrar que o valor é uma relação social entre pessoas, que o 

valor pode assumir uma forma material e que o valor está ligado ao processo de produção. 
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A investigação de Marx em o Capital, emerge com sua inquietação sobre um 

objeto específico, típico da sociedade em que o autor se propõe analisar, e que possui 

nessa formação social, uma relevância fundamental no modo como nós, indivíduos dessa 

sociedade, nos relacionamos. Se trata da forma mercadoria, aquilo que é, segundo o autor, 

o objeto mais aparente da formação social capitalista. 

Em sua análise da forma mercadoria, Marx revela características desse objeto que 

podem ser perceptíveis aos cinco sentidos, e outras características mais abstratas, que 

fogem da percepção sensorial. São essas as categorias relacionadas às relações sociais e 

especificamente, como se dão as relações sociais no capitalismo. 

Tais categorias serão analisadas neste trabalho e destrinchadas de maneira que 

possa permitir entender o desenvolvimento lógico utilizado por Marx e o método de 

construção do autor para chegar às suas conclusões. 

A análise fundamental das categorias do capitalismo passa pela compreensão de 

uma categoria que não é propriamente específica da formação social capitalista: O valor 

de uso.  Para compreender a formação das mercadorias, que são para Marx aquilo que é 

de mais aparente na formação social capitalismo, é imprescindível que se entenda 

primeiramente o que é um valor de uso e como essa forma se apresenta ao longo da 

história.  

A mercadoria que é analisada pelo seu duplo caráter apresentará também sua outra 

face: o valor. Antes mesmo que a categoria valor seja introduzida, porém, Marx precisa 

realizar os exercícios lógicos que descrevem as proporções de trocas na sociedade 

capitalista, e nesse momento, a descrição de valor da mercadoria será dada pelo valor de 

troca, que fará sentido antes que se estabeleça a conceituação do valor por ser uma relação 

entre duas mercadorias, e por isso está sempre associado ao processo de troca. 

A troca de mercadorias é por sua vez um processo dialético de afirmação de uma 

potência e negação de outra, simultaneamente para ambos os constituintes do processo de 

troca, e é por isso que Marx apresenta nesse ponto um argumento fundamental para a 

diferenciação de sua teoria em relação as demais, argumento que é também chave para 

sua contribuição sobre o aspecto qualitativo de identidade entre as mercadorias: A posição 

do trabalho e seu fundamento ontológico. 

Sabe-se, no entanto, que poucos anos depois da publicação do Capital, ocorreu a 

famosa “revolução” marginalista, que concedeu viabilidade lógica à teoria do valor 

utilidade. Seria de se esperar, a partir desse momento, um amplo embate teórico, amplas 

e profundas discussões sobre a “natureza” do valor. Esse debate, no entanto, nunca 
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ocorreu explicita e diretamente. A teoria do valor utilidade teve ampla aceitação, 

passando a ser tomada quase como um pressuposto auto-evidente. Entre os principais 

expoentes estão os teóricos do valor da abordagem marginalista, adeptos da filosofia 

utilitarista de valor e das concepções que possuem como base rígida o princípio do valor 

medido pela utilidade. 

Jevons é um dos principais representantes da teoria do valor utilidade. É notório 

que Jevons não é mais sofisticado que Walras, por exemplo. Nossa escolha por Jevons, 

no entanto, ocorre justamente por sua abordagem carregada de opiniões fortes, por vezes 

até caricata. É exatamente essa característica de Jevons que o torna o melhor representante 

das ideias com mais ampla circulação em Economia na atualidade. Além disso, seus 

argumentos podem ser expostos de maneira a transmitir uma generalização do que os 

marginalistas e utilitaristas possuem em comum, e mesmo que de maneira caricata em 

alguns momentos, Jevons dá conta de compilar argumentos que fazem parte do núcleo 

rígido de construção teórica de boa parte dos autores dessa tradição, principalmente dos 

que concebem a economia como uma ciência matemática. 

A apresentação dos argumentos de Jevons estará aqui sempre em oposição 

evidente aos argumentos de Marx, mas por vezes também exposto através de 

inconsistências lógicas internas ao seu próprio método, e claro, à filosofia da ciência que 

fundamenta seu saber científico.  

Após a apresentação dos argumentos de Jevons, apresentaremos a interpretação 

de Postone da teoria do valor de Marx. “Tempo, trabalho e dominação social” de Moishe 

Postone, aparece com grande relevância no atual debate do resgate a obra de Marx e suas 

determinações. Ao incluir seu capítulo mais notável1 na dissertação, pretendo elencar os 

argumentos de Postone afim de revelar sua importância para o atual debate das categorias 

de análise em Marx, especificamente na categoria valor. 

Um debate da envergadura da teoria do valor precisa de elementos que deem conta 

de abordar de maneira séria e criteriosa suas determinações, e é por isso, que juízos que 

possam medir de maneira qualitativa o teor do debate entre os autores que tratam sobre 

esse assunto, serão sempre relevantes no campo de discussão das ciências econômicas, 

para o progresso de uma discussão de alto nível de rigor e da compreensão das leis gerais 

que regem a sociedade de nosso tempo. 

                                                           
1 A dialética do trabalho e do tempo. 
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Também por isso, é fundamental que a presente dissertação passe pelo debate 

histórico da teoria do valor e chegue em sua forma mais atual, representada pelas 

sugestões das contribuições de Postone à teoria de Marx, e fundamente o porquê da teoria 

do valor desenvolvida por Marx parece descrever de maneira mais precisa o fundamento 

da categoria valor na sociedade capitalista.  
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2 – A CATEGORIA VALOR NO LIVRO 1 DO CAPITAL 

 

A teoria do valor em Marx é provavelmente a mais densa e complexa formulação 

sobre o que é o valor na sociedade capitalista, e por isso fomentou inúmeras discussões e 

inspirou diversos teóricos a escreverem sobre o tema.  

No início do primeiro capitulo do Capital, volume 1, Marx afirma que a medida 

de riqueza na sociedade especificamente capitalista, é dominada pela forma mercadoria, 

quando afirma que a riqueza nessa sociedade aparece como uma “imensa coleção de 

mercadorias” (MARX, 1996). Podemos extrair daí, que a representação da riqueza, do 

ponto de vista do autor, tem relação direta com a categoria mercadoria, ao menos se 

tratando de uma sociedade predominantemente capitalista. Tão verdade é, que Marx 

reafirma em seguida a importância da mercadoria como um representante de riqueza, 

afinal, começa a investigação de sua obra a partir dessa categoria, a mercadoria. 

Para Marx (1996), a mercadoria é um objeto externo, uma coisa, a qual pelas suas 

propriedades, satisfaz as necessidades humanas de qualquer espécie. Essa afirmação, 

parece dizer que a mercadoria é, antes de tudo, uma coisa com propriedades físico 

químicas, algo material e que por ter propriedades materiais quaisquer, satisfazem 

necessidades humanas das mais determinadas naturezas, mas que a realização dessas 

necessidades está condicionada a sua “forma objeto”, isso é, para que satisfaça as tais 

necessidades, é primordial a existência da mercadoria como coisa física, como objeto e 

não somente como uma ideia ou conceito. 

Marx destaca que a natureza das necessidades pouco importa, qualquer que seja a 

fonte da qual ela é derivada, é passível da análise de satisfação das necessidades via 

mercadoria, ou seja, esse objeto é capaz de suprir os anseios de quem os demanda 

independente da natureza que as necessidades tenham ou venham a ter (MARX, 1996). 

Em um nível menor de abstração, Marx destaca como reforço à sua afirmação 

anterior, que a problemática não trata de como o objeto satisfaz as necessidades dos 

indivíduos, se diretamente como meio de consumo ou como meio de produção (deixando 

a entender que uma mercadoria pode também ser vista como um objeto útil produtor de 

objetos úteis, ou se não produtor, ao menos um facilitador de produção). 

“Cada coisa útil, como ferro, papel etc., deve ser encarada sob duplo ponto de 

vista, segundo qualidade e quantidade. ” (MARX, 1996, p.165) 

 

Marx sugere (1996) que irá trabalhar em sua investigação, enxergando objetos 

úteis como passíveis de assumirem, ao menos, duas formas, afinal, defende que teremos 
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que analisar sob um duplo ponto de vista: Qualidade e Quantidade. Vale destacar, que na 

frase acima, o autor não diz que a mercadoria deverá ser encarada em um duplo ponto de 

vista e sim, a coisa útil. Há nesse ponto uma distinção entre coisa útil e mercadoria, uma 

constatação que pode ser feita se analisarmos a diferença do uso de vocábulos por Marx, 

e não se trata apenas aqui de um recurso linguístico. Ainda que coisa útil e mercadoria 

preservem uma identidade entre elas, Marx ressalta com essa diferenciação que não 

podemos enxergar ambos como uma mesma coisa, não se trata de um uso de sinônimos, 

parece mesmo que o autor faz questão de separar já nessa introdução o que é uma coisa 

útil e o que é uma mercadoria, ainda que uma mercadoria tenha de ser essencialmente, 

antes de tudo, uma coisa útil. 

Marx destaca que cada objeto útil pode ser constituído das mais diversas 

propriedades, pode, portanto, possuir composições das mais variadas, e sendo assim, 

podemos perceber que apesar de todos os objetos úteis terem em comum o fato óbvio de 

serem objetos de uso, a qualidade desses objetos pode ser das mais diversas, afinal, com 

diferentes composições podemos imaginar que suas características úteis não serão pouco 

variadas (MARX, 1996). 

Cada objeto útil é, portanto, igualmente um objeto de uso para cada utilizador 

desse objeto, porém, a finalidade do uso pode, e deve ser distinta, pois tem relação direta 

com a composição material desse tal objeto. Não podemos uniformizar suas 

características úteis e sim o conceito de que todos têm em comum o fato de satisfazer as 

necessidades humanas das mais variadas espécies. Para necessidades das mais variadas 

espécies, temos também objetos das mais variadas espécies e o conceito então, diz 

respeito ao fato dos objetos das mais variadas espécies terem em comum a capacidade de 

satisfazer necessidades. 

Marx afirma, que descobrir os aspectos úteis, isso é, a capacidade contida no 

objeto de qualquer espécie que satisfaça as necessidades humanas, é um ato histórico 

(MARX, 1996). Parece que o autor quer afirmar que a evolução da relação do homem 

com a natureza pode permitir ao homem compreender melhor a composição do espaço 

em que vive, e, partindo disso, pode descobrir também como cada parte específica da 

natureza, pode ser utilizada para satisfazer sua necessidade como homem, ou a 

necessidade de outros homens. O fato histórico aqui parece estar ligado à propriedade de 

se tratar de um fato social, uma descoberta que passa a possuir um sentido como um 

conceito justamente por se tratar de uma descoberta social. 
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“Coisas têm uma intrinsick vertue“ (isto para Barbon é a específica designação 

para valor de uso) ”que é igual em toda parte, assim como a do ímã de atrair o 

ferro" (op. cit., p. 6). A propriedade do ímã de atrair ferro só se tornou útil 

depois de descobrir-se por meio dela a polaridade magnética. ” (MARX, 1996, 

p.165) 

 

Observa-se que a capacidade de se tornar um objeto útil, deve passar por esse 

processo histórico de compreensão do que o tal objeto pode ofertar para satisfazer as 

necessidades dos homens.  

Para além disso, o autor destaca que a outra parte analisada2, que tratará da 

quantidade de um objeto útil, só pode ser estabelecida mediante a um mesmo processo 

histórico. É com a compreensão das características de um objeto frente às nossas 

necessidades que podemos compreender a qualidade de um objeto, e é também partindo 

da qualidade que podemos estabelecer socialmente um conceito que quantifique esse 

objeto. 

O autor diz que a diversidade das medidas se origina em parte da natureza dos 

objetos a serem medidos, e aqui está se referindo às suas propriedades físico químicas, 

possibilidade de fracionamento, diluição etc; todos os aspectos ligados a composição 

natural do objeto, e em parte da convenção social, nesse caso está se referindo a como 

enxergamos esses objetos como coisas, e já após definir suas características úteis a nós, 

passamos para o ponto seguinte, e conseguimos definir e diferenciá-los em quantidades 

em uma medida socialmente aceita, que faz sentido como um conceito. 

“A utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso. ” (MARX, 1996, p.166) 

 

Chegamos aqui à conceituação de valor de uso. Na frase supracitada Marx dá um 

passo adiante em relação ao que trabalhou nos parágrafos anteriores, quando estava 

falando sobre “objetos de uso”.  

Podemos ler então, partindo de agora, objetos úteis como valores de uso, e não 

esquecer de toda a construção argumentativa do autor para chegar até aqui.  

Na frase destacada, fica claro, por exemplo, como Marx liga a utilidade, que foi 

desenvolvida como algo dependente da compreensão do homem sobre as particularidades 

do objeto para satisfazer suas necessidades, à própria definição de coisa útil, formando 

assim, algo chamado de valor de uso. 

                                                           
2 Lembrando a frase de que o autor analisaria os objetos úteis sobre um duplo ponto de vista e destacamos 

até aqui apenas um deles: o aspecto qualitativo. 
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A utilidade de um objeto não paira no ar, é o que diz Marx, sendo assim, 

percebemos que a utilidade parece aqui um conceito que tem um teor objetivo, não 

podendo assumir uma determinação subjetiva, ou ele serve para tal ação, ou serve para 

outra tal ação, evidentemente pode servir para uma ou mais ações, mas são ações objetivas 

que dependem fundamentalmente da composição material do objeto. 

Ao afirmar que a utilidade não paira no ar, o autor parece estar afirmando que a 

utilidade é uma medida que sai do objeto para o indivíduo, não do indivíduo para o objeto 

e por isso como já citei, tem um caráter objetivo ligado à sua materialidade.  

O valor de uso de uma faca não pode ser escovar os dentes, e o valor de uso de 

uma escova de dentes não pode ser cortar um pedaço de carne, portanto, não depende do 

que estamos dispostos a fazer com o objeto de uso, depende da relação material desse 

objeto com a função a qual estamos inclinados a fazer, depende da materialidade objetiva 

de cada objeto útil. 

Ao questionar o paradigma colocado acima, poderíamos dizer que a utilidade é 

subjetiva, tal como é colocado por autores da tradição utilitarista, entre eles, Jevons, que 

será objeto de estudo do presente trabalho mais adiante.  

Diante da subjetividade da utilidade podemos afirmar que parte de cada indivíduo 

em relação a um objeto, sua respectiva capacidade de satisfazer necessidades humanas. 

Partindo dessa premissa, teríamos a possibilidade de usar uma faca para escovar os dentes 

e usar uma escova de dentes para cortar um pedaço de carne, afinal, a atribuição de 

utilidade partiria do indivíduo para o objeto útil, ou valor de uso. Convenhamos que o 

resultado do experimento exemplificado não seria dos melhores, portanto, está mais que 

claro que a relação de utilidade de um objeto é absolutamente objetiva, parte do objeto 

para o indivíduo e mesmo que o objeto em questão possua mais de uma utilidade, essa 

utilidade tem relação com sua materialidade e não com a subjetividade do indivíduo em 

relação a ela. 

A utilidade de um objeto não pode, portanto, existir sem o próprio objeto, ela não 

pode habitar em outro lugar que não na carcaça de cada valor de uso, de cada objeto útil. 

Marx (1996), diz que a mercadoria como corpo, como estrutura física, objeto, é um valor 

de uso. 

Esse é então, o caráter material da mercadoria, pois traz consigo toda definição já 

estabelecida para valor de uso, se trata da forma como esse objeto (aqui já como forma 

mercadoria), pode satisfazer as necessidades humanas de maneira direta, através da 

materialidade do fato. 
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O caráter útil, como vimos, não leva em consideração se o objeto requisitou pouco 

ou muito trabalho ao homem que o produziu, se foi feito com mais ou menos maestria, 

leva em consideração apenas a qualidade desse objeto de servir como algo útil, capaz de 

satisfazer as necessidades. 

“O exame dos valores de uso pressupõe sempre sua determinação quantitativa, 

como dúzia de relógios, vara de linho, tonelada de ferro etc. Os valores de uso 

das mercadorias fornecem o material de uma disciplina própria, a merceologia” 

(MARX, 1996, p.166) 

 

Marx faz a afirmação supracitada e parece dizer, em outras palavras, que para 

examinar os valores de uso para além da sua capacidade demonstrada pelo autor de 

fornecer utilidade a indivíduos, só resta analisar sob um segundo ponto de vista, enxerga-

lo como quantidade de alguma qualidade3. Isso é, valores de uso podem ser examinados 

como qualidades, mas para ir além disso, definimos como quantidade de algo que fornece 

uma qualidade X, Y ou Z, como no exemplo acima temos uma dúzia de relógios, uma 

medida quantitativa para examinar um conjunto de 12 objetos úteis. Vara de linho, medida 

de quantidade para um objeto de outra propriedade com outras qualidades e tonelada de 

ferro, mais uma medida quantitativa que vai além da qualidade e define a quantidade do 

objeto que possui uma determinada qualidade. 

Marx afirma que os valores de uso são realizados apenas no uso ou no consumo, 

pois antes disso, são apenas potências de ser, e tudo que pode ser, pode também não ser. 

Suas qualidades como objetos úteis só podem ser assim empregadas no momento de sua 

utilização, não possuindo, portanto, a capacidade de ser para o indivíduo portador desse 

valor de uso, mais do que um valor de uso, objeto útil para satisfazer suas necessidades. 

Os valores de uso são para Marx (1996), o conteúdo material da riqueza, qualquer 

que seja a forma social desta. Em qualquer que seja a sociedade, a materialidade da 

                                                           
3 Quando se estabelece um conceito que define um objeto como algo que possui uma qualidade, as 

diferenças entre o conjunto de objetos da mesma natureza são abstraídas, sobrando a identidade entre eles. 

A identidade entre os objetos assim, permite quantificá-los como objetos de uso elevando o que há de 

comum entre eles, e permitindo que sejam quantificados.  

Uma cadeira é um objeto útil e sua qualidade como cadeira permite que seja igualado a outras cadeiras de 

diferentes composições, mas com a generalização conceitual, são todas um objeto útil chamado cadeira. O 

objeto útil cadeira então pode ser descrito em termos de quantidade, pois diz respeito ao conceito “cadeira”, 

onde todas as cadeiras das mais variadas qualidades estão incluídas.  

Parece que o processo lógico indica que há prioridade na sequência dos fatos em definir primeiro, a 

qualidade de um objeto, e uma vez definida a qualidade do objeto poderia se falar sobre sua quantidade. 

No entanto, na prática, a análise das categorias é simultânea, eles aparecem na realidade de forma 

simultânea e só há como afirmar uma qualidade de algo que possa ser quantificado assim como só há como 

contar coisas que contêm qualidades.  
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riqueza está relacionada a capacidade de satisfazer necessidades e, portanto, intimamente 

ligada ao valor de uso. 

Na sociedade examinada por Marx na obra O Capital, o capitalismo, os valores de 

uso não constituem apenas a riqueza, não são apenas a representação material e objetiva 

da riqueza, eles são também os portadores materiais dos valores de troca, servem de 

carcaça para essa outra categoria que será destrinchada pelo autor. 

“O valor de troca aparece, de início, como a relação quantitativa, a proporção 

na qual valores de uso de uma espécie se trocam. ” (MARX, 1996, p.166) 

 

Para esclarecer o trecho acima, podemos dizer que a categoria valor de troca diz 

respeito a uma relação quantitativa entre valores de uso de diferentes espécies, pois como 

já vimos no início da discussão, valores de uso podem ser constituídos de diferentes 

propriedades de diferentes naturezas e, portanto, o valor de troca parece ser, por essa 

definição supracitada, a relação pela qual os valores de uso podem se relacionar 

comparativamente em termos de quantidade, afinal, não faz sentido comparar 

qualitativamente objetos de distintas utilidades, a menos que possamos definir a utilidade 

a qual estamos buscando4, excetuando essa materialidade funcional objetiva, faz pouco 

sentido comparar objetos por suas qualidades. 

O valor de troca, é a mensuração quantitativa da relação entre valores de uso, uma 

relação que expressa o intercâmbio entre dois objetos uteis de diferentes espécies, e é 

importante dizer que se trata de uma relação mutável, que tem uma trajetória de mudanças 

tendenciais no tempo e no espaço (MARX, 1996). 

É nessa categoria que podemos perceber como expressar um objeto em relação a 

outro, é aqui que conseguimos por definição entender que objetos uteis, de qualquer 

espécie, podem seguir um padrão para sua mensuração em outro objeto, sem parecer mera 

causalidade ou acidente. 

“Determinada mercadoria, 1 quarter de trigo, por exemplo, troca-se por x de 

graxa de sapato, ou por y de seda, ou por z de ouro etc., resumindo por outras 

mercadorias nas mais diferentes proporções. Assim, o trigo possui múltiplos 

valores de troca em vez de um único. “ (MARX, 1996, p.166) 

 

                                                           
4 Podemos dizer que uma faca é melhor que uma escova de dentes, mas se estivermos tratando da qualidade 

de cortar carnes. Podemos dizer que uma escova de dentes é melhor que uma faca, se estivermos tratando 

da qualidade de escovar os dentes. 
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Uma mercadoria é, portanto, não apenas a sua própria representação como objeto 

útil, é justamente sua qualidade de valor de troca, inserido no seu portador material, o 

valor de uso, que lhe permite assumir uma combinação em outras mercadorias. 

A mercadoria inserida em uma relação de troca não representa somente a sua 

qualidade, isso só será aplicável para quem está interessado em assumi-la como um valor 

de uso5 , ela representa no momento de troca, uma permutação com uma série de outros 

objetos úteis de outras naturezas, e pode valer, como é relatado na frase de Marx, uma 

imensa combinação de frações ou números inteiros de outras mercadorias. 

Porém, as proporções de trocas das mercadorias que relatamos aqui devem possuir 

algum tipo de mensuração, pois o processo de troca, nada mais é do que a igualdade de 

um bem relativo a outro em determinada proporção. Sendo assim, como seria possível 

definir essa igualdade? Como seria possível comparar coisas que são essencialmente 

distintas, apesar de possuírem o elemento em comum de satisfazer as necessidades?6 

Os valores de troca necessitam então de uma verdadeira fonte de igualdade, um 

motivo concreto e objetivo para que possamos considerar a igualdade entre esses objetos. 

Os valores de troca fazem então uma igualdade por meio do processo de troca de 

conteúdos de diferentes espécies, algo como uma igualdade entre não iguais, e é 

justamente por esse fato que esse processo pode possuir uma relevância analítica, afinal, 

faria pouco sentido descrever um processo de troca entre objetos de mesma natureza e de 

mesma utilidade prática, como descrever a troca de uma faca por outra, uma pedra por 

outra, um relógio por outro, se considerarmos homogêneos todos esses produtos citados 

acima, não faria o mínimo sentido uma troca entre eles, um processo de igualdade entre 

iguais. 

A igualdade entre não iguais, por outro lado, permite que todos esses objetos 

supracitados sejam trocados não por objetos idênticos a eles, e sim por objetos 

qualitativamente distintos e, possivelmente, também quantitativamente distintos (a 

depender da proporção das trocas). Seria, portanto, a descrição da igualdade entre uma 

faca por uma pedra, uma faca por um relógio, um relógio por uma pedra e etc. 

"Nada pode ter um valor de troca intrínseco" (BARBON, N. Op. cit., p. 6), ou, 

como diz Butler: “O valor de uma coisa é justamente tanto quanto ela renda.”* 

* Modificação de um citado da epopéia Hudibras de Samuel Butler. Parte 

                                                           
5 Não é o caso do seu portador, dono no processo de troca, afinal, caso fosse exercer da mercadoria sua 

propriedade útil, seu valor de uso, não estaria lançando mão de seu valor de troca, afinal, no momento da 

troca, a mercadoria só tem para ele uma característica útil: a de ser valor de troca. 

6 Em comum, satisfazem necessidades, mesmo que sejam necessidades distintas. 
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Segunda. Canto I. (N. da Ed. Alemã.) (MARX, 1996, p.166 apud BARBON, 

p.6) 

 

A frase acima, é utilizada por Marx como uma nota de rodapé, e deixa claro que 

a natureza do valor de troca é justamente a expressão de algo por um outro algo, não se 

trata de algo imóvel, imutável ou intrínseco, algo contido no corpo da mercadoria de 

forma natural, e sim algo que só pode ser expressado quando relacionado a outra 

mercadoria, mais especificamente, uma relação social que medeia o contato entre as mais 

distintas mercadorias. A forma de expressão de uma mercadoria em uma outra mercadoria 

qualquer é o chamado valor de troca. 

É ainda mais interessante, se utilizarmos a frase citada por Marx, para examinar 

valores em quaisquer que sejam as sociedades. 

Perceberemos nessa análise que valores intrínsecos significariam uma existência 

também intrínseca de sociabilidade, afinal, valor nada mais é do que uma categoria social, 

que só faz sentido se analisada à luz da sociedade. 

A passagem ilustra ainda, um combate a erros de interpretação da obra do próprio 

Marx, principalmente àqueles que acreditam que o valor de troca ou mesmo o valor de 

uso são categorias “eternas” e imutáveis, ou seja, ainda que um valor de uso ou um valor 

de troca não existam como um conceito em uma sociedade, eles poderão vir a existir em 

outra, e em sua materialidade está a explicação dessa possível existência eterna. 

Como exemplo, temos um fio de cobre, que por anos foi um valor de uso limitado 

a sua capacidade de resolver os problemas demandados pela socialização em que estava 

inserido. Na descoberta do fio de cobre, não estava explicita a sua utilidade como 

excelente condutor de eletricidade, e, portanto, durante anos o fio de cobre foi apenas 

mais um objeto, cujo a utilidade não era compreendida pelo homem. 

Anos depois, a utilidade do fio de cobre como condutor de energia é 

inquestionável, e há utilização em massa desse objeto, com a finalidade específica de 

conduzir eletricidade de maneira eficiente. 

Poderíamos dizer que o fio de cobre sempre teve um valor de uso tal como o 

verificado hoje? Que em sua materialidade estava implícita todo seu potencial de atingir 

o atual valor de uso, e que isso vale para todos os objetos que venham a ser descobertos? 

Ora, afirmar isso seria contra a concepção da categoria valor como uma categoria 

especificamente social. O valor de uso é tão mutável quanto qualquer valor, e isso 
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depende do que a sociedade como um todo tem para si como valor no momento em que 

a análise é feita.7 

Marx utiliza ainda como exemplo a relação entre duas mercadorias de distintas 

composições, são elas o ferro e o trigo. Diz o autor, que o trigo pode se expressar no ferro 

como um valor, não necessariamente estaríamos tratando de uma proporção de paridade 

exata, um para um, como já citado aqui, podemos realizar esse intercambio nas mais 

variadas proporções, mas o que interessa aqui é o que o autor observará logo em seguida. 

Karl Marx observa que esses produtos no momento de troca representam uma 

igualdade, o acordo da troca nada mais é do que reconhecer e afirmar uma mercadoria 

como igual a outra em determinada proporção, resta saber então, qual é o fator que torna 

possível essa igualdade e o porquê podemos equiparar objetos de uso de diferentes 

utilidades em uma relação de igualdade. 

A equação 1 quarter de trigo = a quintais de ferro, nos mostra que há um ponto 

em comum entre o trigo e o ferro, há nessa relação uma grandeza que pode igualar ambos 

os valores de uso nessa comparação, tornando essa equiparação, uma relação de troca e 

tornando esses valores de uso, valores de troca. 

Para expressar melhor seu argumento, Marx recorre ao exemplo das figuras 

geométricas. 

“Um simples exemplo geométrico torna isso evidente. Para determinar e 

comparar as áreas de todas as figuras retilíneas tem-se que decompô-las em 

triângulos. O triângulo, por sua vez, reduz-se a uma expressão completamente 

diferente de sua figura visível — a metade do produto de sua base pela sua 

altura.” (MARX, 1996, P.167) 

 

O que o autor está expressamente pontuando, é que qualquer que seja a relação de 

igualdade entre não iguais, o que se ressalta, é o ponto de igualdade entre as coisas 

comparadas, o ponto de identidade entre os artigos que servirão de análise.  

                                                           
7 Através desse raciocínio podemos compreender também como concepções filosóficas clássicas que 

definem o homem como um ser egoísta parece equivocada. 

O egoísmo é um valor como qualquer outro valor, formado pela sociedade, e em seu lugar poderia estar a 

bondade, a igualdade, a fraternidade, a maldade e etc.  

Ao afirmar que por natureza somos egoístas, estaríamos afirmando que o homem, em seu princípio, já nasce 

com uma característica que é socialmente específica, e para que haja uma característica socialmente 

específica, deveria haver uma sociabilidade específica que definisse o egoísmo como um valor, e um valor 

presente naquele homem. 

Ainda que haja um consenso sobre os valores dos homens desse tempo específico, e que o egoísmo seja 

uma característica inquestionável, não pode se dizer o mesmo sobre o homem genérico, o indivíduo que 

teve sua gênese antes mesmo da criação do valor “egoísmo”. 

Carece de lógica então a afirmação de que um homem poderia nascer com um valor intrínseco, afinal, 

qualquer que seja o valor, só pode ser analisado sob as lentes da socialização, e o mesmo argumento dos 

valores de uso eternos serve para esta passagem. 
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Um quadrado pode ser expresso como igual a outro quadrado, mas isso não nos 

diz nada, não nos entrega nada de maior relevância em relação ao que já sabíamos, mas 

se fizermos o mesmo exercício afim de descobrir o que mais podemos igualar a um 

quadrado, perceberemos algo como o que se tem a seguir: 

 

Figura 1 – Quadrado perfeito dividido em dois triângulos simétricos 

 

 

 

 

 

FONTE: Elaboração própria. 

 

A figura acima nos mostra que um quadrado pode ser reduzido a uma comparação 

com uma outra figura em determinada proporção. 

Vemos que um quadrado pode ser também igual a dois triângulos.  

Temos nessa relação uma igualdade entre figuras, que a princípio, são distintas, 

mas ao se agruparem nessa composição, formam uma igualdade por conta da operação 

da soma, e é por isso que podem ser expressas como iguais8, pois há entre elas uma 

identidade, ambas são iguais a uma terceira, nesse caso, possuem diferentes formatos, 

mas ambas são iguais pela circunstância de estarem envolvidas em uma operação 

matemática, que ressalta o ponto de identidade entre as figuras que essencialmente são 

distintas.  

Podemos citar como exemplo também relações numéricas e operações 

matemáticas. Seguindo a mesma lógica, podemos afirmar que 1=1, porém essa obvia 

igualdade já nos mostrou que há pouco a se absorver desse tipo de relação básica, é uma 

igualdade entre coisas perfeitamente iguais. Podemos analisar então o 0,5+0,5=1 ou 

1/2+1/2= 1, percebemos que temos de um lado dois números e uma operação, e de outro 

lado temos apenas um número. O que esse fato nos mostra, é que a segunda relação de 

igualdade tem muito mais a nos oferecer do ponto de vista analítico do que a primeira, 

                                                           
8 É bem verdade que o quadrado e os dois triângulos são figuras distintas. O perímetro dessas figuras é 

diferente, os números de lados dessas figuras são diferentes e também os seus ângulos internos. O que 

iguala essas duas figuras é o fato de que a operação da soma, permite que possamos reduzir ambas a algo 

que elas possuem em comum.  
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justamente por se tratar de uma igualdade entre não iguais, uma igualdade que 

objetivamente ressalta o ponto de identidade deixando de lado a não identidade, que 

continua existindo, mas não é importante no contexto da operação matemática, e por isso, 

é abstraída da forma em que se realiza a operação.9 

No caso da mercadoria, a identidade entre elas não pode ser extraída de uma 

propriedade geométrica, como o exemplo utilizado aqui, não pode ser também de 

natureza física, química, ou derivar de qualquer outra propriedade corpórea. 

Para o autor, as características citadas acima, possuem relevância para a 

explicação da utilidade de uma mercadoria, é por suas propriedades materiais, como 

vimos, que um objeto útil ou uma mercadoria podem trazer utilidade para seu possuidor, 

é através da sua forma objetivamente material que podemos extrair a qualidade de valor 

de uso. 

Porém, se tratando de valor de troca, nada disso pode ser levado em consideração, 

pois é precisamente no momento em que os objetos de uso entram em relação de troca, 

que eles deixam de possuir essas características qualitativas para seus possuidores, como 

já vimos, no momento da troca, seu único valor de uso, para seu possuidor, é o de ser um 

valor de troca. 

Cabe aqui abrir um pequeno parêntese para reforçar as afirmações citadas acima.  

Se analisarmos o processo de troca, perceberemos que ele será feito por dois 

indivíduos possuidores de mercadoria, que em um contrato social, irão se reconhecer 

mutuamente como possuidores de mercadorias. Cada indivíduo terá sua própria 

mercadoria, que antes de ser mercadoria, é para ele, um objeto de útil. Ocorre que, ao 

afirmar a propriedade de valor de uso, função relativa ao uso do objeto em questão, seu 

possuidor não pode afirmar sua potência como valor de troca, e é somente abrindo mão 

da capacidade daquele objeto de satisfazer suas próprias necessidades, ou seja, ser um 

valor de uso, que o possuir pode afirmar a outra potência contida na mercadoria, a de ser 

um valor de troca. 

 Essa dinâmica precisa deixar claro que não é possível para um mesmo indivíduo 

afirmar as duas potencialidades da mercadoria ao mesmo tempo, ou seja, sua 

funcionalidade como objeto útil, e sua funcionalidade de trocar-se por outras mercadorias.  

                                                           
9 Do ponto de vista da linguagem matemática tradicional, faria sentido afirmar que 1+1=2. Por outro lado, 

seria difícil afirmar ao mesmo tempo que, 1 e 1 são diferentes de 2, e se igualam através de um artifício 

chamado soma. Artifício que tem justamente esse objetivo, ressaltar apenas sua igualdade. Somente a 

primeira afirmação parece correta e útil para a demonstração matemática, e por isso, a segunda afirmação 

é ocultada.  
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Portanto, percebemos que um possuidor de mercadoria sempre deverá fazer uma 

escolha para afirmá-la como uma mercadoria de fato, e essa escolha, será abrir mão da 

potencialidade daquele objeto de satisfazer as suas próprias necessidades.  

Para se tornar mercadoria, um objeto deve ser primeiramente um não valor de uso 

para seu possuidor, entre outros requisitos que observaremos e discutiremos 

posteriormente. 

Dito isso, podemos prosseguir com análise do processo de troca. 

No processo de troca, o valor de uso para o possuidor de cada mercadoria é 

uniforme, homogêneo, ou seja, é o mesmo para todos os possuidores das mais distintas 

mercadorias e objetos de uso, dotados das mais variadas utilidades. O processo de troca 

iguala as mercadorias e as utilidades dos bens para seus portadores, individualmente. Isso 

porque a única utilidade de uma mercadoria ou de um valor de troca, é justamente a 

utilidade de ser um valor de troca, de poder afirmar sua potência de se trocar com outras 

mercadorias, e por isso, nesse ponto, não há distinção entre os valores de uso, pois suas 

funcionalidades em termos de satisfação de necessidades são abstraídas justamente aqui. 

“Uma espécie de mercadoria é tão boa quanto a outra se o seu valor de troca 

for igual. Pois não existe nenhuma diferença ou distinção entre coisas de valor 

de troca igual”. (BARBON, p.53 e 7 apud MARX, 1996, p.167) 

 

Marx reafirma que, o momento da troca é o momento o qual as mercadorias valem 

exatamente uma igual a outra, o processo de troca pressupõe uma igualdade entre as 

distintas coisas que estão sendo trocadas. 
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3- A TEORIA DO VALOR UTILIDADE 

 

A discussão da categoria valor, passará neste capítulo para uma formulação bem 

distinta da tratada ao longo da dissertação até aqui. A exposição escolhida para esse 

capítulo, abordará como principal referência William Stanley Jevons, economista inglês 

adepto da teoria da utilidade marginal e um dos fundadores da escola neoclássica da 

economia. 

A exposição feita nesse capítulo, será crucial para a compreensão de como os 

teóricos que defendem a teoria do valor utilidade, não estão a princípio preocupados em 

descrever o processo de formação do valor no sentido de como sua produção é feita.  

O valor é aqui uma categoria subjetiva e dessa maneira não faria sentido descrever 

o processo de produção de algo que é por essência, subjetivo. 

É importante então frisar, que as formulações que seguirão nesse capítulo, 

descreverão o encontro de pessoas e bens já produzidos, não se preocupando em descrever 

o momento anterior a alocação desses bens no mercado. 

O conceito de valor exposto aqui, será exclusivamente posto em termos de 

circulação de mercadorias ou bens, e em nenhum momento estará descrevendo tal como 

Marx faria, uma investigação do processo de formação da mercadoria, e seus 

desdobramentos lógicos.  

Aqui, o objeto será direcionado a um nível menos abstrato, e isso significa não 

apenas que deixará de falar da constituição das mercadorias antes que cheguem no 

mercado, por uma proposição mais prática, e sim, por uma escolha teórica que coloca a 

gênese do processo de constituição de valor em uma etapa muito posterior ao que está 

descrito em Marx. 

Para Jevons (1996), a ciência da economia política trata sobre um conjunto diverso 

de assuntos, dentre eles, serão importantes e recorrentes conceitos como utilidade, 

riqueza, valor, mercadoria, trabalho, terra e capital. 

Jevons (1996) afirma que a reflexão e pesquisa o fizeram se aproximar da 

concepção, segundo ele, inédita, de que o valor como categoria depende inteiramente de 

sua utilidade. 

A abordagem de Jevons confronta, portanto, a perspectiva clássica da formação 

de valor, e indica uma interpretação bem diferente do aspecto de formação de valor 

anteriormente predominante nas discussões de economia política, onde o trabalho teria 
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um papel central nas discussões que abordavam a constituição do valor de uma 

mercadoria qualquer. 

A base dessa afirmação, segundo o autor, advém das clássicas relações de mercado 

e seus efeitos de flutuação da oferta e da demanda.  

Ao que parece, a exposição do autor seguirá uma linha descritiva do valor em 

razão de sua aparente constituição via mercado, isso é, a aceitação da premissa de que 

bens em geral são objetos que nascem nas relações sociais, e a gênese do valor ocorre na 

troca de mercadorias, ou ao menos, quer dizer que o processo de constituição dos bens 

anterior ao momento em que as mercadorias estão no mercado, pouco importa para a 

realização do valor das mesmas, afinal, em última instância, o valor será determinado 

apenas quando aquela mercadoria estiver em uma relação com as demais. 

Para o fundamento de tal teoria, Jevons expõe sua concepção metodológica sobre 

a economia política, deixando claro que de acordo com sua visão, a economia é uma 

ciência matemática pelos termos que serão descritos.  

“Parece-me que nossa ciência deve ser matemática, simplesmente porque lida 

com quantidades. Onde quer que os objetos tratados sejam passíveis de ser 

maior ou menor, aí as leis e relações devem ser matemáticas por natureza. As 

leis usuais da oferta e da procura tratam inteiramente de quantidades de 

mercadoria procurada ou oferecida e expressam a maneira pela qual as 

quantidades variam em conexão com o preço. Em consequência desse fato as 

leis são matemáticas. Os economistas não podem alterar sua natureza 

recusando-se a assim denominá-las; seria como, se pudessem tentar alterar a 

luz vermelha ao denominá-la azul. Se as leis matemáticas são formuladas em 

palavras ou nos símbolos usuais, x, y, z, p, q etc., é acidental, ou mera questão 

de conveniência. ” (JEVONS, 1996, p.48) 

 

Jevons afirma ainda (1996), que o caráter imperfeito das ciências econômicas não 

exclui a possibilidade do uso da matemática para a análise das relações, pelo contrário, 

essa imprevisibilidade e imperfeição reforça a necessidade de se optar pelo conhecimento 

matemático na teoria em questão, por todo seu aparato prático. 

Para Jevons (1996), existe uma tradicional confusão entre ciências matemáticas e 

ciências exatas, que pode ser ilustrada na constante falta de distinção e afirmação de que, 

se não pudermos calcular quantidades partindo e chegando a dados precisos, não 

poderemos obter respostas precisas através dos cálculos. 

“Pensam que não devemos pretender calculara menos que tenhamos dados 

precisos, que nos permitirão obter uma resposta precisa para nossos cálculos; 

mas, na realidade, não existe tal coisa enquanto ciência exata, salvo em sentido 

comparativo. A Astronomia é mais exata que as outras ciências porque a 

posição de um planeta ou de uma estrela permite uma mensuração muito 

próxima; mas, se examinarmos os métodos da Astronomia Física, 

descobriremos que são todos aproximados. Toda solução envolve hipóteses 
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que não são realmente verdadeiras: como, por exemplo, que a Terra é uma 

esfera lisa e homogênea. Mesmo os problemas mais simples de Estática ou 

Dinâmica são apenas aproximações hipotéticas à realidade. ” (JEVONS, 1996, 

p.49) 

 

Jevons (1996) defende que a maior ou menor acuidade atingível em uma ciência 

matemática é uma questão meramente causal, e que tal fato, não afeta o caráter que 

fundamenta a ciência em si, no entanto, há de se destacar que existem claras distinções 

entre a possibilidade de uma ciência ser estritamente lógica, ou de ser além de lógica, 

matemática.  

Uma ciência que define apenas a possibilidade de um evento ocorrer ou não, de 

um fato estar ou não interligado a outro, essa ciência trata apenas de lógica. Se além de 

descrever a possibilidade de ocorrência dos fatos e sua relação, essa ciência também tratar 

de relações de comparações no sentido de algo poder ser maior ou menor, mais ou menos 

provável, daí será também uma ciência matemática, para além de ser lógica. 

Adiante, será possível observar um tema caro ao autor: A capacidade de medição 

exata de conteúdos aparentemente não passíveis de medição. O que seria o caso de 

sentimentos, produtos da mente humana.  

No entanto, as aparentes dificuldades em se obter medidas precisas de coisas 

complexas, como sentimentos da mente humana, não poderiam ser encarados de maneira 

desestimulante, e muito menos entendidos como obstáculos que inviabilizariam o estudo 

desses fatos com a lógica matemática, e para justificar tal argumento, o autor faz uma 

retomada na história de ciências que a princípio não lidavam com medidas precisas, e 

encontraram ao longo do desenvolvimento teórico, alternativas para enfim poder 

expressar os conteúdos, antes indecifráveis, em quantidades definidas. 

“Se seguimos o curso da história de outras ciências, não colhemos lições de 

desencorajamento. No caso de quase tudo aquilo que agora é medido 

exatamente, podemos remontar à época em que prevaleciam os mais vagos 

conceitos. Antes do tempo de Pascal, quem pensaria em medir a dúvida e a fé? 

Quem poderia conceber que a investigação de pequenos jogos de azar iria 

conduzir à criação daquele que é talvez o mais sublime campo da ciência 

matemática — a teoria das probabilidades? Há ciências que, mesmo na 

memória de homens que vivem na atualidade, se tornaram exatamente 

quantitativas. Enquanto Quesnay, Baudeau, Le Trosne e Condillac estavam 

descobrindo a Economia Política na França, e Adam Smith na Inglaterra, a 

eletricidade era um fenômeno indefinido, conhecido, de fato, como capaz de 

se tornar maior ou menor, mas não era medido nem calculado: foi nos últimos 

quarenta ou cinquenta anos que uma teoria matemática da eletricidade, baseada 

em dados precisos, foi estabelecida. Temos agora conceitos exatos referentes 

ao calor, e podemos medir a temperatura de um corpo com precisão superior a 

1/5 000 de grau centígrado. Comparem essa precisão com aquela dos primeiros 

fabricantes de termômetros, os Academicians del Cimento, que graduavam 
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seus instrumentos expondo-os aos raios solares para obter um ponto de 

temperatura fixa. ” (JEVONS, 1996, p. 51) 

 

Para tanto, Jevons parece estar convencido de que a medida de elementos 

abstratos, como é o caso do prazer e sofrimento, pode ser resolvido assim como qualquer 

outro que apareceu como elemento abstrato a princípio, e se desenvolveu através de 

abordagens que levassem até uma medição concreta. 

Está explícito no argumento de Jevons, que as flutuações que opõem prazer e 

sofrimento são medidas nas trocas de bens de diferentes naturezas, e o reflexo dessa 

medição, seria nada menos que a listagem histórica dos preços.10 

É interessante observar que, a teoria pressupõe a possibilidade de flutuações 

infinitesimais na oposição entre prazer e sofrimento. Mudanças tão desprezíveis são 

descritas nessa teoria como relevantes, a ponto de quantificar mais de um em relação a 

outro (entre prazer e sofrimento), e a premissa básica, é dar ênfase a essa flutuação. 

Cabe relembrar aqui que na história da filosofia os argumentos de cunho 

matemático tiveram um caráter bem diferente dessa exposição, feita pelos marginalistas.  

Zenão de Eléia e seu clássico paradoxo da impossibilidade do movimento, 

expunha um argumento que ao mesmo tempo que se aproximava da variação infinitesimal 

ressaltada pelos marginalistas, desprezava seu caráter de movimento, dando ênfase ao 

contrário, ao não movimento. 

O paradoxo de Zenão, colocava em perspectiva a corrida entre Aquiles11 e uma 

tartaruga12 de um ponto A até o ponto B, em que Aquiles se aproximava da tartaruga 

percorrendo sempre a metade do percurso necessário para alcança-la, e a cada 

movimento, a lógica se repetia, ele apenas percorreria metade do percurso necessário para 

chegar até a tartaruga.  

No fim das contas, Zenão afirmava que seria possível dividir esse trajeto em 

infinitas vezes, e Aquiles, reconhecido pela sua velocidade, jamais poderá alcançar a lenta 

tartaruga. 

                                                           
10 Funciona como se cada ação no mercado colocasse em sentidos opostos Prazer e Sofrimento, e no fim 

das contas, a maneira eficiente de se descobrir a síntese quantitativa dessa oposição, seria analisando o 

preço, que é a materialização dessa oposição. Se o preço sobe, significa que a quantidade de prazer na 

transação pelo bem reduz-se em relação ao sofrimento, se o preço reduz, significa que ali há uma maior 

tendência em se obter prazer e reduzir as unidades de sofrimento, tudo isso, podendo ser dividido em 

porções infinitesimais.  
11 Figura da mitologia grega reconhecido pela sua bravura e também velocidade. 
12 Réptil da ordem Chelonia geralmente reconhecido pela sua vagarosidade, entre outras características. 
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O exemplo destacado aqui, serve para demonstrar a tradição do argumento 

matemático aplicado na filosofia, e sua aproximação da tradição de Parmênides, que 

destacava o mundo como imutável. 

Os filósofos marginalistas não são, por outro lado, discípulos de Heráclito, 

opositor de Parmênides, filósofo da mobilidade, transição, e reconhecido como o pai da 

dialética.  

Os marginalistas utilizam a matemática como um argumento para destacar a 

possibilidade do movimento infinitesimal, nas relações de oferta e demanda. Salientam, 

portanto, que no mesmo fenômeno descrito por Zenão de Eléia, existem movimentos que 

ocorrem ao longo das infinitas possibilidades de deslocamento, dentro o trecho A até o 

trecho B, e não a impossibilidade do movimento, de um ponto A para um ponto B. 

“É difícil até mesmo conceber uma unidade de prazer ou de sofrimento; mas é 

o montante desses sentimentos que está nos induzindo a comprar e vender, 

tomar emprestado e emprestar, trabalhar e repousar, produzir e consumir e é a 

partir dos efeitos quantitativos dos sentimentos que devemos estimar seus 

montantes comparativos. Não podemos conhecer ou medir mais a gravidade 

em sua essência do que podemos medir um sentimento; mas, assim como 

medimos a gravidade pelos seus efeitos sobre os movimentos de um pêndulo, 

também podemos estimar a igualdade ou desigualdade dos sentimentos pelas 

decisões da mente humana. A vontade é nosso pêndulo, e suas oscilações são 

minuciosamente registradas nas listas de preços dos mercados. ” (JEVONS, 

1996, p.52) 

 

Para evitar o risco da exposição feita até aqui, se confundir com trechos específicos da 

obra de Marx, destacarei um importante trecho onde Jevons, deixa claro que o objetivo 

da quantificação não é encontrar uma identidade entre vendedor e comprador em uma 

exata proporção de prazer ou sofrimento, ou seja, diferente de Marx, Jevons não 

encontra sentido em uma argumentação que busca encontrar um caráter de igualdade 

entre os bens, e muito menos, entre os sentimentos de seus portadores13, o que nos leva 

a entender que sua exposição sobre o processo de trocas deverá seguir uma lógica bem 

distinta do que foi descrito em Marx, afinal, em Jevons essa igualdade é colocada como 

um objetivo inalcançável. 

“O leitor descobrirá, além do mais, que nunca há, em nenhum momento sequer, 

uma tentativa de comparar o montante de sentimento de uma mente com o de 

outra. Não vejo meios pelos quais tal comparação possa ser realizada. A 

suscetibilidade de uma mente pode, daquilo que conhecemos, ser milhares de 

vezes superior à de outra. Mas, dado que a suscetibilidade seja diferente a tal 

proporção em todas as direções, nunca seríamos capazes de descobrir a 

diferença. Assim, toda mente é inescrutável para toda outra mente, e nenhum 

                                                           
13 Em Marx, não há uma tentativa de igualar elementos subjetivos como os sentimentos, mas há um 

estabelecimento lógico de comparação entre bens, visando encontrar o fundamento de igualdade entre 

mercadorias, que permite que sua troca por outra seja logicamente possível.  

Ao assumir através de seu método que as mercadorias possuem um elemento em comum, Marx consegue 

explorar o processo da troca como algo logicamente funcional, afinal, apesar de diferentes, as mercadorias 

são também iguais, e apesar de iguais, as diferenças entre elas torna estimulante que seus portadores as 

troquem. 
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denominador comum de sentimento parece ser possível. ”  (JEVONS, 1996, 

p.54) 

 

É interessante perceber que Jevons destaca por vezes, a possibilidade da 

quantificação em termos infinitesimais, elevando a condição do movimento e da transição 

de um local para outro, como em “A vontade é nosso pêndulo, e suas oscilações são 

minuciosamente registradas nas listas de preços dos mercados” (JEVONS, 1996, p.52), 

e, ao mesmo tempo, isso é contraditório para uma teoria que parte de premissas de 

individualismo metodológico.  

Não são raros os trechos em que Jevons destaca que as mudanças de 

comportamentos de certos indivíduos (em baixo número), são quase ínfimas perto do 

volume geral de indivíduos (em grande número). Não é como se suas escolhas não fossem 

qualitativamente diferentes, mas acontece que, no somatório geral que define as relações 

de mercado, essas escolhas individuais, resultam em pouca ou nenhuma alteração no 

preço.14 

Sendo assim, temos ao mesmo tempo um destaque para como os preços podem 

variar em quantidades infinitesimais, e que essa variação, indica movimentos dinâmicos 

na relação Prazer e Sofrimento, e um destaque para como essa variação é, no fim das 

contas, se tratando do conjunto geral de indivíduos, pouco relevante. 

“Praticamente, no entanto, é impossível detectar a operação de leis gerais desse 

tipo nas ações de um ou de uns poucos indivíduos. Os impulsos e as condições 

são tão numerosos e complicados que as ações resultantes têm a aparência de 

um capricho, e estão fora do alcance dos poderes analíticos da ciência. Em toda 

elevação do preço de uma mercadoria como o açúcar deveríamos, em termos 

teóricos, verificar todas as pessoas que reduzem seu consumo a um pequeno 

montante e de acordo com uma lei regular. Na realidade, muitas pessoas não 

fariam absolutamente nenhuma mudança; umas poucas, provavelmente, iriam 

ao extremo de dispensar por completo o uso do açúcar na medida em que seu 

custo continuasse a ser excessivo. ”  (JEVONS, 1996, p.54) 

 

A escolha metodológica em conjunto com as análises matemáticas de sua teoria, 

o fazem por vezes entrar em contradições, como a supracitada, onde por vezes, é obrigado 

a desprezar o movimento de poucos indivíduos e suas preferencias, em prol do 

comportamento da grande maioria dos indivíduos. No entanto, é justamente o 

comportamento desses poucos indivíduos o capaz de provocar as variações infinitesimais 

nas curvas de oferta e demanda. Aqui, o movimento é para eles o mesmo que para Zenão 

                                                           
14 A essa altura o argumento se assemelha muito a impossibilidade do movimento de Zenão de Eléia. 



32 
 

de Eléia, desprezível. Em outros momentos, por outro lado, será necessário destacar a 

possibilidade do contrário disso. 

Isso fica ainda mais claro, se levarmos em consideração a teoria microeconômica 

das firmas e sua relação com os indivíduos.  

Formulada a partir das teorias neoclássicas de valor, a teoria microeconômica com 

ênfase nas firmas, afirma um princípio chamado atomismo de mercado, que na prática, 

significa que cada empresa no mercado representa o tamanho de um átomo, uma 

figuração que dá a entender, que na ótica individual, empresas tem pouquíssimo poder de 

influência no mercado e nas relações de preço de uma mercadoria qualquer, e sua decisão 

individual não altera o movimento geral de um preço para nenhuma direção. 

Resta dizer, que faz todo sentido em termos estatísticos, imaginar que em um 

mercado com um número de empresas e indivíduos extremamente expressivo, uma 

variação que compreendesse apenas um conjunto pouco relevante de indivíduos, afetaria 

pouco em termos percentuais e até mesmo absolutos o montante geral de preços. Ocorre 

que as variações individuais estão contidas nesse universo geral, e de acordo com essa 

teoria, todas as decisões são baseadas na quantificação de prazer e sofrimento, e dizer que 

as decisões individuais são pouco relevantes matematicamente, pressupõe que uma 

vastidão de indivíduos costuma tomar decisões extremamente homogêneas e previsíveis, 

o que não condiz com a realidade. 

Ou seja, ao assumir o método matemático, Jevons e alguns dos neoclássicos 

flertam com a possibilidade de descrever as inúmeras tomadas de decisões que cada 

indivíduo tem, e, portanto, poderia na teoria descrever com precisão a dinâmica 

movimentação de preços, que seriam o fruto das decisões dos indivíduos refletidos em 

suas interações com outros indivíduos no mercado. Ocorre que eles esbarram na 

idealização do comportamento desse indivíduo, e acabam entrando em contradição com 

seu próprio método, e ao invés de descrever uma dinâmica simultânea de tomada de 

decisões variadas por parte de indivíduos, descreve uma tomada de decisão uniforme e 

pouco variada, elevando a categorização do não movimento em detrimento das inúmeras 

pequenas movimentações.  

Para Bentham (1974), a medida de prazer e sofrimento deve respeitar algumas 

circunstancias, são elas: Sua intensidade, sua duração, sua certeza ou incerteza e sua 

proximidade ou distância. 
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Bentham (1974) ainda afirma, que haveriam basicamente três circunstancias que 

dizem respeito a realização derradeira de um ato de sentimento moral, seriam elas: 

Fecundidade, Pureza e Amplitude. 

Para Jevons (1996), essas ultimas circunstancias são extremamente relevantes no 

que diz respeito à teoria moral, mas não se enquadram em nenhum dos problemas que 

serão resolvidos na ciência econômica, nem mesmo se estivermos tratando do mais 

simples desses problemas. 

“Um sentimento, seja de prazer seja de sofrimento, deve ser visto como tendo 

duas dimensões ou modos de variação em relação à quantidade. Todo 

sentimento deve durar algum tempo e pode durar um tempo maior ou menor; 

enquanto durar, pode ser mais ou menos agudo e intenso. Se em dois casos a 

duração do sentimento for a mesma, aquele caso que for mais intenso produzirá 

a maior quantidade. Ou podemos dizer que, com a mesma duração, a 

quantidade será proporcional à intensidade. Por outro lado, se a intensidade de 

um sentimento permanecer constante, a quantidade de sentimento aumentará 

com sua duração. Dois dias do mesmo grau de felicidade devem ser o dobro 

daquela correspondente a um dia; dois dias de sofrimento devem ser o dobro 

daquele amargado em um dia. Se a intensidade continuasse sempre fixa, a 

quantidade total seria encontrada multiplicando o número de unidades de 

intensidade pelo número de unidades de duração. Prazer e sofrimento, então, 

são quantidades que possuem duas dimensões, assim como as superfícies 

possuem as duas dimensões, de comprimento e largura. ”  (JEVONS, 1996, p. 

64) 

 

 Para ilustrar a passagem supracitada, Jevons utiliza de um recuso gráfico em uma 

figura de duas dimensões, que irá descrever como funciona a relação quantitativa das duas 

grandezas relacionadas, prazer e sofrimento, em relação a duas outras grandezas, tempo 

e intensidade. 

Tempo será representado pelo eixo x, e estará na horizontal, a intensidade será 

representada por y, na vertical. 

Os retângulos da figura serão representados pelas letras pn e qn, e representam a 

duração de um minuto de sentimento, e a quantidade total desses sentimentos será descrita 

pela área que compreende m e n.  
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Figura 2 – Gráfico da intensidade do prazer e sofrimento ao longo do tempo 

 

 

 

FONTE: A Teoria da Economia Política (1996, p.65). 

 

Na figuração posterior, Jevons recorre a uma representação gráfica, que segundo 

ele, se adequaria melhor a possibilidade de descrever a variação em períodos mais curtos 

de tempo, com intervalos reduzidos a parcelas infinitesimais, como se a intensidade 

desses sentimentos variasse de forma continua, e não com intervalos repentinos em 

intensidade fixa, como descreve a figura do gráfico de barras. 

A figura posterior irá apresentar a altura de cada ponto da curva pq, acima do eixo 

horizontal ox, indicando as intensidades de sentimentos em cada período de tempo e “a 

quantidade total de sentimento gerada no tempo mn é medida pela área limitada pelas 

linhas pm, qn, mn e pq. O sentimento correspondente a qualquer outro tempo, mx, será 

medido pelo espaço mabp cortado pela linha perpendicular ab.” (JEVONS, 1996, p. 65) 

 

Figura 3 – Gráfico da intensidade do prazer e sofrimento ao longo do tempo 

 

 

 

FONTE: A Teoria da Economia Política (1996, p.64). 
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Feita a exposição em linhas gerais da base teórica utilizada por Jevons para 

descrever as decisões humanas antes do processo das trocas e sua formulação matemática, 

é necessário avançar para o próximo tópico de sua teoria que será a última antes da 

realização mais concreta e conjunta de todos os termos tratados aqui. 

“É bom introduzir e definir desde já alguns termos que facilitem a expressão 

dos princípios da Economia. Devemos entender por bem qualquer objeto, 

substância, ação ou serviço que é capaz de proporcionar prazer ou afastar 

sofrimento. A palavra era originalmente abstrata e indicava a qualidade de 

qualquer coisa que a tornava capaz de ser útil ao homem. Tendo adquirido, por 

um processo comum de confusão, significação concreta, é bom reservá-la para 

esse último emprego, usando-se o termo utilidade para significar a qualidade 

abstrata que torna um objeto apropriado para nossos fins, caracterizando-o 

como um bem. ” (JEVONS, 1996, p. 69) 

 

A utilidade aparece, portanto, como uma medida abstrata capaz de fornecer ao 

homem que detém um bem, a satisfação de uma necessidade imediata para ele.  

“Por princípio de utilidade entende-se aquele princípio que aprova ou 

desaprova qualquer ação, segundo a tendência que tem a aumentar ou a 

diminuir a felicidade da pessoa cujo interesse está em jogo, ou, o que é a 

mesma coisa em outros termos, segundo a tendência a promover ou a 

comprometer a referida felicidade. Digo qualquer ação, com o que tenciono 

dizer que isto vale não somente para qualquer ação de um indivíduo particular, 

mas também de qualquer ato ou medida de governo. ” (BENTHAM, 1974, 

p.10) 

 

Dessa maneira, podemos compreender a utilidade na tradição dos neoclássicos 

como o produto de uma ação humana, que interage em uma sociedade buscando elevar 

sua satisfação. O produto dessa interação, poderá ser positivo, resultando em um maior 

ganho de utilidade, ou poderá ser negativo, resultando em perda de utilidade na operação.  

É certo, por outro lado, que nenhum humano toma de maneira pré-concebida ações 

no sentido de ter perdas de utilidade, pelo contrário, de acordo com esse conjunto de 

teorias, a premissa é que nós, seres humanos, sempre agimos de maneira consciente, 

buscando maximizar a utilidade em cada operação. 

            Para Jevons (1996), os seres humanos produzem com o único objetivo de 

consumir, e as espécies de produtos produzidos deve estar inteiramente relacionada com 

os produtos que desejamos consumir.15 

                                                           
15 Ao que parece, quer dizer aqui que todo ser humano produz com o objetivo bem definido: A troca.  

Essa premissa assume que não temos acesso a todos os bens e só poderíamos alcançar a maximização da 

utilidade através da convenção da troca. 
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Trata-se de uma teoria que eleva a importância das trocas, ao presumir que 

produzimos para consumir, e consumir não o fruto de nossa produção, e sim, a produção 

de terceiros. Essa realização deve ser mediada então, pela troca de bens. 

Está expresso que a utilidade não é uma qualidade intrínseca das coisas, ela não 

pode ser inerente a um bem qualquer, não está contido no corpo do bem à sua utilidade, 

e sim em sua convenção circunstancial com outros bens e pessoas.16 

“Jamais podemos, portanto, dizer de forma absoluta que determinados objetos 

têm utilidade e outros não. O minério no fundo da mina o diamante oculto ao 

olhar do explorador, o trigo não ceifado, a fruta que não se colhe por falta de 

consumidores, não possuem nenhuma utilidade. As variedades de alimento 

mais completas e necessárias são inúteis se não houver mãos que as coletem e 

bocas que as comam mais cedo ou mais tarde. Tampouco podemos dizer, 

quando examinamos de perto o assunto, que todas as porções do mesmo bem 

possuem igual utilidade. A água, por exemplo, pode ser descrita por alto como 

a substância mais útil de todas. Um quart de água por dia tem a grande utilidade 

de salvar uma pessoa de morrer de maneira penosa. Alguns galões podem 

possuir muita utilidade para fins como cozinhar e lavar, mas depois que se 

garantiu um suprimento adequado para esses usos, qualquer quantidade 

adicional é vista com relativa indiferença. Tudo o que podemos dizer, pois, é 

que a água é indispensável até certa quantidade; e quantidades adicionais terão 

diversos graus de utilidade, mas, além de certa quantidade, a utilidade diminui 

gradativamente até zero, podendo mesmo tornar-se negativa, ou seja, 

quantidades adicionais da mesma substância podem tornar-se inconvenientes 

e danosas. ” (JEVONS, 1996, p.73) 

 

Com a exposição deste, que é o último elemento da teoria de Jevons antes da sua 

exposição mais concreta das relações entre indivíduos, partirei para a teoria das trocas do 

autor, visando destacar, como os elementos expostos até aqui, se comportam em um 

menor nível de abstração, ou seja, no concreto processo de troca de mercadorias. 

Para Jevons (1996), as trocas na economia são importantes, pois são a principal 

fonte de maximização da utilidade. Cada portador de um bem qualquer, tem a grande 

oportunidade de realizar a maximização de sua satisfação, através do processo de troca 

de seu bem por outro qualquer de seu interesse, com composição que o entregue uma 

máxima utilidade. 

O comércio não é, no entanto, o único elemento de garantir economias, a utilidade 

pode prover de um consumo racionado de unidades em poder de um indivíduo isolado. 

                                                           
16 Notemos aqui a clara distinção entre a utilidade de um bem e o valor de uso de um objeto útil, nos termos 

de Marx. 

Na formulação de Jevons, a utilidade é subjetiva e parte do sujeito portador do bem em direção ao bem.  

Na formulação de Marx, o valor de uso é uma característica objetiva presente nos objetos úteis, derivado 

de suas propriedades materiais e sua relação direta com a satisfação das necessidades humanas. 

Para Jevons, nós definimos individualmente se um objeto tem ou não utilidade.  

Para Marx, é impossível negar o valor de uso de um objeto útil, ainda que para seu portador aquele valor 

não seja útil. 
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Assim como a melhor alocação dos recursos para a produção em uma firma não é 

a priori uma questão de maximização de utilidade mediada pela troca, e sim, pela ótima 

gestão de recursos disponíveis em estoque. 

Quando trata do termo valor, Jevons volta a deixar claro em suas linhas, a 

diferença notável de sua compreensão das categorias da economia política em relação a 

Marx.  

Para Jevons (1996), o valor não pode ser uma medida concreta, objetiva, e a 

convenção das trocas não representa uma igualdade de conteúdos presentes em uma 

mercadoria e em outra. 

“Se 1 tonelada de ferro gusa é trocada em um mercado por 1 onça de ouro-

padrão, nem o ferro nem o ouro são valor; muito menos há valor no ferro ou 

no ouro. A noção de valor se aplica apenas ao fato ou circunstância de uma 

troca por outra. Assim, é cientificamente incorreto dizer que o valor da 

tonelada de ferro é a onça de ouro; dessa forma, convertemos o valor numa 

coisa concreta, e, logicamente, é de igual modo incorreto dizer que o valor da 

onça de ouro é a tonelada de ferro. A expressão mais correta e segura é que o 

valor da tonelada de ferro é igual ao valor da onça de ouro, ou que seus valores 

estão na proporção de um para um. ” (JEVONS, 1996, p. 92) 

 

Adiante, Jevons (1996) vai além, e afirma que o valor por si só, é uma categoria 

que só pode ser expressada em uma relação, não pode haver então uma composição que 

explique, por exemplo, o valor do ouro caso não haja um conteúdo disponível para 

compará-lo. 

O ouro por si só, é um material, e apenas isso, um bem que está isolado. Quando 

está em relação a outro objeto, pode-se comparar esse ouro ao outro objeto, e de acordo 

com a lógica empregada pelo autor, sempre na composição de um para um. 

Para Jevons, faria tanto sentido dizer que o ouro por si só tem valor, quanto dizer 

o valor do número 17, por exemplo. O número 17 de forma isolada não representa 

absolutamente nada, representaria apenas em uma relação com outros números. 

É evidente, a essa altura, que as múltiplas distinções da categoria valor em Marx, 

não encontram o mesmo tratamento em Jevons, para ele, valor é apenas uma relação 

descritiva de comparação de uma mercadoria por outra, e toda a complexidade analítica 

trazida por Marx, seria resumida apenas em uma relação de um objeto por outro, em um 

mercado qualquer. 

No fim das contas, para Jevons, a troca será um objeto de estudo importante, mas 

será importante no sentido meramente quantitativo descritivo, e todas as relações de troca 

irão de alguma maneira descrever quantidades de bens em relação a outros bens, e de 
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utilidades entre indivíduos envolvidos. Não há no autor uma preocupação para além 

dessa, e sua teoria do valor é inteiramente formulada partindo de uma lógica de interações 

de indivíduos no mercado, e a descrição matemática desse processo. 

Por fim, é interessante constatar, que quando confrontamos a abordagem 

neoclássica com a abordagem de Marx, pode aparecer, por vezes, uma noção de que como 

os neoclássicos, Marx escolheu tratar de uma teoria do valor trabalho promovendo a 

inclusão de premissas, para que em termos metodológicos sua análise fosse no sentido de 

verificar no trabalho, o elemento constituinte da categoria valor. 

No entanto, como destaca Carcanholo (2021), a investigação de Marx não o 

permite escolher entre alternativas diversas para definir que o trabalho seria o elemento 

formador do valor das mercadorias, ao contrário.  

Em sua lógica, a riqueza só pode ser obtida pelos seres humanos de duas maneiras: 

ou ela preexiste ou o ser humano deverá produzi-la.  

Pode-se observar, que essa formulação lógica implica em um cenário no qual o 

homem deve reunir meios na realidade concreta, para conseguir ter acesso a essa riqueza, 

e é esse movimento, de intervenção na natureza de forma a transformá-la, que será 

apresentado na categoria trabalho. 
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4- A FUNDAMENTAÇÃO ONTOLÓGICA DE MARX 

 

A construção argumentativa da teoria do valor de Marx, segue buscando elencar 

os fundamentos lógicos da construção de valor das mercadorias em uma sociedade 

tipicamente capitalista, e para isso, é fundamental a apresentação da característica que, de 

acordo com o autor, é a responsável por transformar a natureza, e extrair as riquezas que 

são objetos de estudo neste trabalho. 

“Deixando de lado então o valor de uso dos corpos das mercadorias, resta a 

elas apenas uma propriedade, que é a de serem produtos do trabalho” (MARX, 

1996, p.167) 

 

Para comentar a afirmação acima, feita por Marx, considero fundamental uma 

breve explanação do conceito de trabalho, o qual ele se refere nesse pequeno trecho. Será 

feita então uma rápida visita ao capítulo V de seu livro O Capital – volume 1, para 

elucidar de maneira mais clara, o conceito exposto nesse momento, e tentar prosseguir 

melhor com a linearidade dos argumentos aqui expostos. 

Marx considera que a utilização da força de trabalho é o próprio trabalho, isto é, 

para realizar com sucesso a força de trabalho, é necessário que seja consolidado de fato 

o processo de trabalho, afinal, tudo que pode ser, pode também não ser, e se a força de 

trabalho se trata de uma potência natural aos seres humanos, ela precisa se confirmar 

como bem-sucedida, para que de fato seja aplicada.  

Como exposto em capítulos anteriores ao quinto de sua obra, o autor acredita que 

é, através do intercâmbio com a natureza, produzindo na própria natureza algo que ela 

não poderia produzir por si só, que ocorre a gênese do trabalho, e é esse pôr teleológico 

que caracteriza o ser humano como conhecemos, um agente racional, capaz de produzir, 

fazer brotar artigos específicos, usando sua destreza ao manipular a natureza. Esse 

/processo é propriamente trabalho, e de maneira genérica, podemos dizer que todos os 

homens são portadores dessa potência, afinal, para Marx, é essa a potência que define a 

gênese da espécie humana. 

Acontece que mesmo a realização dessa potência, não se dá de maneira 

extremamente objetiva e ideal como colocado no trecho acima, o ato de trabalhar requer 

uma série de processos e aprendizados, e a chamada sinergia mão-cérebro, que é uma 

característica decisiva para a evolução da nossa espécie. 
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“Mas foi sobretudo a sinergia mão-cérebro que foi decisiva. Essa sinergia foi 

tal que é muito difícil dizer o que foi mais importante no homem. O cérebro, o 

desenvolvimento do cérebro, ou o da mão. É muito difícil dizer. O mais certo 

é dizer que um ajudou a desenvolver o outro. Foi a destreza crescente para 

raspar, golpear, romper, jogar, lançar, essa destreza crescente (...) o gesto, por 

exemplo, de procurar ali uma pedra para poder raspar, abrir, cortar a pele 

espessa do animal, isso evidentemente vem do ato inteligente de pensar nesse 

objeto antes. Também é altamente provável que a partir de um certo momento 

de desenvolvimento dessa sinergia mão-cérebro, os gestos técnicos foram se 

aprimorando, estimulou o desenvolvimento da linguagem. Pelo menos há 

várias hipóteses de quais teriam sido as situações que propiciaram a invenção 

da linguagem. ” (QUARTIM DE MORAES, 2013, p.228) 

 

A destreza crescente nos atos de golpear, raspar, lançar, quebrar, romper, 

necessita que o cérebro esteja em uma constante sinergia com a mão, digo isso não apenas 

pelo ato isolado em si, mas pelo que vem em seguida: O aprendizado.  

Durante essa série de processos repetitivos o que diferenciou a nossa espécie foi 

justamente essa sinergia. Se utilizássemos apenas um dos membros, as mãos por 

exemplo, dificilmente poderíamos guardar com precisão o processo que nos levou a 

construir aquele objeto, cujo a utilidade, no caso da faca, é cortar. Se utilizássemos apenas 

o cérebro, podemos imaginar em um ato meramente experimental, que poderíamos 

alcançar exatamente a idealização necessária para construir objetos como uma faca de 

pedra, mas ainda assim, isso ficaria apenas como uma potência a ser realizada, vista que 

o cérebro não tem a capacidade de mover as coisas sem a sinergia com outros membros. 

Ainda que essas complexas características supracitadas sejam concluídas, é 

necessário contar com um terceiro requisito: As condições naturais.  

Para Marx, a liberdade está contida na possibilidade de escolher entre alternativas 

concretas, isto é, de nada adianta imaginar que poderíamos construir uma faca de pedra, 

mesmo que seja desenvolvida a sinergia mão-cérebro se o acesso a esse material chamado 

pedra, fosse inviabilizado por alguma característica natural, se em um momento ela 

estivesse no topo de uma montanha extremamente inclinada, e inalcançável para os 

padrões daquele ser humano específico. 

O que nos diferencia também das demais espécies, é o caráter ativo em relação a 

esses impedimentos, que a natureza nos impõe. Caso a pedra estivesse em uma região de 

difícil acesso, poderíamos lançar mão de outras alternativas concretas para produzir um 

objeto que nos fizesse chegar mais próximo da pedra. Uma cadeia enorme de 

possibilidades concretas, que são assimiladas pelo cérebro e conectadas com as mãos, 

produzindo de forma efetiva ações que nos levam chegar a objetivos que traçamos à 

priori.  
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“Uma aranha executa ações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais 

de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto 

da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-

la em realidade. ” (MARX, 2014, p.255) 

 

Nesse pequeno trecho, Marx reitera o caráter finalístico da ação humana, 

buscando diferenciar dos demais organismos vivos, que por mais que apresentem 

complexidade, jamais poderão realizar o trabalho da mesma maneira que nós realizamos. 

Dito isso, é possível perceber que estamos tratando aqui de uma característica  

trans-histórica, o trabalho o qual se refere na seção 1 do capítulo 1 é o trabalho como 

fundamento ontológico, a característica fundante do ser social, o trabalho produtor de 

objetos que possuem características úteis, valores de uso, ou ainda, como veremos por 

sua definição, o trabalho concreto. 

“Entretanto, o produto do trabalho também já se transformou em nossas mãos. 

Se abstraímos o seu valor de uso, abstraímos também os componentes e formas 

corpóreas que fazem dele valor de uso. Deixa já de ser mesa ou casa ou fio ou 

qualquer outra coisa útil. Todas as suas qualidades sensoriais se apagaram. 

Também já não é o produto do trabalho do marceneiro ou do pedreiro ou do 

fiandeiro ou de qualquer outro trabalho produtivo determinado. ” (MARX, 

1996, p. 258) 

 

Marx está pontuando aqui, que no momento que os mais variados trabalhos 

concretos, produtores de valores de uso, são colocados em uma relação de igualdade, se 

abstraem todas as questões qualitativas desses trabalhos. Já não estaríamos falando aqui 

do trabalho X, Y ou Z, estaríamos tratando de trabalho como conceito, um conceito 

generalizante que é o ponto de identidade, igualdade, entre todas as mercadorias 

colocadas na posição de troca (MARX, 1996). 

Valoriza-se então, a identidade entre os mais diversos tipos de trabalho, deixando 

à margem sua não identidade. É evidente que um trabalho é qualitativamente diferente 

do outro, que o trabalho do marceneiro é diferente do costureiro, do pedreiro e etc... É 

evidente também que os produtos desses trabalhos sejam valores de uso distintos 

qualitativamente, como já discutimos aqui.  

Ocorre que da mesma forma que as mercadorias se igualam, assim como 

percebemos na aparência do fenômeno a troca entre valores de uso distintos, que se 

igualam, há um outro processo ocorrendo simultaneamente à troca de mercadorias: A 

abstração das características que diferenciam os diferentes tipos de trabalho produtores 

de mercadoria. 
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Como nesse processo há uma clara abstração das categorias qualitativas do 

trabalho, há uma equalização de todos os distintos trabalhos concretos, Marx define como 

trabalho abstrato, o trabalho produtor de mercadorias, produtor de valor. 

Ainda que todo trabalho abstrato seja antes de tudo trabalho concreto, o trabalho 

concreto não pode ser definido como trabalho abstrato à priori. 

Novamente estamos tratando de categorias, de um lado, trans-históricas (como é 

o caso do trabalho concreto) e do outro, categorias específicas do modelo de produção 

onde a norma social é a troca de mercadorias. 

O trabalho abstrato também não depende apenas da intenção de seu autor. Não 

parte do anseio de produzir uma mercadoria, a realização do fruto desse trabalho como 

mercadoria, na verdade, o processo de produzir mercadorias, marcado pelo trabalho 

abstrato, requer uma série de outros requisitos que ainda serão apresentados. 

O valor de uso pode ser também valor abstrato mesmo que à priori sua produção 

não tenha sido feita com esse intuito, caso ele possua os requisitos que, repetindo, será 

apresentado aqui em um momento posterior. O ponto de importância em ressaltar isso, é 

afirmar que não depende única e exclusivamente do anseio do autor do processo de 

trabalho, o destino que o produto do seu trabalho terá, se é satisfazer suas próprias 

necessidades (valor de uso), ou se é de satisfazer a necessidades de terceiros (potencial 

valor de troca). 

Marx afirma, que agora podemos olhar para todas as mercadorias provenientes 

dos processos de trabalho com os mesmos olhos. Extraindo todas as categorias físico-

químicas, extraindo suas qualidades como objetos, extraindo a qualidade do trabalho que 

as transformou em tal objeto, sobra apenas o fato de todas elas serem frutos do trabalho 

humano indiferenciado (MARX,1996). 

Fica claro para Marx, que o ponto de igualdade entre as mercadorias não poderia 

ser uma característica subjetiva, como a utilidade de cada mercadoria para seu 

possuidor17, o ponto de igualdade estava escondido por trás das carcaças das mercadorias, 

por trás da aparência, que é verdade, também constitui uma realidade. No processo de 

troca, trocamos mais do que mercadorias, mais dos objetos úteis, trocamos distintos 

trabalhos. 

                                                           
17 Ainda que esse seja também um dos motivos para que os indivíduos recorram ao processo de troca, o 

processo de troca não é resumido apenas a utilidade. 
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Chegamos então a conclusão de que no processo de troca, relacionam-se duas 

mercadorias de diferentes espécies, frutos de diferentes tipos de trabalho, mas que aqui, 

representam apenas “geléia de trabalho”, conteúdo qualitativamente indissociável.  

É por isso, que de acordo com Marx, um valor de troca, uma relação de troca, 

representa uma relação quantitativa, e não qualitativa. A qualidade dos objetos foi 

abstraída, e é um agente “nulo” no processo de troca (MARX,1996). 

Sabendo disso, no resta questionar, já que as mercadorias são mensuradas 

quantitativamente, como é feita essa mensuração? De onde surge a propriedade 

formadora do valor em termos quantitativos? 

De acordo com Marx (1996), a quantificação do trabalho é obtida através do 

tempo de trabalho socialmente necessário para produção da mercadoria, e a discussão a 

seguir, pretende entender melhor do que se trata essa categoria. 

Foi exposto até aqui, uma breve distinção entre valores de uso e valores de troca.18 

Enquanto um deles diz respeito às características objetivas da mercadoria, ou do objeto 

de uso, de fornecer a satisfação das necessidades dos indivíduos, portanto, não paira no 

ar, a outra é fruto de uma relação imaterial, não pode ser tocada, não pode ser sentida, 

não é possível identifica-las através de nossos sentidos. 

"O trabalho não é a fonte de toda riqueza. A natureza é a fonte dos valores de 

uso (e é em tais valores que consiste propriamente em a riqueza material!), 

tanto quanto o é o trabalho, que é apenas a exteriorização de uma força natural, 

da força de trabalho humana. Essa frase pode ser encontrada em todos os 

manuais infantis e está correta, desde que se subentenda que o trabalho se 

realiza com os objetos e os meios a ele pertinentes. [...] Apenas porque desde 

o princípio o homem se relaciona com a natureza como proprietário, a primeira 

fonte de todos os meios e objetos de trabalho, apenas porque ele a trata como 

algo que lhe pertence, é que seu trabalho se torna a fonte de todos os valores 

de uso, portanto, de toda riqueza." (Marx, 2012, p. 25). 

 

Apesar de não ser sensível a nossos sentidos, essa força não deixa de existir, ela 

existe, tem poder causal, como vimos até aqui, e faz parte de uma estrutura intimamente 

ligada à nossa formação social, à forma como nos relacionamos. 

É inevitável perceber, a essa altura, a diferenciação da forma como o tema é 

tratado em Marx, frente a sua abordagem em Jevons, trazida no capítulo anterior. 

                                                           
18 Ainda que por essência esses conceitos sejam diferentes, afinal, o valor de uso é referente à característica 

de uma mercadoria intimamente ligada à sua propriedade material enquanto o valor de troca se trata de uma 

convenção típica da sociedade capitalista onde o valor é uma relação social e as mercadorias podem ser 

equiparadas com base nessa convenção, sendo assim, não pode ser uma propriedade do objeto, e sim, uma 

propriedade do que aquele objeto é capaz de obter em uma relação social mediada pelo mercado.  
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A perspectiva matemática de Jevons, permite, é verdade, conhecer uma parte dos 

fenômenos relativos a constituição do valor, mas ao expor os argumentos de Marx, 

percebemos o quanto a exposição de Jevons dá ênfase ao caráter aparente do fenômeno 

da troca, e toma uma parte pelo todo. 

Seria difícil acreditar que o valor é uma medida absolutamente subjetiva, e sua 

composição é medida nas relações de troca, diante dos ricos e vastos argumentos 

expostos por Marx até aqui, e por isso, vale ilustrar, do que se trata a categoria valor de 

maneira geral, para além das concepções de Marx e Jevons. 

A análise deve partir da categoria valor, e precisamos, portanto, descobrir o que 

significa essa categoria. Não me refiro aqui à categoria valor utilizada por Marx ou 

Jevons, mas sim, a noção geral do que é valor. 

Etimologia. Valor vem de valere, que significa ser forte, ter boa saúde. 

Para que a discussão chegue ao ponto que planejo, utilizarei da etimologia da 

palavra, descrita acima. 

Podemos perceber por ela, que a noção de valor estabelecida na sociedade em que 

vivemos, carrega traços específicos da nossa sociedade, e não poderia ser diferente. 

Valor, quando não se refere a algo sólido ou coisa objetiva, material, pode ter sido 

obtida por uma convenção social, um acordo entre indivíduos, um espectro imaterial, que 

possa definir entre esses indivíduos, uma norma ou acordo, que define do que se trata 

esse algo valoroso. É também uma noção individual. Uma coisa pode ter valor 

individualmente para um determinado sujeito e não ter valor para todos os outros. 

Pode se tratar de valores relacionados a comportamentos dos indivíduos: A 

coragem, a bravura, a nobreza, a gentileza, a liberdade, a igualdade a fraternidade.  

Todos esses exemplos são definições de valores, e percebemos com esse breve 

resgate, que esse termo reflete de forma comum, anseios e comportamento que indivíduos 

tomam como importantes para si e para outros, como se fossem um conjunto de objetivos 

a serem seguidos, ou normas. Percebemos que a noção de valor pode ser, portanto, 

consideravelmente abstrata. 

Para tanto, o que Marx pretende analisar ao olhar para categoria valor, está ligado 

ao seu aspecto econômico. Marx busca analisar o fundamento da categoria que atribui 

valor a coisas ou objetos que são trocados, de forma regular na sociedade de forma 

especificamente capitalista. Quando estamos falando de valor aqui, estamos tratando da 

forma econômica do valor, do valor que se atribui a um objeto em relação a outro, ou 

mesmo do valor destacado de um objeto individualmente, e já sabemos, para Marx, que 
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o fundamento que compõe essa noção imaterial chamada valor, só pode ser obtida através 

da categoria trabalho. 

Marx não é o primeiro a analisar a categoria trabalho como fonte de valor. Antes 

de Marx, Smith e Ricardo já haviam formulado teorias que consideravam o trabalho 

como fonte de valor das mercadorias, e além desses autores, não era incomum achar 

passagens em outros autores contemporâneos a eles, que afirmavam enxergar no 

trabalho, a virtude de compor o valor de um objeto. É o que percebemos em passagens 

como “O comércio em geral não é outra coisa que a troca de trabalho por trabalho, o 

valor de todas as coisas é justamente medido pelo trabalho”- frase atribuída a Benjamin 

Franklin ou “A propriedade não é nada além de trabalho humano”, atribuída a John 

Thelwall. 

 “A própria quantidade de trabalho é medida pelo seu tempo de duração, e o 

tempo de trabalho possui, por sua vez, sua unidade de medida nas determinadas 

frações do tempo, como hora, dia etc.” (MARX, 1996, p.168) 

 

A análise de Marx (1996), é que a mensuração do trabalho componente do valor 

das mercadorias, deve ser algo feito com objetividade. Conclui, portanto, que a medida 

do trabalho, seu quantum, seja feito por medida de tempo, medidas de tempo que podem 

ser fracionadas, e que essa fração de quantidade de trabalho incorporado ao corpo da 

mercadoria, poderia ser então o representante do valor daquela mercadoria. A formulação 

anterior, dá a impressão de que essa medida além de objetiva, é quase que uma medida 

individual do processo de trabalho, uma medida que define um valor para cada 

mercadoria, pautada na quantidade objetiva de fração de tempo gasta para produzir um 

objeto, no entanto, veremos logo em seguida que a ideia do autor foi bem mais ampla do 

que essa construção. 

A construção colocada acima, leva a uma impressão de que quanto mais lento e 

menos hábil for um trabalhador desempenhando suas funções, mais sorte terá esse 

trabalhador nos resultados, se colocarmos em termos de valor, afinal, levaria mais tempo 

para realizar a tarefa de construir um objeto útil, que se tornará mercadoria, e que conterá 

no seu interior, o valor trabalho, mensurado pelo tempo que foi utilizado para produzir 

esse objeto. 

Essa interpretação leva a diversas distorções da análise de Marx sobre o valor 

trabalho e o tempo de trabalho, como componente quantitativo de valor, como é o 

exemplo da “pizza queimada”. O exemplo em questão, regularmente utilizado para 

ridicularizar o argumento de Marx, defende que ao seguir as premissas de Marx, 
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deveríamos assar uma pizza, não até o ponto de ela estar apta ao consumo, como 

geralmente funciona, devemos na realidade, assar a pizza até que ela queime, utilizando 

o máximo de tempo de forno possível, afinal, o valor está contido na quantidade de tempo 

utilizada para realizar o trabalho de assar uma pizza, e em uma pizza queimada, esse 

tempo é maior do que em uma pizza em condições normais, própria para o consumo.  

Sabemos por outro lado, com a leitura de Marx, que o autor utiliza do mesmo 

exercício que fez para abstrair as diferenças qualitativas entre distintos trabalhos, para a 

mensuração do trabalho em termos de tempo. Os mais distintos trabalhos de diferentes 

tipos de habilidade, com maior ou menor destreza, as mais diversas individualidades 

devem ser somadas afim de compor uma só massa de trabalho, uma massa coletiva e não 

individual e, portanto, uma massa de trabalho que constituirá seu valor pela soma geral 

dos trabalhos, dividido pelo número geral de trabalhadores que desempenharam aquele 

trabalho.  

Percebemos então, que não se trata de uma ótica individual de produção, e sim 

uma lógica geral, que diz respeito a destreza da comunidade de trabalhadores, e não ao 

trabalhador X ou Y especificamente. A mensuração da quantidade de valor, depende do 

valor gerado coletivamente em uma média aritmética, e não dos resíduos de valores 

individuais. 

Para Marx (1996), cada uma dessas forças de trabalho individuais, constituem a 

grandeza da força de trabalho socialmente média, e opera como tal, contanto que o 

processo individual para produzir a mercadoria nesse tal trabalho individual, não 

consuma mais do que a média socialmente necessária para produzir àquela mercadoria. 

Sendo assim, se um produtor de cadeira leva, em média, 6 horas para produzir uma 

cadeira, e a média socialmente necessária para produzir uma cadeira é de 6 horas (ou 

seja, a média que todos os trabalhadores que produzem cadeira consomem de tempo para 

produzir tal objeto) ele estará constituindo a grandeza socialmente média para a produção 

daquele bem. 

Por outro lado, se o produtor de cadeiras estiver utilizando uma grandeza maior 

em termos de tempo para produzir esse objeto, o tempo de produção da sua cadeira, irá 

constituir mais um elemento na média geral dos trabalhadores produtores de cadeira, 

entretanto, sabe-se que ele utiliza, por exemplo, 8 horas para fazer o mesmo trabalho que 

a unidade dos trabalhadores produtores de cadeira utiliza, ou seja, ele utiliza duas horas 

a mais para fazer o mesmo processo. Nem por isso, como podemos observar, sua cadeira 

terá um valor maior do que a dos demais produtores de cadeira, afinal, a medida de valor 
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é extraída da média de tempo desse setor, e o que isso nos diz, é que esse trabalhador é 

menos hábil do que a média dos trabalhadores que produzem cadeira, e, sendo assim, 

demorará 8 horas para se apropriar de um valor de 6 horas. 

Assim como temos o caso do trabalhador menos hábil, temos também o do 

trabalhador mais hábil. Nesse exemplo, o trabalhador produz a cadeira não nas 6 horas 

que são a média do setor, e sim em apenas 3. Isso quer dizer que sua cadeira vale menos 

que as demais cadeiras produzidas por outros trabalhadores do setor? Não!  

O fato do trabalhador utilizar menos tempo do que a média do setor que ele 

pertence, para produzir uma mercadoria, só diz que esse trabalhador, como é o caso do 

nosso trabalhador do exemplo supracitado, irá se apropriar de uma massa de valor maior 

em um tempo de produção menor. O nosso trabalhador gasta metade do tempo 

socialmente necessário, ou seja, requerido pelos trabalhadores em conjunto que 

produzem a mercadoria cadeira, para produzir a mercadoria cadeira, e sendo assim, esse 

trabalhador poderá se apropriar de uma massa de valor duas vezes maior que a média dos 

trabalhadores do setor, afinal, na mesma quantidade de tempo, esse trabalhador produzirá 

duas unidades da mercadoria cadeira, enquanto os demais produzirão, em média, apenas 

uma. 

Percebemos então, que foram combatidas de forma eficiente por Marx, todas as 

noções vulgares que colocavam na teoria do valor trabalho uma noção individualizante 

do valor constituído na mercadoria. O trabalhador menos hábil não recebe mais por uma 

mercadoria porque gastou uma maior quantidade de tempo para a produção da mesma, e 

um trabalhador mais hábil não é “castigado” por sua maior agilidade no processo 

produtivo, sendo assim, não recebe menos por terminar sua tarefa em um período mais 

curto que o primeiro. Ambos os trabalhadores estão sujeitos a uma forma maior que eles 

para a mensuração do valor de suas atividades individuais, essa força se chama tempo de 

trabalho socialmente necessário. 

Prova disso, é que as mercadorias possuem um valor que é justamente 

determinado por essa grandeza social.  

Ainda que um trabalhador repouse debaixo de uma árvore e caia sobre sua cabeça 

uma maçã, que com essa maçã, ele decida optar por assumir não suas características 

objetivas ligadas à carcaça do objeto, e sim, a característica relativa ao fato social que 

estabelece sobre a maçã, a potencialidade ligada ao valor da maçã, ele poderá leva-la ao 

mercado e trocar por um outro produto, digamos que seja aqui um cacho de uvas. O que 

esse processo tem a nos dizer? 
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Percebe-se que, ao assumir o valor da mercadoria maçã, o nosso trabalhador do 

exemplo estará levando ao mercado o fruto do trabalho, não seu como indivíduo19, mas 

estará levando o fruto social de trabalho que repousa sobre a mercadoria maçã. O quanto 

a maçã vale socialmente, que é uma medida inteiramente relacionada ao tempo de 

trabalho socialmente necessário para produzir a maçã. 

Mesmo que para ele o esforço de produzir a maçã para o mercado tenha sido 

praticamente nulo, é verdade que a maçã no mercado possui uma grandeza fixada em 

termos de valoração, derivada do tempo socialmente necessário para produzir uma maçã, 

e essa grandeza, encontra no próprio mercado um “espelho”, para a representação de seu 

valor, esse espelho é o cacho de uvas. O valor da maçã encontra na igualdade com o cacho 

de uvas, em seu valor de troca pelo cacho de uvas, a possibilidade de sua expressão. O 

portador da mercadoria maçã reconhece no cacho de uvas o valor de troca correspondente 

a sua maçã e vice-versa. 

Evidente então, que esse processo independe da ação individual do trabalhador 

em relação à mercadoria, e sim, da grandeza fixada pelo tempo socialmente reconhecido 

como tempo necessário para produção da tal mercadoria. 

A outra característica, muito importante e não colocada aqui, é um requisito para 

que uma mercadoria tenha valor, na realidade, é um requisito para que uma mercadoria 

seja de fato uma mercadoria. Antes de tudo, uma mercadoria precisa ter valor não 

somente para seu portador, ela precisa ter um valor para a sociedade. Se um objeto de 

uso possui valor para seu portador, isso não é uma garantia de que esse objeto de uso é 

uma mercadoria. 

“Então, a mercadoria pode ser definida como uma riqueza, mercantil, que 

possui valor de uso e valor de troca, ao mesmo tempo. Um produto (riqueza) 

que deixar de possuir alguma dessas propriedades não é uma mercadoria. 

Qualquer produto que tenha a capacidade de satisfazer necessidades, mas não 

tenha a propriedade de ser trocado por outro, não pode ser levado ao mercado 

para a troca, não é um elemento constitutivo da economia mercantil, embora 

até possa coexistir com ela. Logo não é uma mercadoria. Do outro lado é difícil 

de pensar em um produto que não tenha valor de uso e possua valor de troca, 

já que nenhum produtor desejará comprar, pagando por isso algo 

correspondente a um valor de troca, se a mercadoria em questão não satisfazer 

suas necessidades, isto é, nenhum produtor troca uma mercadoria sem 

reconhecer na mercadoria alheia um valor de uso. Trata-se de uma pré-

condição para a troca. ” (CARCANHOLO, 2015, p.162)  

 

                                                           
19 Ainda que o fato de levar a maçã ao mercado, mesmo que não haja trabalho anterior a esse, constitui 

também um trabalho, afinal as mercadorias não vão ao mercado por suas próprias pernas, como diz Marx. 
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Para que uma mercadoria seja mercadoria, a sociedade precisa enxergar aquele 

objeto como portador de valor. Para que a sociedade enxergue como portador de valor, é 

necessário que esse objeto seja um objeto socialmente útil, ou seja, tenha a capacidade 

de satisfazer as necessidades, não somente de seu dono, ou portador, mas também de 

outras pessoas. 

Esse reconhecimento se dá, em geral, através do mecanismo do mercado.  

Para ilustrar a relevância crucial do reconhecimento social de valor, para que um 

objeto qualquer passe a ser de fato uma mercadoria, irei recorrer a um exemplo 

absolutamente ilustrativo e lúdico, mas que pode, inserido no presente contexto, 

expressar a diferença entre objetos de uso tradicionais e objetos de uso que enfrentarão a 

barreira do desconhecimento social. 

A opção por um elemento lúdico, deve-se ao fato da escolha produto de exemplo 

central, o café, ser um objeto de uso altamente consumido em escala global, tendo uma 

vasta variação de combinações de sabores que não impede o seu consumo, ao contrário, 

aumenta a popularidade desse produto. 

Para tanto, um exercício abstrativo mais radical, poderia colocar em xeque o 

reconhecimento social dessa mercadoria, que tem, incontestavelmente, uma grande 

facilidade de comercialização. 

Mesmo que eu produza para meu usufruto, um café substancialmente diferente 

dos demais, rico em elementos como taurina20 e ritalina21, em uma determinada 

proporção que permita a essa bebida fornecer um nível de concentração elevada, e sem 

efeitos colaterais22, e além disso, um sabor excelente, devido a adição de outros 

componentes específicos, esse seria um objeto de uso para mim, que tem para mim, e 

para qualquer outro, a característica objetiva de satisfazer a necessidade ligada a 

materialidade daquela mercadoria (no caso desse café, sua propriedade útil está ligada ao 

seu consumo, e a potência de seus componentes de satisfazerem necessidades específicas, 

como a cafeína, que é um potente estimulante do sistema nervoso central, e pode 

                                                           
20 A taurina (ácido 2-aminoetanossulfónico) é um dos aminoácidos que existe em maior abundância no 

corpo humano, principalmente, nos músculos (inclusive no coração), no cérebro e nos olhos. A substância 

participa de diversos processos no organismo e realiza importantes funções nas células, além de oferecer 

propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e desintoxicantes.  
21 Ritalina, nome comercial de medicamento cujo princípio ativo é o cloridrato de metilfenidato, é um 

estimulante do sistema nervoso central. A Ritalina é indicada para tratamentos de transtorno do déficit de 

atenção e hiperatividade (TDAH), transtorno hipercinético e narcolepsia. 

22 Esse fato pode não ser de fácil solução pela mistura dos componentes em questão, por isso pode ser 

natural que esse produto seja visto como substancialmente novo se comparado ao tradicional café, e sendo 

assim, não teria um reconhecimento social como mercadoria análogo ao do café tradicional. 
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aumentar a concentração entre outras qualidades, e a combinação com os outros 

elementos que potencializam tal efeito, além do sabor que também foi levado em 

consideração), mesmo a potência relatada aqui, pode servir apenas para meus anseios e 

para mais ninguém. 

Sendo assim, o café que eu produzo terá uma enorme barreira para que se torne 

de fato uma mercadoria, essa barreira está ligada à falta de reconhecimento social de 

utilidade da característica daquele produto para a comunidade em geral. 

Nesse contexto, o café continua sendo para mim, um objeto de uso de extrema 

valia qualitativa, mas se para a sociedade, esse produto representa outra coisa, digamos 

que um risco associado de forma comum ao café, que é o de causar transtornos de 

ansiedade, palpitação entre outros efeitos adversos, pode ser que em um determinado 

ponto, a sociedade despreze a utilidade do café, sendo assim, o café continua sendo útil, 

ao menos para mim, mas se não o é para os indivíduos, envolvidos no mercado, o café 

não possui reconhecimento social, logo, meu trabalho de produzir café também não terá 

um reconhecimento social, sendo assim, o café não é uma mercadoria nesse exemplo, e 

meu trabalho de produzir o café, não é um trabalho abstrato. 

Que pese então, que a qualidade útil de cada objeto em uma sociedade onde os 

objetos têm valores, deve ser uma medida propriamente social, e não, partir do ponto de 

vista individual, caso contrário, não poderemos afirmar esse objeto como um objeto da 

forma mercadoria, apenas será um objeto útil para seu possuidor, um valor de uso, que 

como vimos, é uma categoria trans-histórica, e ligada à materialidade do objeto em 

questão, sua qualidade não paira no ar, está contida no corpo da mercadoria. 
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5- A TEORIA CRÍTICA DE MARX NA ATUALIDADE. 

 

É evidente que o juízo de valor sobre a qualidade de uma ou de outra teoria do 

valor, não pode e não deve ser medida pelo legado dessa teoria, e os desdobramentos que 

outros teóricos deram a esses escritos, ao menos não somente por esse fato. 

O que não significa, por outro lado, que esse não seja um bom parâmetro para 

medir a fecundidade de uma teoria e sua riqueza argumentativa. 

Não podemos dizer que não existem na atualidade, debates que envolvam a teoria 

do valor utilidade e que suscitam por vezes sua relevância, a questão colocada aqui será 

qual o verdadeiro mérito dessas discussões? Até onde elas contribuíram para além dos 

escritos originais, e até que ponto podem continuar acrescentando para a atual forma de 

vida em sociedade? 

A teoria crítica de Marx, encontra na atualidade muitos representantes que fazem 

de maneira extremamente competente um resgate de sua teoria crítica, colocando temas 

caros ao autor sob à luz da atualidade, e revivendo debates que são fundamentais para 

nossa sociedade. 

Como um dos representantes do atual resgate de Marx, se credencia Moishe 

Postone, e acredito que seja válido ilustrar alguns dos debates resgatados por Postone, no 

corpo do presente trabalho, ainda que essa ilustração, seja seguida da advertência que 

devo fazer em sequência. 

O trabalho de Postone, é um marco para os estudiosos da teoria do valor de Marx, 

e apesar das notórias críticas recebidas por esse autor, penso que seja importante expor 

seus argumentos, ainda que, de maneira superficial no presente texto. 

As principais críticas a Postone, revelam sua tradição apontada como anti 

essencialista, derivada de pensadores da escola de Frankfurt, como afirma Marcelo 

Carcanholo (2019), em seu artigo sobre Postone. 

Ao assumir uma postura anti-essencialista, Postone colocaria em xeque seu 

trabalho por uma questão fundamental, apontada por Carcanholo: a negação do trabalho 

como característica essencial ao homem e, portanto, como categoria transhistórica. 

Para Postone, o trabalho é um advento especificamente capitalista, e ainda que 

haja, ao meu ver, no autor uma clara referência ao trabalho abstrato, característica 

decisiva e específica do tempo capitalismo, considero fundamental ressaltar que pode ter 

faltado ao autor, o devido cuidado ao tratar o tema, e isso, custou a vulnerabilidade a 

críticas como a de Carcanholo. 



52 
 

Ainda assim, a discussão que segue, pretende expor como se dá o debate da teoria 

crítica de Marx na atualidade, principalmente em Postone, e segue em um caráter 

meramente introdutório, o suficiente para, espero, provocar no leitor um anseio de 

conhecer os trabalhos mais recentes que resgatam a teoria do valor de Marx. 

 “Na Inglaterra, por exemplo, depois da introdução do tear a vapor, bastava 

talvez somente metade do trabalho de antes para transformar certa quantidade 

de fio em tecido. O tecelão manual inglês precisava para essa transformação, 

de fato, do mesmo tempo de trabalho que antes, porém agora o produto de sua 

hora de trabalho individual somente representava meia hora de trabalho social 

e caiu, portanto, à metade do valor anterior” (MARX, 1996, p.169) 

 

Para uma melhor discussão do trecho exposto acima, farei o uso do capítulo “A 

dialética do trabalho e do Tempo”, contida no livro “Tempo, Trabalho e Dominação 

Social” do escritor Moishe Postone. 

Postone (2014), utiliza exatamente o trecho destacado, para elaborar uma 

construção partindo da ideia de Marx, sobre o porquê de o capitalismo ser o sistema onde 

a produção é superior a todas as outras fases históricas de produção que já vivemos e, 

ainda assim, é no capitalismo que se produz também uma busca quase que eterna por 

novas necessidades. De um lado, é o sistema que mais produz, e de outro, o que mais 

demanda.23 

Para validar sua análise, é necessário que tenhamos a compreensão que a 

construção de pensamento de Postone, vem trabalhando em capítulos anteriores a este, a 

diferenciação dos termos de trabalho concreto e abstrato. 

Postone reitera, baseando-se em Marx, que o trabalho concreto é o trabalho 

gerador de riqueza material, isso é, um trabalho que fornece como produto deste trabalho, 

objetos de uso, coisas que possuem valor de uso, algo de característica fundamentalmente 

qualitativa, e que tem sua qualidade revelada através da própria forma do objeto. 

Para Postone, o resgate que aproxima o trabalho concreto sendo trabalho gerador 

da riqueza, como categoria material, especificamente com propriedades não abstratas, de 

qualidades táteis, é fundamental para que possa se introduzir a diferenciação da outra 

categoria que será o seu “oposto”. 

                                                           
23 Esclareço nesse ponto a advertência feita por Postone. Para o autor, a investigação da relação dinâmica 

entre produtividade e valor (que será a investigação aqui exposta) pressupõe um capitalismo plenamente 

desenvolvido, se trata de uma relação de um núcleo padrão, que só atinge o seu pleno efeito, com o 

aparecimento do mais valor relativo como forma dominante. (POSTONE, p.330, 2014) 
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O trabalho abstrato, também analisado por Postone, com referência em Marx, é o 

trabalho gerador de valor.  

Trata-se de uma categoria, portanto, específica da sociedade em que vivemos, 

onde objetos de uso podem tornar-se objetos intercambiáveis, e esse intercâmbio aparece 

como uma norma social.  

O intercâmbio entre objetos de uso, faz com que esses objetos de uso assumam 

uma forma distinta da sua forma “natural”. Eles tomam a forma de mercadoria, e sendo 

assim, não devem ser mensurados apenas como objetos que produzem riqueza em termos 

materiais, agora eles possuem também essa nova característica, que está contida não mais 

apenas em sua forma sólida, no corpo do objeto, mas que tem no corpo do objeto o seu 

“abrigo”, trata-se da forma valor (POSTONE, 2014). 

Para Postone (2014), é fundamental que se entenda essa distinção entre riqueza 

material e valor, sendo a primeira, o resultado de um trabalho concreto, e a segunda, fruto 

de um trabalho abstrato.24 

Sabemos que nem todo trabalho concreto é também abstrato, porque o trabalho 

concreto é para Marx, uma categoria trans-histórica, possui prioridade ontológica, é uma 

categoria que está posta com ou sem a presença do capitalismo. Para tanto, é possível 

afirmar, que essa categoria seja a categoria independente, enquanto a segunda (trabalho 

abstrato), é a categoria dependente, no sentido de que surge a partir do trabalho concreto, 

e ainda assim, apenas com a universalização das trocas como norma social. 

Postone afirma então, que embora o aumento de produtividade (considerada por 

Marx uma função da dimensão do valor de uso do trabalho) aumente o número de objetos 

de uso, coisas úteis, e consequentemente aumente a riqueza material de uma sociedade, 

esse aumento não altera necessariamente a magnitude de valor produzido nessa 

sociedade, não altera a composição social de valor, ainda que haja um acréscimo em 

termos de riqueza material (POSTONE, 2014). 

                                                           
24 É necessário sempre lembrar que se considerarmos a leitura dessas categorias feitas por Marx, 

compreendemos que o trabalho concreto possui identidade com o trabalho abstrato, não se tratam de 

categorias fundamentalmente diferentes, mas que possuem diferenças qualitativas que precisam ser levadas 

em consideração. O trabalho produtor de mercadorias é o trabalho abstrato, trabalho abstrato que é uma 

categoria fundada no modo de produção capitalista, onde a norma social é regida pelo intercambio de valor 

de uso, que serão também valores de troca ou simplesmente valor. Ocorre que o trabalho abstrato antes de 

ser trabalho abstrato é também trabalho concreto. O trabalho concreto não está desligado da categoria 

trabalho abstrato, ela é uma categoria intimamente ligada ao trabalho abstrato. Todo trabalho abstrato é 

antes trabalho concreto, mas nem todo trabalho concreto é trabalho abstrato. 
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Para Postone (2014), a magnitude de valor só pode então ser fruto da função de 

dispêndio do tempo de trabalho humano abstrato, completamente independente da noção 

de valor de uso do trabalho. O autor reforça, no entanto, que por trás dessa oposição, há 

uma interação dinâmica entre as duas dimensões do trabalho, determinada pela 

mercadoria e para melhor ilustração, voltaremos nossa análise para o trecho escrito por 

Marx que iniciou essa discussão. 

Postone propõe, partindo da citação de Marx, o seguinte exercício: 

“Suponhamos que, antes da introdução do tear a vapor, um tecelão produzia 2 

0 metros de tecido em uma hora com o tear manual, gerando um valor x. 

Quando o tear a vapor, que duplicou a produtividade, começou a ser 

introduzido, mais de metade da tecelagem continuou sendo feita à mão. 

Consequentemente, o padrão de valor — o tempo de trabalho socialmente 

necessário — continuou sendo determinado pela tecelagem em tear manual; a 

norma permaneceu em 20 metros de tecido por hora. Assim, os 40 metros de 

tecido produzidos em uma hora com o tear a vapor tinham um valor de 2x. No 

entanto, depois que se generalizou, o novo modo de tecer deu origem a uma 

nova norma de tempo de trabalho socialmente necessário: o tempo de trabalho 

normativo para a produção de 40 metros de tecido foi reduzido para uma hora. 

Como a grandeza do valor produzido é uma função do tempo despendido 

(socialmente médio), em vez da massa de bens produzidos, o valor dos 40 

metros de tecido produzidos em uma hora com o tear a vapor caiu de 2 x para 

x. Os tecelões que continuaram a usar o método antigo, agora anacrônico, ainda 

produziam 20 metros de tecido por hora, mas recebiam apenas 1/2x — o valor 

de meia hora socialmente normativa — por sua hora individual de trabalho. ” 

(MARX apud POSTONE, 2014, p.331) 

 

Podemos perceber então, que Marx afirma que a introdução do tear a vapor, tem 

como resultado final uma nova forma normativa de tempo de trabalho socialmente 

necessário, para a produção de metros de tecido, mas que essa nova forma normativa, 

diferente de superar a anterior em termos de valor produzido, a substitui, e sendo assim, 

passamos a ter como uma nova norma, uma produção material maior para uma obtenção 

de um mesmo nível de valor. 

A riqueza material da sociedade claramente dá um salto em relação ao período 

passado, com a implementação de uma nova tecnologia de produção, como é citado por 

Postone no exercício exemplificativo, no entanto, não há nenhum acréscimo na produção 

de valor das mercadorias, ao contrário, há um rebaixamento na produção de valor do 

padrão anterior, que, uma vez tida como não mais a norma de produção, passa a valer 

menos do que valia antes, metade no exemplo exposto por Postone. 

Ressalta-se também, que de acordo com a visão do autor, o único momento onde 

o detentor de tecnologia de produção possui vantagem aos que não possuem a tecnologia 

para a produção, é justamente no gap entre o antigo modo de produzir, e o novo modo 
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de produzir, como normas sociais de produção do setor em questão. No momento em que 

o detentor da tecnologia possui a tecnologia, mas ela ainda não é uma norma social na 

produção daquele bem específico, esse detentor possui uma vantagem em relação aos 

demais, que é produzir na mesma quantidade de tempo, uma proporção maior de valor 

que os demais. No momento em que a tecnologia se torna uma norma social, o tempo 

para se produzir permanece o mesmo, mas a produtividade norma agora já é pautado na 

nova tecnologia, e por isso, a vantagem do produtor que antes estava sozinho, é anulada. 

Fica claro que embora um aumento na produtividade resulte em uma riqueza 

maior 25 ,esse mesmo aumento não reflete na composição do valor, que permanece sendo 

o mesmo. 

Essa se trata de uma breve exposição da gênese argumentativa do que Postone 

chama de treadmill effect (efeito esteira), no capitalismo, e é através dessa estrutura 

argumentativa que o autor vai propor a discussão de tempo abstrato, e salientar o porquê 

no capitalismo as riquezas são sempre produzidas em larga escala e ainda assim, 

demandamos cada vez mais por trabalho e por novas mercadorias e objetos de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Agora a norma de produção é de 40 metros de tecido e não mais 20 em uma unidade de hora. 
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6 – CONCLUSÃO 

 

Não é por um simples acaso que a explanação pertinente a teoria do valor em 

Marx, ocupou no presente trabalho um volume de conteúdo muito maior do que a teoria 

oposta, aqui representada pela teoria do valor utilidade, em Jevons.  

Consideramos que Marx é um autor que cuida de forma muito meticulosa dos 

temas que aborda, portanto, sua teoria do valor exige uma série de apresentações distintas 

que resultarão em nuances e discussões extremamente proeminentes. 

É preciso admitir que a teoria neoclássica, Jevons incluso, oferece uma 

apresentação logicamente consistente. O problema matemático de maximização de 

utilidade, por exemplo, apresenta solução matematicamente consistente, e é justamente 

essa amarração que pode trazer seu principal elemento de virtude: A potência de explicar 

fenômenos econômicos relativamente complexos, de uma maneira simples. 

O problema da teoria de Jevons não é lógico, não está puramente contido em 

incoerências de sua própria exposição, o problema é ontológico, ou seja, está na 

incapacidade de Jevons em compreender o caráter de objetividade social que caracteriza 

o valor. 

Construir uma série de argumentos que façam sentido amarrados internamente é 

um trabalho louvável, mas o descolamento da realidade desses argumentos está exposto 

nas premissas irreais apresentadas ao longo do texto de Jevons, e para uma teoria que se 

propõe explicar a forma de produção capitalista, esses são erros que não podem ser 

facilmente ignorados. 

Uma formulação que não tenha como compromisso explicar o mundo no seu ser 

em si, que não tenha a finalidade de produzir uma elucidação ontológica, toma para si, a 

liberdade de adotar premissas idealistas, irrealistas, e que na maioria das vezes estão 

amarradas em um circuito interno autoevidente, como é o caso das formulações acerca 

da constituição de valor na tradição marginalista. 

O núcleo rígido das formulações em Jevons são um conjunto de premissas que 

não podem ser testadas no âmbito experimental, o que seria próximo de uma experiência 

de ciências naturais no laboratório, por exemplo. Não podemos testar a hipótese de que 

o homem é egoísta, não podemos testar a formulação de que os indivíduos são racionais, 

e principalmente, não faria sentido testar essas hipóteses em uma elaboração que parta 

desse campo da filosofia da ciência, afinal, essas são características metafísicas, e para 

os neopositivistas, que influenciam pensamentos basilares da teoria 
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neoclássica/ortodoxa, a metafísica deve ser completamente expurgada do campo da 

ciência.26 

As extensas discussões travadas por Marx ao longo de seu livro, O Capital, 

explanam de uma forma brilhante a realização de sua mais notável obra, que se propunha 

a descrever não de forma absoluta o funcionamento do Capital na sociedade capitalista, 

deixando claro que essa não é uma obra eterna, e seria inocente acreditar que uma 

elucidação do funcionamento do capital na eternidade seria um dia a intenção do autor, 

afinal, isso contraria seu método. 

Para Marx, enquanto houver capitalismo, haverá a necessidade constante de se 

estudar o fenômeno capital e suas determinações, e sua obra é uma nobre herança a 

qualquer um que se debruce sobre os estudos desse sistema de produção, seja qual for a 

área de conhecimento de origem. 

A obra de Jevons, trata o objeto com uma maior simplicidade, e o resultado não 

poderia ser outro, a não ser apresentar uma exposição também mais simples e de menor 

agregação de conteúdo no geral. 

De maneira geral, podemos dizer que Marx toma mais cuidado em sua escrita, e 

até por esse estilo de abordagem, podemos ver uma clara distinção em sua obra em 

relação a de Jevons. Marx precisa de mais tempo para chegar a concluir sobre o 

capitalismo algumas leis que são iminentes a esse sistema, enquanto Jevons, afirma em 

algumas poucas linhas, observações determinantes sobre essa forma social. 

De acordo com Roman Rosdolsky (2001), Marx demonstra que o saber científico 

só pode ser pleno quando a análise metodológica parte do abstrato em direção ao 

concreto, examinando todas as determinações necessárias para chegar até lá, afinal, dessa 

maneira seria possível apropriar-se do concreto como um objeto concreto pensado. 

Essa característica torna ainda mais difícil a comparação entre as duas teorias do 

valor, pois em alguns momentos, parece que Marx está tratando de categorias muito 

anteriores às tratadas por Jevons, e de fato está, e a grande questão é que, ao meu ver, é 

mérito de Marx tratar as categorias de forma tão minuciosa, enquanto há em Jevons um 

descuido ao tratar questões tão decisivas de maneira, por vezes, trivial. 

Por fim, não há surpresas em perceber o porquê a analise positivista 

fundamentada por Jevons e tantos outros é a hegemônica em nosso sistema de produção, 

                                                           
26 Ainda que isso represente uma notória contradição, afinal, precisam partir de uma premissa metafísica, 

o egoísmo dos homens e sua racionalidade, para chegar a parâmetros ulteriores de sua teoria, onde se 

enquadra o pensamento matemático no formato de circuito fechado. 
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afinal, há muito em comum na filosofia da ciência positivista e o método “pró avanço” 

capitalista. Ao tratar a realidade da ciência discutindo o que “está posto”, o positivismo 

presente em Jevons, apresenta um caráter impositivo e manipulatório na ciência, 

exprimindo o método científico com objetivos específicos antes da experiência em 

questão, que no seu caso é observar e descrever o sistema capitalista. 

Para tanto, o resultado de sua observação não poderia ser diferente, uma teoria 

que explana o que as premissas o levaram a acentuar de nosso sistema de produção, e a 

óbvia inclinação à manutenção deste. 

Em Marx, o método de análise da síntese de múltiplas determinações tem um 

caráter ontológico, e não idealista como em Jevons, sendo assim, o autor investiga o 

capitalismo tal como ele é, um objeto antes desconhecido passível de análise nos mais 

determinados pontos, e a conclusão é que, para mim, este autor tem o mérito de sua 

abordagem justamente atrelado a sua forma de fazer ciência, trazendo, portanto, uma 

teoria de valor que representa um conhecimento muito mais vasto ao leitor quando em 

comparação a Jevons. 

Para o debate de uma categoria tão relevante na história econômica, é necessário 

a busca incondicional pelo rigor metodológico e por constatações que estejam ancoradas 

em uma busca pelo entendimento real, o entendimento que vise compreender de maneira 

ontológica o objeto de estudo. Nesse sentido, não há dúvidas de que se tratando de uma 

escolha e uma recomendação a leitores, baseado nos argumentos apresentados na 

presente dissertação, devemos optar pela teoria do valor de Marx.
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