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RESUMO 

 

DE PAULA, P. G. (2020). Valor como trabalho vivo e renda fundiária: uma releitura da 
crítica da economia política. Tese de doutoramento do Programa de Pós-Graduação em 
Economia (PPGE), Faculdade de Economia, Universidade Federal Fluminense (UFF). 
Niterói: Fevereiro de 2020. 

 

Este trabalho tem como finalidade analisar a relação entre a teoria do valor e a teoria da 

renda fundiária na obra de Marx, bem como nos debates marxistas desenvolvidos a 

partir dela. Na primeira parte do trabalho é apresentada uma interpretação da teoria do 

valor marxiana, a qual chamamos de interpretação do valor como trabalho vivo. São 

também expostos os principais elementos dos dois principais tipos de interpretações 

alternativas (interpretações fisiológicas e da forma-valor). Em seguida, após uma 

exposição da teoria da renda fundiária de Marx, as  principais aplicações e controvérsias 

em torno a esta teoria são analisadas de forma crítica tendo como critério principal a 

consistência entre elas e as distintas interpretações da teoria do valor que as informam. 

Por fim, demonstra-se que as principais críticas e controvérsias contra teoria marxiana 

da renda tem sua origem em divergências diversas com a teoria marxiana do valor. Com 

isso, demonstra-se adicionalmente que a interpretação da teoria do valor apresentada 

nesta tese, do valor como trabalho vivo, apresenta plena consistência com a teoria 

marxiana da renda fundiária. 

 

Palavras-chave: 1. Teoria do valor. 2. Teoria da renda fundiária. 3. Valor-trabalho. 4. 
Economia Política. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation intends to analyse the relationship between the theory of value and the 

theory of land rent in Marx's work, as well as in the Marxist debates developed from it. 

In the first part of the work, an interpretation of the Marxian theory of value is 

presented, which we call the “living labour” interpretation of labour-value. The main 

elements of the two main alternative types of interpretations (physiological and value-

form interpretations) are also stated. Then, after an exposition of Marx's land rent 

theory, the main applications and controversies surrounding this theory are critically 

analysed, having as main criterion the consistency between them and the different 

interpretations of the theory of value in which they are based. Finally, it is shown that 

the main criticisms and controversies against Marxian theory of land rent can have their 

origins traced to divergences against the Marxian theory of value. On the other hand, the 

interpretation of the theory of value presented in this work, the living labour 

interpretation, is shown to be fully consistent with Marx’s theory of land rent. 

 

Keywords: 1. Value theory. 2. Land rent theory. 3. Labour value. 4. Political Economy. 
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Introdução 
 

A renda fundiária, forma de rendimento obtida pelos proprietários de terras decorrente 

de sua exploração econômica, consiste até hoje num mistério para o pensamento social 

hegemônico. 

 

Por um lado, a ciência econômica mainstream a eliminou em grande medida de seus 

modelos representativos da sociedade capitalista na medida em que desenvolveu a visão 

de que a terra não seria mais de que uma forma específica (e não reprodutível) de 

capital. Assim, nos modelos neoclássicos, terra e capital são formas distintas de um 

mesmo fator de produção, o “capital” - ao qual se contrapõe o trabalho. Aparecem, 

portanto, como formas diversas que expressam o mesmo tipo de conteúdo: o da justa e 

natural remuneração pela propriedade de um fator de produção necessário para a 

obtenção de mercadorias. 

 

Por outro lado, certo tipo de análise crítica, muito relevante na heterodoxia econômica, 

descreve a renda fundiária como uma excrescência, um aspecto indesejável e 

desnecessário da sociedade contemporânea, gerador de mazelas diversas, decorrente de 

formas de propriedade anacrônicas da terra que será um dia certamente superado pela 

capacidade transformadora do capitalismo. 

 

Existe ainda uma terceira forma de descrever a renda fundiária e o papel da propriedade 

da terra na sociedade capitalista contemporânea: a desenvolvida por Marx em sua 

principal obra, O Capital. Como aspecto distintivo desta forma, pode-se apontar o fato 

de que o caráter histórico-social específico da renda fundiária capitalista e da moderna 

propriedade da terra constitui aqui a base para todo o desenvolvimento teórico, que 

aparece como um momento da teorização sobre o modo de produção capitalista. 

 

Embora seja a única teorização capaz de explicar certos aspectos da renda fundiária, 

como a possibilidade de obtenção de uma renda nos piores terrenos na produção de 

mercadorias comercializadas em mercados não monopolistas, a teoria da renda fundiária 

de Marx foi alvo dos mais diversos tipos de crítica, praticamente desde sua primeira 

publicação no final do século XIX. Os críticos da teoria da renda fundiária de Marx não 



4 
  

se restringem aos economistas liberais e às tentativas de defesa ideológica do modo de 

produção capitalista por seus apologistas, mas incluem ainda, e de forma preponderante, 

os proponentes de um tipo de crítica social parcial, que busca apartar o capital de suas 

contradições mais visíveis. 

 

O objetivo desta tese é analisar a relação entre a teoria do valor e a teoria da renda 

fundiária na obra de Marx, bem como nos debates marxistas desenvolvidos a partir dela. 

Com isso, é também um objetivo demonstrar que a leitura da teoria marxiana do valor 

baseada na visão da determinação do valor pelo trabalho vivo, defendida nesta tese, 

permite uma leitura consistente dos principais aspectos da teoria marxista da renda 

fundiária. 

 

Nos capítulos 1-3 – será apresentada uma leitura da teoria marxista do valor. Esta 

leitura, caracterizada pela visão segundo a qual o trabalho vivo é o determinante do 

valor, será contrastada com algumas das mais relevantes interpretações alternativas, em 

especial as interpretações fisiológicas do valor, aquelas nas quais a determinante do 

valor seria o trabalho contido nas mercadorias ou a elas incorporado no momento de sua 

produção, e as leituras da “forma-valor”, caracterizadas pela visão segundo a qual o 

valor social seria estabelecido no processo de circulação (excluídos aqui autores como 

Rubin, que localizam a determinação do valor na esfera da produção – conf. cap. 2). 

 

Já nos capítulos 4-6 será feita uma apresentação da teoria da renda fundiária de Marx 

(cap. 5), precedida por uma exposição das teorizações anteriores do tema (cap. 4). No 

capítulo 6, as principais implicações, aplicações e controvérsias em torno à teoria 

marxista da renda fundiária serão analisadas e discutidas, à luz das leituras da teoria do 

valor e da renda apresentadas anteriormente. 

 

A partir desta exposição, se buscará ainda demonstrar que, embora a teoria da renda 

fundiária de Marx enfrente importantes dificuldades, as principais críticas apresentadas 

contra ela ao longo de décadas de debate derivam de forma direta de divergências entre 

as leituras dos seus críticos sobre aspectos fundamentais da teoria do valor por eles 

professada e a formulação da teoria do valor feita por Marx, conforme a leitura desta 

desenvolvida neste trabalho. 
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Capítulo 1 – Valor, trabalho abstrato e trabalho 
socialmente necessário na obra de Marx: a determinação 
do valor pelo trabalho vivo 
 

1.1 - Valor de uso, valor de troca, valor e capital 
 
A teoria de Marx sobre o capitalismo parte daquilo que seria para o autor a “forma 

celular” da sociedade burguesa (MARX, 1996, I-1, p. 130), ou capitalista, a mercadoria, 

entendendo aqui como mercadoria todo produto do trabalho humano privado e 

autônomo, feito com a intenção de ser vendido (ou “trocado”). 

 

A mercadoria é um valor de uso na medida em que serve para algo especifico, é útil 

para algum fim. Este caráter útil, ressalta Marx, nada tem a ver com o fato de que certa 

mercadoria custe muito ou pouco trabalho para ser apropriada por alguém. Como valor 

de uso, a mercadoria realiza-se no seu uso ou consumo. Trata-se de uma característica 

trans-histórica dos produtos do trabalho humano, ou seja, não depende de forma alguma 

do tipo de relações sociais através das quais a mercadoria foi obtida1. 

 

Como foi produzida para a troca, a mercadoria também é um valor de troca, ou seja, 

apresenta a capacidade de trocar-se pelas outras mercadorias. Este valor de troca 

“aparece, a princípio, como a relação quantitativa” na qual “valores de uso de uma 

espécie se trocam contra valores de uso de outra espécie”. Uma relação “casual e 

puramente relativa”, fortuita, na medida em que tal relação quantitativa de troca em 

termos de valor de uso de outra espécie “muda constantemente no tempo e no espaço”, 

ora se estabelece numa determinada quantidade, ora em outra (MARX, 1996, I-1, p. 

166). 

 

Entretanto, ao analisar as diversas formas ou momentos lógicos em que o valor de troca 

pode se manifestar, ou seja, as diversas formas através das quais uma mercadoria pode 

expressar seu valor de troca em quantidades de outras mercadorias, Marx percebe que 

                                                 
1 O que não significa que as relações sociais e o modo de produção não influenciem o tipo de valor de uso 
que é produzido e utilizado. Afirma-se aqui apenas que se um objeto é útil, esta utilidade não depende do 
tipo de relações sociais de produção vigentes no contexto de sua produção. Por exemplo: um determinado 
item produzido por uma tribo de caçadores-coletores pode ser útil para um trabalhador da indústria 
capitalista, e vice-versa. Se o for, esta utilidade não dependerá das relações sociais existentes no contexto 
de sua produção. 
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na verdade, por trás dessa relação aparentemente fortuita, precisa haver alguma 

regularidade. No exemplo de Marx, se uma quantidade x de trigo se troca por y de seda, 

ou por z de ouro etc., então deve haver algo igual entre estas quantidades (x, y e z) que 

são em todo o resto diferentes entre si. O fato de que exista a troca já é aqui o aspecto 

do real que para Marx permite supor uma igualdade de algo nas distintas quantidades 

trocadas. A existência desse “algo”, portanto, não é de modo algum uma suposição, mas 

uma constatação ou uma descoberta de Marx sobre o que ocorre na realidade obtida pela 

via da abstração, neste caso uma abstração da própria realidade concernente à forma 

através da qual as mercadorias são efetivamente trocadas. Essa “terceira coisa”, aquilo 

que é igual entre as mercadorias que são trocadas, não é nem o valor de uso, nem o 

valor de troca; ou em outros termos, que não é nem o produto em si, nem a quantidade 

de outros produtos que ele permite obter pela via do intercâmbio. “O valor de troca só 

pode ser o modo de expressão, a ‘forma de manifestação’ de um conteúdo dele 

distinguível”2; esta “outra coisa” é o que Marx chama de valor. 

 

Essa ideia de que o valor de troca seja, na verdade, a expressão de um “valor 

intrínseco”3 parece a princípio contraditória, dada a sua aparente casualidade e seu 

caráter fortuito. De qualquer forma, esse valor intrínseco que está na base do valor de 

troca não pode ter relação alguma com as propriedades físicas, químicas ou corpóreas 

das mercadorias, na medida em que estas só são relevantes enquanto conferem seu 

caráter útil (seu valor de uso). “Como valores de uso, as mercadorias são, antes de mais 

nada, de diferente qualidade, como valores de troca só podem ser de quantidade 

diferente, não contendo, portanto, nenhum átomo de valor de uso”4. Conforme aponta 

Hilferding (1949, p. 131), a relação entre um valor de uso e um ser humano expressa um 

caráter individual e concreto. Ao desconsiderar a concretude e a especificidade desta 

relação, a própria relação desaparece por completo, não restando nada a ser 

generalizado do ponto de vista social. Só dentro da relação individual concreta o valor 

                                                 
2 Ver Marx (1996, I-1, p. 166) e Kliman (2000, p. 102). 
3 Utilizo a expressão “valor intrínseco” aqui com a seguinte ressalva: não se trata de admitir qualquer tipo 
de determinação quantitativa ao valor ainda, mas apenas de apontá-lo como algo distinto tanto da 
característica útil do objeto, quanto de sua relação quantitativa de troca meramente casual e fenomênica 
com outros objetos produzidos e trocados como mercadorias. Além disso, que o valor seja “intrínseco” à 
mercadoria, não significa que seja algo absoluto, ou seja, que o valor-mercadoria, a forma-mercadoria, 
permita algum tipo de manifestação autônoma do valor. Este tipo de manifestação autônoma só pode 
existir através da intermediação do dinheiro. Entendo que Marx utiliza a expressão “valor intrínseco” 
neste mesmo sentido. 
4 Marx (1996, I-1, p. 166). 
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de uso pode ser medido enquanto “valor” do ponto de vista pessoal, de sua utilidade ou 

capacidade de satisfação de necessidades. Ainda que se estenda esse raciocínio à 

possibilidade de utilização produtiva de determinados utensílios, segue válido o ponto 

de que sua utilidade técnica só é relevante dentro da relação técnica específica a ser 

considerada. Desta forma, o caráter útil, a especificidade das características úteis de 

determinados materiais ou bens não é nem pode ser objeto de análise da ciência social, 

mas tão somente das ciências naturais correspondentes. Pelo caminho da análise do 

valor de uso, de sua utilidade ou possibilidade de satisfação de necessidades humanas, a 

teorização parte sempre de uma relação com a coisa, entre coisas ou entre ser humano e 

coisa, ficando excluída de antemão uma visão do valor como relação social. Por este 

caminho o máximo se pode desenvolver são análises e categorias a-históricas e associais 

e que são ademais impostas de forma arbitrária ao objeto de estudo. Entretanto, as 

portas para a compreensão das leis de movimento da sociedade permanecem fechadas 

(HILFERDING, 1949, p. 133)5. 

 

É precisamente a abstração dos valores de uso o que caracteriza a relação de trocas entre 

as mercadorias. Isto não significa que o valor de uso não tenha nenhuma relevância do 

ponto de vista da teoria do valor. Em primeiro lugar, o valor de uso, sua existência, é 

um pressuposto material de qualquer possibilidade do surgimento do valor. Além disso, 

existe ainda uma relevância adicional do valor de uso para a teoria do valor marxiana 

limitada aos casos excepcionais nos quais sua forma venha a determinar o conteúdo da 

relação social que o valor de uso expressa6. Entre os exemplos de situações nas quais a 

forma do valor de uso pode vir a determinar ou modificar as relações sociais e, assim, o 

valor, estão o caso do dinheiro (para o qual, ao longo de sua evolução, características 

como a durabilidade e a divisibilidade dos metais preciosos foram relevantes para eles 

tenham se tornado mercadoria-dinheiro, posteriormente levando ao surgimento da 

moeda), e da força de trabalho (cujo valor de uso específico, a capacidade de constituir 

                                                 
5 É justamente este o caminho seguido pelas teorias subjetivas do valor, em especial pela chamada escola 
neoclássica ou marginalista e (e também pela “escola austríaca” de Böhm-Bawerk e companhia) ao 
buscar medir as diversas utilidades (individuais e subjetivas) dos bens em suas “curvas de indiferença”. A 
inadequação deste tipo de procedimento salta aos olhos quando se tenta atribuir alguma significação 
social às “somas” destas curvas de indiferença, como se fosse possível realizar operações matemáticas 
com elementos subjetivos da realidade. 
6 “[...] valor de uso, i.e., objeto da satisfação de um sistema qualquer de necessidades humanas. Esse é o 
seu aspecto material, que pode ser comum às épocas de produção mais díspares e cujo exame, em 
consequência, situa-se fora do âmbito da economia política. O valor de uso entra na esfera da economia 
política tão logo é modificado pelas relações de produção modernas ou, por sua vez, intervém, 
modificando-as” (MARX, 2011, p. 756). 
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mais-valor a partir do seu emprego pelo capital, é fundamental para a constituição do 

capital enquanto relação social)7. 

 

Sob o modo de produção capitalista, toda mercadoria contém ambos (valor de uso e 

valor – portanto pode ter valor de troca), mas existe entre eles uma relação dialética. Ou 

se quer um de seus aspectos ou o outro, a busca por um implica na negação do outro. 

Obviamente, aqui está pressuposta uma generalização das trocas como forma social de 

existência e reprodução, de modo que a produção é mercantil, ou seja, direcionada ao 

intercâmbio. Desta forma, para o seu produtor, o valor de uma mercadoria não tem 

qualquer relação quantitativa (ou em termos de sua magnitude) com seu caráter útil 

específico. Indo além, a mercadoria só é útil ao seu produtor na medida em que permite 

a ele apropriar-se de outros valores de uso. É justamente essa expressão do valor nos 

valores de uso das demais mercadorias que caracteriza o valor desde suas formas 

primeiras e primitivas, ou seja, no valor de uso da mercadoria desejada que lhe 

corresponda no ato de troca, o valor encontra sua forma equivalente. 

 

Se aquilo que é igual entre duas mercadorias que são trocadas entre si é algo que nada 

tem a ver com suas características naturais ou corpóreas, a tal substância comum que 

permite que elas sejam trocadas precisa ser de outro tipo. Para que uma mercadoria 

exista, é necessário que tenha sido produzida pelo trabalho a partir de valores de uso 

outros que não ela própria. Em um sentido ainda mais amplo, toda forma de riqueza, em 

qualquer época, tem como dimensão material o valor de uso e é resultado da ação 

humana sobre a natureza, ou seja, do trabalho. Por isso, toda riqueza material tem o 

trabalho como pai, e a terra como mãe8. Entretanto, apenas o reconhecimento deste 

aspecto constitutivo geral do trabalho para a sociedade humana não é ainda o suficiente 

para afirmar o trabalho como o princípio determinante do valor. Na sociedade mercantil 

o trabalho adquire uma importância adicional. Tal tipo de sociedade é caracterizado pela 

existência de produtores privados cujas decisões sobre o que e quanto produzir não são 

                                                 
7 Um aprofundamento deste aspecto pode ser visto em Rosdolsky (2001, p. 75-92). Neste trecho 
Rosdolsky polemiza com autores como Hilferding e Sweezy, para os quais o valor de uso não teria 
nenhum papel a ser considerado teoricamente. Entretanto, Rosdolsky inclui entre estes aspectos nos quais 
o valor de uso teria uma relevância para a teoria do valor um terceiro caso, o da quantidade de produto 
agrário em face da demanda, no caso da teoria da renda. A nosso ver, no que diz respeito a este terceiro 
aspecto Rosdolsky se equivoca. A discussão sobre este aspecto específico será desenvolvida adiante (Cap. 
3 – seção 3.7.2). 
8 A referência original deste trecho é a uma passagem da obra de William Petty, que por diversas vezes 
aparece nos comentários de Marx. 
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estabelecidas por nenhuma instância a priori. Desta forma, não há regulação consciente 

do metabolismo social. É apenas através dos mecanismos do mercado que os produtores 

podem saber o quantum de trabalho precisam despender ou empregar para que suas 

necessidades sejam supridas. De qualquer forma, e isto é uma verdade auto evidente 

para qualquer produtor, trabalhador e em especial para todo capitalista (ao menos no 

que diz respeito ao capital produtor de mais-valor, ou seja, ao capital industrial no 

sentido de Marx, aquele que produz diretamente o mais-valor), é somente através do 

dispêndio (ou utilização) de certa quantidade de trabalho que o mercado poderá suprir 

suas necessidades pela via do intercâmbio. Sendo assim, a conclusão de Marx é que 

restaria apenas uma propriedade das mercadorias em condições de constituir a 

substância determinante do valor, que é o fato de serem todas as mercadorias produto do 

trabalho. Não se trata aqui, portanto, de uma relevância maior do trabalho do ponto de 

vista técnico ou prático, em comparação com outras propriedades das mercadorias, mas 

do fato de que o trabalho constitui o vínculo social através do qual uma sociedade 

baseada na propriedade privada e na divisão do trabalho pode existir (MARX, 1996, I-1, 

p. 167; HILFERDING, 1949, P. 134). 

 

Mas no que concerne ao valor, observamos que tampouco é relevante o tipo específico 

de trabalho despendido na produção das mercadorias. Como não são relevantes para o 

valor as características corpóreas do valor de uso, tampouco é relevante o caráter útil 

específico do trabalho que o gerou. O relevante para o valor não é, portanto, o tipo de 

trabalho concreto utilizado na produção das mercadorias, mas apenas o fato de que estas 

tenham sido produto de trabalho humano despendido de forma privada e cujos produtos 

direcionam-se ao intercâmbio. Note-se que aqui, ao contrário de que foi observado 

quanto ao valor de uso, a abstração da relação individual e concreta, de seu tipo e forma 

peculiar, não elimina a relevância da relação social subjacente, na qual trabalho humano 

foi despendido privadamente com a finalidade de obtenção, através do intercâmbio, de 

valores de uso distintos daqueles que foram produzidos. Com isso, a teorização de Marx 

mostra que o objeto de estudo da economia política (ou, no caso, de sua crítica), em 

especial de uma teoria social sobre a sociedade humana na época capitalista, não deve 

ser o valor de uso (ou sua utilidade etc.), mas o valor enquanto forma social 

historicamente específica. 
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A forma do valor lógica e historicamente correspondente a uma sociedade na qual 

ocorre a generalização da produção mercantil é a forma-dinheiro. Esta forma exige que 

além de que todos os produtores troquem suas mercadorias pelo equivalente geral, 

também devem trocar suas mercadorias entre si por intermédio do equivalente geral, 

que pode ser, a princípio, a mercadoria-dinheiro (como o sal, a prata ou o ouro). Esta 

mercadoria-dinheiro pode evoluir posteriormente para uma forma de valor “puramente 

social”, independente de um valor de uso que decorra de um trabalho concreto 

específico - ou melhor, uma forma cujo valor de uso mais relevante é justamente o de 

ser um equivalente-geral, representação abstrata do valor e da riqueza. Esta evolução 

resultará na transformação do dinheiro-mercadoria na moeda, que é uma representação 

simbólica do dinheiro-mercadoria, ainda que cunhada de forma a corresponder em peso 

às suas partes alíquotas. O surgimento da moeda pressupõe certo desenvolvimento das 

trocas, bem como a existência de um poder central que as regule. Seu próprio 

desenvolvimento (um processo social) coloca a possibilidade da exacerbação de seu 

caráter simbólico. 

 

Há que se notar, portanto, que entre as trocas diretas de produtos e o intercambio de 

mercadorias, existe em certo momento um salto qualitativo representado pela 

introdução do dinheiro. O dinheiro, em função de sua aceitação geral na sociedade, 

representa em si potencialmente os valores de uso de todas as mercadorias pelas quais 

ele pode ser trocado. Isto permite que o dinheiro expresse o valor das mercadorias de 

uma forma relativamente autônoma, que não depende das características dos valores de 

uso, nem das oscilações em termos da magnitude dos trabalhos necessários para 

produzi-los (a não ser da própria mercadoria-dinheiro). Prova disso é que o dinheiro 

pode desempenhar diversas funções que as (outras) mercadorias em geral não podem: as 

chamadas “funções do dinheiro” (medida de valores, meio de circulação, 

entesouramento, meio de pagamento, dinheiro mundial etc.). Daqui já se pode concluir 

algo importante: o dinheiro pode permitir uma expressão relativamente autônoma do 

valor, do trabalho social necessário para a produção das mercadorias. Excetuando a 

mercadoria-dinheiro, as mercadorias em geral não podem exercer este papel. 

 

Por outro lado, a relação entre o valor, esta “terceira coisa”, e sua expressão 

fenomênica, o valor de troca, não é direta e encerra certa complexidade. Sua forma de 
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manifestação mais visível numa sociedade capitalista é a forma preço9. Marx afirma que 

“o preço é uma denominação monetária do trabalho objetivado na mercadoria” (MARX, 

1996, I-1. p. 225), ou seja, é o valor expresso em termos de um quantum de dinheiro 

(moeda – ou de outra mercadoria no caso das formas distintas da forma preço). Marx 

não apenas admite a possibilidade de uma incongruência quantitativa entre preço e 

valor, mas afirma que “isso não é um defeito dessa forma, mas torna-a, ao contrário, a 

forma adequada a um modo de produção em que a regra somente pode impor-se como 

lei cega da média à falta de qualquer regra” (MARX, 1996, I-1, p. 226). Assim fica 

claro que, para o autor, a possibilidade de incongruência valor-preço é fundamental para 

o modo de produção capitalista. A forma através da qual as alterações no processo de 

produção vão determinar a constituição de uma oferta e demanda (de um “mercado”) 

determinada (o), bem como aquela através da qual o próprio valor do dinheiro pode 

influenciar no intercâmbio (mesmo que mantido o valor das mercadorias, e vice-versa), 

tem no mecanismo de preços um momento fundamental de seu movimento. Por 

exemplo: no capitalismo, em primeiro lugar, um processo de formação de uma taxa 

geral de lucros molda a oferta de mercadorias e depende deste tipo de incongruência 

quantitativa para poder existir. Além disso, as alterações na demanda também 

dependem do mesmo mecanismo para influenciar (ou serem influenciadas) no (pelo) 

processo de produção. 

 

A conclusão de Marx de que o trabalho seria a substância constituinte do valor é um dos 

pontos fundamentais da crítica da economia mainstream (burguesa) de sua teoria, 

presente em autores como Böhm-Bawerk (1949). Segundo este autor Marx teria suposto 

igualdade entre as mercadorias, quando na verdade o objetivo da troca envolveria sua 

desigualdade do ponto de vista do valor de uso, ou “utilidade” para estes autores10. 

Afirmam que este erro teria levado Marx a desconsiderar a possibilidade de que fatores 

como escassez ou a utilidade sejam as verdadeiras fontes do valor, de modo que, na 

realidade, a determinação do valor das mercadorias pelo trabalho seria apenas um 

                                                 
9 O preço é um tipo específico de valor de troca, quando expresso em termos da mercadoria-dinheiro, ou 
em termos de dinheiro: “o preço é um valor de troca especial, o valor de troca de uma mercadoria com o 
dinheiro” (CARCANHOLO, 2011, p. 45). Observe-se que, portanto, o valor de troca pode se manifestar 
de formas distintas da forma preço. 
10 Note-se que o conceito de utilidade dentro das teorias subjetivas do valor nada tem a ver com a noção 
de valor de uso em Marx, na medida em que a utilidade é algo subjetivo, uma relação entre indivíduo e 
objeto concernente ao grau de satisfação individual que um determinado valor de uso permite, enquanto o 
valor de uso, o caráter útil de um objeto, depende exclusivamente de suas propriedades físicas, corpóreas 
(ou mesmo virtuais, mas ainda assim de caráter objetivo). 
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pressuposto na teoria marxiana. Entretanto, Böhm-Bawerk e os que reproduzem este 

tipo de crítica incorrem em dois erros. Em primeiro lugar, como já apontaram desde 

Hilferding (1949, p. 123) até Kliman (2000, p. 104-105), é um erro afirmar que Marx 

supõe igualdade entre as mercadorias. Ele apenas constata o fato real, social, de que elas 

são trocadas e que por isso deve haver algo igual nelas, ou seja, trata-se apenas da 

constatação de que precisa haver algo que é igual nelas para que possa existir uma 

“troca de equivalentes”. Aqui existe, portanto, um processo real que é percebido por 

Marx e não uma suposição de igualdade. Marx não está preocupado em analisar o 

intercâmbio, ou as razões pelas quais as pessoas trocam mercadorias. O problema de 

Marx, seu objetivo, é apenas descobrir o que é trocado, ou melhor, como o que as 

mercadorias são trocadas entre si. Em segundo lugar, enquanto “escassez”, “utilidade” e 

mesmo o conceito ricardiano de “trabalho incorporado” são certamente formas de 

analisar a sociedade burguesa através de algum tipo de abstração, em todos esses casos 

as abstrações são arbitrárias e a-históricas, aplicáveis a qualquer tipo de sociedade. A 

única abstração específica da sociedade capitalista é aquela realizada socialmente, que 

expressa, portanto, o tipo de relação entre as pessoas que é específico dessa forma de 

sociedade11. 

 

O capital, a forma social específica da sociedade capitalista, é uma forma de valor 

especial cujo movimento pode ser expresso pela fórmula D-M-D’ (ou D-M...p...M’-D’, 

onde D significa dinheiro, M mercadoria-insumo e p produção, M’ a mercadoria 

produzida, e D’ o dinheiro obtido com sua venda, em quantidade maior do que no início 

do ciclo dado já que ele é somado a uma determinada quantidade de mais-valor). 

Portanto, um valor que se valoriza. 

 

Nos diversos momentos de seu ciclo este tipo especial de valor, o valor-capital (ou 

simplesmente capital) assume diversas formas. Em determinado momento, aparece 

como dinheiro a ser adiantado, em outro como mercadorias-insumo, num momento 

posterior, após o processo de produção, aparece na forma de mercadorias prontas para o 

consumo, e após o intercâmbio reaparece como dinheiro, mas agora numa quantidade 

maior do que aquele que a inicialmente existente. O valor analisado até aqui era mera 
                                                 
11 “A única abstração específica da sociedade capitalista é aquela que reproduz em termos teóricos aquela 
realizada socialmente no processo de reprodução desta sociedade e que expressa, portanto, o tipo de 
relação entre as pessoas que é específico desse tipo de sociedade” (HIMMELWEIT & MOHUN, 1994, p. 
159-160). 
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característica das mercadorias, mas ao analisar a fórmula do valor-capital, vemos que de 

mero adjetivo, o valor agora passou a um substantivo, tornou-se, em certo sentido, o 

agente do seu movimento. O valor não é mais uma propriedade da mercadoria ou do 

dinheiro, nem mesmo expressa certa quantificação (até porque esta se altera ao longo do 

ciclo). Este processo pode ser chamado de substantivação do valor, e expressa um 

momento especial em seu desenvolvimento lógico na medida em que agora o valor 

tornou-se agente de seu movimento, e capaz de se reproduzir, se valorizar. Além disso, 

enquanto na análise anterior o valor estava preso a uma base material mais ou menos 

fixa, digamos (o valor de uso), agora ele se desmaterializa. Ainda precisa o tempo todo 

incorporar-se a uma base material (forma-mercadoria, forma-dinheiro etc.), mas ao 

materializar-se ele imediatamente necessita entrar em nova metamorfose, assumindo 

forma diversa. Este desenvolvimento incessante do valor-capital evolui, do ponto de 

vista lógico-histórico, até formas cada vez mais desprovidas de qualquer materialidade 

e, assim, mais adequadas ao seu metamorfosear contínuo, como o capital fictício e o 

capital especulativo (capital “financeiro”), formas características de etapas avançadas do 

capitalismo (CARCANHOLO, 2011, p. 129-130). 

 

Mas como surge o mais-valor, ou seja, o valor que permite a valorização do capital, o 

incremento constante de sua magnitude? Do ponto de vista lógico, são duas as 

possibilidades: ou o mais-valor é produzido dentro do processo de produção de 

mercadorias ou então ele deve surgir na circulação, nas trocas de mercadorias. Se o 

mais-valor pudesse surgir na circulação, ou seja, no intercâmbio de mercadorias, então 

não haveria troca de equivalentes, dado que um dos lados precisaria perder na troca para 

que o outro ganhasse. De qualquer forma, não havendo troca de equivalentes, ainda que 

um dos lados da troca ganhe, no total não pode existir valor novo adicionado, uma vez 

que o ganho de um lado significaria ao mesmo tempo a perda do outro lado. Com esta 

constatação quase óbvia Marx nos mostra que supondo troca de equivalentes, é 

impossível que o valor novo surja na circulação, e que supondo troca de não 

equivalentes, é impossível que surja qualquer valor novo (MARX, 1996, I-1, p. 275-

284)12. 

                                                 
12 Aqui está a razão da impossibilidade de que uma teoria sobre a sociedade capitalista que rejeite a 
exploração da classe social que precisa viver do seu trabalho (os trabalhadores modernos) pelos 
capitalistas mantenha qualquer base objetiva (e alguma consistência). Apenas através de uma noção 
subjetiva de valor é possível, ainda que em hipótese, que os dois lados ganhem na troca e que, ao mesmo 
tempo, surja valor novo da circulação. O subjetivismo do pensamento econômico burguês é uma condição 
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Excluída a possibilidade de origem na circulação, então a origem do mais-valor precisa 

estar no processo de produção de mercadorias (o “...p...” da fórmula do capital). Mais 

precisamente, no consumo produtivo pelos capitalistas da mercadoria força de 

trabalho13, que precisa ser ofertada pelos trabalhadores no mercado. Os capitalistas 

pagam por uma mercadoria, a força de trabalho, o seu valor, determinado, assim com as 

outras mercadorias, pelo tempo de trabalho socialmente necessário para sua reprodução. 

A reprodução da força de trabalho exige o consumo, pelo trabalhador, de uma série de 

mercadorias (alimentos, vestuário, moradia etc.), mas, além disso, exige também num 

outro sentido certas mercadorias que são necessárias à formação de novos trabalhadores 

(alimentação, estudos e formação técnica dos filhos dos trabalhadores etc.). 

 

Entretanto, embora os capitalistas paguem o valor da mercadoria força de trabalho, o 

que eles consomem é o seu valor de uso, que é o trabalho, ou mais precisamente a 

possibilidade de utilizar da forma que bem entender o trabalho durante o período 

acordado no ato de compra da força de trabalho. Com isso, torna-se possível ao 

capitalista pagar o valor exato da força de trabalho e, mesmo assim, ser capaz de colocar 

o trabalhador para trabalhar em tempo e intensidade o suficiente para que as 

mercadorias produzidas por esse trabalho, quando vendidas, permitam ao capitalista a 

apropriação de um valor maior do que seus gastos com matérias-primas, equipamentos, 

instalações e com os próprios salários. A produção capitalista só é possível se houver 

esse valor a mais, o mais-valor, que quando apropriado por um capitalista assume a 

forma de lucro. Qualquer capitalista que empregue trabalhadores que não produzam 

mercadorias suficientes para pagar seus custos e produzir um lucro irá rapidamente à 

falência. Marx, assim, mostra que na diferença entre o valor produzido pelo trabalho 

durante o consumo produtivo de seu valor de uso pelo capital e o valor da força de 
                                                                                                                                               
necessária derivada de seu caráter apologético da formação social capitalista. A rejeição da corrente 
principal do pensamento econômico burguês a qualquer teoria do valor-trabalho ou a qualquer teoria 
objetiva sobre o valor (como aponta Marx em relação ao ricardianismo no século XIX) reside, tão 
somente, nesta opção ideológica. 
13 “Força de trabalho é a capacidade de realizar trabalho útil que aumenta o valor das mercadorias. É a sua 
força de trabalho que os operários vendem aos capitalistas em troca de um salário em dinheiro. A força de 
trabalho deve ser diferenciada do trabalho, que é o próprio exercício efetivo da capacidade produtiva 
humana de alterar o valor de uso das mercadorias e de acrescentar-lhes valor. Os produtos do trabalho 
podem ser comprados e vendidos como mercadorias. É impossível, porém, dar um sentido exato à ideia 
de compra e venda do próprio trabalho enquanto atividade produtiva. O produtor que não pode vender o 
seu produto de trabalho deve vender a sua capacidade de trabalhar, comprometendo-se a exercer o 
trabalho no interesse e sob a direção do comprador, em troca de uma soma de dinheiro, ou seja, do 
salário” (FOLEY, 1991, p. 296). 
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trabalho (ainda que supondo ser este equivalente ao salário pago ao trabalhador) 

encontra-se a origem do mais-valor e da valorização do capital (MARX, 1996, I-1, p. 

283-293). 

 

O mistério, portanto, da origem do mais-valor está na característica única da mercadoria 

força de trabalho. Ela é a única mercadoria cujo valor de uso consiste justamente na 

produção de mais-valor. Observe-se que não existe no intercâmbio através do qual o 

trabalhador vende livremente sua força de trabalho ao capitalista, do ponto de vista 

individual e supondo uma equivalência entre o valor da força de trabalho e os salários, 

uma troca de não equivalentes (ou seja, uma exploração, no sentido de roubo ou 

apropriação indevida). Ao observar a relação entre a classe social dos trabalhadores 

proletários, por um lado, com a classe dos capitalistas, por outro, a coisa assume um 

aspecto diverso. Todas as mercadorias, inclusive aquelas consumidas pelos 

trabalhadores para sua subsistência (o salário, mercadorias pelas quais o salário é 

trocado) e para a reprodução da força de trabalho, assim como aquelas que entram na 

produção como matérias primas, equipamentos, máquinas etc., são todas elas 

produzidas pelos trabalhadores. Entretanto, apenas uma parcela dessas mercadorias 

retorna aos trabalhadores como pagamento pelo trabalho, enquanto outra parte fica com 

os capitalistas na forma de lucro. Assim, do ponto de vista da totalidade, fica claro que o 

mais-valor que é apropriado pelos capitalistas não é obtido em troca de equivalente 

nenhum, o que prova a existência de uma relação de exploração, escondida pela 

dialética existente entre o valor da força de trabalho e seu valor de uso único14. 

 

A constituição do processo de trabalho num processo de valorização (do capital), de 

produção de mais-valor, vai gerar uma dupla indiferença em relação ao valor de uso e 

ao trabalho concreto empregado pela produzi-lo, do ponto de vista tanto do trabalhador 

quanto do capital (e do capitalista que o personifica). Do ponto de vista do capital, o 

objetivo fundamental é o mais-valor, a valorização, e esta é a razão pela qual se recorre 

ao processo de produção; por outro lado, o trabalhador objetiva centralmente obter o 

                                                 
14 Ressalte-se que a capacidade de produzir mais-valor expressa pelo trabalho é um atributo histórico 
exclusivo da época capitalista e deste modo de produção em específico, e não uma qualidade eterna do 
trabalho em geral. Veremos adiante a relevância disso do ponto de vista das determinantes do valor. 



16 
  

pagamento pela venda de sua força de trabalho, necessário à sua subsistência15. Segundo 

Marx: 
[...] a produção capitalista é, em si mesma, indiferente ao valor de uso 
determinado e, em geral, à particularidade da mercadoria que ela produz. Em 
cada esfera da produção só lhe importa produzir mais-valia, apropriar-se no 
produto do trabalho de determinado quantum de trabalho não pago. E da 
mesma forma está na natureza do trabalho assalariado submetido ao capital 
que ele é indiferente ao caráter específico de seu trabalho e tem, conforme as 
necessidades do capital, de deixar-se transformar e lançar de uma esfera da 
produção para outra (MARX, 1983, III-1, p. 150). 
 

Não existe, portanto, na teoria marxiana a possibilidade de surgimento do valor na 

circulação (nem do mais-valor). O valor é produzido pelo trabalho, é uma substância 

social produzida pelo trabalho no interior de uma sociedade fundada em relações 

capitalistas de produção. Qualquer desenvolvimento categorial que a partir daqui admita 

a possibilidade de surgimento do valor fora da produção estará em contradição com a 

noção de valor, e com o seu conteúdo real desta categoria conforme visto até aqui16. 

 

Nos capítulos que compõe a primeira parte deste trabalho serão analisadas duas 

categorias chaves para a questão de como o trabalho determina o valor das mercadorias: 

as noções de trabalho abstrato e de trabalho socialmente necessário. Estas categorias 

estão na base das principais controvérsias interpretativas sobre a teoria marxista do 

valor. Neste primeiro capítulo, será apresentada a leitura da teoria marxiana do valor e 

de suas determinantes que norteia este trabalho. No segundo capítulo, serão analisadas 

outras leituras desta teoria com o objetivo de contrastar suas principais diferenças. 

 

O objetivo desta parte é delinear uma interpretação destas categorias e da teoria do valor 

de Marx que permita os desenvolvimentos mais concretos da teoria social de Marx, 

como as teorias do valor de mercado, da renda fundiária e dos pressupostos de uma 

teorização marxista do mercado mundial, demonstrando ao mesmo tempo as 

dificuldades decorrentes das leituras alternativas no desenvolvimento destes níveis de 

abstração mais concretos. 

                                                 
15 Daqui já poderíamos apontar que o fato de que esta indiferença se aprofunde com a constituição do 
sistema de máquinas da grande indústria não significa que a determinação fundamental para a existência 
do trabalho abstrato seja “técnica”. Este ponto foi formulado em termos semelhantes anteriormente por 
Mavroudeas (2004, p. 183). 
16Isto não significa necessariamente que seja impossível que tal fato ocorra, ou que haja alguma 
modificação substancial na determinação do valor pelo trabalho e pela produção. Significa apenas que em 
ocorrendo tal modificação, ela deverá ser produto de uma contradição com o movimento até aqui descrito. 
Contradições existem na realidade, mas para conhecê-las, é necessário entender suas especificidades, e 
demonstrar como tais especificidades permitem sua existência. 
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1.2 - Trabalho abstrato e trabalho socialmente necessário 
 

O objetivo do restante deste capítulo será introduzir e analisar, em seus aspectos 

fundamentais, a visão de Marx sobre como o trabalho determina o valor. 

 

Marx utiliza duas categorias fundamentais para analisar esta questão. Trata-se das 

noções de trabalho abstrato, e de trabalho socialmente necessário. De forma provisória, 

com o único objetivo de facilitar a exposição, pode-se dizer o seguinte: 

 

O trabalho abstrato é aquele que corresponde ao trabalho humano em geral, 

característico de um tipo de sociedade onde o desenvolvimento da produção permitiu o 

desenvolvimento real e concreto de um “trabalho em geral”, abstraído de suas 

características específicas, ou seja, é o trabalho realizado no interior de um processo de 

produção capitalista. Em oposição ao trabalho em seu aspecto abstrato, temos a noção 

de trabalho concreto, que corresponde justamente às características específicas de cada 

tipo de trabalho, conforme o valor de uso que através dele se busca obter17. A noção de 

trabalho abstrato, portanto, corresponde ao aspecto qualitativo da determinação do 

valor, à sua substância, ou seja, aquilo que compõe o valor, do que ele é feito. Neste 

sentido qualitativo, a pergunta a ser respondida é: por que, neste tipo de sociedade, as 

relações sociais em geral, e as relações de produção em especial, são e precisam ser 

mediadas através de formas mercantis e do valor? Por que o trabalho se expressa na 

forma de mercadorias? 

 

Para Marx a mercadoria e o seu valor são as formas que as relações sociais entre os 

homens assumem e que constituem o movimento subjacente a qualquer igualdade que 

possa existir no mercado (nas trocas). Para que uma igualdade entre as mercadorias 

intercambiadas (cuja existência prática é comprovada pela ocorrência generalizada das 

trocas) seja possível, foi necessário que os trabalhos humanos tenham assumido a forma 

                                                 
17 “Todo trabalho é, por um lado, dispêndio de força de trabalho do homem no sentido fisiológico, e nessa 
qualidade de trabalho humano igual ou trabalho humano abstrato gera o valor da mercadoria. Todo 
trabalho é, por outro lado, dispêndio de força de trabalho do homem sob forma especificamente adequada 
a um fim, e nessa qualidade de trabalho concreto útil produz valores de uso” (MARX, 1996, I-1, p. 175). 
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de mercadorias (valores-mercantis) e que tenham sido medidos em termos de tempo de 

trabalho socialmente necessário (para a reprodução destas mercadorias), de modo que as 

relações sociais entre os produtores possam assumir a forma aparente de relações entre 

as coisas que são produto do trabalho, as mercadorias. Indo além, Marx analisa tais 

formas aparentes e critica seu reflexo no pensamento burguês (e, num sentido mais 

amplo, em diversas representações populares ou científicas do capitalismo) para mostrar 

que a incapacidade de tal tipo de pensamento em identificar as relações sociais que tais 

formas expressam leva-o a tratá-las como fenômenos naturais, o que Marx chamará de 

“fetichismo da mercadoria”18: 
A Economia Política analisou, de fato, embora incompletamente, valor e 
grandeza de valor e o conteúdo oculto nessas formas. Mas nunca chegou a 
perguntar por que esse conteúdo assume aquela forma, por quê, portanto, o 
trabalho se representa pelo valor e a medida do trabalho, por meio de sua 
duração, pela grandeza do valor do produto de trabalho. Formulas que não 
deixam lugar a dúvidas de que pertencem a uma formação social em que o 
processo de produção domina os homens, e ainda não o homem o processo 
de produção, são consideradas por sua consciência burguesa uma 
necessidade natural tão evidente quanto o próprio trabalho produtivo. Por 
isso, ela trata as formas pré-burguesas do organismo social de produção 
como os padres da Igreja as religiões pré-cristãs (MARX, 1996, I-1, p. 205-
206). 
 

Já a noção de trabalho socialmente necessário, por sua vez, trata da fração do trabalho 

social total que corresponde à magnitude quantitativa de valor existente nas 

mercadorias. Em oposição, pode-se apontar o trabalho “individual”, ou seja, aquele 

despendido pelo produtor autônomo, ainda sem o estabelecimento de uma relação real 

com o trabalho social total. Trata-se, portanto, do aspecto quantitativo da determinação 

do valor pelo trabalho, ou seja, de sua magnitude. A questão a ser tratada aqui é: como o 

trabalho contribui para estabelecer a magnitude do valor das mercadorias? 

 

Embora na obra de Marx, e mais ainda nos autores que a analisam, estes dois aspectos 

do valor não estejam delimitados com a clareza exposta acima19, tal delimitação parece 

ser útil para evitar inúmeras confusões e imprecisões e suas consequências. 

Obviamente, podem-se considerar as duas categorias como sinônimas, mas que 

expressam diferentes aspectos do mesmo fenômeno real. Enquanto o trabalho 

socialmente necessário é a forma através da qual o trabalho abstrato se expressa do 

                                                 
18 Marx (1996, I-1, p. 197-208). Também: Himmelweit & Mohun (1994, p. 159-160). 
19 Por exemplo: poder-se-ia objetar que o próprio Marx utiliza em diversos momentos a categoria 
‘trabalho abstrato’ para referir-se à determinação do valor no sentido quantitativo (isso ocorre no próprio 
capítulo I de O Capital, em diversos momentos). Entre os autores que propuseram esta delimitação 
anteriormente estão Rubin (1980, p. 189-190), Mohun (1991a, p. 503) e De Angelis (2004, p. 176-178). 
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ponto de vista quantitativo, sua magnitude, o trabalho abstrato é a substância cuja 

existência torna possível o surgimento do trabalho socialmente necessário como regra 

social que se impõe no processo de produção capitalista. De modo que a delimitação 

aqui não implica a visão destes aspectos como apartados, mas como pontos de vista 

diversos sobre um mesmo objeto, cuja unidade precisará ser reconstruída pela própria 

análise. 

 

Os resultados que serão expostos adiante apontam para que, enquanto a determinação 

do valor do ponto de vista qualitativo expressa o trabalho em um determinado sentido, o 

de trabalho em geral (trabalho abstrato), resultado histórico da época do modo de 

produção capitalista, a determinação quantitativa o expressa em outro sentido, o do 

tempo de trabalho socialmente necessário para a reprodução da mercadoria. Daí a 

importância da distinção. Trata-se, em outros termos e com as devidas modificações, da 

distinção entre substância e magnitude do valor. 

 
 

1.3 - Trabalho abstrato e o valor do ponto de vista qualitativo 
 

Para Marx, o “trabalho constitui a substância do valor”. Mas qualquer trabalho serve 

para constituir tal substância? O trabalho que pode constituir valor é um tipo de trabalho 

que surge historicamente numa determinada época? Ou trata-se de um trabalho em 

geral, despido de quaisquer especificidades? Será apontado aqui que a primeira questão 

exige uma resposta negativa, enquanto as duas últimas respostas positivas. 

 

Ao apresentar a noção de trabalho abstrato em O Capital, Marx aponta que ele é 

resultado da abstração das formas concretas nas quais os distintos trabalhos são 

realizados (MARX, 1996, I-1, p. 168). Desta forma o resultado deste trabalho em geral, 

abstraída sua forma específica, seria este: 
Consideremos agora o resíduo dos produtos do trabalho. Não restou deles a 
não ser a mesma objetividade fantasmagórica, uma simples gelatina de 
trabalho humano indiferenciado, isto é, do dispêndio de força de trabalho 
humano, sem consideração pela forma como foi despendida. O que essas 
coisas ainda representam é apenas que em sua produção foi despendida força 
de trabalho humano, foi acumulado trabalho humano. Como cristalizações 
dessa substância social comum a todas elas, são elas valores — valores 
mercantis. 
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[...] O trabalho, entretanto, o qual constitui a substância dos valores, é 
trabalho humano igual, dispêndio da mesma força de trabalho do homem 
(MARX, 1996, I-1, p. 168). 
 
Indiretamente é então dito que também a tecelagem, contanto que ela teça 
valor, não possui nenhuma característica que a diferencie da alfaiataria, e é, 
portanto, trabalho humano abstrato. Somente a expressão de equivalência de 
diferentes espécies de mercadoria revela o caráter específico do trabalho 
gerador de valor, ao reduzir, de fato, os diversos trabalhos contidos nas 
mercadorias diferentes a algo comum neles, ao trabalho humano em geral. 
(MARX, 1996, I-1, p. 179). 
 

Estas passagens, assim como outras da mesma obra, parecem dar a entender que o 

trabalho abstrato seria apenas uma concepção de trabalho em geral, sem qualquer 

referência específica ao modo de produção capitalista20. São em passagens como estas 

que se baseia a interpretação mais comum da noção de trabalho abstrato, chamada de 

“interpretação fisiológica” (RUBIN, 1980), segundo a qual o trabalho abstrato seria um 

conceito a-histórico, uma mera abstração mental das características concretas do 

trabalho humano gerando um conceito que poderia ser aplicado a qualquer tipo de 

sociedade. 

 

Neste caso, a ideia de “trabalho humano em geral” seria apenas uma abstração arbitrária 

proposta por Marx (e outros, já que neste caso, a noção de valor seria em boa medida 

similar à noção ricardiana de ‘valor relativo’). Deste modo, independente do surgimento 

histórico do “trabalho humano em geral”, a noção de trabalho abstrato seria apenas algo 

“lógico”, um construto do pensamento, que poderia, portanto, ser aplicado a qualquer 

época histórica. Daqui, o próximo passo é imaginar a possibilidade da existência do 

valor em qualquer época histórica, desde que as trocas se baseiem em algum tipo de 

igualdade de trabalho. O valor, portanto, transforma-se numa “lei geral da sociedade”, 

capaz de regular as trocas em qualquer época histórica. Veremos adiante que este passo 

foi dado por diversos autores em completa divergência com a perspectiva de Marx. 

 

Entretanto, a própria leitura do mesmo capítulo 1 de O Capital fornece elementos para 

outra interpretação. Marx aponta em diversos momentos que sua noção de trabalho 

abstrato, e em um sentido mais geral sua teoria sobre o valor, não são e não se baseiam 

em categorias a-históricas, mas, ao contrário, correspondem a um tipo específico de 

modo de produção e de formação social. Vejamos algumas dessas passagens: 
                                                 
20 Na verdade na segunda passagem já há uma referência ao modo de produção capitalista, relacionada à 
consideração da necessidade da produção de valor para que o trabalho em questão seja categorizado como 
“trabalho humano em geral”. 



21 
 

Na antiga comunidade hindu o trabalho é socialmente dividido sem que os 
produtos se tornem mercadorias. Ou, um exemplo mais próximo, em cada 
fábrica o trabalho é sistematicamente dividido, mas essa divisão não se 
realiza mediante a troca, pelos trabalhadores, de seus produtos individuais 
(MARX, 1996, I-1, p. 171). 
Apenas produtos de trabalhos privados autônomos e independentes entre si 
confrontam-se como mercadorias (MARX, 1996, I-1, p. 171). 
Numa sociedade cujos produtos assumem, genericamente, a forma de 
mercadoria, isto é, numa sociedade de produtores de mercadorias, 
desenvolve-se essa diferença qualitativa dos trabalhos úteis, executados 
independentemente uns dos outros, como negócios privados de produtores 
autônomos, num sistema complexo, numa divisão social do trabalho. 
(MARX, 1996, I-1, p. 172). 
 
Somente dentro da sua troca, os produtos recebem uma objetividade de valor 
socialmente igual, separada da sua objetividade de uso, fisicamente 
diferenciada. Essa cisão do produto de trabalho em coisa útil e coisa de valor 
realiza-se apenas na prática, tão logo a troca tenha adquirido extensão e 
importância suficientes para que se produzam coisas úteis para serem 
trocadas, de modo que o caráter de valor das coisas já seja considerado ao 
serem produzidas. A partir desse momento, os trabalhos privados dos 
produtores adquirem realmente duplo caráter social. Por um lado, eles têm 
de satisfazer determinada necessidade social, como trabalhos determinados 
úteis, e assim provar serem participantes do trabalho total, do sistema 
naturalmente desenvolvido da divisão social do trabalho. Por outro lado, só 
satisfazem às múltiplas necessidades de seus próprios produtores, na medida 
em que cada trabalho privado útil particular é permutável por toda outra 
espécie de trabalho privado, portanto lhe equivale. A igualdade de trabalhos 
toto coelo diferentes só pode consistir numa abstração de sua verdadeira 
desigualdade, na redução ao caráter comum que eles possuem como 
dispêndio de força de trabalho do homem, como trabalho humano abstrato. 
O cérebro dos produtores privados apenas reflete esse duplo caráter social de 
seus trabalhos privados sob aquelas formas que aparecem na circulação 
prática, na troca dos produtos — o caráter socialmente útil de seus trabalhos 
privados, portanto, sob aquela forma que o produto de trabalho tem de ser 
útil, isto é, útil aos outros — o caráter social da igualdade dos trabalhos de 
diferentes espécies sob a forma do caráter do valor comum a essas coisas 
materialmente diferentes, os produtos de trabalho (MARX, 1996, I-1, p. 
199-200). 
 

Nestes trechos Marx insiste que apenas numa sociedade mercantil, ou seja, produtora de 

mercadorias, o trabalho assume a forma de valor. Isto, entretanto, não significa que 

Marx esteja defendendo necessariamente a existência histórica de algum tipo de 

sociedade mercantil pré-capitalista. Aqui é preciso ter em mente o método de exposição 

de Marx, que visa percorrer o caminho do “abstrato ao concreto”, e operar apenas com 

as categorias cujo desenvolvimento lógico já foi conhecido, ou seja, no altíssimo nível 

de abstração do capítulo 1 ainda não existe o “capital” enquanto categoria, embora sua 

existência seja pressuposta21. 

                                                 
21 Não é a intenção aqui promover uma discussão sobre o método de Marx, mas apenas apontar que em 
seu método de concreção (a reconstituição do objeto no pensamento através da representação de seu 
movimento, dos níveis mais abstratos aos mais concretos) Marx optou por esta forma na qual o rigor 
categorial está acima das exigências de qualquer esforço para a facilitação da compreensão pelo leitor. 
Qualquer leitor de O Capital está familiarizado com este aspecto da obra. Entretanto, mesmo autores 



22 
  

 

Isto fica provado quando, ao apresentar a “fórmula do capital”, no capítulo 4 do livro I 

de O Capital, Marx aponta que desde o início da obra, incluindo a exposição sobre a 

mercadoria (no capítulo I) a existência de uma sociedade de tipo capitalista estava 

pressuposta: 
A Natureza não produz de um lado possuidores de dinheiro e de mercadorias 
e, do outro, meros possuidores das próprias forças de trabalho. Essa relação 
não faz parte da história natural nem tampouco é social, comum a todos os 
períodos históricos. Ela mesma é evidentemente o resultado de um 
desenvolvimento histórico anterior, o produto de muitas revoluções 
econômicas, da decadência de toda uma série de formações mais antigas da 
produção social.  
 
Também as categorias econômicas que observamos antes ostentam a sua 
marca histórica. Na existência do produto como mercadoria estão envolvidas 
determinadas condições históricas. Para se tornar mercadoria o produto não 
pode ser produzido como meio de subsistência imediato para o próprio 
produtor. Se tivéssemos pesquisado mais: sob que circunstâncias todos os 
produtos tomam ou também apenas a maioria deles toma a forma de 
mercadoria, então se teria descoberto que isso só ocorre com base em um 
modo de produção bem específico, o capitalista. Tal pesquisa não se 
coadunava, no entanto, com a análise da mercadoria (MARX, 1996, I-1, p. 
287 – grifo nosso). 

 

Mesmo na famosa passagem na qual Marx fala que toda mercadoria “é essencialmente 

dispêndio de cérebro, nervos, músculos e sentidos humanos”, segue logo outra, segundo 

a qual embora a duração ou quantidade do trabalho seja de interesse ao homem para 

suas relações, a forma específica que tais quantidades influenciam nas relações sociais é 

específica nas diferentes épocas ou “estágios de desenvolvimento” (MARX, 1996, I-1, 

p. 197-198). O que transparece aqui é que Marx não nega a possibilidade de formas 

“antediluvianas” de determinação das relações entre os homens pelo tempo de trabalho. 

O autor aponta inclusive que em formações sociais pré-capitalistas (caso das antigas 

tribos germânicas ou da sociedade antiga, onde predomina a escravidão) existiram 

formas sociais mediadas pelo tempo de trabalho. Marx aponta, como prova disso, a 

existência do Morgen (ou Jeira, na forma latinizada que existia no império romano), 

uma unidade de medida territorial que corresponde ao trabalho de um dia de um homem 
                                                                                                                                               
como Rubin – como será demonstrado adiante - falham em levar isso em consideração do ponto de vista 
da conceituação do trabalho abstrato. Rubin considera, por um lado, que Marx está expondo de fato nas 
primeiras seções do capítulo I uma noção de trabalho abstrato “fisiológica”, contra a qual diverge. Além 
disso, leva em conta a letra das primeiras seções do capítulo I para apontar que o trabalho abstrato poderia 
existir numa sociedade “mercantil simples”, ou seja, pré-capitalista. As duas dificuldades poderiam ser 
superadas com a consideração de que a produção capitalista aqui, ainda que não esteja posta dado o 
método de concreção – ou seja, Marx não pode tratar de categorias cuja gênese lógica ainda não pôde ser 
exposta - está pressuposta. Sobre o movimento de concreção dentro do método marxiano, ver Augusto 
(1999, p. 136-140) e De Paula (2015, p. 596-599). Murray (2000, p. 36-42) faz também uma 
demonstração detalhada deste ponto. 
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em média. Mas, apesar da possibilidade destas formas antediluvianas, não é delas que 

Marx está tratando em sua teoria, mas da forma específica na qual o trabalho existe 

como mediação das relações sociais sob o capitalismo. Marx cita as formas pré-

capitalistas apenas para apontar que tais formas são distintas da forma de relação social 

existente na sociedade onde os produtos do trabalho assumem a forma de mercadoria. É 

somente neste tipo de formação social que uma categoria como o “trabalho humano 

abstrato” pode existir. 

 

Nos manuscritos preparatórios para sua crítica da economia política, os Grundrisse, 

Marx foi ainda mais claro no que diz respeito à especificidade capitalista da 

possibilidade de constituição histórica da categoria trabalho abstrato: 
O último ponto para o qual é preciso chamar a atenção no trabalho, tal como 
ele se defronta com o capital, é que o trabalho, como o valor de uso que se 
defronta com o dinheiro posto como capital, não é esse ou aquele trabalho, 
mas é trabalho por excelência, trabalho abstrato: absolutamente indiferente 
diante de sua determinabilidade particular, mas suscetível de qualquer 
determinação. À substância particular que constitui um capital determinado 
tem naturalmente de corresponder o trabalho como trabalho particular; no 
entanto, como o capital enquanto tal é indiferente perante a qualquer 
particularidade de sua substância, e é tanto a totalidade da substância quanto 
a abstração de todas as suas particularidades, o trabalho que o defronta possui 
em si subjetivamente a mesma totalidade e abstração. No trabalho 
corporativo, artesanal, p.ex., em que o próprio capital ainda possui uma 
forma limitada, ainda está completamente imerso em sua determinabilidade 
particular, ou seja, ainda não é capital enquanto tal, o trabalho também ainda 
aparece imerso em sua determinabilidade particular: não na totalidade e 
abstração como o trabalho, tal como ele se defronta com o capital. Significa 
dizer, o trabalho em cada caso singular é, na verdade, um trabalho 
determinado; mas o capital pode se confrontar com cada trabalho 
determinado; a totalidade de todos os trabalhos se lhe defronta δυνάμει 
[potencialmente], e é fortuito qual deles exatamente o defronta. Por outro 
lado, o próprio trabalhador é absolutamente indiferente à determinabilidade 
de seu trabalho; o trabalho enquanto tal não tem interesse para ele, mas tão 
somente na medida em que é trabalho em geral e, enquanto tal, valor de uso 
para o capital. Ser portador do trabalho enquanto tal, i.e., do trabalho como 
valor de uso para o capital, constitui, portanto, seu caráter econômico; é 
trabalhador por oposição ao capitalista (MARX, 2011, p. 230-231). 
 

E o mesmo tipo de posição reaparece em alguns dos trechos finais d’O Capital: 
O caráter 1) do produto como mercadoria, e 2) da mercadoria como produto 
do capital, já inclui todas as relações de circulação, isto é, determinado 
processo social que os produtos precisam percorrer e no qual assumem 
determinados caracteres sociais; [...] a partir desses dois caracteres do 
produto como mercadoria, ou da mercadoria como mercadoria produzida 
capitalistamente, resulta toda a determinação do valor e a regulação de 
produção global mediante o valor (MARX, 1983, III-2, p. 313 – grifo nosso). 
 
Embora a forma do trabalho enquanto trabalho assalariado seja decisiva para 
a configuração de todo o processo e para o modo específico da própria 
produção, o trabalho assalariado não é determinante. Na determinação do 
valor se trata do tempo social de trabalho em geral, do quantum de trabalho 
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de que a sociedade em geral dispõe e cuja absorção relativa pelos diferentes 
produtos determina até certo ponto seu peso social relativo. A forma 
determinada em que o tempo social de trabalho se impõe como determinante 
no valor das mercadorias está vinculada, no entanto, à forma do trabalho 
enquanto trabalho social e à correspondente forma dos meios de produção 
enquanto capital à medida que só nessa base a produção de mercadorias se 
torna forma genérica da produção (MARX, 1983, III-2, p. 314 – grifo 
nosso). 
 

Para a interpretação fisiológica do trabalho abstrato o valor das mercadorias seria 

apenas trabalho humano em geral numa forma objetivada, cristalizada. A objetividade 

do valor diria respeito, portanto, à objetividade do trabalho despendido e incorporado 

nas mercadorias por ele produzidas, tanto do ponto de vista qualitativo, quanto do ponto 

de vista quantitativo. Entretanto, Marx aponta em diversos momentos, que aquilo que é 

objetivado nas mercadorias, o valor, é o trabalho como relação social, como parte da 

produção social total num contexto onde esta produção social organiza uma diversidade 

de produtores privados pela via do intercâmbio, ou seja, do mercado. Este trabalho gera 

uma objetividade também social, que constitui a substância do valor: 
Em direta oposição à palpável e rude objetividade dos corpos das 
mercadorias, não se encerra nenhum átomo de matéria natural na 
objetividade de seu valor. Podemos virar e revirar uma mercadoria, como 
queiramos, como coisa de valor ela permanece imperceptível. Recordemo-
nos, entretanto, que as mercadorias apenas possuem objetividade de valor na 
medida em que elas sejam expressões da mesma unidade social de trabalho 
humano, pois sua objetividade de valor é puramente social e, então, é 
evidente que ela pode aparecer apenas numa relação social de mercadoria 
para mercadoria. Partimos, de fato, do valor de troca ou da relação de troca 
das mercadorias para chegar à pista de seu valor aí oculto (MARX, 1996, I-
1, p. 176). 
 

A relevância desta observação é que ela aponta para uma dupla determinação. Ao 

mesmo tempo em que o valor é trabalho, o valor também é relação social entre os 

produtores. Não pode ser apenas trabalho, nem tampouco apenas relação social. O valor 

é trabalho, mas não qualquer trabalho. É trabalho cujos produtos são direcionados para a 

venda no mercado. Antes disso, é trabalho cuja determinação de quais tipos de trabalho 

seriam realizados (do ponto de vista do trabalho concreto), já foi resultado dos 

movimentos do mercado (preços, taxa de lucro etc.22), e que por outro lado determina 

estes movimentos23. É apenas e tão somente numa sociedade produtora de mercadorias 

e na qual a generalização da forma mercadoria já alcançou até mesmo a força de 

                                                 
22 Obviamente, fazemos aqui referência a categorias que Marx não poderia utilizar neste nível de 
abstração, de modo que a mera menção a elas ocorreria em violação ao seu método de exposição. 
23 Não se trata aqui de uma afirmação de que os movimentos da circulação e da produção estejam em 
igualdade e em mera co-determinação causal. Para Marx a produção capitalista é caracterizada justamente 
pelo movimento geral de auto expansão com crescimento de produtividade / composição, e este 
movimento tem prioridade sobre a circulação, ainda que sofra contra-determinações. 
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trabalho e, portanto, o processo de produção de mercadorias (transformando-o num 

processo de valorização), que esta dupla determinação pode ser observada. 

 

Marx aponta isso claramente, por exemplo, ao discutir as noções de valor que aparecem 

na obra de Aristóteles. Marx afirma que, por gigante que fosse a capacidade 

especulativa da mente do filósofo grego, era impossível para ele descobrir a substância 

social do valor das mercadorias no trabalho humano em geral, simplesmente porque este 

trabalho humano em geral simplesmente não existia em sua época, de modo que a 

própria noção de igualdade humana, relevante para a existência do reconhecimento 

social da igualdade dos trabalhos humanos, não poderia tampouco existir: 
Que na forma dos valores de mercadorias todos os trabalhos são expressos 
como trabalho humano igual, e portanto como equivalentes, não podia 
Aristóteles deduzir da própria forma de valor, porque a sociedade grega 
baseava-se no trabalho escravo e tinha, portanto, por base natural a 
desigualdade entre os homens e suas forças de trabalho. O segredo da 
expansão de valor, a igualdade e a equivalência de todos os trabalhos, 
porque e na medida em que são trabalho humano em geral, somente pode ser 
decifrado quando o conceito da igualdade humana já possui a consciência de 
um preconceito popular. Mas isso só é possível numa sociedade na qual a 
forma mercadoria é a forma geral do produto de trabalho, por conseguinte 
também a relação das pessoas umas com as outras enquanto possuidoras de 
mercadorias é a relação social dominante (MARX, 1996, I-1, p. 187). 
 
É mister uma produção de mercadorias totalmente desenvolvida antes que 
da experiência mesma nasça o reconhecimento científico, que os trabalhos 
privados, empreendidos de forma independente uns dos outros, mas 
universalmente interdependentes como membros naturalmente 
desenvolvidos da divisão social do trabalho, são o tempo todo reduzidos à 
sua medida socialmente proporcional porque, nas relações casuais e sempre 
oscilantes de troca dos seus produtos, o tempo de trabalho socialmente 
necessário à sua produção se impõe com violência como lei natural 
reguladora, do mesmo modo que a lei da gravidade, quando a alguém a casa 
cai sobre a cabeça (MARX, 1996, I-1, p. 201). 
 

Como falar de uma igualdade dos produtos do trabalho determinada pela igualdade das 

forças de trabalho de seus produtores, se inexiste esta igualdade de forças de trabalho, 

por não existir o “trabalho em geral”? Aqui fica claro que a noção de trabalho abstrato 

não era possível na época de Aristóteles, ou seja, na sociedade escravista, porque o 

próprio fato, o trabalho em geral, a indiferença (ainda que relativa, tendencial) do 

trabalhador frente ao tipo de trabalho executado, tampouco existia. 

 

Entretanto, esta conclusão contradiz a noção fisiológica de trabalho abstrato, enquanto 

uma categoria a-histórica. Ao analisar qualquer sociedade (desde o ponto de vista atual), 

é possível em termos lógicos medir a quantidade de trabalho despendido para a 



26 
  

produção dos diversos valores de uso de maneiras diversas (tempo, intensidade etc.), e 

comparar estas distintas quantidades. Então por que nas sociedades pré-capitalistas o 

tempo de trabalho não se torna o mediador das relações sociais, permanecendo em geral 

formas sociais de dominação direta (escravidão, servidão etc.), como base da 

apropriação de trabalho excedente? A resposta está justamente no caráter histórico do 

surgimento do “trabalho humano em geral”, no movimento histórico de mercantilização 

da própria força de trabalho, expresso na separação entre produtores e meios de 

produção, característica do surgimento do capitalismo. É apenas nestas circunstâncias 

que se generaliza a forma mercadoria inclusive no que diz respeito à força de trabalho, o 

que leva ao surgimento da mobilidade geral da força de trabalho (ainda que enquanto 

potência) e, assim, da dupla indiferença de trabalho e capital frente ao valor de uso e ao 

tipo de trabalho concreto empregado para produzi-lo. Apenas nestas circunstâncias, 

portanto, é possível a existência da categoria “trabalho abstrato” não como construto do 

pensamento, mas como realidade social. Tudo isto só é possível na medida em que o 

direcionamento da produção para o mercado, para o intercâmbio, leva à transformação 

do processo de trabalho num momento de um processo de valorização24. 

 

É apenas neste contexto histórico que se torna absolutamente necessário que os homens 

relacionem-se entre si por intermédio das coisas que produzem com seus trabalhos 

realizados em um contexto privado (da empresa privada): 
O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato 
de que ela reflete aos homens as características sociais do seu próprio 
trabalho como características objetivas dos próprios produtos de trabalho, 
como propriedades naturais sociais dessas coisas e, por isso, também reflete 
a relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação social 
existente fora deles, entre objetos. 
[...] a forma mercadoria e a relação de valor dos produtos de trabalho, na 
qual ele se representa, não têm que ver absolutamente nada com sua 
natureza física e com as relações materiais que daí se originam. Não é mais 
nada que determinada relação social entre os próprios homens que para eles 
aqui assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas (MARX, 
1996, I-1, p. 198). 
 

A forma-mercadoria não guarda relação nem com a natureza física do valor de uso, nem 

com as relações materiais que daí se originam. Trata-se de relações de produção e 

reprodução social entre homens, que aparecem para eles, de forma “fantasmagórica”, 

                                                 
24 Esta existência do trabalho abstrato como realidade social resultado das interações entre os homens em 
suas relações sociais diárias corresponde ao que autores como Rubin (1980), Fausto (1983), McGlone & 
Kliman (2004), Mavroudeas (2004) e Prado (2013) chamam de “abstração real”, em oposição a categorias 
meramente ideais, como o conceito ricardiano de trabalho incorporado. 
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como relações entre coisas, entre as mercadorias que são trocadas uma pelas outras com 

o intermédio do dinheiro25. 

 

Este caráter “fantasmagórico” que as relações sociais assumem na sociedade capitalista 

(uma vez que aparecem como relações entre as coisas, aparecendo o próprio valor como 

uma propriedade das coisas e não uma propriedade social) é chamado por Marx de 

“fetichismo da mercadoria”: 
Aqui, os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, 
figuras autônomas, que mantêm relações entre si e com os homens. Assim, 
no mundo das mercadorias, acontece com os produtos da mão humana. Isso 
eu chamo o fetichismo que adere aos produtos de trabalho, tão logo são 
produzidos como mercadorias, e que, por isso, é inseparável da produção de 
mercadorias. (MARX, 1996, I-1, p. 198-199). 
 

O “fetichismo”, para Marx, além de ser a base para a explicação de diversos aspectos do 

comportamento social cotidiano (como, por exemplo, o “amor ao dinheiro” etc.), 

também é base das diversas concepções “científicas” sobre o funcionamento da 

economia nos marcos do pensamento burguês, capitalista. O economista burguês 

reconhece este estado de coisas fetichizado, ou seja, no qual as relações humanas 

aparecem como relações entre coisas, ou entre homens e coisas, e o projeta ao passado 

como parte de uma condição “natural” humana, como se a existência social sempre 

tivesse ocorrido nesta forma. 

 

Diante da exposição feita até aqui se torna possível mais uma aproximação com a noção 

marxiana da substância do valor, ou seja, com aquilo que o constitui desde o ponto de 

vista qualitativo: esta corresponde ao trabalho humano em geral, simples, despido de 

especificidades, mas um trabalho indiretamente social e que só pode ser trabalho em 

geral justamente porque está pressuposto seu caráter social indireto na medida em que 

cada produtor é parte de uma distribuição social do trabalho e mediante o critério do 

trabalho adquire a oportunidade de se beneficiar dela; este trabalho, assim como a 

própria noção de igualdade humana que o acompanha, é específico da época 

capitalista26, na qual as características concretas tanto do ponto de vista do trabalho 

executado quanto do valor de uso produzido deixam de ser relevantes tanto para as 
                                                 
25 Aqui mesmo figuras como Kliman (2000, p. 105-107) escorregam ao afirmar que o valor expressa 
relações entre os homens e as coisas, para defender a interpretação do valor como trabalho incorporado ou 
contido. Este tipo de visão, desde o ponto da presente leitura da teoria do valor de Marx, envolve certo 
grau de mistificação. 
26 A leitura que ressalta a especificidade capitalista da categoria trabalho abstrato já apareceu antes na 
obra de alguns autores. Entre eles: Napoleoni (1975, p. 99-111) e Murray (2000, p. 45). 
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classes sociais fundamentais envolvidas no processo de produção (tanto os 

trabalhadores quanto para os capitalistas), na medida em que tal processo converte-se 

num momento do processo de valorização do capital. A substância do valor é o 

trabalho, mas não o trabalho enquanto atividade prática, e sim o trabalho enquanto 

relação social. O trabalho substância do valor é o trabalho que significa produzir 

valores de uso para a sociedade para com isso obter dela valores (ou valores de uso, já 

que aqui a forma específica não importa) outros, em quantidade aumentada. É o 

trabalho cujo objetivo, portanto, não é o valor de uso que se produz, mas o próprio 

mais-valor. Apenas este trabalho pode tornar-se trabalho humano em geral, simples e 

despido de especificidades. 

 

A constituição deste trabalho humano em geral, entretanto, não implica que o trabalho 

incorporado nas mercadorias durante a sua produção passe a ser o determinante 

quantitativo do valor. Ela implica apenas que todas as mercadorias (na verdade, todos os 

produtos intercambiados no mercado) passem a ter valor, e que este valor seja 

quantitativamente relacionado ao trabalho, enquanto fração do trabalho social total. Que 

tipo de relação quantitativa é esta é o que será visto na próxima seção. 

 

1.4 – Trabalho socialmente necessário e o valor do ponto de vista 
quantitativo 
 
A noção de trabalho socialmente necessário é descrita por Marx no capítulo 1 de O 

Capital nos seguintes termos: 
Portanto, um valor de uso ou bem possui valor, apenas, porque nele está 
objetivado ou materializado trabalho humano abstrato. Como medir então a 
grandeza de seu valor? Por meio do quantum nele contido da “substância 
constituidora do valor”, o trabalho. 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, I-1, p. 168). 
[...] 
Tempo de trabalho socialmente necessário é aquele requerido para produzir 
um valor de uso qualquer, nas condições dadas de produção socialmente 
normais, e com o grau social médio de habilidade e de intensidade de 
trabalho (MARX, 1996, I-1, p. 169). 

 
De modo que, num determinado setor onde três diferentes produtores operem, o tempo 

de trabalho socialmente necessário (TTSN) pode ser ilustrado da seguinte forma: 
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Tabela 1.1 – Tempos de trabalho necessários à produção de uma mercadoria no setor “x” 

 Tempo  

Produtor 1 6 horas Total (1+2+3)= 24 horas 

Produtor 2 8 horas Tempo médio (TTSN) = 8h 

Produtor 3 10 horas  

Fonte: elaboração do autor. 

O que o tabela 1.1 mostra é que no setor onde é fabricada a mercadoria hipotética “x” a 

média social para a produção de uma unidade é de 8 horas de trabalho. Neste caso, o 

TTSN de 8h seria o regulador da magnitude do valor de “x”. Por que, entretanto, o 

tempo médio é o determinante para a magnitude do valor? (e não o menor possível, por 

exemplo?). 

 

Marx parte aqui da suposição de que não exista qualquer influência da relação oferta-

demanda no estabelecimento do valor, já que o objetivo é descobrir a substância do 

valor abstraindo quaisquer flutuações ou fatores circunstanciais27. Desta forma, o tempo 

médio é considerado o “socialmente necessário” e o determinante para a magnitude do 

valor porque somente se a mercadoria for ao intercâmbio por um equivalente a este 

tempo o sinal dado pelo “mercado” será neutro, ou seja, será no sentido da continuidade 

da produção atual na média. Se a mercadoria “x” é trocada por algo equivalente ao 

trabalho de 8 horas, então apenas o produtor 1 obterá na troca mais trabalho do que 

despendeu, enquanto o produtor 3 obterá menos (e o 2 obterá o mesmo trabalho que 

despendeu). O produtor 1 poderá sentir-se encorajado a aumentar sua produção, 

enquanto o produtor 3 poderá considerar reduzi-la, ou suspendê-la. De qualquer forma, 

na média, a sinalização para o setor será neutra, ou seja, apenas neste caso a troca das 

                                                 
27 “Se procura e oferta coincidem, cessa, permanecendo as demais circunstâncias constantes, a oscilação 
de preço. Mas, então, procura e oferta cessam também de explicar qualquer coisa” (MARX, 1996, I-2, p. 
167). É importante lembrar aqui que embora a relação oferta-demanda seja abstraída por Marx neste 
primeiro momento, ou seja, qualquer explicação derivada desta relação seja desconsiderada, isto também 
tem uma implicação teórica importante: as categorias marxianas não podem ser definidas, ou 
desenvolvidas a partir desta igualdade (ou “equilíbrio”), que deve ser considerado como “não existente” 
na prática. Portanto, não se trata aqui de conceituar o valor como uma quantidade de equilíbrio, mas tão 
somente de retirar da análise neste primeiro momento qualquer explicação relacionada a estes fatores 
secundários ou conjunturais. A abordagem de Marx da relação oferta-demanda será analisada no cap. 3 
(seções 3.4 – 3.6). 
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mercadorias “x” com as outras mercadorias não será influenciada pela relação oferta-

demanda. 

 

Se fossemos considerar a questão do ponto de vista da produção capitalista, e fazendo 

ainda algumas suposições adicionais (que a média do TTSN aqui seja equivalente a uma 

que permita a apropriação da taxa geral de lucros, que se tratem de capitais de mesma 

magnitude e tempo de rotação) isso equivaleria a dizer que o produtor 1 estaria obtendo 

uma lucratividade acima da média, enquanto o produtor 3 estaria obtendo uma 

lucratividade abaixo da média. 

 

Assim, salvo em situações excepcionais (que serão vistas adiante28) o TTSN equivale à 

média dos tempos de trabalho necessários para a produção de uma determinada 

mercadoria. Os diferentes trabalhos, nesse caso, são considerados em sua média, e esta 

média serve para estabelecer o TTSN. Este valor social decorrente do TTSN é a base do 

valor de troca das mercadorias e o determina na média de suas variações, mas não se 

confunde com ele29. O valor de troca pode ser produto das mais diversas determinações 

e flutuações momentâneas, enquanto o valor social depende apenas do tempo de 

trabalho social despendido na produção de certo tipo de mercadoria. A “força produtiva 

do trabalho” influencia no TTSN apenas no sentido de que quanto maior a 

produtividade menor o tempo de trabalho para a produção das mercadorias, logo tanto 

menor também o valor: 
O mesmo trabalho proporciona, portanto, nos mesmos espaços de tempo, 
sempre a mesma grandeza de valor, qualquer que seja a mudança da força 
produtiva. Mas ele fornece, no mesmo espaço de tempo, quantidades 
diferentes de valores de uso; mais, quando a força produtiva sobe, e menos, 
quando ela cai. A mesma variação da força produtiva, a qual aumenta a 
fecundidade do trabalho e, portanto, a massa de valores de uso por ela 
fornecida, diminui, assim, a grandeza de valor dessa massa global aumentada, 
quando ela encurta a soma do tempo de trabalho necessário à sua produção 
(MARX, 1996, I-1, p. 175). 
 

Esta passagem deixa muito clara a rejeição de Marx a qualquer noção de trabalho 

“potenciado”, ou seja, a possibilidade de que o trabalho despendido em maiores níveis 

                                                 
28 Aspectos adicionais sobre a determinação do valor social num nível de abstração mais concreto serão 
desenvolvidos adiante, na seção sobre a categoria valor de mercado (cap. 3, seção 3.5). 
29 “a forma de valor ou a expressão de valor da mercadoria origina-se da natureza do valor das 
mercadorias, e não, ao contrário, que valor e grandeza de valor tenham origem em sua expressão como 
valor de troca” (MARX, 1996, I-1, p. 188). 
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de produtividade produza maior quantidade de valor30. Ao contrário: os aumentos de 

produtividade do trabalho levam à diminuição do valor das mercadorias (por unidade) 

na medida em que significam a diminuição do TTSN para produzi-las. 

 

Mas, indo além, aqui se chega a um ponto fundamental de divergência entre as teorias 

do valor de Marx e de Ricardo. Para Ricardo o valor relativo das mercadorias depende 

quantitativamente do trabalho incorporado nelas, o trabalho passado, que inclui o 

trabalho necessário para a produção das máquinas e das matérias primas utilizadas em 

sua produção (RICARDO, 1996, p. 26). Para Marx o trabalho que determina 

quantitativamente o valor, e que, portanto, é a base do valor de troca das mercadorias é 

o trabalho vivo, o trabalho (socialmente) necessário para a reprodução de uma 

determinada mercadoria no momento em que ela é vendida, ou trocada por dinheiro no 

mercado, e não o trabalho despendido em sua produção originalmente. 

 

Este aspecto da teoria de Marx está relacionado com a compreensão de que os meios 

utilizados dentro do modo de produção capitalista para a produção de mercadorias são 

apenas meios, ou seja, a produção na sua totalidade resulta do trabalho. É o trabalho que 

adiciona o valor novo às mercadorias, aquele que permitirá a reposição do que foi gasto 

com o consumo dos trabalhadores e ao mesmo tempo produzirá um excedente, o mais-

valor, que será apropriado como lucros pelos capitalistas ou dará origem a outras formas 

de apropriação (como a renda fundiária, juros etc.). Mas, além disso, é também o 

trabalho vivo que realiza a transferência do valor das mercadorias utilizadas como 

capital constante, ou seja, as mercadorias que entram no produto final seja como 

matérias-primas, seja como meios de produção, sejam como objetos de trabalho ou 

materiais auxiliares. Desta forma, embora toda produção pressuponha a utilização de 

algum trabalho passado na forma de mercadorias (e que pode ser contabilizado do ponto 

de vista da determinação quantitativa do valor, em especial do ponto de vista 

capitalista), tudo aquilo que é produzido num dado período é resultado direto do 

trabalho vivo realizado no mesmo período. 
                                                 
30 Este tipo de posição segundo a qual os aumentos de produtividade do trabalho implicariam numa 
“potenciação” da capacidade do trabalho criar mais-valor, permitindo que o trabalho de maior 
produtividade produza uma maior quantidade de mais-valor por unidade de tempo é defendida por autores 
como Astarita (2009, p. 118), e a nosso ver constitui uma interpretação equivocada da teoria do valor de 
Marx. A única exceção que Marx considera possível aqui é a que ocorre na modificação da determinação 
do valor posta pelo comércio internacional de mercadorias que não são produzidas em ambos os países, 
dado que nesse caso “o trabalho mais produtivo contaria como mais intensivo” (MARX, 1996. I-2, p. 
189-190). 
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Aqui se torna necessário um parêntese para apontar um aspecto relacionado ao 

mencionado anteriormente e que também será de grande importância na distinção entres 

as teorias do valor de Marx e de Ricardo: a categoria capital variável e sua distinção 

com o capital constante. Para a teoria de Marx é de fundamental importância a 

compreensão de que apenas o trabalho (a função do trabalho, ou seja, a utilização 

produtiva da força de trabalho dos trabalhadores pelo capital) é capaz de criar valor 

novo, o que expressa a diferença entre o valor da força de trabalho (que é a base do 

salário dos trabalhadores) e o valor dos produtos gerados pelo trabalho efetivamente 

despendido pelos trabalhadores empregados pelo capital. Todas as demais formas nas 

quais o capital se transmuta dentro do processo de produção (matérias primas, objetos e 

instrumentos de trabalho, materiais auxiliares, ferramentas, máquinas e equipamentos 

etc.), todas elas contribuem para a formação do valor das mercadorias exatamente (ou 

no máximo) na proporção do seu valor. De modo que seu valor permanece constante 

independente da forma que assumam, seja na sua forma anterior enquanto insumo, seja 

na forma de mercadoria após o processo de trabalho31. Por isso são chamados por Marx 

de capital constante (c). Apenas os gastos com salários, ou seja, com a compra da força 

de trabalho pelos capitalistas, resultam após o processo de produção numa adição de 

valor às mercadorias que não corresponde ao gasto inicial (dado o valor novo 

adicionado, que repõe o gasto com capital variável e adiciona um valor a mais, o mais-

valor (m)). Sendo assim, Marx chama esta componente do capital de capital variável 

(v). A relação entre estas duas grandezas, em qualquer capital específico ou no capital 

social total, é chamada de composição do capital (c/v ou (c+v)/v)32, e expressa o quanto 

determinado capital é majoritariamente formado por capital constante (composição 

alta), ou então se tem mais peso, em termos relativos ou absolutos, de capital variável 

(composição baixa). 

 

A inexistência desta diferenciação em Ricardo está na base de algumas das principais 

limitações de sua teoria. Ricardo considera que o valor das mercadorias é determinado 

                                                 
31 A única exceção possível aqui é apenas quando o valor das mercadorias que compõem o capital 
constante se alterar em consequência de uma mudança nas forças produtivas que altere a quantidade de 
trabalho necessária para a sua reprodução, desta forma alterando também o valor das mercadorias em 
estoque.  
32 Ambas as formas (c/v e c+v/v) aparecem na obra de Marx. A primeira mede a razão entre as duas 
componentes do capital, enquanto a segunda, também chamada de “composição percentual”, mede a 
participação percentual do capital variável no capital total. 
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pelo trabalho (como visto o trabalho passado, incorporado em todas as mercadorias que 

foram usadas no processo de produção). Entretanto, ao discutir a taxa de lucros, Ricardo 

toma tal taxa como dada, de modo que não existe em sua teoria qualquer relação entre o 

mais-valor adicionado pelo trabalho e a taxa de lucros. Ademais, como Ricardo não 

diferencia o capital constante do variável, não é capaz de perceber que capitais de 

diferentes composições, a dada taxa de mais-valia (m/v), gerariam uma quantidade de 

mais-valor não proporcional ao capital total adiantado, o que contraria a noção existente 

na economia política desde Adam Smith segundo a qual todos os capitais precisariam 

gerar lucros proporcionais à sua grandeza em média (em outras palavras, que deve 

existir um processo de formação de uma taxa geral de lucros, ainda que este seja 

turbulento e meramente tendencial). Ricardo desconfia deste problema, mas não tem 

como estabelecer com clareza que é impossível que o mais-valor gerado pelos capitais 

coincida com um lucro médio (salvo na hipótese fortuita de que sua composição 

coincida com a composição social média), justamente por ver todos os gastos do capital 

como um grande amálgama, sem conseguir diferenciar de forma exata qual das suas 

partes está relacionada com a produção do mais-valor. 

 

Retornando ao problema da determinação quantitativa do valor: o ponto central aqui é 

que o trabalho que é relevante para a determinação da magnitude do mais-valor não é 

aquele que foi responsável pela constituição material do valor de uso em que ela se 

baseia. Ao decidir pela compra de uma mercadoria qualquer, a decisão que qualquer 

indivíduo (em especial os capitalistas) precisa tomar é sempre algo como: é melhor 

comprar este valor de uso desta forma imediata, ou obter isso de forma mediada 

comprando suas partes constitutivas e adicionando trabalho? O trabalho em questão 

aqui não é o trabalho que foi “incorporado” nas mercadorias, mas o trabalho necessário 

para reprodução do valor de uso no momento em que se realiza seu intercâmbio. 

 

O fato de que Marx não seja um defensor da visão do trabalho incorporado enquanto 

determinante da magnitude do valor parece não ter sido percebido, ou no mínimo não 

ter sido levado em consideração com a devida importância por grande parte dos 

estudiosos de sua obra até hoje. Veremos adiante que boa parte das polêmicas entre as 

interpretações de sua teoria do valor pode ser superada caso este aspecto seja levado 

adequadamente em consideração. Poucos autores marxistas, entre eles Carcanholo 
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(2017), parecem ter percebido a relevância deste aspecto da determinação quantitativa 

do valor33. Segundo Carcanholo: 
[...] a magnitude do valor de uma mercadoria não se determina pela 
quantidade de trabalho socialmente necessário para produzi-la, mas pela 
quantidade de trabalho socialmente necessário para reproduzi-la. Isso 
significa que a magnitude do valor de uma mercadoria produzida no ano 
passado, por exemplo, não está determinada pelas condições tecnológicas 
vigentes naquele instante, mas nas existentes hoje. Portanto, a grandeza do 
valor dessa mercadoria é igual à quantidade de trabalho socialmente 
necessário para produzir uma mercadoria exatamente igual a ela hoje; neste 
instante (CARCANHOLO, 2017, p. 39). 
 

Por hora nosso objetivo será apenas o de mostrar como na obra de Marx está posto que 

este, o trabalho vivo, é o trabalho que para o autor constitui a determinante da 

magnitude do valor das mercadorias. 

 

Já no capítulo I de O Capital, Marx afirma: 
A grandeza de valor de uma mercadoria permaneceria portanto constante, 
caso permanecesse também constante o tempo de trabalho necessário para 
sua produção. Este muda, porém, com cada mudança na força produtiva do 
trabalho (MARX, 1996, I-1, p. 169). 

 

Embora esta passagem possa estar sujeita a interpretações distintas, em nossa opinião 

ela já permite inferir que a alteração do TTSN para a produção de uma mercadoria 

implica na alteração do valor de todas as mercadorias em estoque, o que é coerente com 

a interpretação do trabalho vivo como determinante da magnitude do valor. Entretanto, 

em outros trechos da mesma obra Marx afirma isso de forma ainda mais clara. É o caso 

desta passagem abaixo, retirada do cap. 7 do livro III: 
O valor de cada mercadoria - e portanto também das mercadorias em que 
consiste o capital - é determinado não pelo tempo de trabalho necessário 
contido nela mesma, mas pelo tempo de trabalho socialmente necessário, 
exigido para sua reprodução. Essa reprodução pode suceder em 
circunstâncias que a dificultam ou que a facilitam, diferentes das condições 
da produção original. (MARX, 1996, III-1, p. 107 – Grifo do original). 
 

Nesta passagem Marx busca deixar claro que mesmo o valor das mercadorias que 

compõem o capital (incluindo matérias primas e o capital fixo, que é o tema do trecho 

de onde a passagem foi retirada) não é determinado quantitativamente pelo trabalho 

incorporado nelas, mas pelo trabalho vivo exigido para a sua reprodução (obviamente 

no momento da venda da mercadoria para cuja produção elas contribuíram). 

 

                                                 
33 Além de Carcanholo, Silva (1981, p. 104) e Moseley (2016, p. 303-308) também fazem referências a 
esta possibilidade. 



35 
 

Além destes trechos, Marx em diversos momentos de sua obra polemiza de forma 

frontal com a noção de trabalho incorporado presente na obra de Ricardo. É o caso, em 

especial, do capítulo 17 do livro I de O Capital. 

 

Neste capítulo, a principal reflexão de Marx é que a utilização capitalista do trabalho 

assalariado resulta numa forma de extração de trabalho excedente que oculta esta 

própria extração, na medida em que todo o tempo de trabalho aparece como trabalho 

pago, enquanto, por exemplo, no trabalho escravo a aparência é de pura extração na 

medida em que todo o trabalho aparece como trabalho não pago. Marx aponta que 

ambas as formas aparentes são falsas, não no sentido de que não tenham 

correspondência no real, mas no de que resultam de mistificações de aspectos relevantes 

do real (o de que sob a escravidão o trabalho é compulsório, enquanto sob 

assalariamento é formalmente livre), uma vez que em ambas o trabalho pode ser 

dividido em uma parte de “trabalho necessário”, na qual o trabalhador reproduz o 

equivalente ao seu consumo durante o período, enquanto outra parte corresponde ao 

“trabalho excedente”, uma parte cujos frutos são apropriados por indivíduos de uma 

classe social distinta (na escravidão, o senhor de escravos; no trabalho assalariado, o 

capitalista). 

 

Ao discutir sua teoria da mais-valia e as determinantes do valor da força de trabalho, 

Marx mostra que a visão de Ricardo do valor como trabalho incorporado não pode 

explicar o “valor do trabalho”, o que na verdade, para Marx, é uma expressão 

equivocada para designar o valor da função do trabalho, da utilização concreta do 

trabalho pelo capitalista, ou seja, da “força de trabalho”. Marx afirma: 
De nada serve deduzir a troca de mais por menos trabalho a partir da 
diferença de forma, do fato de que em um caso ele está objetivado, no outro, 
está vivo. Isso é tanto mais absurdo pelo fato de o valor de uma mercadoria 
não ser determinado pelo quantum de trabalho realmente objetivado nela, 
mas pelo quantum de trabalho vivo necessário para produzi-la. Suponhamos 
que uma mercadoria represente 6 horas de trabalho. Se surgem invenções que 
permitem produzi-la em 3 horas, cairá também pela metade o valor da 
mercadoria já produzida. Ela representa agora 3 horas de trabalho social 
necessário, em vez de 6 como antes. É portanto o quantum de trabalho 
exigido para sua produção e não sua forma objetivada que determina sua 
grandeza de valor (MARX, 1996, I-2, p. 166 – grifo nosso). 

 

Esta passagem é inequívoca e dificilmente poderia ser interpretada de forma diversa. A 

magnitude do valor (sua “grandeza”), para Marx, é determinada pelo trabalho 

necessário para a reprodução de uma mercadoria, e não por uma quantidade de trabalho 
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objetivada nela. Não apenas aqui fica clara a visão de Marx sobre a determinação 

quantitativa do valor, como também as implicações da concepção ricardiana do valor 

como trabalho incorporado nas mercadorias: por esse caminho, seria impossível 

explicar o valor da força de trabalho, a não ser mediante uma “manobra”, a saber, a de 

substituir a força de trabalho por alguma outra mercadoria cujo “trabalho incorporado” 

possa ser mensurado e que pareça relevante do ponto de vista da determinação da 

magnitude do valor da força de trabalho34. Marx cita (concordando com ela no que diz 

respeito à critica que faz a Ricardo) uma passagem da obra de Samuel Bailey logo no 

início deste capítulo na qual o autor critica exatamente este aspecto da teoria de 

Ricardo: 
Ricardo, bastante engenhoso, evita uma dificuldade, que à primeira vista 
parece opor-se à sua teoria, a saber, de que o valor depende da quantidade de 
trabalho empregada na produção. Atendo-se estritamente a esse princípio, 
segue que o valor do trabalho depende da quantidade de trabalho despendida 
em sua produção — o que é evidentemente um absurdo. Por isso Ricardo, 
mediante hábil manobra, faz o valor do trabalho depender da quantidade de 
trabalho exigida para a produção do salário: ou, para falarmos com suas 
próprias palavras, afirma que o valor do trabalho deve ser estimado pela 
quantidade de trabalho necessária para produzir o salário, referindo-se com 
isso à quantidade de trabalho necessária à produção do dinheiro ou da 
mercadoria que são dados ao trabalhador (BAILEY, Samuel apud Marx, 
1996, I-2, p. 165). 
 

Pois bem, o “absurdo” apontado por Bailey e esta “manobra engenhosa” de Ricardo 

estão na base da impossibilidade de que a teoria ricardiana consiga explicar a origem do 

mais-valor, contra a qual seus seguidores se batem sem sucesso até os dias atuais. A 

divergência de Marx com Ricardo aqui é antes de tudo categorial, e diz respeito a sua 

noção de valor e das determinantes quantitativas do valor em geral, e não apenas em 

relação às determinantes do valor da força de trabalho. A discussão só aparece com 

mais força neste ponto por um motivo simples: o trabalho referente à constituição da 

                                                 
34 O ponto aqui pode ser explicado da seguinte forma: Se uma determinada função produtiva passa a 
exigir uma formação bem mais simplificada em função da introdução de determinadas máquinas no seu 
processo de trabalho, então automaticamente todos os profissionais desta área terão suas forças de 
trabalho desvalorizadas para o nível posto pela exigência de formação atual, reduzida substancialmente. A 
concepção de Ricardo, se aplicada ao caso sem modificações, levaria ao “absurdo” apontado por Bailey, 
de que os custos da época da constituição da força de trabalho continuassem determinando o valor dela 
mesmo após a alteração realizada no processo produtivo. Comparando com outras mercadorias: seria 
como se um aumento de produtividade e um barateamento de certo tipo de mercadoria só influenciasse o 
preço nas mercadorias novas, produzidas após o incremento de produtividade, mas não atingisse as 
mercadorias em estoque. Ricardo foge desta situação claramente absurda substituindo o valor da força de 
trabalho pelo valor das mercadorias que compõem o salário. Ressalte-se que em praticamente todas as 
formulações onde se aponta o suposto “problema da transformação” de valores em preços na obra de 
Marx, esta manobra de Ricardo se repete. Este mesmo trecho da obra de Bailey foi analisado por Marx 
nas Teorias da mais-valia, de forma ainda mais aprofundada (MARX, 1980, p. 1202-1213). 
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força de trabalho35 (em especial educação, formação geral, treinamento etc.) está 

necessariamente distante do ponto de vista cronológico do momento do consumo da 

mesma, que ocorre com sua utilização produtiva pelo capitalista. Esta distância 

cronológica maior apenas expõe de forma muito mais clara o problema da teoria do 

valor de Ricardo, pois deixa evidente a incapacidade de que o trabalho incorporado no 

momento da produção explique o valor das mercadorias do ponto de vista quantitativo. 

 

Outro momento no qual Marx polemiza de forma direta contra a noção de valor como 

trabalho incorporado nas mercadorias é nas Teorias da Mais-valia, mais uma vez ao 

analisar as polêmicas de Bailey contra Ricardo. Aqui Marx parte da constatação de que 

as mercadorias desde o momento em que são produzidas são trocáveis, portanto, elas já 

“nascem” com valor, na medida em que, tendo sido produzidas para o intercâmbio, já 

constituem potencialmente frações do trabalho social: 
No tocante à existência da mercadoria na figura do dinheiro cabe portanto 
ressaltar não só que as mercadorias se dão no dinheiro medida determinada 
de suas magnitudes – pois todas expressam seu valor no valor de uso da 
mesma mercadoria -, mas ainda que todas se apresentem como existência do 
trabalho social, abstrato, geral; forma em que todas possuem a mesma 
significação; todas aparecem de imediato encarnando o trabalho social; e 
como tais todas desempenham as funções inerentes à existência do trabalho 
social, e de imediato – em relação à magnitude de seu valor – são trocáveis 
por todas as demais mercadorias; enquanto nas mãos de quem se converteram 
em dinheiro não configuram a existência do valor de troca num valor de uso 
particular, mas do valor de uso (o ouro, por exemplo) como simples veículo 
do valor de troca (MARX, 1980, p. 1191). 

 

Entretanto, este valor que nasce com a mercadoria é apenas “tendencial”. O seu 

estabelecimento quantitativo “definitivo” enquanto fração do trabalho social depende 

ainda de uma mudança de forma, de uma alteração qualitativa da mercadoria enquanto 

valor de uso numa forma que expresse tão somente seu valor de troca (e, através dele, 

seu valor). Esta mudança de forma não quantifica o valor das mercadorias, mas permite 

a expressão de sua quantificação, expressão esta que coincide no tempo com a mudança 

de forma. Segundo Marx: 
Para medir o valor de A, um livro por exemplo, em B, carvão, e em C, vinho, 
é mister que A, B e C como valores sejam algo diferente de sua existência 
como livro, carvão ou vinho. Para medir o valor de A em B, A tem que ter o 

                                                 
35 Marx considera estes fatores (educação, aprendizagem etc.) como os determinantes do valor da força de 
trabalho, ou seja, o tempo de trabalho necessário para a sua constituição. Entretanto, este tempo pode ser 
reduzido a quase zero para o trabalhador desqualificado. Sendo assim, apenas neste caso, o valor da força 
de trabalho poderia ser considerado um mínimo para a reprodução da força de trabalho (ou seja, para a 
sobrevivência do trabalhador), sendo que para este mínimo concorrem fatores “morais e históricos” das 
conquistas da classe trabalhadora (MARX, 1980, p. 1202). 
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valor que não depende de ser mensurado por B, e ambos têm de ser iguais a 
uma terceira coisa, expressa em ambos. 
É de todo errado dizer que por isso o valor da mercadoria se converte de algo 
relativo em algo absoluto. Ao contrário. Como valor de uso a mercadoria se 
patenteia algo autônomo. Como valor, ao revés, patenteia-se algo meramente 
estabelecido, determinado apenas pela relação da mercadoria como tempo de 
trabalho simples, igual, socialmente necessário. A relatividade vai a tal ponto 
que, ao variar o tempo de trabalho requerido para reproduzir a mercadoria, 
varia seu valor, embora não se altere o tempo de trabalho de fato nela 
contido (MARX, 1980, vol. 3, p. 1184 – grifo nosso). 

 

De modo que fica claro que na visão do autor o trabalho “contido nas mercadorias”, ou 

incorporado nelas no momento de sua produção não é o determinante quantitativo do 

valor, mas apenas o trabalho necessário para a sua reprodução, no momento em que se 

realiza o intercâmbio. 

 

É verdade que em diversos momentos Marx fala em “trabalho incorporado” nas 

mercadorias, “trabalho contido”, quantidade de trabalho cristalizada, valor como “geleia 

de trabalho” etc. Entretanto, é possível que todos estes trechos sejam interpretados tanto 

da forma que tradicionalmente o foram (como uma defesa da determinação quantitativa 

do valor pelo trabalho incorporado no momento da produção das mercadorias), mas 

também é possível que sejam interpretados conforme a visão da determinação 

quantitativa do valor apresentada aqui (determinação quantitativa pelo trabalho vivo). 

Se aceitarmos essa premissa, então é certo que em momento nenhum de sua obra Marx 

realizou a defesa de que a determinação quantitativa do valor se dê pelo trabalho 

incorporado às mercadorias no momento de sua produção. Por outro lado, como 

demonstrado aqui, Marx realizou por diversas vezes a defesa expressa de que o 

determinante quantitativo do valor não é o trabalho incorporado, mas o trabalho vivo. 

Este argumento parece suficiente para que esta hipótese interpretativa seja ao menos 

considerada com seriedade. 

 

Podemos agora sintetizar as formas através das quais os distintos aspectos ou tipos de 

trabalho influenciam na determinação quantitativa do valor: 

 O tempo de trabalho socialmente necessário para a produção das mercadorias 

(TTSN) é a quantidade de tempo de trabalho gasto em média para a reprodução 

de uma mercadoria no momento de seu intercâmbio (conforme será visto adiante 

no quadro da tabela 1.2). Este é o trabalho que determina quantitativamente o 

valor. 
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 O tempo médio de trabalho despendido no momento da produção (trabalho 

incorporado) não determina o valor. Este tempo de trabalho (sua média), 

entretanto, determinou o valor das mercadorias que foram trocadas na época em 

que o trabalho foi realizado. Ele pode, ademais, servir como referência para uma 

estimativa do TTSN no momento em que a troca ainda não foi realizada (que é 

importante para que os capitalistas possam estimar sua lucratividade). Trata-se 

de um “valor potencial”, que pode se confirmar ou não no momento do 

intercâmbio. 

 O tempo de trabalho individual dispendido por cada produtor para a produção 

das mercadorias é relevante para a determinação da média social e do TTSN do 

momento em que se efetiva. Ele é especialmente relevante, entretanto, para os 

capitalistas já que é a partir dele que cada produtor (ou apropriador) individual 

poderá medir se conseguiu se apropriar de quantidade igual, menor ou maior de 

trabalho do que utilizou no momento da produção das mercadorias quando elas 

forem vendidas36. 

 

É apenas por considerar o TTSN da forma vista aqui, ou seja, a determinação 

quantitativa do valor advinda do trabalho socialmente necessário para a reprodução da 

mercadoria, que em diversos momentos Marx afirma que somente no momento do 

intercâmbio é possível uma determinação quantitativa do valor. Como o trabalho 

necessário para a reprodução de uma mercadoria só pode ser medido socialmente no 

momento em que se realiza o intercâmbio, o máximo que o trabalho objetivado nas 

mercadorias (o trabalho contido) pode fornecer é uma estimativa do que foi necessário 

para a produção da mercadoria num momento anterior. Quanto mais próximo do 

momento da venda for a produção, mais precisa será a estimativa. 

 

Mas como ficaria então a relação entre produção e apropriação de valor (considerado 

este nível de abstração), ao ser considerada também a possibilidade de variações na 

                                                 
36 Apenas confirma o que esta sendo afirmado aqui o fato de que em setores onde exista muita 
volatilidade de preços os produtores busquem de alguma forma se proteger desta negociando contratos 
futuros, securitização ou buscando formas de pagamento antecipado. O capitalista que recebe antes de 
produzir garante a apropriação de um determinado quantum de trabalho antes mesmo de tê-lo despendido, 
de forma que o estabelecimento do valor neste caso ocorre no momento do pagamento, e é ainda mais 
claramente independente do trabalho incorporado nas mercadorias no momento de sua produção (esta, no 
entanto, segue determinando a divisão entre trabalho necessário e trabalho excedente do ponto de vista do 
capitalista individual). O valor destas mercadorias é determinado, não obstante, pelo trabalho social 
médio necessário para a reprodução da mercadoria no momento em que ocorre o pagamento. 
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determinação quantitativa do valor entre o momento da produção das mercadorias e o 

momento do intercâmbio? 

 

Retornando ao exemplo anterior, pode-se analisar esta possibilidade adicionando a 

circunstância de uma alteração na produtividade do trabalho na produção da mercadoria 

do setor “x” entre o momento da produção e o momento do intercâmbio: 
 

Tabela 1.2 – Tempos de trabalho necessários à produção de uma mercadoria no setor “x” com alteração 
de produtividade entre os momentos da produção e do intercâmbio 

 Tempo de produção (produção) 

/ valor “potencial” 

Tempo de reprodução 

(intercâmbio) / valor “efetivo” 

Produtor 1 6 horas 6 horas 

Produtor 2 8 horas 7 horas 

Produtor 3 10 horas 8 horas 

Total / Média (TTSN) 24 horas / 8 horas 21 horas / 7 horas 

Fonte: elaboração do autor. 

No caso do exemplo acima, percebe-se que embora um total de 24 horas de trabalho 

tenha sido despendido no setor produtor de mercadorias “x”, nem todas essas horas 

contam do ponto de vista da determinação do valor das mercadorias produzidas. Isso 

ocorre porque no momento do intercâmbio, as condições de produção já são diferentes 

das condições de produção existentes no momento em que as mercadorias foram 

originalmente produzidas. Assim, o produtor 1, aquele que emprega o trabalho mais 

produtivo, conseguiria se apropriar de mais trabalho do que despendeu (considerados 

apenas os aspectos vistos até aqui), uma vez que empregou 6 horas por unidade, diante 

de um TTSN de 7 horas. Entretanto mesmo o produtor 2, que tanto no primeiro 

momento (produção original) quanto no segundo (reprodução no momento do 

intercâmbio) emprega o trabalho de produtividade idêntica à média social (TTSN) não 

conseguiria neste caso se apropriar de todo o trabalho que despendeu para cada unidade 

de mercadoria. Já o produtor 3, mesmo tendo ampliado a produtividade do trabalho por 

ele empregado, ainda não conseguiria se apropriar no intercâmbio de uma quantidade de 

trabalho equivalente ao por ele despendido. Considerando o exemplo acima e admitindo 

que o valor neste caso seja determinado pelo trabalho médio de reprodução da 

mercadoria no momento de seu intercâmbio, então é possível tirar as seguintes 

conclusões: 1) Não é o trabalho social contido (ou incorporado) nas mercadorias que 

determina o seu valor, mas o trabalho social necessário para sua reprodução; 2) Sempre 
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que ocorrer uma ampliação da produtividade do trabalho, ocorrerá também uma 

“desvalorização”, por assim dizer, das mercadorias em estoque, desse modo não existe 

uma relação necessária entre as horas totais de trabalho social despendidas na produção 

de determinada classe de mercadorias e o total de valor que estas mercadorias 

permitirão aos seus possuidores se apropriar através do intercâmbio. Este valor total que 

pode ser obtido através da alienação desta classe de mercadorias só é determinado no 

momento de seu intercâmbio, diante da produtividade do trabalho vigente; 3) Contudo, 

a divergência entre trabalho contido e o valor não expressa aqui uma divergência entre 

produção e apropriação, dado que a produção de valor é referenciada nas condições de 

produção no momento do intercâmbio, e não no trabalho incorporado às mercadorias no 

momento da produção. Com isso, mais uma vez, percebe-se que as noções de trabalho 

contido ou trabalho incorporado não explicam a determinação quantitativa do valor. 

 

Mas o mais importante aqui, a nosso ver, é que a abordagem da determinação 

quantitativa do valor pelo trabalho vivo, ou seja, pelas condições de reprodução no 

momento de reprodução da mercadoria, presente neste trabalho, permite que a 

determinante quantitativa do valor, o TTSN, seja visto enquanto fração do trabalho 

social total (reprodução), ao mesmo tempo em que expressa também uma 

correspondência com a média de tempos de trabalho empregados na produção de 

determinada mercadoria, desde que referenciada no momento de seu intercâmbio. 

 

Será mostrado adiante que esta circunstância confundiu diversos autores, a começar por 

Rubin e a leitura da “forma-valor”, que entenderam passagens onde Marx apontava a 

impossibilidade de uma determinação quantitativa do valor anterior ao momento da 

troca como se isso significasse algum tipo diverso de determinação quantitativa que não 

na esfera da produção, pelo tempo de trabalho socialmente necessário (ou mesmo que a 

categoria “TTSN” passasse a significar algo diverso do tempo de trabalho para a 

reprodução das mercadorias medido em simples unidades de tempo – horas, dias etc.). 

Neste tipo de visão, a ideia de que o valor das mercadorias seria determinado pela 

fração do trabalho social total empregado em sua produção aparece como algo que 

contradiz a possibilidade de que o valor seja determinado quantitativamente pela média 

de tempos de trabalho necessários à sua produção. 

 



42 
  

Por outro lado, a insistência dos defensores da uma leitura “fisiológica” do trabalho 

abstrato na conservação da noção ricardiana de valor como trabalho incorporado / 

contido, ou seja, da visão do trabalho objetivado nas mercadorias como determinante 

quantitativo do valor, não permitiu tampouco que esta interpretação conseguisse 

formular uma defesa da determinação do valor na esfera da produção que fosse capaz de 

explicar a realidade do modo de produção capitalista. 
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Capítulo 2 – Outras interpretações das determinantes do 
valor: trabalho fisiológico e forma-valor 
 

2.1 - Introdução 
 

O objetivo deste capítulo será analisar de forma crítica algumas das principais 

interpretações da teoria do valor de Marx, com ênfase nas visões sobre as determinantes 

do valor, do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Esta análise tem por finalidade 

permitir o contraste entre a leitura da teoria do valor apresentada no primeiro capítulo e 

as principais abordagens alternativas do tema, o que será de grande importância adiante, 

em especial na terceira parte deste trabalho, quando se buscará demonstrar que as 

principais raízes das mais importantes críticas e controvérsias contra a teoria da renda 

fundiária de Marx estão localizadas nas peculiaridades das leituras de sua teoria do 

valor. 

 

Na seção 2.2 serão analisadas as (re)leituras mais importantes da teoria do valor 

marxista no início do século XX quando, em especial no debate no interior do marxismo 

soviético, se estabeleceram algumas das controvérsias que marcam até hoje as linhas 

divisórias entre as principais vertentes interpretativas da obra marxiana. A partir daí, 

será estabelecida a sistematização que orientará o restante do capítulo, segundo a qual as 

principais interpretações da teoria marxista do valor, grosso modo, poderiam ser 

classificadas como interpretações fisiológicas, ou interpretações da forma-valor. Estes 

dois grupos interpretativos serão analisados de forma sucinta nas seções seguintes, às 

quais seguem considerações críticas finais sobre ambas as vertentes. 

 

2.2 - Trabalho abstrato e trabalho socialmente necessário: das 
primeiras leituras ao debate soviético dos anos 1920 
 

As primeiras leituras de Marx no final do século XIX e no início do século XX 

consideraram muito pouco ou quase nada do aspecto qualitativo da determinação do 

valor. A interpretação que até hoje é significativa para uma leitura ricardiana de Marx, 

realizada pelo economista de origem russo-polaca (radicado na Alemanha) Ladislau von 
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Bortkiewicz (1868-1931), rejeita completamente a concepção marxiana de trabalho 

abstrato, propondo em seu lugar um retorno à noção de trabalho a-histórica de Ricardo. 

 

Na realidade, é preciso esclarecer um ponto aqui: embora alguns autores marxistas 

considerem a obra de Bortkiewicz uma espécie de revisão crítica “simpática” de 

eventuais imprecisões surgidas no desenvolvimento da teoria social de Marx37, e vejam 

no autor um leitor preocupado com a “correção” de certos procedimentos marxianos 

(como o da transformação de valores em preços de produção), a crítica de Bortkiewicz a 

Marx seria mais bem descrita como uma verdadeira reação antimarxista cujo objetivo 

final é a supressão completa das contribuições específicas da teoria social marxiana, 

dado que ela visa rejeitar praticamente todos os avanços feitos por Marx em relação à 

teoria de Ricardo, com isso eliminando também as possibilidades de compreensão das 

contradições da sociedade capitalista bem como das relações de exploração a ela 

inerentes. 

 

Para demonstrar este ponto, basta observar as três principais polêmicas desenvolvidas 

por Bortkiewicz (1907) contra as posições de Marx n’O Capital: apenas nesta obra o 

autor rejeita as categorias marxistas “força de trabalho” (incluindo a visão de que seria 

possível uma subordinação dos salários ao princípio do valor-trabalho – ou seja, na 

realidade uma rejeição da exclusividade do trabalho vivo na constituição do mais-valor), 

a categoria “trabalho abstrato” (argumentando pela impossibilidade da redução de todo 

trabalho a um “trabalho simples médio”) e a categoria “trabalho produtivo”, rejeitando 

também a distinção entre trabalho produtivo e improdutivo realizada por Marx e o 

conceito de lucro comercial, dela derivado38(BORTKIEWICZ, 1907, p. 56-60). 

 

Para compreender a rejeição de Bortkiewicz da noção de trabalho abstrato, primeiro é 

preciso compreender sua rejeição da categoria força de trabalho. Bortkiewicz não chega 

a desenvolver um argumento consistente contra a noção de Marx da força de trabalho 

enquanto a capacidade de realizar trabalho útil que adiciona mais-valor às mercadorias. 
                                                 
37 Este é o caso, por exemplo, de Sweezy (1946, p. 109-130). 
38 Neste caso, Bortkiewicz entende que se o capital empregado no comércio de mercadorias e os 
trabalhadores por ele empregados não fossem “produtivos”, e se apropriassem apenas de uma parcela do 
mais-valor produzido pelo capital industrial, então isto constituiria uma causa a mais para rejeitar a 
igualdade entre valores e preços, concluindo que isso depõe contra a distinção de Marx entre trabalho 
produtivo e improdutivo. Bortkiewicz defende então a necessidade de que o lucro comercial seja 
considerado como algo adicionado pelo capital comercial (e pelos trabalhadores por ele empregados) às 
mercadorias comercializadas (BORTKIEWICZ, 1907, p. 59-60). 
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Tudo o que faz é afirmar que os salários (wage-rate) são determinados pela relação 

oferta-demanda no mercado de trabalho (concorrência entre trabalhadores), e que isto 

seria “inquestionável”, sendo preferível considerar sempre os salários como “algo 

dado”. Com isso, Bortkiewicz substitui uma teorização racional sobre o problema da 

determinação do valor da força de trabalho por sua configuração aparente, superficial, 

uma vez que as variações e flutuações da relação oferta-demanda não permitem explicar 

nada quando seu movimento é anulado pela atuação recíproca (ocorrendo uma 

neutralidade entre oferta e demanda então o que explicaria o nível dos salários?). Com 

isso o autor rejeita também a possibilidade de que o valor-trabalho determine o valor da 

força de trabalho39 e ao mesmo tempo rejeita o próprio conceito de força de trabalho, 

dado que nesse caso a diferenciação entre trabalho e força de trabalho (seu valor de uso) 

não teria a capacidade de explicar o surgimento do mais-valor (BORTKIEWICZ, 1907, 

p. 57). 

 

No que diz respeito especificamente à noção marxiana de trabalho abstrato, Bortkiewicz 

inicia sua crítica afirmando que: 
The problem of reducing all labour to a “simple average labour” has been so 
well elucidated by anti-Marxists, notably G. Adler and Böhm-Bawerk40, that 
it would be a work of supererogation to dwell once more on the inadequacy 
of Marx’s treatment of this question (BORTKIEWICZ, 1907, p. 57). 
 

Entretanto, ao “insistir mais uma vez na inadequação” da categoria trabalho abstrato, 

Bortkiewicz defende que, uma vez tendo rejeitado a possibilidade de determinação dos 

salários (na realidade, o correto seria o valor da força de trabalho) pelo valor-trabalho, 

então “todo o argumento desenvolvido a favor da redução-teórica de todo o trabalho a 

trabalho médio simples” (uma referência ao conceito de trabalho abstrato de Marx) 

cairia por terra, uma vez que ele implicaria na desconsideração da existência de 

categorias diversas de trabalhadores que recebem diferentes salários e realizam 

diferentes trabalhos, o que tornaria a abstração “muito ampla”, de modo a torná-la 

totalmente desinteressante (BORTKIEWICZ, 1907, p. 58). 

 

                                                 
39 A origem da predileção neoricardiana pela “cesta de bens” consumida pelos trabalhadores à qualquer 
possibilidade de determinação do valor da força de trabalho pelo valor-trabalho pode ser traçada até esta 
crítica de Bortkiewicz. Marx adota simplificações parecidas em alguns momentos (substituindo o valor da 
força de trabalho pelo valor de uma cesta de mercadorias), mas em nenhum deles este critério vem a 
substituir a determinação do valor da força de trabalho pelo critério do valor-trabalho. 
40 Bortkiewicz se refere aqui à crítica de Böhm-Bawerk mencionada no capítulo 1, segundo a qual que 
pode ser vista em detalhe em Böhm-Bawerk (1949). 
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Com isso, do ponto de vista quantitativo, a determinação do valor das mercadorias 

aparece em Bortkiewicz como uma abstração arbitrária, resultado de hipóteses 

completamente irreais sobre a relação entre os salários e os lucros, sendo a própria taxa 

de lucros algo indeterminado41. 

 

Na verdade, o “desinteresse” pelas possibilidades de determinação do valor da força de 

trabalho pelo valor-trabalho e pela possibilidade de “redução de todo trabalho a um 

trabalho simples” expresso por Bortkiewicz, a nosso ver, decorre no fundo da ideia, 

presente na obra de Ricardo, de que alguma parte do mais-valor (no caso, dele, dos 

lucros já que esta distinção não chega a ser desenvolvida adequadamente) teria como 

origem o capital constante (mais uma vez, no caso dos ricardianos, do “capital fixo”, já 

que a distinção entre capital constante e capital variável tampouco é desenvolvida), 

resultando naquilo que Ricardo chamaria de “lucro do capital fixo”, um conceito 

completamente sem sentido para a teoria de Marx42. 

 

De qualquer forma, aqui se torna possível perceber que uma visão segundo a qual a 

determinação quantitativa do valor se daria pelo trabalho incorporado no momento da 

produção das mercadorias abre uma enorme janela para equívocos e contradições, janela 

que foi utilizada amplamente por toda esta leitura. O simples fato de que (segundo essa 

visão) o estabelecimento quantitativo do valor se dê segundo o critério do tempo de 

trabalho incorporado às mercadorias no momento de sua produção, por um lado, e que 

os preços sejam estabelecidos segundo outros critérios e em outro momento (ainda que 

sofram alguma determinação do valor-trabalho) por outro43, já abre a possibilidade de 

inconsistências diversas entre estas duas instâncias que não existiriam caso se 
                                                 
41 “deve-se seguir o procedimento de Ricardo e fixar apenas o salário real da categoria mais baixa de 
trabalhadores, bem como a proporção de o salário em dinheiro de todas as outras categorias de 
trabalhadores e o salário em dinheiro dessa categoria mais baixa. Pode-se então obter, a partir das 
equações m + n + 1 que seriam formadas, uma equação da forma de (1+ ρ)t1u1+(1+ ρ)t2u2+ ... + (1+ ρ)tsus 
= 1, onde a taxa de lucro (ρ) aparecerá como a única incógnita” (BORTKIEWICZ, 1907, p. 58 – trad. 
nossa). 
42Além disso, o recurso à determinação dos salários pela relação oferta-demanda, longe de solucionar 
qualquer problema, só traria mais um retorno de um elemento subjetivo para o coração da teoria do valor-
trabalho, inviabilizando-a. A forma que Marx relaciona a relação oferta-demanda e o movimento do 
valor-trabalho, a nosso ver muito superior, será objeto de análise adiante (seções 3.4 – 3.6). A visão 
ricardiana de “lucro do capital fixo” será discutida no cap. 4 (seção 4.2.4). 
43 No caso de Bortkiewicz, isso se expressa na insistência de que haveria, por definição, uma diferença 
quantitativa entre o valor incorporado pelo trabalho às mercadorias (amount of labour embodied in the 
commodity) e o valor comandado pela mercadoria (labour equivalent to the commodity) 
(BORTKIEWICZ, 1907, p. 57). A razão de fundo para toda a crítica a Marx, portanto, é a opção 
ideológica de rejeitar o trabalho vivo como único determinante do mais-valor, e não nenhum problema 
técnico ou teórico do procedimento de transformação de valores em preços. 



47 
 

considerasse a determinação quantitativa do valor pelo trabalho vivo (como opinamos 

que faz Marx). Enquanto para Marx a relação entre valores e preços (de produção) é de 

uma contradição entre dois aspectos ou dois movimentos do capital, um relacionado à 

esfera da produção e outro relacionado à esfera da circulação / apropriação, o primeiro 

determinado pelo caráter abstrato do trabalho posto pela produção capitalista, e o 

segundo pelo movimento de formação de uma taxa geral de lucros posto pela busca do 

capital no sentido da maior lucratividade44, para esta leitura, entretanto, diversos tipos 

outros de contradições surgem entre estas instâncias e, em geral, estão relacionados aos 

aspectos vistos acima e possibilitados (criados) por sua visão a-histórica do trabalho45. 

 

Entretanto, não foi apenas esta tradição ricardiana que recepcionou a teoria de Marx 

sobre as determinantes do valor de forma que poderia ser considerada inadequada. 

Kautsky, o principal “herdeiro” da corrente marxista do movimento dos trabalhadores 

depois da morte de Friedrich Engels e dirigente da socialdemocracia alemã, defendeu 

uma visão sobre as determinantes qualitativas do valor (o trabalho abstrato), que 

tampouco foi capaz de expressar a especificidade histórica do trabalho sob o 

capitalismo. Segundo Kautsky: 
Por um lado, o trabalho se nos aparece como um dispêndio produtivo de 
força humana em geral; por outro, como atividade humana específica, para 
obtenção de determinado objeto. O primeiro aspecto do trabalho constitui o 
elemento comum a todas as atividades produtivas realizadas pelo homem; o 
segundo varia com a natureza da atividade (KAUTSKY, 1925, p. 16). 
 

Conforme aponta Rubin, esta noção de trabalho abstrato como trabalho humano em 

geral, cuja única determinação decorre do fato de ser dispêndio de energia humana 

enquanto tal, independente da forma específica na qual tal dispêndio ocorre (trabalho 

em fiação, metalurgia, ensino etc.), conduzirá necessariamente a uma noção 

“fisiológica” do trabalho abstrato e do valor. Uma característica fundamental desta 

definição fisiológica do trabalho abstrato é que ela é desprovida de quaisquer 

“elementos sociais e históricos”, ou seja, o trabalho abstrato seria algo possível de 

existir em qualquer época histórica, “independente da existência desta ou daquela forma 

social de produção” (RUBIN, 1980, p. 147). 

 
                                                 
44 Ou seja, no caso da teoria do valor de Marx, a contradição aqui é do real, do objeto analisado, e não da 
teoria. Esta busca apenas refletir e especificar corretamente os aspectos contraditórios do objeto de estudo 
com a finalidade de compreender seu movimento. 
45 Este ponto e a discussão sobre o chamado “problema da transformação” será melhor tratado no capítulo 
3 (seção 3.4). 
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Esta leitura a-histórica, “fisiológica” da noção de trabalho abstrato (e do valor) encontra 

muitos seguidores dentro e fora do marxismo até os dias atuais. Dos autores mais 

conhecidos no debate marxista contemporâneo, o próprio Rubin parece ter sido o 

primeiro a perceber a inconsistência deste tipo de conceituação para a noção de trabalho 

abstrato46. 

 

Rubin (1980, parte 1) parte da constatação de uma potencial contradição entre a 

formulação do trabalho abstrato como trabalho humano em geral (noção a-histórica) e a 

teoria do fetichismo da mercadoria de Marx. Aponta que não faria sentido para um autor 

como Marx, para quem a naturalização da forma-mercantil assumida pela reprodução 

social sob o capitalismo, operada tanto pelo “senso-comum” quanto pela economia 

política burguesa, constitui um “fetichismo da mercadoria”, basear toda sua teoria sobre 

o capitalismo num conceito a-histórico de trabalho abstrato. 

 

Na interpretação de Rubin, embora possa se considerar que existe algo em comum em 

todos os tipos de trabalhos humanos, uma homogeneidade fisiológica, não é disso que 

trata a noção de trabalho abstrato. Rubin defende que esta relativa homogeneidade dos 

diversos tipos de trabalho se manifesta de formas distintas nas diversas formações 

sociais e modos de produção (RUBIN, 1980, p. 152-154). Enquanto, por exemplo, 

numa sociedade de castas esta homogeneidade fisiológica do trabalho não tem 

relevância especial, na sociedade mercantil47 ela encontraria condições para se 

manifestar de forma plena. Segundo Rubin: 
Não estaríamos exagerando se disséssemos que talvez o conceito de homem 
em geral, e de trabalho humano em geral, surgiram sobre a base da 
economia mercantil. Era precisamente isto que Marx queria mostrar quando 
indicou que o caráter humano geral do trabalho se expressa no trabalho 
abstrato (RUBIN, 1980, p. 154). 
 

                                                 
46 A principal obra de Rubin, seu ensaio sobre a teoria marxista do valor (na edição em língua 
portuguesa: A teoria marxista do valor) (RUBIN, 1980), apareceu em 1927. Rubin aponta alguns autores 
que já haviam apontado esta questão antes, como F. Petry e A. Nezhdanov (ver RUBIN, 1980, p. 149). 
Rubin, entretanto, parece ter sido o primeiro a tentar oferecer uma formulação alternativa de forma 
sistemática. 
47 Rubin considera a possibilidade de existência de uma “sociedade mercantil simples” na qual o valor 
regularia de forma direta (sem a intermediação dos preços de produção) o movimento dos preços e 
produtores privados não-capitalistas tem um papel preponderante. Esta visão que admite a possibilidade 
uma “sociedade mercantil simples” anterior ao capitalismo (que seria uma sociedade mercantil mais 
desenvolvida), não apenas como nível de abstração, mas como realidade histórica, embora apareça em 
certos trechos fragmentários da obra do próprio Marx, é equivocada a nosso ver. O tema será discutido de 
forma pormenorizada adiante. 
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Rubin (1980, p. 155) propõe a existência de três formas lógico-históricas distintas de 

igualação dos trabalhos humanos, a do trabalho fisiologicamente igual (trabalho que 

despende exatamente a mesma energia, nervos, cérebro e músculos), a do trabalho 

socialmente igualado (trabalho fisiologicamente distinto, mas igualado socialmente via 

troca), e a do trabalho abstrato ou abstrato-universal. 

 

A primeira forma seria aquela na qual o mesmo tipo de trabalho concreto é realizado, ou 

então é gasta exatamente a mesma quantidade de trabalho do ponto de vista do gasto 

fisiológico, a qual Rubin chama de igualdade fisiológica do trabalho. A segunda forma 

seria aquela que aparece nas trocas realizadas por grupos sociais distintos cuja formação 

social seja pré-mercantil, ou seja, grupos onde a produção ocorre para a subsistência, 

mas nos quais eventualmente troca-se um excedente com grupos externos. Neste caso, 

não haveria qualquer equivalência entre os trabalhos trocados do ponto de vista 

fisiológico, mas apenas uma igualação “social”, resultante do fato de que se aceita 

trocar uma quantidade de produtos excedentes por outra. Assim, neste caso, é o ato de 

troca que realiza a igualação dos distintos trabalhos. 

 

O terceiro caso, da igualação de trabalhos via o trabalho abstrato-universal, que segundo 

Rubin seria específico da sociedade mercantil (e “mercantil-capitalista”), é aquele 

correspondente a uma sociedade onde ocorre o comércio de mercadorias. Sua 

especificidade estaria relacionada ao fato de que na sociedade mercantil o trabalho 

assume historicamente o caráter de um trabalho humano “geral”, ou seja, a possibilidade 

de que os produtores atuem hora na produção de uma mercadoria, hora na produção de 

outra de acordo com o movimento do valor. Não bastaria, para tanto, a mera existência 

das trocas. Para Rubin, seria necessário, adicionalmente: 
1) que a igualdade dos diferentes tipos de trabalho expresse ‘o caráter social 
específico de trabalho privado realizado independentemente’, e 2) que esta 
igualação de trabalho se realize sob uma forma material, isto é, ‘assuma no 
produto a forma de valor’. Na ausência dessas condições, o trabalho é 
fisiologicamente igual. Pode ser também socialmente igualado. Mas não é 
abstrato-universal (RUBIN, 1980, p. 155). 

 
Desta forma fica claro que o determinante da noção de trabalho abstrato de Rubin é que 

ele seja trabalho realizado de forma privada, por um lado, mas que ao mesmo tempo 

seja por outro lado parte de uma distribuição social do trabalho operada pela mediação 

do valor, a qual se confirma ou realiza pela via do intercâmbio mercantil, pelo mercado. 

Rubin considera que esta qualidade do trabalho realizado de forma ser parte do trabalho 
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social total é algo que ocorre historicamente ao longo do processo de formação das 

sociedades mercantis, de modo que a noção de trabalho abstrato corresponderia apenas 

a este tipo de trabalho que surge historicamente. Ele estaria diretamente relacionado ao 

direcionamento da produção para o valor, ou seja, que não se trata mais de uma 

produção para a subsistência onde o foco está no valor-de-uso: 
Na produção baseada na troca, o produtor não está interessado no valor de 
uso do produto que faz, mas unicamente em seu valor. Os produtos não lhe 
interessam enquanto resultados do trabalho concreto, mas enquanto 
resultado do trabalho abstrato, isto é, na medida em que podem despojar-se 
de sua forma útil inata e se transformar em dinheiro, e através do dinheiro 
numa série infinita de diferentes valores de uso. Se, do ponto de vista do 
valor, uma dada ocupação é menos vantajosa para um produtor do que outra, 
ele passa de uma atividade concreta a outra, pressupondo-se que na 
economia mercantil existe plena mobilidade de trabalho (RUBIN, 1980, p. 
161). 
 

Na passagem acima Rubin entende ser adequado supor que numa suposta economia 

mercantil pré-capitalista (em qualquer economia mercantil, o que conforme já foi visto, 

para Rubin, inclui esta suposta “economia mercantil simples”, pré-capitalista) poderia 

haver “plena mobilidade do trabalho”. Esta suposição parece ter sido determinante para 

a posição de Rubin sobre a questão do trabalho abstrato e da substância do valor, na 

medida em que ela permite ao autor localizar na produção mercantil voltada para o valor 

(e não na produção capitalista, voltada para a obtenção do mais-valor) o processo de 

abstração real do trabalho. Entretanto, tanto a suposição de mobilidade do trabalho 

dentro de uma (eventualmente existente) sociedade mercantil pré-capitalista, quanto à 

noção de trabalho abstrato decorrente dela se revelarão inadequadas para fundamentar 

uma interpretação consistente das determinantes do valor. 

 

A constituição de uma generalidade do trabalho, de um trabalho humano “geral” ou 

“universal”, para Rubin é resultante do direcionamento da produção para o valor (por 

exemplo, a possibilidade de um mesmo produtor fiar ou tecer, de acordo que o que 

percebe da necessidade social manifestada nos preços de mercado) e estaria na base do 

processo real e histórico de “abstração” do trabalho (também chamado de “abstração 

real48”). Como os produtores privados ao mesmo tempo produzem para o mercado e 

dele dependem para obter os valores de uso necessários à sua subsistência, todos são 

                                                 
48 “Na teoria de Marx sobre o valor, a transformação do trabalho concreto em abstrato não é um ato 
teórico de abstração com a finalidade de encontrar uma unidade geral de medida. Esta transformação é 
um fato social real. A expressão teórica deste fato social, qual seja, a igualação social das diferentes 
formas de trabalho, e não sua igualdade fisiológica, constitui a categoria trabalho abstrato” (RUBIN, 
1980, p. 160). 
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parte de uma determinada distribuição do trabalho social total que é real (e não apenas 

uma possibilidade analítica), e mediada pelo intercambio generalizado de mercadorias. 

Entretanto, esta distribuição, justamente por se basear nos diversos trabalhos privados e 

ser mediada pelo intercâmbio, pelas trocas, não aparece a princípio como uma teia de 

relações sociais de produção, ou melhor, não aparece como uma relação social através 

da qual os produtores organizam seu trabalho conjunto, mas sim como relações entre os 

produtos deste trabalho, as mercadorias, e o trabalho dos produtores privados validado 

socialmente, o valor, aparece por sua vez como uma qualidade dessas mercadorias, e 

não como um aspecto destas relações sociais. 

 

Entretanto, Rubin insiste em diversos momentos na visão de que, mesmo com o advento 

do trabalho abstrato, apenas através da troca ocorre a igualação efetiva dos distintos 

trabalhos: 
O conceito de trabalho abstrato pressupõe que o processo de 
despersonalização ou igualação do trabalho seja um processo unificado 
através do qual o trabalho é “socializado”, ou seja, que esteja incluído na 
massa total de trabalho social. Esta igualação do trabalho pode ocorrer, mas 
apenas mentalmente e como previsão, no processo de produção direta, antes 
do ato de troca. Mas, na realidade, ela ocorre através do ato de troca, através 
da igualação (ainda que mental e prevista) do produto desse dado trabalho a 
uma soma de dinheiro. Ainda que esta igualação preceda a troca, deve, não 
obstante, efetuar-se no processo real de troca (RUBIN, 1980, p. 158). 

 

A interpretação de Rubin sobre o trabalho abstrato, assim como a escola que o seguiu 

em seus pontos fundamentais, ficaria posteriormente conhecida como a interpretação da 

“forma-valor”, ou a escola do “trabalho abstrato”. Aqui o termo “forma-valor” ressalta o 

aspecto qualitativo do valor, no sentido de que ele seria a expressão ou a “forma” 

assumida pelas relações sociais de produção na sociedade capitalista (ou na sociedade 

mercantil em geral, nos termos de Rubin). 

 

Mas a passagem acima já indica certa ambiguidade na formulação de Rubin. Ao mesmo 

tempo em que ele afirma que a igualação dos distintos trabalhos ocorra “através do ato 

de troca”, ela também “precede a troca”, mas deve “efetuar-se no processo real de 

troca”. 

 

A ambiguidade deste trecho reflete, a nosso ver, dois aspectos da teorização de Rubin. 

Em primeiro lugar, Rubin utiliza o termo “troca” em dois sentidos distintos: o primeiro, 

imediato, é o da troca como o momento do intercâmbio, ou a esfera da circulação. O 
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segundo é o da troca como característica da sociedade mercantil onde a produção 

privada é orientada para o intercâmbio, ou seja, a troca enquanto qualidade mercantil da 

produção. Levando isso em consideração é possível interpretar a passagem acima de 

uma forma que evite a ambiguidade. 

 

Em segundo lugar, é necessário apontar o que Rubin considera como os principais 

aspectos determinantes da magnitude do valor, ou seja, o valor em seu aspecto 

quantitativo. Rubin parte da crítica da interpretação fisiológica, que segundo ele veria a 

determinação quantitativa do valor como mera quantidade de dispêndio de trabalho na 

produção, num sentido fisiológico: 
Negligenciar esta natureza positiva, social, do trabalho abstrato, tem levado à 
interpretação do trabalho abstrato como um cálculo dos dispêndios de 
trabalho num sentido fisiológico, ou seja, uma propriedade puramente 
negativa de abstração das formas específicas do trabalho concreto (RUBIN, 
1980, p. 160). 

 

Entretanto, ao formular sua própria visão sobre esta questão da determinação 

quantitativa do valor, Rubin, ao contrário do que poderia parecer lógico diante de sua 

conceituação de trabalho abstrato, considera como determinantes quantitativas 

fundamentais do valor suas “propriedades quantitativas que distinguem o trabalho em 

termos de seus aspectos técnico-material e fisiológico, e que influenciam causalmente a 

determinação quantitativa do trabalho abstrato antes do ato de troca e 

independentemente dele” (RUBIN, 1980, p. 172). Estas propriedades seriam: a) A 

duração ou quantidade de trabalho despendido, medida em horas; b) Intensidade do 

trabalho; c) qualificação do trabalho; e d) quantidade de produtos produzidos por 

unidade de tempo (RUBIN, 1980, p. 172). Rubin afirma que as duas primeiras seriam as 

determinantes quantitativas fundamentais do valor (enquanto a questão da qualificação 

recebe dele um tratamento a parte, semelhante ao dado à questão da intensidade). Deste 

modo, desde o ponto de vista quantitativo e de uma análise situada no nível de abstração 

do valor e do valor social49, a verdade é que Rubin não chegou a oferecer uma 

formulação alternativa à interpretação fisiológica anteriormente existente. 

 

Mas do ponto de vista qualitativo, da compreensão da substância do valor, a 

importância desta formulação de Rubin é enorme. Ao ressaltar o aspecto histórico da 

noção de trabalho abstrato, Rubin contribui para o estabelecimento de uma base teórica 
                                                 
49 Os níveis de abstração dos preços de produção e do valor de mercado serão vistos no capítulo 3. 
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sólida para a teoria do valor marxiana. O argumento de Rubin de que não faria sentido 

para Marx, o autor da teoria do fetichismo da mercadoria, fundamentar suas 

formulações sobre o capitalismo numa categoria a-histórica (o trabalho abstrato como 

trabalho fisiológico, ou trabalho em geral) é difícil de recusar, ainda mais se levando em 

conta que a apresentação da categoria do “trabalho abstrato” e do fetichismo da 

mercadoria ocorrem ambas no mesmo capítulo I de O Capital50. 

 

Entretanto, algumas críticas importantes foram direcionadas à interpretação rubiniana da 

categoria trabalho abstrato. 

 

A primeira crítica de peso à interpretação rubiniana veio logo em seguida à publicação 

de seus Ensaios sobre a teoria do valor de Marx, no contexto do debate soviético sobre 

planificação e sobre a “vigência” da lei do valor numa economia socialista. O principal 

interlocutor de Rubin neste caso foi o economista marxista ucraniano Isaak Dashkovsky 

(1891-1972). 

 

Dashkovsky (1926) defende a interpretação “fisiológica” do trabalho abstrato. 

Considera que esta seria a única abordagem “materialista” possível do tema, ou seja, 

que a única forma materialista de conceituar o valor seria através de uma categoria 

material, no caso a noção de trabalho contido, ou incorporado. Contorna o debate sobre 

a especificidade histórica do trabalho abstrato afirmando que esta seria uma categoria 

“histórico-condicional”, ou seja, ela existiria como potencialidade onde houvesse troca, 

não sendo neste sentido mera “abstração” mesmo considerando sociedades pré-

capitalistas. Entretanto, só na sociedade mercantil, o trabalho abstrato adquiriria 

relevância social real, tornando-se uma verdade prática (DASHKOVSKY, 1926). 

 

A intenção de Dashkovsky é defender uma visão na qual a permanência do trabalho 

abstrato sob o socialismo seria possível. Na visão de Rubin, a sociedade socialista se 

orientaria progressivamente para uma forma de regulação social das trocas que não 

                                                 
50 Autores que defendem a interpretação fisiológica do trabalho abstrato e recusam os pontos levantados 
por Rubin tem o costume de falar da seção 4 do capítulo I de O Capital (trecho onde Marx formula a 
noção de fetichismo da mercadoria) como o “capítulo do fetichismo”, como se fosse um capítulo à parte 
do capítulo I. É o caso do próprio Dashkovsky (1927), entre outros. Entretanto, em todas as principais 
edições nas quais Marx trabalhou (como a primeira edição alemã de 1867, na segunda, de 1872-73, e na 
edição francesa de 1872-75), assim como na primeira edição inglesa de 1887, o trecho aparece sempre 
como uma seção do capítulo I. 
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fosse baseada no trabalho abstrato (próxima daquela chamada por ele de “trabalho 

socialmente igualado”). Já para Dashkovsky, as características históricas específicas que 

tornaram o trabalho abstrato uma verdade prática sob o capitalismo se desenvolveriam 

ainda mais sob o socialismo. Tais características seriam para ele: a) A ausência de 

qualquer tipo dominante de trabalho; b) Mobilidade facilitada de um tipo de trabalho 

para outro; c) Perda da conexão entre o processo de trabalho e o papel de indivíduos 

determinados. De modo que para este autor no socialismo o trabalho abstrato e, logo, o 

valor, seriam ainda mais significativos do que são no capitalismo (DASHKOVSKY, 

1926). Vê-se aqui que a adoção de uma noção a-histórica de trabalho abstrato, mesmo 

na forma mediada que propõe Dashkovsky, aponta imediatamente para uma 

naturalização das relações mercantis, que permanecem como “leis da sociedade” mesmo 

após uma eventual superação do capitalismo. 

 

É fato digno de ser apontado aqui que esta concepção do valor como “lei geral da 

sociedade” se tornaria um dogma oficial de Moscou durante o período de Stálin. Na 

interpretação estalinista essa defesa da manutenção da “lei do valor” (ou seja, do critério 

mercantil de divisão do trabalho mediante um mecanismo de preços ou similar) no 

“modo de produção socialista”, decorre também de uma avaliação na qual esta 

característica fundamental do capital (e da sociedade capitalista) é vista como uma “lei 

da ciência”, uma “lei da economia política”, que não poderia ser jamais abolida pelo 

Estado soviético nem ter sua atuação por este contrarrestada (STÁLIN, 1972, p. 1-2)51. 

 

Note-se, ademais, que Marx considerou em sua obra esta questão da permanência do 

valor numa sociedade na qual o capitalismo tenha sido superado. Sua interpretação do 

                                                 
51A adoção desta visão “a-histórica” do valor pelo estalinismo só torna ainda mais injusta a acusação 
recentemente direcionada contra Rubin por Kicillof & Starosta (2007), segundo os quais o 
desenvolvimento da interpretação de rubiniana sobre o trabalho abstrato, interpretada por estes autores 
como uma visão anti-materialista e que levaria a uma identificação ideológica do socialismo com a 
planificação estatal. Para estes autores, apesar de “confusa e ambígua”, a interpretação de Rubin não teria 
“sido suficiente para permitir que ele escapasse com vida dos expurgos realizados pelo estalinismo”, o 
que parece insinuar que teria sido esta sua finalidade. O mais curioso aqui é que apesar desta insinuação 
sobre a relação entre o desenvolvimento da interpretação de Rubin sobre o trabalho abstrato e sua 
possível capitulação ao estalinismo, são Kicillof & Starosta que defendem uma posição mais próxima à 
de Stálin sobre o tema, já que tem em comum com a posição estalinista uma visão a-histórica do trabalho 
abstrato (que é, diga-se, uma posição bastante difundida no marxismo e, portanto, não restrita aos 
seguidores da corrente estalinista). Esta visão a-histórica do trabalho abstrato é a única concepção que 
torna possível a visão do valor como “lei geral da sociedade” defendida por Stálin. Ver em Kicillof & 
Starosta (2007, p. 40). 
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tema é diametralmente oposta à de Stalin e mesmo à formulação proposta por 

Dashkovsky, sendo bem mais próxima das posições de Rubin: 
No interior da sociedade cooperativa, fundada na propriedade comum dos 
meios de produção, os produtores não trocam seus produtos; do mesmo 
modo, o trabalho transformado em produtos não aparece aqui como valor 
desses produtos, como uma qualidade material que eles possuem, pois agora, 
em oposição à sociedade capitalista, os trabalhos individuais existem não 
mais como um desvio, mas imediatamente como parte integrante do trabalho 
total. A expressão “fruto do trabalho”, que hoje já é condenável por sua 
ambiguidade, perde assim todo sentido (MARX, 2012, p. 20). 

 

Mas, desde o ponto de vista das questões tratadas neste momento, o ponto mais 

relevante levantado por Dashkovsky em seu debate com Rubin nos anos 1920 é sua 

crítica à relação causal existente na obra de Rubin entre suas noções de trabalho abstrato 

e valor. Dashkovsky afirma que Rubin, ao caracterizar o trabalho abstrato como aquele 

que produz valor, ou aquele que constitui parte da distribuição social do trabalho de 

produtores privados direcionada para a esfera mercantil, e assim mediada pelo valor, 

estaria fazendo o trabalho abstrato depender do valor em termos causais, quando na 

verdade para Marx deveria ocorrer o inverso (já que o trabalho abstrato é a substância 

do valor)52. Segundo Dashkovsky: 
But worst of all is that all the by us cited definitions of abstract labour lead 
to the inevitable conclusion: not labour creates value, but on the contrary. In 
fact: abstract labour emerges only in exchange. But exchange is before all 
else an exchange of things, equalizing one to another. The process of this 
exchange also is the process deriving value, as the relation between 
producers. The category of abstract labour in the rubinist conception is the 
result of the whole process, and not it’s starting point. Things, in this way, 
get in the scheme of Rubin a rather peculiar sequence, and the whole labour 
theory of value gets a metaphysical character (DASHKOVSKY, 1926, p. 
11). 
 

De fato, fica claro que Rubin tem dificuldades em conceituar o trabalho abstrato sem 

recorrer ao valor, apontando-o como “trabalho produtor de valor”, como aquele trabalho 

que faz parte da uma divisão do trabalho social total realizado numa sociedade 

mercantil etc., o que coloca Rubin numa aparente contradição: o valor determina o 

trabalho abstrato ou o trabalho abstrato determina o valor? 

 

Dashkovsky aponta para a atribuição de uma especificidade histórico-social à noção de 

trabalho abstrato por Rubin como a causa desta inversão causal entre trabalho abstrato e 

valor que aparece em sua interpretação. Entretanto, esta não parece ser a causa do 
                                                 
52 Nos termos do próprio Rubin, o trabalho abstrato cria valor, é o conteúdo ou substância do valor 
(RUBIN, 1980, p. 151). Mas realmente ao conceituar o trabalho abstrato, como visto anteriormente, a 
relação parece se inverter para o autor. 
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problema, uma vez que é possível considerar, ao mesmo tempo, que o trabalho abstrato 

seja uma especificidade histórica, e que seja determinante causal do valor (e, portanto, 

anterior em termos lógicos ao valor). Para isto bastaria considerar que o “trabalho em 

geral”, a indiferença prática do trabalhador diante do tipo de trabalho executado, posta 

pela mobilidade da força de trabalho e pela constituição do processo de trabalho num 

processo de valorização, é um processo histórico específico que ocorre com o 

surgimento do capitalismo, e com a separação entre produtores e meios de produção. 

 

Murray (2000) discute esta contradição na interpretação de Rubin, a qual chama de “o 

dilema de Rubin”. O dilema, para Murray, consistiria na contradição entre a visão de 

Rubin do trabalho abstrato como trabalho produtor de valor e historicamente específico, 

por um lado, e as diversas passagens nas quais Marx aponta o trabalho abstrato como 

trabalho em geral apenas, o conceito fisiológico para o qual Rubin em diversos 

momentos acaba retornando (MURRAY, 2000, p. 31). 

 

Murray defende que uma solução possível para este dilema seria considerar em Marx a 

existência de dois conceitos distintos de trabalho abstrato, um “analítico” e outro 

“prático”. O “trabalho abstrato analítico” seria o “trabalho em geral”, o conceito 

fisiológico, que na obra de Marx teria unicamente uma função didática, ou seja, serviria 

para apresentar ao leitor o conceito, como um passo lógico para chegar, num segundo 

momento, ao “trabalho abstrato prático”. Este seria o conceito histórico-específico, que 

apareceria com a generalização da produção mercantil, que levaria ao surgimento de 

fato do “trabalho em geral”53. Apenas este trabalho abstrato prático seria produtor de 

valor (MURRAY, 2000, p. 32). 

 

A ideia de Murray de “dois conceitos” marxianos de trabalho abstrato é uma forma 

distinta de chegar ao mesmo resultado obtido no capítulo anterior ao considerar a 

concepção de “trabalho em geral” de Marx que aparece em trechos do primeiro capítulo 

d’O Capital como um momento necessário de sua exposição dado que o autor, coerente 

com seu método da concreção, não poderia ainda naquele momento especificar o 

trabalho abstrato como decorrente do surgimento do modo de produção capitalista, dado 
                                                 
53Além do conceito analítico e do conceito prático de trabalho abstrato, Murray fala de um terceiro 
conceito, o “conceito geral de trabalho” que aparece no capítulo 7 do livro I de O Capital de Marx, que 
seria o trabalho como atividade vital humana, considerado em seu metabolismo com a natureza, ou em 
outros termos, o aspecto ontológico do trabalho (MURRAY, 2000, p. 46-48). 
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que a categoria “capital” não tinha ainda sido desenvolvida54. Entretanto não nos parece 

que se trate de categorias distintas, mas apenas de graus de abstração distintos de uma 

mesma categoria. Por outro lado, no que diz respeito a este ponto, não parecem 

adequadas as leituras de autores como Heinrich (2009) e Bonefeld (2010), que 

consideram que ao apresentar uma noção do trabalho abstrato como trabalho em geral 

sem apontar sua especificidade histórica, Marx estaria se equivocando por resquícios de 

uma herança ricardiana, de modo que seria necessário reconhecer ambivalência ou 

ambiguidade da posição de Marx como parte das “dores da transição” do rompimento 

de Marx com a economia política clássica. Não parece correta tampouco a visão 

segundo a qual Marx teria entrado em contradição ao apresentar “dois conceitos 

opostos” de trabalho abstrato devido a uma excessiva busca por simplificação para o 

leitor menos acostumado com as categorias hegelianas (REUTEN, 2005, p. 83), o que 

geraria a necessidade do desenvolvimento dos aspectos revolucionários da crítica da 

economia política marxiana contra seus aspectos “conservadores”, ou seja, aqueles que 

ela teria em comum com a economia política clássica (HEINRICH, 2009; BONEFELD, 

2010, p. 270)55. 

 

Ademais, Murray também recusa a possibilidade de que a mera produção de 

mercadorias, ou seja, o mero direcionamento da produção para o mercado, seja capaz de 

realizar este movimento prático de “abstração” do trabalho, levando ao aparecimento 

histórico desta categoria, numa crítica implícita a Rubin: 
Any thought that the market alone makes labour ‘practically abstract’ 
misconceives the status of generalised commodity circulation in relation to 
the production process as a whole. What it comes to is this: workers whose 
labour is ‘practically abstract’, i.e., workers who produce value, work for a 
wage for capitalists, who produce in order to make a profit (MURRAY, 
2000, p. 45). 
 

Neste ponto Murray parece ter chegado ao cerne do problema da interpretação 

rubiniana: o de estender a uma possível “sociedade mercantil” pré-capitalista a 

possibilidade da existência real e concreta do trabalho abstrato. Aqui fica claro que 

Rubin está definindo o trabalho abstrato pelo critério da forma de circulação das 
                                                 
54 Assim como Murray, autores como Postone (2006) e Reichelt (1995) também consideram, com 
diferentes argumentos, que a existência de um conceito histórico de trabalho abstrato em Marx não 
contradiz uma primeira formulação “fisiológica” da categoria, que seria um momento do seu 
desenvolvimento. Reichelt (1995) aponta que esta formulação estaria “ocultada” na obra de Marx, mas 
que a reconstrução crítica da formulação marxiana permitiria decifrá-la. 
55 O argumento destes autores vai no mesmo sentido do que defende Rubin, ao afirmar a necessidade da 
construção de uma nova “teoria sociológica” do trabalho abstrato para além da formulação de Marx 
(RUBIN, 1980, p. 151). 
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mercadorias, de uma forma contrária à realizada por Marx. Isto está no fundamento 

conceitual da visão rubiniana de trabalho abstrato, aparecendo no momento em que 

Rubin supõe a existência de uma “mobilidade perfeita” da força de trabalho em 

qualquer sociedade mercantil56. 

 

Desta forma, a verdadeira dificuldade de Rubin parece residir em sua tentativa de 

estender à “sociedade mercantil em geral” (o que incluiria uma real ou hipotética 

“sociedade mercantil simples” e também a moderna sociedade capitalista), uma 

característica que na verdade é específica da sociedade capitalista. Não seria o mero 

“direcionamento para a troca” o processo histórico que dá origem à sociedade do valor e 

ao trabalho abstrato, mas sim a generalização da necessidade das trocas para a 

reprodução social posta pela transformação dos produtores em trabalhadores 

assalariados com a conversão do processo de produção num processo de valorização, 

até porque é este processo que está na base da necessidade tendencial de que todos os 

produtos do trabalho assumam a forma de mercadorias. 

 

O próprio Rubin reconhece em sua obra que o trabalho humano em geral, ou melhor, o 

processo de universalização do trabalho em geral correspondente à noção marxiana de 

trabalho abstrato, não poderia existir “em sua inteireza” senão numa sociedade 

capitalista, ao citar e comentar diversos trechos de Marx onde isto é apontado de forma 

clara: 
Quando a troca está restrita aos limites nacionais, o trabalho abstrato não 
existe ainda em sua forma mais desenvolvida. O caráter abstrato do trabalho 
atinge sua inteireza quando o comércio internacional vincula e unifica todos 
os países, e quando o produto do trabalho nacional perde suas propriedades 
concretas específicas por estar destinado ao mercado mundial e igualado aos 
produtos do trabalho das mais variadas indústrias nacionais (RUBIN, 1980, 
P. 160-161). 
A indiferença em relação ao trabalho determinado corresponde a uma forma 
de sociedade na qual os indivíduos podem passar com facilidade de um 
trabalho a outro, e na qual o gênero determinado de trabalho é fortuito, e, 
portanto, é-lhes indiferente. Neste caso, o trabalho se converteu não só como 
categoria, mas na efetividade, em meio de produzir riqueza em geral, 
deixando, como determinação, de se confundir com o indivíduo em sua 
particularidade. Esse estado de coisas se encontra mais desenvolvido na 
forma de existência mais moderna da sociedade burguesa – nos Estados 
Unidos. Aí, pois a abstração da categoria ‘trabalho’, ‘trabalho em geral’, 
trabalho sans phrase [sem rodeios], ponto de partida da economia moderna, 
torna-se pela primeira vez praticamente verdadeira (Marx apud RUBIN, 
1980, p. 161). 

                                                 
56 Saad-Filho (2002, cap. 2) também realizou uma crítica pormenorizada deste aspecto da formulação de 
Rubin, embora tenha chegado a resultados bem distintos dos obtidos aqui. 
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Como poderia o trabalho em geral ser uma realidade numa eventual “sociedade 

mercantil” pré-capitalista se é apenas na “forma de existência mais moderna da 

sociedade burguesa” que ele deixa de ser uma potencialidade para se tornar uma 

verdade prática? Independentemente do juízo que se faça sobre a possibilidade ou 

conveniência da consideração da existência de uma sociedade mercantil pré-capitalista, 

seja em termos lógicos ou históricos, o que fica claro aqui é que é a suposição de Rubin 

de que existiria uma “perfeita mobilidade” do trabalho nesta eventual formação social é 

o que gera sua interpretação de que neste tipo de sociedade também existiria o trabalho 

abstrato. Entretanto, esta suposição de Rubin revela-se inadequada, uma vez se 

considere, assim como o faz Marx (tanto no trecho d’O Capital citado anteriormente 

quanto neste citado pelo próprio Rubin), que apenas em uma sociedade capitalista o 

trabalho em geral se torna uma realidade57. 

 

Desta forma, ainda que em outros momentos de sua obra Rubin insista em recusar a 

possibilidade da determinação do valor pela circulação, este aspecto que está no núcleo 

de seu conceito de trabalho abstrato é o responsável por uma contradição em sua 

formulação. Isto é certo ainda que seja necessário reconhecer, antes de caracterizar 

Rubin como um circulacionista, que, conforme corretamente aponta R. Carcanholo 

(1982) mesmo após toda a crítica que ele realiza em sua obra à noção “fisiológica” do 

trabalho abstrato, Rubin ainda insiste que a determinação do valor se dá na produção e 

acaba retornando de alguma forma à noção fisiológica quando vai estabelecer os 

critérios para uma determinação quantitativa do valor (CARCANHOLO, 1982, p. 81-

84). Mavroudeas (2004) vai além neste ponto, e afirma que em diversos momentos 

Rubin defende posições que contrariam diretamente boa parte dos desenvolvimentos 

realizados posteriormente pela escola da forma-valor (chamada pelo autor de “escola 

Rubin”) do trabalho abstrato, em particular no que diz respeito ao seu circulacionismo58 

                                                 
57 Aqui é preciso concordar com a observação feita por Gleicher (1983) ao apontar que se a formulação 
de Rubin segundo a qual o valor e o trabalho abstrato seriam atributos comuns de todas as sociedades 
mercantis, incluindo uma suposta “sociedade mercantil simples” retratasse fielmente a teoria marxista do 
valor, então a crítica de Böhm-Bawerk à teoria do valor de Marx vista anteriormente estaria correta e o 
trabalho abstrato seria apenas um conceito estabelecido arbitrariamente, não refletindo uma 
transformação social real, o que não o deixaria em posição superior ao “trabalho contido” ricardiano, ou à 
“utilidade” neoclássica, enquanto substância do valor (GLEICHER, 1983, p. 103-106). 
58 Um ponto que é constantemente difundido, a nosso ver de forma equivocada, sobre as posições de 
Rubin, refere-se à sua ênfase no intercâmbio como determinante para a constituição do valor. Rubin, para 
ser justo, faz isso apenas na medida em que deixa claro que por “intercâmbio” ele entende o 
direcionamento da produção ao mercado, à venda, ou seja, o caráter mercantil da produção. De modo que 
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e à exacerbação do papel do dinheiro na determinação do valor (MAVROUDEAS, 

2004, p. 188). 

 

Muito das elaborações mais recentes da escola da “forma-valor” seguiram justamente 

este aspecto “circulacionista” da formulação rubiniana para a da noção de trabalho 

abstrato, enquanto outras que o recusaram acabaram por retornar de alguma forma ao 

conceito fisiológico. 

 

Entretanto parece plenamente possível a incorporação das principais contribuições de 

Rubin, ou como diria Marx de seu “cerne racional”, a uma interpretação do trabalho 

abstrato que ao mesmo tempo sirva como base sólida para uma teoria da sociedade 

capitalista, e que escape do aspecto circulacionista que Rubin acaba adotando, na 

medida em que faz o conceito de trabalho abstrato depender do valor (e do 

“intercâmbio”) e não o contrário (ainda que ele insista na defesa da determinação 

quantitativa exclusiva do valor na produção). 

 

Se, ao contrário do apontado pela crítica de Dashkovsky, o erro de Rubin não foi ter 

adotado um critério histórico-específico para o conceito, mas na realidade foi não o ter 

delimitado historicamente de forma adequada, justamente por supor uma “mobilidade 

do trabalho plena” para um tipo de sociedade (a sociedade “mercantil simples”) que, 

ainda que tenha de fato existido historicamente, não poderia de modo algum exibi-la59, 

então a correção desse equívoco seria possível apontando a especificidade capitalista da 

noção de trabalho abstrato, e buscando compreender as implicações deste movimento. 

 

Carcanholo (2017b) explora de certa forma este aspecto e contribui para explicar de 

forma precisa as limitações da noção de trabalho abstrato de Rubin. Afirma que em um 
                                                                                                                                               
o argumento de Rubin refere-se à importância de se compreender o processo “global” de produção 
capitalista (ou mercantil) como uma unidade entre produção e circulação, assim como o faz Marx. Neste 
sentido, é injusta a acusação de circulacionismo feita contra ele. O sentido em que parece existir de fato 
uma inclinação circulacionista em Rubin é tão-somente o do seu conceito de trabalho abstrato, na medida 
em que ele faz este depender do valor, da norma de distribuição do trabalho social (ou seja, da lei do 
valor) etc., o que do ponto de vista da teoria de Marx não faria sentido uma vez que, para haver coerência, 
precisa ocorrer o inverso. 
59 Outro momento em que fica claro este equívoco na obra de Rubin é quando este autor busca analisar a 
questão do trabalho qualificado (RUBIN, 1980, cap. 15, p. 175-188). Rubin parece considerar muito 
simples o problema do valor produzido pelo trabalho qualificado sob o capitalismo, mas se perde num 
esforço hercúleo para tentar demonstrar que a teoria marxiana continuaria valendo mesmo para 
produtores individuais de mercadorias, um esforço que não faria sentido para Marx dentro da 
interpretação que apresentamos neste trabalho. 
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tipo de sociedade onde a produção se desse para o uso direto e apenas um excedente 

fosse trocado, o trabalho só seria abstraído (ou seja, igualado) através da troca 

(CARCANHOLO, M., 2017b, p. 84)60. Considerando, conforme visto acima, que o 

mero direcionamento ao intercâmbio não é suficiente para produzir a “abstração real” 

do trabalho, mas que isso só ocorre mediante a conversão do processo de trabalho num 

momento do processo de valorização, então algo semelhante poderia ser dito da 

“sociedade mercantil simples” de Rubin (onde a produção é direcionada à venda, mas 

não é capitalista, ou seja, não utiliza o trabalho assalariado não é utilizado como uma 

forma de valorização do capital). Rubin, ao tentar desenvolver uma noção de trabalho 

abstrato que fosse aplicável tanto a um tipo de sociedade mercantil pré-capitalista, 

quanto à sociedade capitalista, é levado à compreensão de que a gênese desta categoria 

não esteja localizada na produção (já que, do contrário, tal conceito só seria aplicável ao 

capitalismo). Isto parece estar na base de todos os seus equívocos. 

 

A leitura de Rubin pode ter sido incentivada pela forma de apresentação adotada por 

Marx no capítulo I e em algumas de suas considerações no cap. X do livro III de O 

Capital. Neste último trecho, Marx afirma que em diversos momentos históricos 

anteriores ao capitalismo os valores foram a base do intercâmbio das mercadorias (e não 

os preços de produção), como na antiguidade e em diversos momentos na relação entre 

comunidades diversas. Marx afirma que “é absolutamente adequado considerar os 

valores das mercadorias não só teórica, mas também historicamente, como o prius dos 

preços de produção” (MARX, 1983, III-1, p. 138). Entretanto, como demonstrado 

acima, a leitura do capítulo I precisa ser feita tendo em mente o método da concreção de 

Marx, e as considerações feitas no capítulo 4 (de O Capital), sobre a especificidade 

capitalista da generalização da produção mercantil. Além disso, esta visão de um “valor 

antediluviano”, ou seja, anterior ao capitalismo, pode ser facilmente integrada na 

interpretação apresentada aqui na medida em que se considere que neste caso a 

igualação dos distintos trabalhos ocorre no intercâmbio, ou seja, através da troca, e não 

na produção como ocorre no capitalismo (ou seja, para este tipo específico de “valor” 

Rubin teria razão). 

 

                                                 
60 Argumento similar é desenvolvido por Shaikh (1991). Entretanto, Shaikh também argumenta no 
sentido de que a mera destinação da mercadoria ao intercâmbio já implica que o trabalho abstrato já seja 
determinado na esfera da produção, o que não nos parece correto (SHAIKH, 1991, p. 74). 



62 
  

O trabalho abstrato é específico do capitalismo na medida em que apenas neste tipo de 

sociedade a própria força de trabalho adquire a característica de mercadoria, o que 

desencadeia certamente um salto na mercantilização de toda a reprodução social na 

medida em que a própria sobrevivência da ampla maioria dos indivíduos passa a 

depender da possibilidade de obter no mercado as mercadorias necessárias à sua 

subsistência. Mas, ainda mais importante do que isso é o fato de que apenas no 

capitalismo, como decorrência da separação entre os trabalhadores e os meios de 

produção, da constituição da unidade produção-circulação e da conversão do processo 

de trabalho num mero momento do processo de valorização, a indiferença do 

trabalhador e do capitalista em relação ao tipo específico de trabalho a ser realizado para 

a obtenção do seu sustento passa a ser praticamente total, ainda que isso vá se 

realizando como uma tendência paulatina. Este aspecto precisa ser compreendido como 

o fundamento lógico-histórico da constituição do trabalho abstrato e do valor. 

 

2.3 – A interpretação fisiológica das determinantes do valor 
 

Nesta seção serão apontados de forma sucinta os principais elementos das interpretações 

que aqui são chamadas de fisiológicas mais “recentes” da teoria do valor. Este tipo de 

interpretação faz parte da leitura mais difundida da teoria do valor de Marx, e é ainda 

hoje amplamente majoritária entre os estudiosos do tema. Para os efeitos deste trabalho, 

consideraremos como parte deste grupo todas as interpretações que entendem que a 

determinante qualitativa do valor (trabalho abstrato) é constituída na esfera da produção 

(de forma a-histórica em geral, mas também de forma histórica a partir de certas 

transformações técnicas no processo de produção), ao mesmo tempo em que a 

determinante quantitativa (TTSN) é dada pela noção de trabalho contido ou incorporado 

nas mercadorias pelo trabalho despendido em sua produção. 

 

Apesar das formulações de Rubin, esta leitura da categoria trabalho abstrato 

permaneceu quase que inquestionada no ocidente pelo menos até os anos 1970. Neste 

período as principais obras de economistas marxistas no ocidente ou não se ocuparam 

de forma minuciosa da questão das determinantes qualitativas e quantitativas do valor, 

ou então se limitaram a reproduzir os pontos fundamentais da interpretação fisiológica, 

como a visão do valor como trabalho incorporado nas mercadorias, em alguns casos 
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reproduzindo o debate crítico desenvolvido no final do século XIX por Bortkiewicz e 

argumentando em defesa da teoria de Marx (ainda que nos marcos desta interpretação). 

Este é o caso de trabalhos como os de Dobb (1937) e Meek (1956) e, naquilo que 

utilizou da teoria do valor de Marx, da escola “neomarxista” norte-americana do 

“capital monopolista” (e.g. Sweezy, 1946). 

 

As formulações recentes sobre a questão do valor e de suas determinantes, entretanto, 

constituíram em grande medida algum tipo de resposta aos renovados ataques, ocorridos 

neste período, contra a teoria do valor de Marx desferidos por autores inspirados pelos 

trabalhos de Sraffa (1960), a chamada “crítica da redundância” da teoria do valor 

marxiana61, cujos principais proponentes foram Samuelson (1971; 1972) e Steedman 

(1977). 

 

Nestes ataques, as contradições entre uma interpretação fisiológica, a-histórica do valor 

(como trabalho incorporado) e outros pressupostos adotados por seus proponentes por 

um lado, e a teoria dos preços de produção de Marx por outro, eram exploradas e o 

famigerado “problema da transformação” entre tais “valores” e os preços era 

reintroduzido apenas para declarar que a possibilidade, posta pelas formulações 

sraffianas, de certa teoria do valor-trabalho (ou, mais precisamente, uma teoria na qual 

se relaciona os preços das mercadorias com unidades de trabalho que foram utilizadas 

em sua produção) sem todas estas supostas dificuldades teria tornado obsoleta ou 

redundante a teoria do valor de Marx. 

 

Deste modo, a partir dos anos 1970 passou a ocorrer um esforço substancial de autores 

marxistas de diversas orientações para desenvolver uma interpretação da teoria do valor 

marxiana que superasse as limitações da interpretação fisiológica até então 

preponderante. A diferença agora era que, para além das discussões sobre o futuro da 

experiência socialista na URSS que motivaram os debates sobre a noção de trabalho 

abstrato na época de Rubin, o renovado ataque ao marxismo dos anos 1970 tornava 

                                                 
61 Embora o desenvolvimento mais sistemático deste tipo de crítica tenha ocorrido nos anos 1960-70, seu 
“espírito” já pode ser visto em textos dos anos 1950, como na carta aberta de Joan Robinson a Ronald 
Meek, publicada em 1953 (ROBINSON, 1953) e que parece ter se tornado desde então um manual de 
etiqueta para as mais diversas declarações de lealdade a uma “heterodoxia” ricardiana-keynesiana (e anti-
marxista), ainda muito influente (especialmente na Inglaterra e na Itália, e em menor medida no Brasil). 
Para uma leitura geral das críticas da “contradição” e da “redundância” à teoria do valor de Marx, ver 
Camarinha Lopes (2013). 
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necessário - para a sobrevivência da crítica marxista da economia política (e num 

sentido mais geral da própria teoria do valor-trabalho) - que os equívocos da 

interpretação predominante até então fossem superados. 

 

Estas tentativas de reinterpretação de Marx seguiram em geral um de dois grandes 

“caminhos”. O primeiro, que será visto nesta seção, é o da manutenção da interpretação 

fisiológica do trabalho abstrato e da determinação quantitativa do valor pelo trabalho 

incorporado nas mercadorias no momento da produção. Tratam-se, portanto, de 

tentativas de resolução do “problema da transformação”, mas tentativas nas quais os 

fundamentos da interpretação fisiológica predominante até os anos 1970, são mantidos. 

Ou seja, são tentativas de superação dos problemas da interpretação fisiológica nos seus 

próprios marcos. 

 

Roberts (2017), que sistematizou as abordagens recentes sobre a questão do trabalho 

abstrato em função da forma em que elas entendem a determinação quantitativa do 

valor, classifica as abordagens que partem de uma noção fisiológica de trabalho abstrato 

em três grupos: as abordagens neoricardianas (e.g. Steedman, 1985), o que chama de 

abordagem “probabilística” do valor (e.g. Farjoun & Machover, 1983) e o que chama de 

abordagem da TSSI (de Temporal Single System Interpretation, ou sistema único 

temporal) da teoria do valor (exemplificada pelo trabalho de Kliman & McGlone, 

2004). Todas estas abordagens compreendem o trabalho abstrato no seu sentido 

fisiológico, ou seja, consideram a categoria trabalho abstrato num sentido a-histórico (a 

exceção de McGlone & Kliman, que propõe uma conceituação histórica para o trabalho 

abstrato, apesar de defenderem a interpretação fisiológica no que diz respeito à 

determinante quantitativa do valor). Decorrente disso eles veem o valor como trabalho 

(abstrato, geral e indiferenciado) contido nas mercadorias, ou incorporado a elas no 

momento de sua produção. 

 

Note-se, entretanto, que a classificação de Roberts pode levar a antinomias. Por 

exemplo, é possível, conforme visto no capítulo 1, que a determinação quantitativa do 

valor seja posta exclusivamente na esfera da produção, só que não pelo trabalho contido 

ou incorporado nas mercadorias no momento de sua produção, mas pelo trabalho 

socialmente necessário para a sua reprodução no momento da venda (trabalho vivo). 

Como Roberts contrapõe visões que defendem a determinação do valor no momento da 
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produção (trabalho incorporado), por um lado, às visões da escola da “forma-valor” por 

outro, está misturando, na verdade, dois gêneros categoriais diferentes. A determinação 

(ou não) na produção diz respeito, para a maior parte dos autores em questão, ao aspecto 

quantitativo do valor, enquanto a visão de “forma-valor”, ainda que tenha obviamente 

implicações quantitativas (ainda que conflitantes na literatura), diz respeito em primeiro 

lugar ao aspecto qualitativo62. 

 

Levando isso em conta, entendemos que a característica fundamental deste tipo de 

interpretação fisiológica é defesa do trabalho contido ou incorporado nas mercadorias 

no momento de sua produção como determinante quantitativa do valor, enquanto do 

ponto de vista qualitativo a noção de trabalho abstrato incorre numa das seguintes 

possibilidades: a) é rejeitada (Steedman, seguindo Bortkiewicz); b) é vista como uma 

categoria a-histórica (Kicillof & Starosta, 2007); ou c) é vista como uma categoria 

histórica, em geral determinada por transformações técnicas no processo de produção. 

 

Assim, poderíamos dividir o que chamamos até aqui de interpretação fisiológica das 

determinantes do valor em dois grupos, em função de sua posição quanto à substância 

do valor, ou sua determinação qualitativa (já que neste caso, todos os trabalhos tem em 

comum a visão da determinação quantitativa do valor pelo trabalho incorporado às 

mercadorias no momento da produção): por um lado, interpretações fisiológicas a-

históricas do trabalho (que rejeitam o conceito de trabalho abstrato ou o consideram de 

forma a-histórica) e por outro as tentativas recentes de junção de uma conceituação 

histórica do trabalho abstrato com o princípio fundamental da interpretação fisiológica, 

que é a visão de que o trabalho indiferenciado, fisiológico, como substância constituinte 

do valor, e de que esta substância implicaria que o trabalho incorporado nas mercadorias 

no momento de sua produção seria a determinante da magnitude do valor. Para ilustrar 

as posições do primeiro grupo, utilizaremos as posições presentes nos trabalhos de 

Steedman (1977, 1980, 1985) e Kicillof & Starosta (2007). Para ilustrar o tipo de 

formulação presente no segundo grupo serão considerados os trabalhos de Gleicher 

(1983), McGlone & Kliman (2004), Kliman (2000; 2007) e Carchedi (2009). 

                                                 
62Entre os autores sistematizados por Roberts, coincidiu que todos os que são categorizados como da 
escola da “forma-valor” também aceitam um papel constitutivo à circulação na determinação quantitativa 
do valor. Entretanto, autores como o próprio Rubin (1980), não se encaixariam nesta sistematização (uma 
vez que defendem a interpretação da forma-valor do trabalho abstrato, mas entendem que a determinação 
quantitativa se dá exclusivamente na produção). 
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Lembro ao leitor que o estudo aqui, embora necessariamente precise tratar de outros 

aspectos, tem como objetivo delimitado apenas analisar como cada uma das leituras 

compreendeu as determinações qualitativas e quantitativas do valor. Não se trata, 

portanto, de uma análise global das contribuições de cada trabalho, ou de suas teorias 

dos preços, do modo de produção capitalista etc. 

 

2.3.1 – Trabalho fisiológico como determinante do valor: conceito a-
histórico de trabalho 
 

Começaremos o primeiro grupo por Steedman. Steedman (1977) é o representante da 

leitura neoricardiana de Marx, que após os anos 1970, após o fracasso da chamada 

“crítica da contradição”, se apropriou das formulações do italiano Piero Sraffa para 

declarar a “redundância” da teoria do valor de Marx. A atenção de Steedman para a 

questão do trabalho abstrato no sentido da determinação qualitativa do valor é 

exatamente a mesma de Bortkiewicz no final no início do século XX: praticamente 

nenhuma. Para Steedman, Marx seguiria a prática da economia política clássica de 

agregar trabalhos concretos heterogêneos numa determinada “quantidade de trabalho”, 

mediante a utilização de pesos proporcionais aos salários relativos (STEEDMAN, 1985, 

p. 560). Com a cesta de “salários reais” (mercadorias de consumo operário) para cada 

tipo de força de trabalho tomada como dada, na leitura de Steedman a teoria do valor de 

Marx implicaria que uma taxa uniforme de exploração poderia existir apenas se o valor 

adicionado por cada um dos trabalhos concretos for proporcional ao valor de cada cesta 

salarial correspondente (ou seja, nos termos de Marx, que o valor novo adicionado – a 

soma do mais-valor com o valor da força de trabalho - seja proporcional ao valor da 

força trabalho expresso nos salários). Neste caso, seria possível uma “agregação 

salarial” de tipo “clássica”, quantificando trabalhos heterogêneos numa escala comum 

com o trabalho abstrato, entendido este trabalho abstrato como a mercadoria que 

determina os valores (no sentido de Steedman), ou seja, uma expressão em termos de 

“trabalho abstrato” dos diversos trabalhos concretos direta e indiretamente incorporados 

(embodied) nas mercadorias (STEEDMAN, 1980, p. 46-48; ROBERTS, 2017, p. 62). 

 

A própria noção de trabalho abstrato, e os níveis de abstração relacionados (assim como 

as discussões de Marx sobre taxas nacionais de mais-valia, mobilidade da força de 
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trabalho etc.), sequer se fazem presentes nesta formulação de Steedman, sendo na 

prática negados (já que, para Marx, não poderia existir tal proporção na produção 

capitalista, exceto como coincidência fortuita). Desta forma, o que Steedman chama de 

“trabalho abstrato” é apenas um determinado resultado da relação proporcional entre os 

preços das mercadorias e determinadas quantidades fisiológicas de trabalho concreto, 

um resultado de existência prática improvável. Steedman insiste que esta interpretação 

não seria alterada por qualquer leitura sobre o caráter qualitativo do valor: 
It being understood then that the object of discussion is a capitalist 
commodity producing economy, ‘co-ordinated’ through money flows in 
markets, and that only socially-necessary, abstract social labour, of average 
skill and intensity is referred to, it may be said that the ‘magnitude of value’ 
is a quantity of embodied labour-time. That this statement accurately reflects 
Marx’s position cannot be altered by pointing to the fact that Marx was much 
concerned with the ‘form of value’, and the nature of “abstract social” labour 
and with the ‘universal equivalent’ (STEEDMAN, 1977, p. 211). 
 

É partindo desta leitura limitada que Steedman vai declarar a inutilidade ou o a 

redundância da noção de trabalho abstrato63 (e com ela, posteriormente, de toda a teoria 

marxista do valor), no que é seguido com distintos graus de acordo por toda uma 

corrente de pensamento que recepcionou esta interpretação neoricardiana de Marx 

apenas para negar, no todo ou em parte, a relevância ou a consistência de sua teoria. A 

interpretação resultante no trabalho de Steedman não permite qualquer relação da 

determinação dos preços e dos lucros com o valor (ou seja, com o trabalho), mas apenas 

com os inputs físicos da produção (e dos salários) e a “tecnologia” (além de diversas 

hipóteses não muito realistas), de modo que a teoria do valor-trabalho termina sendo 

deixada de lado pelo autor e, em geral, por grande parte desta interpretação sraffiana de 

Marx. De qualquer forma, não parece haver dúvida que, em se tratando da forma como 

a interpreta Steedman, a categoria “trabalho abstrato” seria realmente de pouca 

utilidade. Em suma: esta interpretação desenvolve o aspecto “fisiológico”, ou fisicalista, 

até o ponto extremo de inviabilizar uma teoria do valor-trabalho. 

 

Outra defesa recente e enfática de uma noção a-histórica de trabalho, mas que resulta na 

defesa de uma interpretação fisiológica e a-histórica da categoria trabalho abstrato 

aparece em Kicillof & Starosta (2007). Estes autores consideram o valor como algo 

inseparável das propriedades físicas da mercadoria, do seu valor de uso (KICILLOF & 

                                                 
63“The concept of ‘abstract labour’ […], is a metaphor for the fact that each specific labour is one part of 
the social division of labour. Apart from [this], the metaphor and the concept can be discarded at zero cost 
to Marx’s theory” (STEEDMAN, 1985, p. 573). 
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STAROSTA, 2007, p. 18). Defendem que a razão pela qual o trabalho é a substância do 

valor das mercadorias relaciona-se ao valor de uso: o fato de que o trabalho é a única 

ação humana que resulta em sua constituição. Criticam o conceito rubiniano de trabalho 

abstrato, ou melhor, o aspecto da formulação de Rubin segundo o qual a constituição da 

magnitude do valor seria determinada apenas no intercâmbio, pelo mesmo caminho: 

argumentam que, como o valor de uso das mercadorias não é alterado pelo ato de 

intercâmbio, logo não pode haver neste ato qualquer determinação relacionada à 

constituição ou à magnitude do valor (KICILLOF & STAROSTA, 2007, p. 19). 

Argumentam, ademais, que a forma do valor (forma-valor) é um resultado socialmente 

específico de uma substância material genérica (KICILLOF & STAROSTA, 2007, p. 

24). Desta forma, o trabalho abstrato seria apenas o “trabalho em geral” no seu sentido 

a-histórico: 
But, if we set aside that particular form in which human capacities are 
exercised, the fact remains that any productive activity entails an expenditure 
of the human body, of human vital energies. As such, human productive 
action can be termed abstract labour. While, in the former aspect, the 
different kind of labours are qualitatively different (hence, their 
objectification as different use-values), in the latter aspect they constitute a 
qualitatively homogeneous social substance (which, therefore, can only be 
distinguished quantitatively). The value of commodities is therefore the 
specific form in which objectified (or congealed, in the words of Marx) 
abstract labour is represented in capitalist society. In sum, the action that 
posits value is human labour in its abstract character (KICILLOF & 
STAROSTA, 2007, p. 20). 
 

O que pode emergir dessa visão é o valor como um coeficiente técnico de trabalho 

contido no corpo físico das mercadorias, de forma similar à defendida anteriormente por 

interpretações como a de Steedman. Além disso, a noção a-histórica de trabalho abstrato 

aqui aparece numa forma ainda mais radical do que a forma mediada proposta por 

Dashkovsky no debate dos anos 1920 (visto no capítulo 1). 

 

O grande problema desta interpretação a-histórica do trabalho abstrato é uma 

naturalização do “trabalho em geral”, da indiferença dentro do processo de produção em 

relação ao tipo de trabalho que é realizado, que é justamente produto do estabelecimento 

na realidade social do processo de valorização, mas é visto aqui apenas como uma 

“abstração das características específicas” de cada tipo de trabalho, ou seja, como mero 

processo mental, como mera forma de enxergar o trabalho. O próprio trabalho, desta 

forma, aqui é um trabalho no sentido genérico, ou seja, um trabalho trans-histórico, 

despido de qualquer especificidade social. O que não faz sentido do ponto de vista do 
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valor, já que é justamente o aspecto social do trabalho, como visto anteriormente, que 

constitui a sua substância. 

 

Sendo assim o elemento distintivo do trabalho na época do capitalismo que é a 

possibilidade da abstração social de suas características concretas é aqui apresentado 

como uma característica do trabalho em geral, o que mistifica o trabalho e o próprio 

capitalismo, como formas sociais que sempre estiveram presentes na sociabilidade 

humana, ainda que potencialmente. O capitalismo vira o fim da história, a realização 

hegeliana de um potencial adormecido no trabalho humano desde sempre64. Conforme 

aponta corretamente Bonefeld (2010), fica implícita nesta formulação uma categoria 

“trabalho” indiferenciada, uma reedição da forma ricardiana de enxergar o trabalho na 

qual se admite que os processos de trabalho sejam similares em todas as sociedades e, 

além disso, uma visão que admite a existência de uma “neutralidade da técnica”. Para 

Bonefeld, esse tratamento trans-histórico do trabalho abstrato teria como pressuposto 

uma ilusão na existência de leis trans-históricas de desenvolvimento, as quais em uma 

análise pormenorizada estariam amarradas à realidade capitalista, à centralidade do 

trabalho material e a uma filosofia da história (BONEFELD, 2010, p. 271). 

 

Ademais, em relação ao trabalho abstrato, se a constituição do “trabalho em geral” 

como algo indiferente ao processo de valorização não representa a origem desta 

categoria, ou seja, se ela não é posta pelo movimento de “abstração real” do trabalho no 

sentido visto anteriormente (que é também histórico), então, no caso específico da 

formulação de Kicillof & Starosta, seria necessário ainda demonstrar por qual outra via 

este trabalho indiferenciado passa a ser o determinante do valor de troca das 

mercadorias, e ao mesmo tempo permite o surgimento histórico do valor. O ponto aqui 

é que a possibilidade de diferenciar o capitalismo dos modos de produção anteriores fica 

bloqueada pelo conceito “genérico” de trabalho abstrato defendido pelos autores. Ao 

situar a substância do valor no trabalho concreto e nas alterações produzidas por este 

nos valores de uso “dentro da sociedade capitalista”, Kicillof & Starosta apenas 

contornam as questões verdadeiramente relevantes, que são as seguintes: se o trabalho 

abstrato, a abstração social dos distintos trabalhos concretos ocorrida no modo de 
                                                 
64 Não deixa de ser interessante notar que, na formulação de Dashkovsky (1926), este tipo de argumento 
também aparece explicitamente, ali, no entanto, para apresentar o “modo de produção socialista” como 
ainda mais adequado à abstração do trabalho do que o capitalismo e, desta forma, como a “verdadeira” 
realização deste potencial desde sempre contido no trabalho humano. 
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produção capitalista, significa justamente a desconsideração, ou mais precisamente a 

abstração destes aspectos concretos em nome de um aspecto geral do trabalho humano, 

então estes próprios aspectos físicos das mercadorias e os aspectos técnicos do processo 

de trabalho não podem constituir a substancia do valor65. Nesse caso, que aspecto geral 

seria este que permite tal abstração? E, principalmente: que transformação foi esta 

ocorrida no modo de produção para que esta abstração das características específicas do 

trabalho do ponto de vista das determinantes do valor tenha se tornado possível? Estas 

questões, em especial a segunda, são deixadas sem resposta pelos autores e por toda esta 

corrente que interpreta o trabalho abstrato no seu sentido fisiológico e de forma a-

histórica. Suas formulações, ao invés de permitir um desenvolvimento da categoria 

trabalho abstrato, na realidade implicam na sua obliteração. 

 

Do ponto de vista das determinações quantitativas do valor este tipo de interpretação 

levará a um resultado melancólico: em especial nas formulações de inspiração mais 

claramente ricardianas (como Steedman), diante do abandono da categoria trabalho 

abstrato a formulação resultante precisa recorrer a pressupostos e suposições arbitrárias 

e inadequadas à realidade do modo de produção capitalista sobre a relação entre os 

insumos físicos e o valor das mercadorias produzidas, de modo que teorização 

resultante falha em estabelecer qualquer relação consistente entre o trabalho e o valor 

das mercadorias66. 

 

Mesmo admitindo a possibilidade de que partindo deste tipo de conceituação a-histórica 

sobre o trabalho se consiga estabelecer alguma relação quantitativa consistente entre o 

trabalho e o valor das mercadorias, algumas questões importantes permaneceriam. Se, 

como imaginam Kicillof & Starosta, são as alterações materiais postas pelo trabalho 

concreto no corpo da mercadoria que constituem a substância do valor; se a alteração 
                                                 
65 “[P]ara que se determine a proporção em que uma coisa se troca por um número imenso de outras que 
nada têm em comum com ela – se houver semelhanças naturais ou outras, não serão levadas em conta na 
troca – é mister que todas essas diferentes coisas heterogêneas sejam consideradas configurações, 
expressões proporcionais da mesma unidade comum, de um elemento que seja por completo distinto de 
sua existência ou aparência naturais. Além disso, descobriremos, se o que pensamos tem algum 
significado, que o valor de uma mercadoria é não só algo que a destaca das outras ou a relaciona com as 
demais, mas também uma propriedade que a distingue de sua própria existência como coisa, como valor 
de uso” (MARX, 1980, p. 1183). 
66 Para uma crítica “interna” aprofundada das formulações de Steedman sobre as determinantes do valor 
ver Ganssmann (1981). Segundo Ganssmann, a alternativa proposta por Steedman sequer é capaz de 
“relacionar o trabalho com as quantidades físicas de bens de forma consistente”, dependendo de 
pressupostos completamente arbitrários sobre a relação entre produção e circulação (GANSSMANN, 
1981, p. 97). 
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material corpórea que o trabalho produz na mercadoria é a responsável pelo surgimento 

do seu valor, então como explicar que alterações posteriores na produtividade do 

trabalho (por exemplo, uma redução no tempo de trabalho socialmente necessário para a 

produção da mercadoria) impliquem em alterações quantitativas do valor? Como 

poderia isto ocorrer se tais alterações no TTSN não modificam em nada, não adicionam 

nem retiram um átomo ou partícula subatômica sequer da constituição corpórea das 

mercadorias? Essas dificuldades estão na base das contradições e antinomias nas quais 

essa interpretação se vê envolvida quando vai tratar de temas que envolvem o valor da 

força de trabalho, como a questão do trabalho qualificado ou da joint production 

(produção na qual se utiliza diferentes métodos ou diferentes mercadorias como 

insumos ao mesmo tempo). 

 

Dois tipos de resposta são possíveis aqui: ou que o “valor” das mercadorias, 

compreendido como o resultado material do trabalho concreto, não determina o valor de 

troca das mercadorias, deste modo, a defesa desta visão do valor como decorrente das 

alterações materiais nas mercadorias entra em contradição com a defesa da teoria do 

valor-trabalho. Ou então, é preciso admitir que o valor das mercadorias não é 

determinado pelo trabalho em seu aspecto concreto, nem pelas alterações materiais 

corpóreas ocorridas no processo de produção, embora essas possam constituir uma base 

material do valor. Neste caso, a única forma de manter viva a teoria do valor-trabalho 

será reconhecendo o valor como uma relação social e histórica. 

 

2.3.2 – Trabalho fisiológico como determinante do valor: tentativas de 
conceituação histórica 
 

Em parte refletindo estas questões é possível notar a partir do início dos anos 1980 o 

surgimento de uma nova vertente dentro do que chamamos aqui de interpretação 

fisiológica do valor-trabalho. Esta buscou incorporar alguns dos pontos originalmente 

percebidos por Rubin, em especial quanto ao caráter histórico da categoria trabalho 

abstrato. 

 

Gleicher (1983) é um dos primeiros autores a desenvolver este tipo de abordagem. Seu 

objetivo é buscar uma definição histórica de trabalho abstrato, ou em suas palavras uma 
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“ontologia do trabalho abstrato” restringindo-se, portanto, ao seu aspecto qualitativo67. 

Defende que o trabalho abstrato existe como um fenômeno real que constitui o valor das 

mercadorias. Este fenômeno teria origem com a simplificação (deskilling) do trabalho 

ocorrida a partir da constituição do chamado “trabalhador coletivo” produzido pela 

introdução da divisão do trabalho característica da manufatura, e aprofundada pela 

divisão do trabalho “orgânica” estabelecida com o sistema de máquinas da grande 

indústria. Baseando-se na sociologia do trabalho de Braverman (1974), em especial em 

sua tese sobre a crescente “des-especialização” do trabalho sob o capitalismo, Gleicher 

chega à conclusão fundamental de que o trabalho abstrato seria aquele tipo de trabalho 

que se torna independente, devido à sua homogeneidade, dos diversos valores de uso 

(GLEICHER, 1983, p. 107). Gleicher aponta a existência de uma noção de “trabalho 

abstrato” real nas “mentes dos capitalistas, dos gerentes e dos engenheiros industriais” 

em especial com o advento do Fordismo/Taylorismo, com o “exercício mecânico das 

faculdades humanas de acordo com tipos de movimentos que são estudados de forma 

independente do tipo de trabalho sendo feito” (BRAVERMAN, 1974, p. 181; 

GLEICHER, 1983, p. 114). Assim, apenas com a simplificação do trabalho 

característica das formas de divisão do trabalho da manufatura e da grande indústria a 

existência do trabalho abstrato e da teoria do valor-trabalho se confirmaria 

(GLEICHER, 1983, p. 118). 

 

Entretanto o trabalho abstrato, para Gleicher, não se confunde com o mero deskilling. O 

ponto central aqui é que a divisão do trabalho característica da manufatura, na qual o 

trabalhador perde o controle do processo de produção tornando-se dele mero apêndice, 

significaria uma situação na qual o trabalhador assalariado tem sua subjetividade 

completamente apropriada pelo capital (uma vez tendo sido a sua força de trabalho 

comprada no mercado). A divisão de um processo de produção complexo em um 

número de atividades simples a serem desempenhadas pelos trabalhadores assalariados 

corresponde à transformação da capacidade global de produzir contida na subjetividade 

do produtor pré-capitalista (o artesão, p. exemplo) numa subjetividade unilateralizada e 

mecânica do trabalhador (e que leva ao barateamento da força de trabalho) e seria, 

segundo Gleicher, específica do trabalho assalariado e do capitalismo (GLEICHER, 

1983, p. 111, 115). Ao mesmo tempo a fluidez do trabalho de tal forma organizado, ou 

                                                 
67 Gleicher argumenta, corretamente a nosso ver, que a questão da substância do valor é anterior e 
independente da determinação de sua magnitude. 
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seja, a possibilidade de que um trabalhador possa ser utilizado em qualquer indústria 

(por exemplo: soldador, torneiro mecânico etc.), estaria na base da produção 

generalizada de mercadorias e da expansão e contração das indústrias baseada na taxa 

de lucros dos capitalistas, estabelecendo como centro de gravitação dos preços os preços 

de produção. Com isso Gleicher chega à conclusão que a única forma não “tautológica” 

de argumentar que o trabalho é a base dos preços (do valor de troca) reside numa visão 

que estabeleça a constituição do trabalho abstrato na esfera da produção, e não na 

circulação de mercadorias (GLEICHER, 1983, p. 111)68. 

 

O alvo de Gleicher aqui é Rubin, ou mais precisamente as visões nele inspiradas 

segundo as quais o trabalho só se tornaria abstrato através da transformação dos valores 

de uso em dinheiro, ou seja, na esfera da circulação. 

 

Embora o conceito de trabalho abstrato de Gleicher (1983) seja específico do 

capitalismo e ele insista na ideia do surgimento histórico e social do mesmo dentro das 

relações capitalistas de produção, a insistência presente em sua obra de uma tentativa de 

estabelecimento das condições técnicas e organizativas da produção nas quais o 

surgimento do trabalho abstrato seja possível leva a uma situação na qual o valor deixa 

de ser algo constituído socialmente, para ter uma existência material determinada pelas 

transformações técnicas do processo de produção. Isso fica especialmente claro quando 

o autor afirma que a indiferença da produção capitalista frente aos valores de uso seria 

determinada pela crescente homogeneidade do trabalho posta pelas transformações na 

produção por ele analisadas, e não pela conversão social do processo de trabalho num 

momento do processo de valorização e pela própria afirmativa do autor segundo a qual 

o trabalho abstrato e a teoria do valor-trabalho só se confirmariam com este processo 

técnico-organizativo. 

 

Se o trabalho torna-se abstrato por um processo técnico-organizativo, então nesse caso 

as relações sociais não desempenhariam um papel fundamental para o seu 

estabelecimento. A implicação aqui, conforme aponta Mavroudeas (2004), é que a 
                                                 
68 O deskilling tampouco significa que a existência de diferentes habilidades deixem de ser relevantes ou 
que o trabalho qualificado deixe de ser um aspecto a ser considerado no processo de produção. Seu 
argumento aqui é que o trabalhador coletivo característico da divisão do trabalho impossibilita que 
qualquer trabalho específico no processo de produção, por mais qualificado que seja, possa ser 
considerado mais “produtor” do que os demais que compõem a divisão do trabalho (GLEICHER, 1983, p. 
116). 
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própria diferenciação entre trabalho concreto e trabalho abstrato, como dois aspectos 

distintos do trabalho sob o capitalismo, praticamente deixa de fazer sentindo, uma vez 

que todo trabalho produzido nestas condições é automaticamente trabalho abstrato, e 

gera valor, do ponto de vista quantitativo em determinada razão técnica do tempo de 

trabalho despendido independente das alterações que possam existir na produção até o 

momento do intercâmbio (MAVROUDEAS, 2004, p. 187). 

 

Além disso, se são as características técnico-organizativas da produção que determinam 

o trabalho abstrato, então surgiria a possibilidade de uma existência do valor numa 

forma autônoma que não seja mediada pelo dinheiro, ou seja, passa-se a considerar que 

os próprios valores de uso encerrem em seus corpos a possibilidade de uma expressão 

autônoma (não mediada, direta) do valor (o que é apenas outra forma de expressar a 

confusão entre trabalho concreto e trabalho abstrato apontada acima) (MAVROUDEAS, 

2004, p. 187). Esta possível implicação da interpretação de Gleicher, entretanto, não se 

confirma na realidade da sociedade capitalista, uma vez que, conforme visto no cap. 1, 

as próprias mercadorias (excetuando a mercadoria-dinheiro) não podem cumprir as 

mesmas funções que o dinheiro, ou seja, em geral não podem representar o valor de 

forma (semi) autônoma. 

 

Gleicher (1983) não desenvolve qualquer discussão sobre o problema da determinação 

quantitativa do valor. Desta forma, coube a outros autores a tarefa de buscar 

desenvolver a partir de uma conceituação histórica do trabalho abstrato fundada na 

esfera da produção formas de compreensão da questão da determinação da magnitude 

do valor. Em todo caso, essas tentativas terminaram se limitando a algum tipo de 

retorno à visão do trabalho incorporado no processo de produção como o determinante 

as (2004) e em Carchedi (2009). 

 

McGlone & Kliman (2004) também buscam demonstrar que o caráter abstrato do 

trabalho sob o capitalismo, além de histórico, é estabelecido no processo de produção: 
[…] workers' labour in the capitalistic production process is made abstract 
by, and is abstract within, this process. Their actual activity is therefore 
simultaneously abstract, value-creating, labour as well as concrete labour. 
Although market processes also enforce the abstraction of labour, it is not 
exchange of its products that makes labour abstract (McGLONE & 
KLIMAN, 2004, p. 135-136). 
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A causa para que a determinante (qualitativa) do valor, o trabalho abstrato, seja 

estabelecida desta forma, ou seja, de que possa existir o “trabalho em geral”, a 

indiferença frente ao tipo de trabalho (concreto) realizado do ponto de vista do valor das 

mercadorias, residiria na esfera da produção. Segundo eles, os três aspectos 

fundamentais que contribuem para que a “abstração” do trabalho exista e seja uma 

forma social peculiar do modo de produção capitalista: a) o propósito da produção (seu 

direcionamento para a venda, ou para o mercado); b) que o tempo de trabalho 

socialmente necessário seja uma norma ativa que regule a produção (esta característica 

seria, para os autores, decorrente da tendência de aumento de produtividade do trabalho 

existente sob o capitalismo, e imposta a todos os capitais como regra pela via da 

concorrência); e c) a derrubada da subjetividade do trabalho como princípio governante 

da produção, dando lugar a um sistema de máquinas onde o ritmo e a organização do 

trabalho são determinadas de forma independente da habilidade dos trabalhadores 

(McGLONE & KLIMAN, 2004, p. 144-148). Desta forma, McGlone & Kliman 

defendem que apenas com a junção destes três aspectos o trabalho se tornaria abstrato, o 

que somente poderia ocorrer após o surgimento da grande indústria. 

 

Além disso, McGlone & Kliman defendem que a conceituação fisiológica do trabalho 

abstrato, justamente em decorrência da inversão sujeito-objeto aprofundada pela grande 

indústria, deve ser considerada como sinônimo de alienação, de trabalho alienado, o que 

por sua vez negaria qualquer possibilidade de que o trabalho abstrato seja considerado 

no sentido a-histórico (McGLONE & KLIMAN, 2004, p. 143-144). 

 

Em relação à questão da determinação quantitativa do valor McGlone & Kliman 

buscam derivar a compreensão de como ela ocorre diretamente de sua noção de trabalho 

abstrato (ou mais precisamente de sua determinação qualitativa). Como a determinação 

do trabalho abstrato, do ponto de vista qualitativo, está na produção e independe da 

existência da troca, eles concluem daí que a única determinação quantitativa possível 

para o valor é o trabalho incorporado à mercadoria no processo de produção: 
[...] Workers' labour is abstract before the products they produce are sold; 
consequently, commodities' values are determined in production, before their 
sale (McGLONE & KLIMAN, 2004, p. 136). 
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A conclusão aqui de que a magnitude do valor depende do trabalho contido nas 

mercadorias, entretanto, não é um resultado necessário do fato de que o trabalho seja 

abstrato já na produção. Como visto no capítulo 1, a determinação qualitativa do valor, 

do trabalho abstrato, pode ser estabelecida na produção, assim como a determinação 

quantitativa, e mesmo assim o trabalho incorporado na produção pode não ser relevante 

para a determinação quantitativa do valor das mercadorias, mas sim o trabalho vivo, 

aquele necessário para a reprodução da mercadoria no momento do intercâmbio. O 

ponto aqui é que a conclusão de McGlone & Kliman de que identificar o trabalho 

incorporado na produção como o determinante quantitativo do valor seja uma 

consequência necessária da determinação do trabalho abstrato no processo de produção 

só faria sentido se o trabalho incorporado fosse a única possibilidade de determinação 

quantitativa do valor na produção. Como este não é o caso, torna-se então necessário 

avaliar qual das duas possibilidades explica melhor o valor das mercadorias do ponto de 

vista quantitativo. 

 

Kliman (2007, p. 96) desenvolve um pouco mais o problema das determinantes 

quantitativas do valor. Segundo ele, as possibilidades de determinação quantitativa do 

valor (em especial do capital constante, mas que se aplica a todo o valor dado que para o 

estabelecimento do valor de qualquer mercadoria é necessária à quantificação de todas 

as suas componentes) seria as seguintes: a) historical costs (custos históricos), que 

seriam correspondentes ao preço das mercadorias utilizadas como capital constante 

quando foram produzidas; b) Pre-production reproduction costs (custos de reprodução 

no início da produção), que corresponderiam a uma valoração destas mercadorias no 

momento em que elas são direcionadas ao processo de produção na condição de 

insumos; c) Replacement costs (custos de reposição), que corresponderiam a uma 

valoração destas mercadorias no momento em que sua produção é finalizada. Desta 

forma, a hipótese de que o valor das mercadorias que compõe o capital constante seja 

determinado no momento do intercâmbio do produto final, conforme proposto neste 

trabalho, sequer é uma hipótese considerada possível por Kliman. Embora admita a 

existência de passagens na obra de Marx que favorecem outras interpretações69, Kliman 

defende os custos de reprodução no início da produção (Pre-production reproduction 

                                                 
69 “Since Marx often stressed that a commodity’s value depends on the amount of labor currently needed 
to reproduce it, not the amount of labor actually used to produce it, the replacement-cost interpretation 
initially appears plausible, if not compelling” (KLIMAN, 2007, p. 96). 
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costs) como forma mais adequada à consideração das determinantes quantitativas do 

valor, o que resulta numa visão do valor-trabalho como determinado quantitativamente 

pelo trabalho contido nas mercadorias, ou incorporado a elas no processo de produção 

(KLIMAN, 2007, p. 97-105). 

 

Uma expressão da quantificação do valor através do trabalho incorporado existente na 

obra de Kliman & McGlone é a dificuldade que eles encontram para tratar o tema do 

trabalho qualificado (e temas que envolvam o valor da força de trabalho), em tudo 

similar aquela presente na interpretação a-histórica vista acima. 

 

Carchedi (2009) também busca mostrar que o trabalho abstrato não é determinado pelo 

intercâmbio, mas tem sua existência determinada no processo de produção, portanto 

anterior à troca. Carchedi defende que a determinação fundamental para a existência 

não é um movimento técnico de deskilling posto pela grande indústria, mas sim a 

própria constituição das relações de produção capitalistas e a constituição do processo 

de trabalho num processo de valorização (CARCHEDI, 2009, p. 148)70. 

 

Além disso, Carchedi, levando ao extremo o argumento fisiológico, defende que a 

existência de uma relação entre o dispêndio fisiológico (físico e mental) dos 

trabalhadores no processo de produção, medida pelo seu gasto calórico, e o valor 

incorporado às mercadorias seria uma prova dessa existência autônoma do valor 

anterior ao intercâmbio (CARCHEDI, 2009, p. 149-150)71. Desta substância físico-

material do valor posta pela produção, uma essência fisiológica que corresponderia ao 

trabalho abstrato, Carchedi chega à determinação quantitativa do valor, que seria 

medida nesta quantidade de energia fisiológica indiferenciada (medida em calorias) 

gasta na produção as mercadorias. Entretanto, este quantificação fisiológica seria apenas 
                                                 
70 Carchedi comete algumas imprecisões neste ponto. Em certo trecho ele argumenta que “numa 
sociedade na qual os diferentes produtos do trabalho precisam ser trocados, precisa haver uma 
característica comum a todos os trabalhos concretos. Isto é o trabalho abstrato” (CARCHEDI, 2009, p. 
150). Neste trecho, Carchedi parece aceitar que a forma de circulação determina o caráter abstrato do 
trabalho e, ao mesmo tempo, que o trabalho abstrato poderia ser um conceito a-histórico, o que encerra 
certa ambiguidade que sua formulação. 
71 Embora o ponto específico levantado por Carchedi, a utilização do gasto calórico dos trabalhadores 
como prova de uma existência física do valor, não possa ser analisado do ponto de vista de sua adequação 
ao texto marxiano, parece digno de nota o fato de que Marx e Engels rejeitaram de forma categórica um 
tipo similar de teorização existente em sua época (embora, obviamente, limitada ao conhecimento 
científico então disponível), contida no trabalho do médico e cientista ucraniano Serguei Podolinsky 
(1850-1891). Uma análise pormenorizada desta crítica de Marx e Engels ao trabalho de Podolinsky pode 
ser vista em Burkett & Foster (2008). 
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um “valor potencial”, o valor efetivo seria determinado na circulação de mercadorias na 

qual poderia ocorrer alguma redistribuição do valor gerado (CARCHEDI, 2009, p. 152-

153). 

 

Do ponto de vista de sua interpretação sobre a determinação qualitativa do valor e da 

noção de trabalho abstrato que desenvolvem este último grupo a nosso ver realizou um 

importante avanço em relação às interpretações analisadas anteriormente, embora ainda 

apresentem limitações importantes. 

 

O grande avanço aqui reside na busca pelo estabelecimento de uma noção histórica de 

trabalho abstrato. No que diz respeito a isso, n’O Capital, Marx, já no livro I, consegue 

demonstrar que, sob o capitalismo, o movimento das relações sociais de produção 

(direcionamento da produção para o mercado etc.) vem antes do revolucionamento das 

forças produtivas, expresso na evolução da cooperação simples e que passa pela divisão 

de trabalho da manufatura até chegar à subordinação real do trabalho pelo capital dentro 

do sistema de máquinas da grande indústria. Indo além, o que Marx busca mostrar nos 

capítulos 11, 12 e 13 do livro I de O Capital é que essa evolução foi necessária para o 

estabelecimento de um modo de produção efetivamente capitalista, plenamente 

adequado às relações de produção capitalistas. Mas não parece haver razões para 

acreditar que apenas através destas transformações as formas de trabalho concreto e os 

valores de uso por eles produzidos tornam-se indiferentes aos produtores, aos 

trabalhadores e aos capitalistas. Ao contrário, esta indiferença, embora possa se 

aprofundar com as transformações do processo de produção, parece já estar dada pelo 

direcionamento da mercadoria ao intercâmbio combinado com a utilização capitalista de 

trabalho assalariado, ou seja, pela constituição da unidade produção-circulação 

característica do processo global de produção capitalista. Por essa razão não parecem 

corretas as proposições que, como em Gleicher, defendem que o trabalho abstrato teria 

um de seus mais importantes fundamentos no deskilling do trabalho resultante da 

introdução da grande indústria, ou seja, numa resultante da evolução técnica e 

organizativa da produção. Na verdade, todo este grupo que buscou estabelecer uma 

noção histórica de trabalho abstrato nos marcos de uma interpretação fisiológica das 

determinantes do valor parece dar muito mais ênfase ao papel das transformações 

técnicas do processo de produção (às forças produtivas, digamos) na constituição da 

abstração do trabalho, do que às transformações das relações sociais de produção 
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(embora esteja mais nítido em Gleicher e McGlone & Kliman, e menos em Carchedi). 

Contudo, toda a análise do trecho de O Capital onde Marx estuda a evolução do modo 

de produção capitalista desde a cooperação simples até aquela característica do sistema 

de máquinas parece sugerir que este processo é muito mais consequência da introdução 

das relações de produção capitalistas e do movimento do valor do que causa de seu 

surgimento. 

 

Agora vejamos a questão da determinação quantitativa do valor. Se a determinação da 

“abstração” real do trabalho está no processo de produção, o que parece correto, isto não 

significa necessariamente que o valor seja determinado quantitativamente pelo trabalho 

“incorporado” nelas, ou seja, aquele desempenhado no momento da produção das 

mercadorias, como apontam os trabalhos deste último grupo. Além da determinação 

quantitativa pelo trabalho incorporado na produção ou pela circulação (seja pela relação 

oferta-demanda, pela fração do trabalho social total – medida via preços -, ou outro 

critério, como propõem os autores da interpretação da forma-valor), existe ainda uma 

terceira possibilidade, que é a de que o valor seja determinado quantitativamente pelo 

trabalho vivo, socialmente necessário para a reprodução das mercadorias no momento 

do seu intercâmbio. Ou seja, é possível que a determinação quantitativa do valor ocorra 

na esfera da produção sem que com isso o valor de uma mercadoria seja determinado 

pelo trabalho incorporado nela no momento de sua produção. Opinamos, conforme visto 

no capítulo 1, que esta última é a posição de Marx. O ponto fundamental a ser feito aqui 

é que a determinação quantitativa do valor pelo trabalho contido não é uma 

consequência necessária do reconhecimento de que o trabalho torna-se abstrato no 

processo de produção, como pensam os autores deste último grupo. 

 

Além disso, se o valor fosse determinado quantitativamente pelo trabalho contido no 

momento da produção das mercadorias, então das duas uma: ou ele teria uma forma de 

existência não mediada, direta, inclusive quantitativa antes do intercâmbio (conforme 

parece apontar a formulação de Gleicher) e qualquer alteração posterior seria referente 

apenas ao valor de troca; ou então ele seria determinado quantitativamente na produção, 

mas essa determinação quantitativa do valor poderia ser alterada pelo intercâmbio 

(conforme pensa Carchedi). 
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No primeiro caso, conforme apontado acima, se o valor das mercadorias pudesse ter 

uma expressão relativamente autônoma antes do intercâmbio (ou seja, antes da venda), 

então as próprias mercadorias poderiam assumir as formas de valor correspondentes às 

funções desempenhadas pelo dinheiro. Isto, entretanto, não ocorre na realidade salvo em 

raríssimas exceções. Além disso, a possibilidade de uma expressão autônoma dos 

valores como mercadorias parece apontar também no sentido de uma absolutização do 

valor, e não de um valor relativo, como defende Marx. O fato de que o valor das 

mercadorias em estoque se altere com uma modificação nas forças produtivas ocorrida 

num momento posterior à sua produção parece indicar, por si só, que esta absolutização 

prevista pela interpretação fisiológica do trabalho abstrato não corresponde à realidade. 

 

No segundo caso, se o valor das mercadorias for determinado quantitativamente pelo 

trabalho contido nelas, incorporado no momento de sua produção, mas esta magnitude 

puder ser alterada na circulação, então se admitiria a possibilidade de uma influência 

determinante da circulação sobre o valor. Seria então necessário explicar esse 

mecanismo de determinação quantitativa do valor pela circulação, ou seja, seria preciso 

explicar como a circulação pode alterar (não como resultado indireto, mas de forma 

direta) o trabalho socialmente necessário para produzir uma mercadoria. 

 

Na verdade, é para este segundo caminho que a formulação de Carchedi o força. Como 

ele admite a possibilidade de que o valor seja alterado pela circulação, é levado a 

conceituar o tempo de trabalho socialmente necessário (TTSN) para a produção de uma 

mercadoria como aquele que permite que os capitais dos distintos setores obtenham a 

taxa média de lucros (CARCHEDI, 1991, p. 104). Aqui não apenas Carchedi confunde 

os níveis de abstração, mas termina por dissolver o conceito de TTSN no de preço de 

produção. Embora toda a temática relacionada à teoria dos preços de produção fuja ao 

recorte deste capítulo, aqui é necessário apontar que este conceito de TTSN de Carchedi 

nada tem a ver com o de Marx. O TTSN para Marx é corresponde ao trabalho médio 

necessário para reproduzir certa mercadoria no momento do intercâmbio (salvo para 

algumas exceções, onde o trabalho médio deixa de ser o determinante do TTSN, que 

serão vistas adiante). O TTSN, portanto, não equaliza as taxas de lucro. Ele produz uma 

realidade que vai gerar um movimento de capitais que por sua vez vai gerar a 

equalização das taxas de lucro. Por outro lado, também a capacidade produtiva anterior 

foi produto do movimento de constituição de uma taxa geral de lucro. Mas o TTSN, que 
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determina quantitativamente o valor da mercadoria, dada esta capacidade instalada, não 

garante uma equalização. Pelo contrário, ele gera desequilíbrios nessa equalização ainda 

que seja de uma forma indireta produto dela. Em suma: o TTSN não corresponde ao 

preço de produção. 

 

Se este ponto da interpretação de Carchedi estivesse correto e o TTSN coincidisse 

automaticamente com os preços de produção, então não existiria contradição nenhuma 

entre produção e apropriação de valor. Mas nesse caso, como conciliar dois critérios 

distintos para a determinação quantitativa do valor? Ou seja, qual o mecanismo que 

garantiria que a quantidade média de energia fisiológica indiferenciada (medida em 

calorias) gasta na produção as mercadorias (Como em Carchedi, 2009, p. 152-153) ao 

mesmo tempo seria também aquela que permitiria que os capitais dos distintos setores 

obtivessem a taxa geral de lucros (como em Carchedi, 1991, p. 104)? Aqui a visão do 

trabalho incorporado leva Carchedi, apesar de suas boas intenções, exatamente ao 

mesmo tipo de antinomia que vitimou a teoria de Ricardo 200 anos antes. 

 

De qualquer forma, em qualquer das duas hipóteses, a interpretação fisiológica do 

trabalho abstrato e a visão do trabalho incorporado como determinante quantitativo do 

valor fracassam em oferecer um fundamento teórico para a determinação quantitativa do 

valor na produção que se confirme na realidade. 

 

2.4 – A interpretação da forma-valor 
 

A publicação no ocidente dos Ensaios de Rubin (1973) sobre a teoria do valor de Marx, 

o aparecimento da obra de Rosdolsky (1977) sobre os Grundrisse e dos trabalhos de 

Colletti (1972) foram pontos de partida importantes para a constituição do que 

chamamos aqui de escola da forma-valor. 

 

É digno de nota, entretanto, que antes dos anos 1970 ocorre também uma profícua 

discussão sobre o tema do trabalho abstrato e das determinantes do valor entre os 

marxistas japoneses. Em especial nas polêmicas de uma corrente “tradicional” (em geral 

“fisiológica”, tecnicista e defensora da noção de valor como trabalho contido) e a 

chamada escola de Uno (referência a Kozo Uno, seu principal expoente), cuja 
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interpretação do trabalho abstrato tinha traços em comum com a interpretação da 

‘forma-valor’ de Rubin e outros (mas cuja maior parte dos seguidores acabou se 

aproximando das posições da teoria neoclássica, como a noção de equilíbrio geral)72. 

 

Nos anos 1970 surgiram trabalhos onde diversos dos pontos abordados por Rubin foram 

retomados. Pilling (1972) formulou uma das primeiras respostas aos críticos 

neoricardianos de Marx, apontando que estes haviam compreendido errado o propósito 

de sua teoria. Segundo Knaffo (2012), Pilling teria sido o primeiro autor em língua 

inglesa a defender que a teoria do valor de Marx não teria nada a ver com a noção de 

trabalho incorporado (ou contido), existente na obra de David Ricardo, como assumiam 

os críticos em sua época (tais como Joan Robinson e Paul Samuelson), mas, ao 

contrário, teria como problemática o processo pelo qual o trabalho concreto assume a 

forma abstrata de valor, justamente o ponto tomado como “dado” por Ricardo e pela 

economia política (KNAFFO, 2012, p. 370). 

 

No mesmo período, outros trabalhos, como os de Benetti (1974) e Cartelier (1976), 

defendem que a única forma possível de existência do valor seria através do dinheiro, e 

recusam qualquer forma de reconhecimento da existência do valor anterior à circulação 

(determinada na produção) como um equívoco. Segundo Mavroudeas (2004, p. 188-

189), estes autores chegam a recusar como equivocadas todas as equações de Marx nas 

quais de um lado aparecem magnitudes em termos de valor, e do outro em termos de 

preços (ou preços de produção), já que apenas os preços teriam uma existência real. 

 

Deste movimento de exacerbação da indeterminação do valor (enquanto resultado da 

produção) a partir da recusa de uma existência autônoma do valor anterior ao 

intercâmbio, desenvolveu-se nos anos seguintes uma visão segundo a qual qualquer 

quantificação do valor na produção (ou apenas nela) seria absurda ou equivocada. 

Gerstein (1976; 1986) argumenta que dado que o trabalho abstrato somente pode ser 

observado no mercado, onde assume a forma de dinheiro, então ele “somente pode ser 

medido quando assume sua forma independente que o põe em oposição à forma 

corpórea da mercadoria na qual estava incorporado” (GERSTEIN, 1986, p. 172 - 

                                                 
72 Sobre esses debates ver Kuroda (2002, p. 134-143) e Itoh (1980, p. 47-65). A interpretação de Uno 
pode ser vista nos seus Principles of Political Economy, sua principal obra que foi publicada no Japão em 
1964 (UNO, 1980). 
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tradução nossa). Partindo destas considerações, Gerstein defende que a teoria do valor 

de Marx não poderia fornecer bases para uma “teoria dos preços” sob o capitalismo, 

uma vez que a indeterminação quantitativa da instância do valor inviabilizaria qualquer 

explicação em base a eles para os preços (GERSTEIN, 1976, p. 253). De Vroey (1981) 

daria um passo além, ao defender que, se a magnitude dos preços é determinada no 

mercado e nas trocas e se não é possível uma “transformação” de valores em preços, 

então o valor não poderia ser considerado o determinante fundamental dos preços (DE 

VROEY, 1981, p. 193). 

 

Este tipo de posição que rejeita qualquer possibilidade de determinação quantitativa do 

valor na produção foi retomada posteriormente, com argumentos e fundamentação 

teórica distinta, por um grupo que desenvolveu todo um resgate da análise da dialética 

hegeliana dentro da obra de Marx. Este grupo se tornou conhecido por new dialectics, 

ou systematic dialectics. Os trabalhos de Arthur (2004; 2013) e de Reuten (2000; 2005) 

são representativos das formulações deste grupo no que diz respeito a suas 

interpretações sobre as determinantes do valor e sobre o trabalho abstrato. 

 

Entretanto, no início dos anos 1980 surgiu uma corrente interpretativa que comungava 

de alguns dos pontos fundamentais da interpretação da forma-valor, como o destaque 

para o aspecto qualitativo do valor e sobre o papel do dinheiro na sua quantificação, ou 

na “conservação” do valor adicionado pelo trabalho na forma-preço e que ao mesmo 

tempo rejeitam a posição segundo a qual qualquer quantificação do valor na produção 

seria impossível. Fazem parte desta corrente os diversos trabalhos da chamada New 

Interpretation (NI) da teoria do valor-trabalho, tais como Foley (1982; 1986), Lipietz 

(1982; 1984), Duménil (1980; 1983), Ehrbar & Glick (1986) e Mohun (1994), que 

propuseram um tipo de quantificação indireta do valor, ainda que parcial. Um dos 

principais pontos comuns entre essas abordagens é que nelas parte-se de algum tipo de 

identidade entre o que é adicionado pelo trabalho vivo às mercadorias em termos de 

valor e de preços (ainda que partindo de suposições diversas segundo cada autor) para 

produzir uma reconceituação das categorias marxianas. Embora não tenha de fato 

formulado uma alternativa no que diz respeito à teorização sobre a determinação da 

magnitude do valor expressa pela interpretação fisiológica do valor-trabalho, ela se 

tornou muito popular entre os economistas marxistas (em seus elementos 

fundamentais), principalmente por permitir contornar (parcialmente) o “problema da 
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transformação” valores-preços no qual a intepretação do valor como trabalho 

incorporado, derivada da noção fisiológica de trabalho abstrato, encontra-se até hoje 

aprisionada. Sendo assim, consideramos a New Interpretation como um momento 

intermediário, do ponto de vista lógico-teórico, entre uma interpretação fisiológica da 

teoria do valor-trabalho e as interpretações que incorporam mais aspectos da teoria da 

forma-valor, que surgiriam posteriormente73. 

 

Por fim, consideramos aqui ainda um último grupo composto por trabalhos que 

desenvolveram interpretações sobre a determinação do valor que divergem da escola 

fisiológica, em geral a partir de uma consideração do trabalho abstrato determinado pela 

circulação, o que levou à consideração de algum tipo de identidade ou de aproximação 

entre as categorias valor e valor de troca. Tratam-se, a nosso ver, de expressões de 

desenvolvimentos num sentido circulacionista da teoria da forma-valor conforme 

formulada por Rubin, ou seja, são interpretações que desenvolveram até o limite uma 

leitura do trabalho abstrato e socialmente necessário como categorias determinadas pelo 

mercado, através do dinheiro etc. Entre estas, estão a interpretação do valor como 

“relação induzida”, expressa nos trabalhos de Krause (1982) e Roberts (2005; 2017) e 

da interpretação “monetária” do valor, que aparece em trabalhos como os de Germer 

(2005; 2009) e Moseley (2016; 2011). 

 

Nos trabalhos que serão analisados neste capítulo a questão da determinação 

quantitativa adquire uma importância central. Isto ocorre devido ao fato de que na maior 

parte das vezes os trabalhos não utilizem uma definição explícita no que diz respeito ao 

aspecto qualitativo, ou seja, à substância do valor e, ainda que adotem implicitamente 

alguma visão, muitas vezes esta só é perceptível ao analisar o que se considera como as 

determinantes quantitativas do valor (muitas vezes como parte de uma formulação sobre 

o “problema da transformação”). 

 

Sendo assim, nesta seção alguns trabalhos deste grupo amplo da “forma-valor” 

mencionados até aqui serão analisados com a finalidade de ilustrar as principais 

características deste tipo de interpretação da teoria marxista do valor, o que permitirá 

avaliar posteriormente a capacidade explicativa deste tipo de interpretação do ponto de 

                                                 
73 Por esta razão, as formulações da New Interpretation não serão objeto de análise neste trabalho. 
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vista das contradições entre produção e apropriação (e, mais especificamente, no que diz 

respeito à teoria da renda fundiária), bem como sua relação com algumas das críticas e 

controvérsias sobre a teoria da renda fundiária. Conforme a exposição acima, 

entendemos ser possível dividir a abordagem da forma-valor nos seguintes grupos: a) 

interpretações que rejeitam a determinação do valor na produção bem como qualquer 

possibilidade de quantificação na produção, restringindo a possibilidade de 

quantificação à forma preço ou à sua transformação em dinheiro na circulação. Como 

representativos deste tipo de formulação sobre as determinantes do valor serão 

analisados na próxima subseção, de forma sucinta, os trabalhos de Arthur (2013) e 

Reuten (2005); b) interpretações que admitem uma determinação quantitativa do valor 

na produção, mas ao mesmo tempo conferem um caráter de identidade às categorias 

valor e valor de troca. Como representativos deste tipo de formulação serão tratados na 

subseção seguinte, também de forma breve, a questão das determinantes do valor nos 

trabalhos de Krause (1982), Roberts (2005; 2017), Germer (2005; 2013) e Moseley 

(2011; 2016).  

 

2.4.1 - Forma-valor: valor “inquantificável” na produção e com 
determinação quantitativa apenas na circulação 
 

Arthur (2013) parte de uma contraposição entre a apresentação da categoria trabalho 

abstrato n’O Capital, e nos Grundrisse (MARX, 2011). Segundo ele, enquanto n’O 

Capital o trabalho abstrato é derivado da circulação simples de mercadorias, nos 

Grundrisse a categoria aparece já dentro das relações capitalistas de produção, como 

expressão da posição (como oposto de deposição) do valor, e retiraria suas 

particularidades, em especial a própria abstração das características concretos do 

trabalho humano, das próprias particularidades lógico-históricas do capital. Como para 

o capital não importa o particular emprego que ele tem, apenas que ele se valorize, 

então o trabalho por ele empregado também receberia estas mesmas características 

(ARTHUR, 2013, p. 103).  

 

Arthur afirma que desde o ponto de vista do pensamento materialista o processo de 

abstração de todas as formas concretas de trabalho não seria em si problemático desde 

que tal abstração não seja hipostasiada, ou seja, considerada como a verdadeira base do 

concreto real, como se o concreto real fosse apenas uma forma, uma base para o 
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conceito lógico seria neste caso a verdade, sua essência. Neste caso tal inversão seria 

mística, segundo Arthur. Mas no caso do trabalho abstrato, Arthur aponta que a 

abstração em questão (das formas de trabalho concretas) dentro do processo de 

valorização existe de fato como uma existência autônoma do “ideal” na medida em que 

dada a posição do valor ocorre como inversão real, e o trabalho abstrato passa a ser na 

sua própria abstração, ou seja, uma realidade. Tem existência real (no valor etc.) na 

medida em que o processo de trabalho foi subsumido pelo processo de valorização: 

“Quando o processo de valorização é suportado pelo processo de produção material, 

este processo de trabalho assume a forma abstrata da atividade pura da posição do 

valor” (ARTHUR, 2013, p. 104 – trad. nossa). 

 

Partindo desta visão, Arthur então afirma que o valor “parece” surgir na circulação, 

embora afirmar isto requeira uma série de observações adicionais. Defende que o valor 

do ponto de vista da produção seria sempre um valor latente, potencial, mas que sempre 

dependeria da circulação dado que sua produção teria o intercâmbio em mente 

(ARTHUR, 2013, p. 105). Afirma em seguida que na verdade não é o trabalho que 

determina que o produto do trabalho seja valor, mas sim o capital. Como é o capital que 

extrai o valor do trabalho seria, portanto o capital que daria ao trabalho seu caráter 

abstrato, já que o trabalho em si não possui tal caráter. Seria o capital e o próprio 

movimento do valor sendo posto, da posição do valor, que cria valor, utilizando-se de 

trabalho para isso, do trabalhador recalcitrante, forçado a trabalhar nas diversas formas 

exigidas pelo processo de valorização: “o valor não é produzido, mas posto pelo capital 

sobre o corpo morto do trabalho do trabalhador” (ARTHUR, 2013, p. 109). Segundo 

Arthur, a origem do trabalho abstrato estaria em sua utilização pelo capital no processo 

de valorização: 
The determination of labours as abstract flows from the fact that their unity is 
objectively constituted only when so conceptualised by capital. The reason 
for this is that it is capital that organises the collectivity in such a manner 
that, although really specifications of the concrete universal, the labours are 
alienated from their own sociality. As alienated from their bearers, the 
labours’ own universality is supplanted by capital’s universal presence 
(ARTHUR, 2013, p. 111). 
 

De modo que até aqui a formulação de Arthur não se distancia em grande medida 

daquela defendida nesta tese. Entretanto, a coisa muda a partir do momento em que 

Arthur vai tentar identificar a substância do valor e as determinantes de sua magnitude. 

Ele afirma que “o dinheiro é a medida do valor, mas não a sua substância” (ARTHUR, 
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2013, p. 114), e que a “dimensão do trabalho abstrato é o tempo gasto (elapsed time), 

ainda que sua medida seja o dinheiro” (ARTHUR, 2013, p. 114 – tradução nossa). 

 

O tempo gasto seria a dimensão do trabalho abstrato apenas porque seria o tempo onde 

o capital é de fato “operante”, ou seja, aquele no qual ele opera extraindo mais-trabalho 

dos trabalhadores, e nesta medida criando o mais-valor, apenas utilizando-se do trabalho 

(concreto no caso, não abstrato já que o trabalho abstrato seria o resultado desse 

processo) do “trabalhador recalcitrante”. De modo que a abstração aqui não seria apenas 

do aspecto concreto do trabalho, mas a abstração do próprio trabalho (ARTHUR, 2013, 

p. 111-112). 

 

Arthur então busca construir uma crítica do que chama de visão “naturalística do valor” 

(algo próximo do que chamamos até aqui de interpretação fisiológica do trabalho 

abstrato), mas sem com isso rejeitar completamente a visão de que sua magnitude (ou 

“dimensão”, nos termos do autor) seja determinada pelo trabalho incorporado no 

momento da produção. Segundo Arthur, o tempo de operação efetiva do capital seguiria 

sendo relevante para o valor, mas sua magnitude teria uma determinação social mediada 

pelo dinheiro: 
The naturalistic view that each hour of ‘embodied labour’ is value fails to see 
that value is a social form and that it is this social determination that reduces 
labour to an abstraction of itself, to elapsed time. For example, the time that 
is said to determine the magnitude of value is that which is socially 
necessary. If we understand this as the average across the competing firms 
then the unity established between them in a common price means that hours 
in the less efficient firms count for less than in the more efficient one. Such 
an abstraction from the real times already makes clear that abstract labour-
time is socially imputed. In the case of weight, an individual weight is given 
regardless of the weight of other objects; but the valuation of a product of 
labour depends on that of all others. Their commensuration is mediated by 
money (ARTHUR, 2013, p. 114). 
 

Destas considerações, Arthur vai chegar então ao que considera como a substância do 

valor (o conceito de trabalho abstrato). Critica Marx no que considera suas “diversas 

apresentações” (divergentes) sobre o tema, apontando que elas variam de um conceito 

fisiológico sem significação social (segundo ele, o presente no cap. 1 d’O Capital), 

passando pelo conceito de trabalho humano em geral, que Arthur classifica como um 

“universal concreto”, do ponto de vista das categorias hegelianas, chegando por fim ao 

de forma social (forma-valor), forma na qual ele é resultado do capital e da equivalência 

das mercadorias que são trocadas, conceito que corresponderia a uma abstração social 
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(real). Deste modo, o valor (forma-valor) e consequentemente o trabalho abstrato seriam 

substanciados pelo movimento de valorização do capital, sendo esta sua “substância 

espectral”: 
As a result of the social equivalence of commodities established in capitalist 
competition, the labours are socially related only through the value-form of 
the product, which results from the absenting of all characteristics of living 
labour. The labour-process, in the absence of such concrete determinations as 
make it labour, is simply a spectral movement, once capital has formed it as a 
valorisation-process (ARTHUR, 2013, p. 116). 
 
Value-in-process is carried by the labour-process; but it is not labour as 
abstract that ‘produces’ value; rather labour is abstracted from when socially 
signified as pure motion in time. Yet, when the unity established in capital’s 
time is reflected onto the labour-process as if that were its ground, it appears 
as if the material labour underpinning value positing is labour in the abstract, 
i.e., hypostatised as such. But this is an ideal imputation; and because value 
can only be generated along with the commodity that bears this social 
imputation it is easy to conflate the ideal social process with the material 
production-process. […] The upshot is that the material process of production 
in its immediacy appears as ‘the self-moving content of capital’. Capital as 
absolute form of value determines everything inscribed within it as its own; 
but having taken possession of labour it can absent itself and make its avatar 
do all the work (ARTHUR, 2013, p. 117). 
 

Partindo desta noção do auto movimento do capital como determinante qualitativa do 

valor, Arthur vai então realizar uma crítica do marxismo, e do próprio Marx, apontando 

que a interpretação fisiológica e todas as suas implicações, na realidade, não seriam 

mais do que expressões do fetichismo da mercadoria apontado originalmente pelo 

próprio Marx, uma vez que na realidade não estaria no trabalho, mas no capital e em seu 

movimento, a determinante quantitativa do valor das mercadorias. 
[…] capital confronts labour abstractly as its generalised other when it 
exploits it for the sake of producing what has value. Capital in its practice 
must concretely engage in the ‘labour of the negative’ and struggle to really 
subsume labour. But when it presents the commodity to exchange it represses 
this knowledge of its origin in blood and sweat as if its ideality infuses its 
material ground with the form of pure activity. Thus in circulation the 
actuality of production vanishes due to the logic of abstraction in exchange. 
Concrete labours are sublated in the alien universality of value. It follows that 
the category of ‘labour in the abstract’ is problematic; the movement of value 
positing is not that of abstract labour but a movement that abstracts from 
living labour altogether. Abstract labour is the reflection onto the labour-
process of the unity of production established by capital on the ground of 
pure time (ARTHUR, 2013, p. 120). 
 

Enumeremos agora o que Arthur compreende como sendo as determinantes do valor: 

a) Do ponto de vista qualitativo, o valor seria determinado pelo movimento do capital, 

pela unidade produção-circulação estabelecida com o processo de valorização; 

b) Do ponto de vista quantitativo, o relevante, em primeiro lugar, seria o tempo de 

operação do capital ao se valorizar, ou seja, o tempo de extração do mais-valor. 
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Entretanto, na circulação, quando este tempo é quantificado socialmente através da 

mediação do dinheiro, todo o trabalho vivo seria abstraído “de conjunto” de sua 

determinação, enquanto a unidade da produção (do processo global de produção do 

capital) é estabelecida em termos de “puro tempo” (o que se refere aqui ao tempo nos 

quais os capitais estão efetivamente operantes). 

 

A interpretação de Arthur é muito importante porque ela na realidade desenvolve até os 

seus limites lógicos as virtudes e os defeitos que estão na essência do que consideramos 

aqui como a interpretação da forma-valor do trabalho abstrato, desde Rubin. A principal 

virtude desta interpretação reside em sua capacidade de compreender a especificidade 

capitalista do valor e do trabalho abstrato. Entretanto, é justamente na exacerbação deste 

aspecto que residem os problemas. 

 

Em primeiro lugar, Arthur acredita que Marx desenvolveu n’O Capital uma teoria do 

valor como trabalho incorporado ou contido, assim como Ricardo, e da mesma forma 

que leram os intérpretes de Marx da corrente fisiológica vista na seção 2.3, no que, 

conforme já apontado anteriormente, entendemos que ele está errado. 

 

Em segundo lugar, vem o problema da determinação quantitativa do valor. Arthur vê o 

valor quantitativamente “determinado na circulação” através da mediação do dinheiro, 

mas uma determinação que reflete o “puro tempo gasto” pelo capital em efetiva 

operação, num sentido social, ou seja, da totalidade, que termina por “abstrair 

completamente o trabalho vivo”. Na realidade, o que Arthur parece ter em mente é que 

o processo de igualação das mercadorias “abstrai” os trabalhos incorporados nelas 

durante o processo de produção em nome de uma igualdade de outro tipo, que ele 

chama de “igualdade de tempo gasto”, mas sem conseguir descrevê-la adequadamente. 

 

Entretanto, não é verdade que a determinação quantitativa do valor consista numa 

“igualdade do tempo gasto” pelos capitais em efetiva operação e nem que ela “abstraia 

completamente o trabalho vivo”. Ao contrário, a determinação quantitativa do valor 

abstrai completamente o tempo gasto pelos capitais em operação (o tempo de produção, 

ou seja, aquele que corresponderia ao “trabalho incorporado”), em nome do trabalho 

vivo, ou seja, da quantidade de trabalho necessária à reprodução da mercadoria no 

momento do intercâmbio. Por exemplo: se a produção original de sapatos levou 
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originalmente 2 horas de trabalho por unidade em média (social), mas agora no 

momento da venda, devido a diversas inovações nas técnicas de colagem e costura, leva 

em média (TTSN) 1 hora, então o valor dos sapatos terá como determinante quantitativo 

o tempo de 1 hora. Os preços, como se sabe, respondem também a outros fatores. Mas o 

valor, aquele que constitui o fundamento de uma expressão modificada por estes outros 

fatores, seria o posterior, diminuído pela redução do tempo de trabalho necessário à 

produção, e não aquele correspondente ao tempo de efetividade dos capitais quando da 

produção da mercadoria. Se este raciocínio estiver certo, então perceberemos que o que 

é abstraído da determinação quantitativa do valor não é o tempo de trabalho vivo, mas o 

tempo de operação do capital no momento da produção. Neste caso, poderemos afirmar 

que a realidade da determinação quantitativa do valor é oposta à imaginada por Arthur. 

 

O aspecto desenvolvido acima é relevante não apenas para a visão de Arthur sobre a 

determinação quantitativa do valor, mas também sua visão sobre a determinação 

qualitativa, sobre sua substância. O “capital em movimento” é certamente uma forma de 

compreender o valor, e o movimento do valor é ao mesmo tempo o movimento do 

capital. Mas isto não significa que o capital tenha substituído completamente o trabalho 

como determinante do valor. Ao contrário, se há algo que o capital não pode, nem 

poderá jamais fazer sem deixar de existir enquanto capital, é justamente isso74. 

                                                 
74 Marx defende que uma das tendências do capital é a do aumento de produtividade do trabalho, do 
aumento da composição do capital, ou em outras palavras, de substituição do trabalho vivo pelo trabalho 
objetivado. Esta tendência é resultado do fato de que o aumento de produtividade permite ao capitalista 
que o promove a apropriação de uma fração maior de mais-valor do que ele mesmo produziu 
individualmente, sendo, portanto, resultado do movimento do valor expresso na concorrência entre os 
capitalistas (MARX, 1996, I-1, cap. X). Tem se tornado comum que as passagens do famoso “fragmento 
sobre as máquinas” dos Grundrisse (MARX, 2011, p. 578-596) sejam interpretadas como um exercício no 
qual Marx apontaria a tendência, que estaria segundo estas interpretações atualmente se confirmando, do 
capital eliminar completamente o trabalho vivo (este é o caso, por exemplo, de Mason [2015]). Tais 
passagens, entretanto, consistem justamente no oposto. Nelas, Marx aponta a incapacidade de que o 
capital elimine completamente o trabalho vivo e ao mesmo tempo permaneça sendo o que é, ou seja, um 
valor que se valoriza mediante a utilização produtiva do trabalho. Isto é assim dada a necessidade de 
mais-trabalho para a existência do mais-valor e, logo, do lucro. Entretanto, a predileção deste tipo de 
visão pelos Grundrisse e sua rejeição do texto d’O Capital parece ser explicada pelo fato de que, 
enquanto esta contradição do capitalismo aparece nos Grundrisse de forma um tanto quanto sutil, n’o 
Capital é descrita de forma categórica e muito mais precisa. 
Enquanto de um ponto de vista do processo de trabalho em geral, o limite para o uso da maquinaria está 
em que sua própria produção custasse menos trabalho do que o trabalho que sua aplicação visa substituir, 
do ponto de vista da produção capitalista este limite é ainda mais estreito. Como o capitalista não paga 
todo o trabalho aplicado, mas apenas o valor da força de trabalho aplicada (ou seja, o “trabalho 
necessário”, equivalente ao capital variável), então “o uso da máquina lhe é delimitado pela diferença 
entre o valor da máquina e o valor da força de trabalho substituída por ela” (MARX, 1996, I-2, p. 26). 
Aqui fica claro como o capital restringe o avanço das forças produtivas da humanidade, e logo, a 
substituição do trabalho vivo pelo trabalho objetivado (ainda que ao mesmo tempo o incentive). Só é 
interessante a utilização da maquinaria na produção capitalista se a taxa de mais-valia (trabalho excedente 
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Em sua formulação sobre a forma-valor, Arthur não parece comungar da visão de 

autores que vêm a substituição completa do trabalho vivo pelo trabalho objetivado 

como algo que o capital estaria realizando (ou prestes a realizar). Mas ele defende que 

do ponto de vista quantitativo a relevância do trabalho vivo seria “abstraída”, em nome 

do tempo de operação do capital (como capital). A implicação aqui é que, 

quantitativamente, o capital teria se libertado do trabalho vivo no seu processo de 

valorização, pois, ainda que o “capital operante” signifique capital extraindo mais-valor 

do trabalho (vivo), o trabalho vivo deixa de ser relevante do ponto de vista da 

quantificação do valor mediada pelo dinheiro na medida em que seria completamente 

abstraído neste processo, para o qual conta somente o tempo de capital em efetiva 

operação. 

 

Aqui chegamos a uma contradição importante de Arthur: Como o “trabalho de 

conjunto” pode ser abstraído do processo de valorização do capital se o “capital em 

operação” significa necessariamente capital utilizando trabalho vivo para se valorizar? 

 

Esta contradição não salta aos olhos de Arthur devido à sua leitura equivocada de Marx 

como um teórico do valor como trabalho incorporado nas mercadorias no momento de 

sua produção. Quando Arthur fala em “trabalho vivo”, ele parece estar na realidade 

pensando no trabalho dispendido no momento da produção da mercadoria. Este trabalho 

realmente não é relevante para a determinação quantitativa do valor. Então, lendo-o sob 

esta ótica, Arthur parece estar certo quando diz que ele é abstraído no processo de 

determinação quantitativa. 

 

Entretanto, o valor é e segue atrelado ao trabalho vivo em sua determinação 

quantitativa. O que é comparado (ou igualado) quando duas mercadorias são trocadas 

(ou uma mercadoria é vendida) são as frações do trabalho social total (ou seja, do 

trabalho vivo total no momento da venda) a que equivalem a cada uma dessas 

mercadorias. Esta equivalência social, portanto, não tem necessariamente a ver com 
                                                                                                                                               
ou mais-trabalho por hora trabalhada) aumentar tanto que compense a redução de trabalho excedente 
resultante da diminuição do número de trabalhadores (logo de horas trabalhadas). Isto demonstra que 
Marx rejeita completamente a hipótese de que o trabalho vivo possa ser completamente superado sob o 
capitalismo, embora de forma contraditória essa seja uma das tendências deste modo de produção. 
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alterações materiais nos corpos das mercadorias, como entende em geral a interpretação 

fisiológica, mas tampouco com uma manifestação espiritual, um espectro do tempo de 

funcionamento produtivo do capital, como imagina Arthur. 

 

Ao considerar adequadamente o determinante quantitativo do valor como o trabalho 

vivo, aquele necessário para a reprodução da mercadoria no momento de sua venda, 

então todo o sistema de Arthur cai por terra. Se o tempo de “capital em operação” não é 

relevante para a determinação quantitativa do valor, como então poderia ser o “espectro 

do movimento de valorização” sua substância? No final, Arthur mistifica o capital ao 

considerá-lo ser capaz de algo que ele não é: libertar-se do trabalho vivo do ponto de 

vista da determinação quantitativa do valor dentro do seu movimento de valorização75. 

 

A ideia de que a quantificação do valor só poderia ocorrer na circulação mediada pelo 

dinheiro foi ainda mais desenvolvida por Reuten (2005). Reuten desenvolve, na 

verdade, o argumento segundo o qual o dinheiro teria um papel constitutivo, ou 

determinante na possibilidade de mensuração do valor das mercadorias, de modo que 

qualquer referência quantitativa ao valor que não seja aquela expressa nos preços seria 

“meramente ideal” e não teria existência real. Segundo Reuten: 
The notion of very abstract labour implies that chapter 1 does not present a 
‘labour theory of value’ (a term not used by Marx) in any quantifiable sense. 
From this again derives the conclusion that abstract labour, a fortiori, cannot 
be quantitatively implanted into lower levels of abstraction (and – to repeat – 
Marx does not do this) (REUTEN, 2005, p. 86). 

 
Se o valor não tem quantificação possível senão em sua forma preço, ou seja, através do 

dinheiro, a implicação seria que o dinheiro carregaria em si a possibilidade de 

comensurar as mercadorias do ponto de vista do valor. 
Usually when we think of a measure we think of a standard. However, when 
Marx says ‘money measures value’ he means that it establishes the 
commensuration (i.e., homogenization). That is to say, the value-form 
determination is concretized as money measure. On the other hand, the 
‘taking measure’ (and ticketing) of the value of a commodity is established in 
terms of a standard of price. The distinction between this ‘measurement in 
general’ and the specific ‘taking measure’ by way of a particular standard is 
most important. (Marx’s terminology might seem idiosyncratic in current 
language. However, in Hegel’s Logic (both its versions) we have a similar 
usage of the term ‘measure’. In hindsight this also sheds light on Marx’s 
usage of ‘immanent measure’ for the chapter 1 moment of value.) (REUTEN, 
2005, p. 87). 

                                                 
75 Opinamos que um tipo similar de “mistificação” está na base do tratamento dispensado à categoria 
“trabalho abstrato”, e à (falta de) potencialidades anti-sistêmicas da classe trabalhadora vista por autores 
como Postone (2003). A demonstração deste ponto, entretanto, requereria um desenvolvimento à parte. 
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Desta forma, a relevância do trabalho abstrato para a determinação do valor iria apenas 

“até o capítulo 3” (de O Capital), ou seja, apenas até o desenvolvimento categorial do 

dinheiro e a compreensão de suas funções. Uma vez este desenvolvimento tendo sido 

realizado, ficaria claro então que o estabelecimento quantitativo do valor se daria na 

circulação e através do dinheiro (ou seja, da forma-preço que determinaria 

quantitativamente o valor), o que, portanto, levaria a deixar para trás o trabalho abstrato 

como uma forma subdeterminada e prototípica do valor cuja função seria explicar o 

surgimento do dinheiro: 
The introversive substance and the extroversive form of value are 
inseparable. Value cannot be concretely measured without money; any effort 
to do so comes down to a Ricardian ‘timber-nail tale’ of measurement. 
However, we have seen that this inseparability is not symmetrical: money can 
measure, and purchase, nullities. 
Once we are past chapter 3, any talk in terms of abstract-labour(-time) is a 
regression to a simplification (i.e., simple or underdetermined value). Marx, 
though, does not make this mistake. (REUTEN, 2005, p. 91). 
 

Na realidade Reuten apenas desenvolve o argumento que já apareceu acima (com 

Arthur), segundo o qual o dinheiro teria o “poder” de estabelecer (ou “revelar”) 

quantitativamente o valor das mercadorias. Se levado as últimas consequências, esse 

argumento levaria a uma confusão categorial completa entre o que se considera valor 

(essência, ou seja, a regularidade por trás dos fenômenos do mercado) e sua forma de 

manifestação fenomênica (o valor de troca). Se não, dentro desta visão de Arthur e 

Reuten, como diferenciar estas duas categorias? Se não é em torno ao trabalho (no caso 

de Marx, do TTSN de reprodução, do trabalho vivo), em torno a que o valor de troca 

“gravita”, do ponto de vista quantitativo, levando em conta que o estabelecimento 

quantitativo do valor é tão somente o mesmo do valor de troca, ou seja, a forma-preço? 

 

Deste modo, esta confusão entre valor e valor de troca não vai apenas minar qualquer 

possibilidade de desenvolvimento de uma teoria marxiana dos preços sob o capitalismo, 

ela na realidade pressupõe a completa eliminação da teoria do valor. 

 

Isto fica claro ao se questionar o que estaria então por trás desse estabelecimento 

quantitativo do valor (de troca) das mercadorias através do dinheiro imaginado por 

Reuten. O que afinal permite ao dinheiro realizar a mensuração do valor das 

mercadorias? O que tem de especial o dinheiro que o faz ter tal poder? Ao deixar esta 

pergunta sem resposta, Reuten vai terminar num tipo de beco sem saída, semelhante ao 
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alcançado pela teoria econômica do mainstream76, onde o máximo que se consegue 

dizer sobre a realidade social é que o valor de troca de duas mercadorias que são 

trocadas é equivalente um ao outro quantitativamente e que isto é atestado pelo fato que 

elas têm o mesmo preço. Uma mera tautologia. 

 

A resposta de Marx a esta questão é muito mais rica em determinações e permite uma 

compreensão muito mais profunda da realidade da sociedade capitalista. O 

desenvolvimento dado por Marx para a relação entre valor e valor de troca é 

completamente diferente do apresentado por Reuten. Em primeiro lugar, Marx entende 

tratar-se de categorias diferentes, e que a relação de determinação causal, vem do valor 

para o valor de troca, e não o contrário: 
[...] a relação quantitativa em que as mercadorias se trocam umas pelas outras 
como valores de uso é na verdade a expressão de seu valor, seu valor 
realizado, mas não seu próprio valor, uma vez que a mesma relação de valor 
se configura em quantidades diferentes de valores de uso (MARX, 1980, p. 
1182). 
 
Nossa análise provou que a forma de valor ou a expressão de valor da 
mercadoria origina-se da natureza do valor das mercadorias, e não, ao 
contrário, que valor e grandeza de valor tenham origem em sua expressão 
como valor de troca (MARX, 1996, I-1, p. 188). 
 

As mercadorias podem se expressar umas através das outras em termos de diferentes 

quantidades e que isso deve significar que existe algo de igual nelas em termos 

qualitativos, e que varia apenas em quantidade. Este algo é o valor, que explica a 

regularidade das trocas, para além das oscilações momentâneas (como aquelas 

provocadas por variações significativas na relação oferta-demanda), oscilações que se 

expressam no valor de troca que é, portanto, a forma fenomênica do valor77. 

 

Agora vejamos como o dinheiro pode vir a expressar o valor de forma relativamente 

autônoma. Para Marx, o dinheiro expressa a princípio o valor da mesma forma que as 

demais mercadorias, ou seja, devido ao fato dele próprio ter valor. Senão fosse esta 

circunstância, sequer o dinheiro poderia vir a existir enquanto expressão autônoma do 

valor. Isso é afirmado e reafirmado por Marx em diversos momentos. Vejamos alguns: 

                                                 
76 Na época de Marx, um dos autores que defende este tipo de ponto de vista é justamente Samuel Bailey, 
cuja obra Marx critica detalhadamente nas Teorias da mais-valia (MARX, 1980). 
77Além da confusão entre as categorias valor e valor de troca, nos parece haver aqui também uma 
confusão entre as noções de valor de troca e preço. Os preços são um tipo específico de valor de troca, 
referenciado num equivalente geral monetário, no dinheiro. Mas as mercadorias também podem 
apresentar valor de troca independentemente desta referência ao dinheiro (umas através das outras), algo 
que na apresentação de Reuten não parece ser possível. 
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O ouro só se confronta com outras mercadorias como dinheiro por já antes 
ter-se contraposto a elas como mercadoria. Igual a todas as outras 
mercadorias funcionou também como equivalente, seja como equivalente 
individual em atos isolados de troca, seja como equivalente particular ao lado 
de outros equivalentes mercantis. Pouco a pouco, passou a funcionar, em 
círculos mais estreitos ou mais extensos, como equivalente geral. Tão logo 
conquistou o monopólio dessa posição na expressão de valor do mundo das 
mercadorias, torna-se mercadoria dinheiro (MARX, 1996, I-1, p. 196). 
 
O próprio dinheiro já é representação do valor, e o pressupõe. Dinheiro como 
medida de preços já pressupõe por seu lado a conversão (teórica) da 
mercadoria em valor. Se os valores de todas as mercadorias estão 
representados em preços em dinheiro, posso compará-los; de fato, já estão 
comparados. Mas, para expressar os valores como preços, é mister que antes 
o valor das mercadorias se tenha expressado em dinheiro. Dinheiro é apenas 
a forma em que o valor das mercadorias aparece no processo de circulação 
(MARX, 1980, p. 1215). 
 
Mas, para se representar assim (como dinheiro / ouro), já têm elas de ser 
idênticas como valores. Do contrário, seria impossível resolver o problema de 
expressar o valor de cada mercadoria em ouro, se mercadoria e ouro ou duas 
mercadorias quaisquer não fossem, como valores, configurações da mesma 
unidade, exprimíveis uma na outra. Aliás, esse pressuposto já reside no 
próprio problema. Já se supõem as mercadorias valores, valores distintos de 
seus valores de uso, antes de se poder tratar da representação desse valor 
numa mercadoria particular. A fim de que duas quantidades de valores de uso 
se equiparem como equivalentes já se supõe que são iguais num terceiro, 
qualitativamente iguais e apenas expressões quantitativas diferentes dessa 
igualdade qualitativa (MARX, 1980, p. 1189). 
 
A medida externa do valor já pressupõe a existência do valor. O ouro, por 
exemplo, só pode medir o valor do algodão se ouro e algodão possuírem 
como valor uma unidade distinta de ambos. A “causa” do valor é a substância 
do valor e por isso é deste a medida imanente (MARX, 1980, p. 1216). 

 

Desta forma, a visão de Reuten segundo a qual apenas o dinheiro poderia permitir a 

quantificação do valor da mercadoria esbarra aqui num problema: se o próprio dinheiro 

só pode expressar o valor das demais mercadorias na medida em que é ele próprio um 

valor, a efetividade do argumento de Reuten se reduz a zero, dado que tudo que ele 

conseguiu foi retornar novamente à questão da determinação quantitativa do valor78, 

agora no que diz respeito ao próprio dinheiro. Apenas através de seu próprio valor ele 

passa a ser capaz de expressar o valor das mercadorias. Seria necessário então 

desenvolver uma teoria alternativa sobre como o dinheiro pode expressar o valor das 

mercadorias senão pelo seu próprio valor. 

 

                                                 
78 É justamente por esse tipo de contradição que a questão do “valor do dinheiro” ganha uma importância 
desmedida nas diversas interpretações quantitativas derivadas do argumento da forma-valor. Se o valor do 
próprio dinheiro não pode ser determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-
lo, então é necessário desenvolver outra forma para a sua determinação. Isto se torna uma questão 
importante, em especial, para a chamada New Interpretation. 
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Vimos anteriormente que, para Marx, as mercadorias enquanto produto do trabalho 

devem necessariamente assumir a forma de dinheiro para que seu valor possa se 

expressar de forma relativamente autônoma. Isto ocorre porque apenas na forma 

dinheiro a mercadoria assume uma forma adequada à expressão do valor, por sua ampla 

aceitação no intercâmbio, livre das características especificas do valor de uso do qual se 

origina. Esta mudança de forma, entretanto, é qualitativa, e nada tem a ver com a 

quantificação do valor (exceto pelo fato de que ambas as determinações coincidem na 

temporalidade de sua ocorrência): 
No tocante ao dinheiro não se pode deixar de lado esse ponto, nem se pode 
omitir a conversão formal a que se submete o trabalho contido na mercadoria 
como o elemento constitutivo do valor dela. Mas no dinheiro – nessa 
permutabilidade absoluta que a mercadoria possui como dinheiro, em sua 
efetividade absoluta como valor de troca, o que nada tem que ver com a 
magnitude do valor – não se evidencia determinação quantitativa, mas sim 
qualitativa, e se patenteia que, por meio do processo por que passa a própria 
mercadoria, seu valor de troca se torna autônomo e se apresenta realmente, 
ao lado de seu valor de uso, em configuração livre, como já o faz idealmente 
em seu preço (MARX, 1980, p. 1191). 

 

A determinação qualitativa do valor referente à sua realização numa forma autônoma 

não influencia na determinação de sua magnitude, ou seja, do ponto de vista 

quantitativo. A determinação quantitativa do valor, como vimos, é dada pelo tempo de 

trabalho necessário para a reprodução das mercadorias no momento de seu intercâmbio. 

Entretanto, se como vimos anteriormente, a mudança de forma (da forma mercadoria 

para a forma dinheiro) permite ao valor uma expressão autônoma; e ao mesmo tempo 

coincide no tempo com o momento de seu estabelecimento quantitativo efetivo; então é 

possível que esta coincidência no tempo esteja na base da concepção desenvolvida por 

Reuten ao afirmar que é apenas através da venda que ocorre o estabelecimento 

quantitativo do valor. Visto desta forma, então Reuten termina por mistificar o papel do 

dinheiro na medida em que lhe atribui uma característica (ou um poder) que ele não 

possui: o de causar a determinação ou de alguma forma determinar a quantificação do 

valor das mercadorias. 

 

2.4.2 – Forma-valor: determinação quantitativa do valor na circulação, 
quantificação indireta e identificação entre valor e valor de troca 
 

Os trabalhos vistos nesta subseção tem em comum o fato de darem um passo além dos 

vistos acima no que diz respeito à teorização sobre a questão da quantificação do valor. 
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Em comum, eles consideram que o “valor social” é estabelecido através do dinheiro ou 

no intercâmbio, de modo que apenas na forma-valor de troca se estabeleceria uma 

igualdade de trabalhos do ponto de vista social, ao contrário da interpretação fisiológica, 

que considera as formas preço e valor de troca como uma “troca desigual” de trabalhos 

e de valor, este último visto como trabalho incorporado às mercadorias na produção. 

Para ilustrar este tipo de interpretação, analisaremos de forma sucinta os trabalhos de 

Krause (1982) e Roberts (2005; 2017) que propõe quantificações indiretas do valor 

partindo da forma-valor de troca, e de Germer (2005; 2013) e Moseley (2011; 2016) que 

defendem formas de quantificação “monetária” do valor, ou seja, através da sua 

expressão em dinheiro. 

 

Nos trabalhos de Krause (1982) e Roberts (2005; 2017) um aspecto fundamental da 

interpretação da forma-valor é mantido: a visão de que apenas através da troca o valor 

torna-se quantificável. Os instrumentos teóricos desenvolvidos para a quantificação do 

valor anterior ao intercâmbio são indiretos, ou seja, a determinação quantitativa do valor 

é possível através de um procedimento que produz uma modificação, ou um ajuste, dos 

preços de produção (que no caso, são identificados com a forma aparente do valor, o 

valor de troca) ou nos inputs totais do processo de produção. A lógica por trás dos 

procedimentos propostos, que são distintos, é muito parecida. Considera-se que o 

intercâmbio seria um momento no qual a equivalência dos valores de uso (garantida 

pelo fato de haver o intercâmbio) expressaria (induziria) uma igualdade dos trabalhos 

contidos nos valores de troca do ponto de vista social. 

 

A ideia básica aqui é que o processo de formação do trabalho abstrato seria 

fundamentalmente um movimento duplo: em primeiro lugar todos os produtores 

contribuem um determinado amálgama de trabalho social total, e posteriormente, 

através do intercâmbio, retira desse amálgama de trabalho social total uma parcela 

correspondente à sua contribuição, uma parte alíquota. Ou seja, não se trata de uma 

igualdade de trabalhos contidos, do ponto de vista do tempo necessário para a produção 

das mercadorias, nem de trabalho socialmente necessário para a reprodução das 

mercadorias, mas de uma igualdade das quantidades “trabalho social médio” conforme 

medidas no intercâmbio, contidas nas mercadorias. Por isso, Roberts (2017) chama esta 

interpretação da teoria do valor-trabalho de “valor como relação induzida” referindo-se 



98 
  

ao fato de que a quantificação do valor do ponto de vista do trabalho social contido nas 

mercadorias é posta, ou induzida, pelo intercâmbio. 

 

As noções de valor, e de trabalho abstrato, aqui, portanto, são muito diferentes da noção 

de Marx. Embora os autores (em especial Roberts) afirmem que o valor é gerado na 

produção, defendem que sua determinação quantitativa se dá exclusivamente através da 

troca, pois apenas através dela a parcela do trabalho social que o trabalho contido numa 

determinada mercadoria representa seria estabelecida. Desta forma, os preços de 

produção (que nesta interpretação são identificados com o valor de troca, forma 

aparente do valor) representariam o valor e as unidades de trabalho abstrato seriam 

idênticas às unidades deste “trabalho social médio” estabelecido na troca (em oposição 

ao trabalho individual, cuja quantificação não seria relevante neste caso). 

 

O estabelecimento do valor, do ponto de vista quantitativo, requer um procedimento que 

ajuste os diversos “inputs” da produção numa “tecnologia padrão” (standard 

technology), na qual eles são considerados na medida de suas partes alíquotas do 

trabalho social total. O objetivo deste procedimento seria obter estes coeficientes 

ajustados em partes alíquotas do trabalho social total de modo que possam expressar o 

que passaria a ser considerado unidades de trabalho homogêneo. Este resultado 

matemático é então considerado como o “trabalho abstrato”, não o conceito de Marx, 

que aqui é considerado “impreciso”, mas um “conceito analítico” de trabalho abstrato, 

estabelecido quantitativamente pelo intercâmbio (KRAUSE, 1982, p. 84-89). 

 

No caso de Krause, o ajuste é realizado através de uma “redução padrão do trabalho” 

(Standard Reduction of Labour) e de uma normalização de todo o capital numa 

composição uniforme para todos os setores, buscando ajustar a modificação nos valores 

posta pelo processo de formação da taxa geral de lucros (KRAUSE, 1982, p. 116-140). 

Esta redução teórica do trabalho em “trabalho homogêneo”, entretanto, exigiria uma 

série de ajustes anteriores. Conforme apontado por Roberts (2017, p. 65), Krause 

precisa também derivar os salários a partir dos dados sobre a taxa de lucros e os preços 

ao invés de permitir os salários reais relacionados com a reprodução da força de 

trabalho e abertos a uma determinação também pela luta de classes. 

 



99 
 

No caso de Roberts (2005), a principal diferença é que não há a imposição de uma 

composição uniforme, nem a necessidade de igualdade entre preços de produção e 

valores, nem que os salários sejam derivados dos preços de produção e da taxa de 

lucros. A derivação dos coeficientes de “trabalho homogêneo” não é obtida a partir dos 

preços de produção, mas dos “inputs” da produção (mercadorias e trabalho – ou seja, de 

suas quantidades físicas assim como nos autores de inspiração neoricardiana ou 

sraffiana), ajustados de acordo com suas contribuições para o total (suas partes alíquotas 

– o que ele chama de Standard Technology). 

 

Segundo Roberts (2017, p. 66) a solução do seu sistema é de tal forma que as horas de 

trabalho concreto direta e indiretamente incorporadas nas mercadorias ajustadas para 

suas partes alíquotas do total (tecnologia padrão) são proporcionais umas às outras 

(todas elas têm a mesma composição “média” do agregado de trabalhos concretos) e 

“assim podem ser adicionadas diretamente para expressar o quanto cada mercadoria 

representa enquanto uma magnitude do trabalho homogêneo (abstrato) social total”, ao 

mesmo tempo em que essas magnitudes “expressariam os valores de troca dessas 

mercadorias” (o que, como apontado acima, Roberts identifica com os preços de 

produção). 

 

Em outras palavras, Roberts afirma estar obtendo através deste procedimento uma 

quantificação do valor, da forma concebida por ele, enquanto magnitudes deste 

“trabalho homogêneo” pela igualdade do intercâmbio. 

 

De Angelis (2004) critica a própria noção trabalho abstrato presente na obra destes 

autores. Ele afirma que para esta interpretação o trabalho abstrato “surge da reprodução 

do capital como um todo, na qual a circulação – concorrência e formação de preços – é 

uma fase necessária de mediação”. Este aspecto do trabalho (o trabalho abstrato) 

surgiria então da equalização das mercadorias contra o dinheiro. De Angelis reafirma 

que o trabalho abstrato surge na produção, e não da reprodução do capital de conjunto. 

Para De Angelis o que surgiria desta reprodução de conjunto seria o processo através do 

qual a interação de diferentes capitais individuais garante o padrão (em termos de 

produtividade, eficiência etc.) do trabalho sobre os trabalhadores de uma firma ou setor 

em particular, e que desta forma constitui uma determinação ou constrangimento 
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aparentemente externo para a determinação de um tempo de trabalho socialmente 

necessário em particular (DE ANGELIS, 2004, p. 176). 

 

A crítica de De Angelis parte de uma diferenciação da determinação posta pelo dinheiro 

ao valor. Segundo ele, como forma-valor, o dinheiro teria uma determinação qualitativa, 

que expressaria o aspecto qualitativo do valor (o trabalho abstrato), e uma determinação 

quantitativa, que expressaria o valor no seu aspecto quantitativo (o trabalho socialmente 

necessário). No sentido qualitativo, no sentido em que o valor precisa se expressar como 

dinheiro para existir de forma autônoma, esta determinação dependeria apenas da 

produção (ou seja, que o trabalho seja abstrato é algo inteiramente determinado na 

produção) (DE ANGELIS, 2004, p. 176-178). Já no sentido quantitativo, De Angelis 

aceita que o dinheiro como forma-valor possa expressar a reprodução de conjunto, 

sendo as horas de trabalho uma medida imanente do valor, medida que enquanto 

dinheiro seria representação externa da mesma coisa, do tempo de vida humana gasto no 

trabalho. O valor, desta forma, precisaria ser simultaneamente medido em tempo de 

trabalho socialmente necessário e em dinheiro (DE ANGELIS, 2004, p. 179-180). 

 

No entanto, a crítica de De Angelis nos parece ainda insuficiente, e acaba incorporando 

desta visão certo grau de confusão entre as categorias valor e valor de troca, embora não 

do ponto de vista qualitativo, mas do ponto de vista quantitativo. Não apenas o trabalho 

abstrato, e o valor no seu aspecto qualitativo, mas também o trabalho socialmente 

necessário e o valor no seu aspecto quantitativo são determinados na produção.  

 

Conforme visto anteriormente, em especial no capítulo 1 e na crítica desenvolvida 

acima sobre as interpretações de Arthur e Reuten, a teoria de Marx sobre o tempo de 

trabalho socialmente necessário estabelece que o valor produzido segundo o critério do 

trabalho abstrato é posteriormente redistribuído entre os distintos capitais, primeiro 

através do processo de formação da taxa média de lucros (o que resulta, para Marx, na 

teoria dos preços de produção), e posteriormente através de formas ainda mais 

concretas, como a questão da relação oferta-demanda e especificidades outras da 

produção capitalista, que se expressam na teoria do valor de mercado e nos preços de 

mercado. 
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Tanto na interpretação de Krause e Roberts quanto na limitada crítica de De Angelis, o 

processo é distinto. A própria determinação do trabalho socialmente necessário já 

refletiria o movimento de formação da taxa média de lucros entre os distintos setores. 

Com isso, esta interpretação tende a eliminar ou reduzir a quase nada a contradição 

característica do modo de produção capitalista entre a produção e a apropriação do 

valor. O valor apropriado passa a ser visto como valor produzido, e o princípio do 

trabalho abstrato, de igualdade dos distintos trabalhos, passaria a ser anulado ou negado 

pelo movimento do capital em busca de maiores lucros. Haveria assim uma “des-

abstração do trabalho” na medida em que a formação do lucro médio desconstituiria a 

igualdade estabelecida na produção e produziria uma nova, fundada no seu próprio 

movimento. Aquilo que cada capital ou setor se apropria passa a ser considerado como 

valor por ele produzido, e desta forma a contradição produção-apropriação é eliminada. 

Em suma, tempos iguais de trabalho são vistos como produzindo valores 

quantitativamente diferentes, enquanto tempos diferentes de trabalho são vistos como 

produzindo quantidades de valor iguais. 

 

Com isso, entretanto, são eliminadas também todas as possibilidades explicativas que na 

teoria de Marx sobre o capitalismo decorrem da contradição entre produção e 

apropriação de mais-valor como, por exemplo, a teoria da renda fundiária. Estas 

explicações são inviabilizadas pela igualdade produção-apropriação estabelecida pela 

via da igualdade valor-valor de troca. Entretanto, o aspecto sacrificado nesta 

interpretação não é a forma de manifestação fenomênica, mas a sua essência, ou seja, a 

forma correspondente à lei interna do objeto. O que desaparece nesta interpretação é 

justamente a teoria do valor, na medida em que do ponto de vista quantitativo, este se 

torna uma forma de manifestação “mental” ou teórica modificada do valor de troca, e 

não o oposto. 

 

A crítica da interpretação de Roberts apontada por Moseley vai neste mesmo sentido. 

Segundo demonstra Moseley o estabelecimento da taxa de lucros para Roberts é dado 

pela teoria sraffiana (ou algo próximo), sendo derivada de quantidades físicas dadas de 

inputs e outputs da produção e determinadas simultaneamente com os preços de 

produção (de inputs e outputs). Com isso, também para Roberts não existe conexão 

lógica entre a teoria do mais-valor e a determinação da taxa de lucros (MOSELEY, 

2016, p. 321). 
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Desta forma, embora a interpretação de Krause e Roberts seja explícita no sentido de 

aplicar a interpretação da forma-valor (em seu sentido circulacionista) às categorias de 

trabalho abstrato e trabalho socialmente necessário, ela ainda mantém uma amarra com 

a interpretação fisiológica (em sua versão neoricardiana) correspondente ao problema da 

determinação da taxa de lucros, e, com isso, acaba incorporando uma de suas limitações 

fundamentais, que é a ausência de um papel do mais-valor gerado na produção como 

determinante da taxa de lucros dos capitalistas. 

 

Sendo assim, esta interpretação termina por realizar uma síntese entre certos das 

interpretações fisiológicas e da forma-valor. Da interpretação fisiológica do valor-

trabalho, a interpretação de Krause e Roberts incorpora a determinação da taxa de 

lucros, que se dá pelas quantidades físicas de insumos-produtos conforme a teoria 

neoricardiana / sraffiana. Da interpretação da forma-valor, esta interpretação incorpora a 

visão de que o valor no seu sentido qualitativo (o trabalho abstrato) é determinado pela 

via da troca, na medida em que apenas a forma-valor de troca expressa igualdade de 

trabalhos, o que apesar da afirmação dos autores de que o valor é determinado na 

produção, expressa uma determinação qualitativa na circulação. Além disso, o trabalho 

socialmente necessário e a determinação quantitativa do valor também expressa esta 

igualdade de trabalhos estabelecida na venda, na forma aparente do valor de troca (ainda 

que esta não tenha relevância do ponto de vista da determinação dos lucros). Da síntese 

de todos estes aspectos fundamentais, a resultante é uma interpretação na qual a teoria 

do valor é ainda mais relegada à irrelevância do que na interpretação fisiológica em 

geral, ou na interpretação da forma-valor que recusa a possibilidade da quantificação do 

valor na produção. Destarte, a nosso ver, a síntese realizada por Krause e Roberts uniu 

os aspectos mais fracos das principais interpretações do valor trabalho, e foi incapaz de 

oferecer uma interpretação consistente do modo de produção capitalista. 

 

Outra formulação que buscou aplicar diversos aspectos da leitura da forma-valor da 

teoria do valor trabalho é a que aparece nos trabalhos de Germer (2005; 2013) e de 

Moseley (2011; 2016) e que pode ser chamada de interpretação “monetária” do valor. 

 

Estes autores adotam a visão da teoria da forma-valor segundo a qual apenas através do 

intercâmbio poderia ocorrer a determinação quantitativa do valor. Defendem que isso é 
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desta forma porque apenas com a conversão do valor-mercadoria na forma equivalente 

geral (o dinheiro), que é universalmente aceita para o intercâmbio e que, portanto 

representa em si uma fração do trabalho social total, é que a parcela do trabalho “social” 

contida numa mercadoria é estabelecida. Aqui, portanto, assim como na visão analisada 

anteriormente, prevalece a ideia de que a igualdade entre os valores de troca, ou seja, a 

igualdade estabelecida no intercâmbio expressa uma igualdade (ou igualação) de 

trabalhos sociais contidos nas mercadorias (GERMER, 2013, p. 18-22). 

 

A conversão do trabalho individual contido nas mercadorias em trabalho social na 

forma monetária ocorreria mediante a atuação de um fator de conversão (que representa, 

para estes autores, a expressão monetária do tempo de trabalho social – ou MELT). Este 

fator de conversão tempos de trabalho individualparcela do trabalho social total na 

forma monetária seria estabelecido pelo tempo de trabalho socialmente necessário para 

a produção de uma unidade de ouro (uma libra, por exemplo) na indústria que produz a 

mercadoria-dinheiro (no caso do ouro, na mineração, processamento e cunhagem). 

 

Desta forma o valor (social) de uma mercadoria reflete a quantidade social de trabalho à 

qual ela equivale. Esta equivalência é estabelecida na troca da mercadoria por dinheiro e 

não necessariamente possui correspondência com as quantidades de trabalho contidas na 

mercadoria, ou socialmente necessárias para a sua reprodução. O trabalho social contido 

na mercadoria seria representado tão somente pela quantidade de dinheiro pela qual a 

mercadoria é trocada. A implicação aqui é que o MELT, o coeficiente de conversão 

entre tempo de trabalho individual e a quantidade em dinheiro correspondente à fração 

do trabalho social total representada pela mercadoria em questão é estabelecido 

individualmente para cada mercadoria ao ser vendida, podendo, entretanto, ser 

calculado enquanto uma média social total em dado período. 

 

No caso de Germer (2013), além disso, a forma de quantificação do valor social contida 

nas mercadorias leva a implicação de que o próprio dinheiro precisaria ser sempre uma 

mercadoria. Apenas na hipótese de que o dinheiro seja uma mercadoria, ele pode chegar 

ao mercado com valor, no sentido de representar ele próprio uma parcela do trabalho 

social total, e apenas nesta hipótese poderia servir como medida de valor (ou em outros 

termos, servir como ferramenta para a quantificação do valor social nas contido nas 

mercadorias). Germer vai além e afirma que todas as interpretações do dinheiro que 
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admitem que o dinheiro não seja uma mercadoria (ou seja, não tenha valor, como o 

dinheiro fiduciário composto de papel-moeda inconversível, tokens de criptomoedas 

etc.) seriam incompatíveis com a teoria do valor de Marx (GERMER, 2013, p. 24). 

Sobre o dinheiro-papel inconversível predominante na ampla maioria dos países do 

mundo na atualidade, a opinião de Germer é que o seu valor ainda dependeria, mesmo 

que de alguma forma indireta, do valor do ouro, apesar da ausência da conversibilidade 

legal (MOSELEY, 2011, p. 104). 

 

Sendo assim, a interpretação de Germer, se considerada no contexto da vigência do de 

uma mercadoria-dinheiro, poderia ser considerada enquanto uma variação de uma 

interpretação de tipo fisiológico da teoria do valor, dado que o TTSN da mercadoria-

dinheiro é o elemento que permitiria a determinação quantitativa dos valores das 

mercadorias em geral. Entretanto, pelo papel dado ao intercâmbio das mercadorias por 

dinheiro no que diz respeito ao estabelecimento quantitativo da fração do trabalho social 

total representada pela mercadoria trocada, a visão de Germer poderia levar a 

implicações semelhantes às anteriormente vistas (como em Roberts) do ponto de vista 

da eliminação ou redução substancial da dialética entre produção e apropriação do mais-

valor. 

 

No caso de Moseley, entretanto, a principal diferença é que a contradição entre 

produção e apropriação é redefinida em termos macro versus micro, ou seja, desde o 

ponto de vista da produção capitalista em geral, ou do “capital em geral”, por um lado, e 

desde o ponto de vista da concorrência entre os distintos capitais por outro. 

 

Na visão de Moseley, a produção de valor no sentido macroeconômico se dá segundo o 

critério do trabalho abstrato, no qual cada hora de trabalho social médio determina uma 

produção quantitativamente uniforme de valor. Este seria o objeto de análise de Marx 

no livro I de O Capital. Entretanto, a distribuição deste mais-valor produzido se daria de 

acordo com a teoria dos preços de produção e através da concorrência, conforme 

analisada por Marx no livro III de O Capital. Sendo assim, a contradição produção-

apropriação não seria mais do que uma contradição macro vs. micro. E não existiria 

contradição quando a realidade do modo de produção capitalista fosse observada apenas 

dentro de uma dessas esferas. 
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De modo que, na esfera micro, Moseley parece concordar79 com a interpretação 

monetária (conforme Germer), e que a forma fenomênica e aparente do valor de troca já 

expressa uma igualdade de trabalhos socialmente necessários que é estabelecida através 

do dinheiro no momento da venda das mercadorias. 

 

Uma segunda característica importante é que Moseley admite que o sistema monetário 

atual não se baseia de forma alguma na conversibilidade para o ouro, mas numa 

estrutura complexa que envolve tanto o dinheiro fiduciário de curso forçado quanto o 

sistema de crédito, tendo, portanto o dinheiro deixado de ser uma mercadoria. Sendo 

assim, o coeficiente de conversão entre tempos de trabalho individual e a fração do 

trabalho social total em dinheiro contida numa mercadoria (o MELT) precisaria ser 

estabelecido de outra forma. Moseley (2011) defende que Marx teria desenvolvido uma 

compreensão de que, no caso do dinheiro fiduciário (inconversível) de curso forçado 

pelo Estado, a visão quantitativista da moeda prevaleceria, uma vez que a quantidade de 

dinheiro em circulação influenciaria no valor das mercadorias (MOSELEY, 2011, p. 98-

99). A interpretação de Moseley segue o argumento de Lapavitsas (2000), que já vinha 

defendendo que embora no caso do dinheiro-mercadoria a hipótese quantitativista não 

tenha qualquer poder explanatório, o mesmo não seria verdade no caso do dinheiro 

fiduciário inconversível (LAPAVITSAS, 2000, p. 654-655). Moseley (2011) estende a 

interpretação de Lapavitsas para o sistema monetário atual e deduz uma fórmula 

algébrica para o MELT que não depende do valor do ouro nem do trabalho no setor de 

sua produção80, a partir da hipótese de que a quantidade de dinheiro em circulação 

determina o valor das mercadorias (MOSELEY, 2011, p. 100). 

 

A implicação desta formulação de Moseley é que a quantificação do valor social 

contido nas mercadorias nos sistemas monetários contemporâneos dependeria também 

de fatores como a política monetária, as taxas de crescimento, taxa de juros, e fatores 

institucionais (por exemplo, políticas do Banco Central quanto ao depósito compulsório 

                                                 
79 Isto, entretanto, não fica totalmente claro da leitura de Moseley (2016), já que em certos trechos 
Moseley ainda fala em “trabalho contido” nas mercadorias etc. A crítica da interpretação de Moseley feita 
adiante não depende deste aspecto particular. 
80 MELT = Mp V / L (onde Mp corresponde à quantidade de dinheiro em circulação, V à velocidade de 
circulação do dinheiro, medida em número de cursos por período, e L ao trabalho social total). Para 
Moseley, a fórmula do MELT para economias onde predomina o dinheiro-mercadoria seria MELT = 1 / 
Lg (equivalente ao inverso do valor do dinheiro, ou seja, a conversão de qualquer quantidade de trabalho 
num determinado valor em dinheiro dependeria da divisão desta quantidade em horas pelo trabalho 
socialmente necessário para a produção de uma unidade de ouro) (MOSELEY, 2011, p. 96 e 100). 
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dos bancos etc.), uma vez que todos esses fatores influenciam na determinação da 

quantidade total de dinheiro em circulação e, através dele, no valor das mercadorias. 

 

Em terceiro lugar, Moseley entende o valor das mercadorias como determinado pela 

soma entre capital constante utilizado na produção, capital variável e mais-valor, sendo, 

entretanto, tanto capital constante quanto capital variável grandezas monetárias 

estabelecidas no momento em que os capitalistas pagam pelas mercadorias que serão 

utilizadas na produção (sejam as que compõem com capital constante, seja a força de 

trabalho). O mais-valor também é visto como uma grandeza monetária estabelecida no 

momento da venda das mercadorias, correspondente à diferença entre o que os 

capitalistas pagaram para comprar as mercadorias utilizadas na produção, e o que 

obtiveram com a sua venda. 

 

Sendo assim, a interpretação de Moseley é chamada de “macro monetária”, ressaltando 

a visão segundo a qual a contradição produção-apropriação de mais-valor é uma 

contradição macro vs. micro, e ao mesmo tempo todo o papel do dinheiro na 

determinação das partes constitutivas do valor das mercadorias. 

 

Moseley afirma que o valor total é estabelecido na produção pelo total de horas 

trabalhadas (= valor adicionado total). Como o capital constante e o capital variável são 

em termos de dinheiro, o mais-valor é determinado subtraindo do valor adicionado total 

o capital variável (tudo isso em termos monetários). 

 

O valor adicionado total em termos de dinheiro é igual ao número total de horas 

trabalhadas multiplicadas por “m”, que são o fator de conversão tempo-dinheiro (que 

corresponde ao MELT): (N = mL) (MOSELEY, 2016, p. 31). 

 

Este seria então o caminho para chegar à determinação do mais-valor e sua 

“transformação” de mais-trabalho em horas para mais-valor em termos monetários 

(MOSELEY, 2016, p. 32): 

S = P – K [onde S é o mais valor, P é o preço final de todas as mercadorias produzidas e 

K é o capital total gasto]. 

S = (C + N) – (C + V) [onde C é o capital constante, e V é o capital variável. N é o valor 

total adicionado].  
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Cortando C: 

S = N – V [mais-valor = valor total adicionado menos salários. Não depende do capital 

constante]. 

S = mL – V [mais-valor = horas trabalhadas totais x fator de conversão (MELT) menos 

capital variável] 

 

De modo que a grande inovação de Moseley é sua consideração da participação dos 

gastos do capital na determinação do valor das mercadorias como grandezas monetárias. 

Com isso, Moseley contorna mais um aspecto do “problema da transformação” que 

aparece para a interpretação fisiológica na medida em que em sua interpretação tanto o 

capital constante quanto o capital variável já aparecem em termos monetários, de modo 

que apenas o valor adicionado precisaria ser “transformado” de valores para preços. 

Esse procedimento é facilitado na medida em que o capital variável já é uma grandeza 

monetária. O procedimento de Moseley então se resume a transformar o total de horas 

trabalhadas em uma grandeza monetária pela via do fator de conversão (MELT), e 

subtrair desse “valor adicionado total” os gastos com capital variável em termos 

monetários, obtendo assim o “mais-valor” que é idêntico aos lucros totais dos 

capitalistas (em termos macro, obviamente). 

 

Com isso, no que diz respeito às igualdades agregadas, Moseley garante ambas em seu 

sistema. Tanto o mais-valor total é idêntico aos lucros totais (são a mesma coisa no 

agregado, ambos são grandezas monetárias, só divergem do ponto de vista “micro”), e 

com isso o valor total é igual aos preços totais, dada a identidade anterior e que tanto 

capital variável quanto capital constante são grandezas monetárias (mais uma vez trata-

se de uma identidade no sentido agregado). 

 

Em termos mais gerais, nos parece que a principal limitação da interpretação de 

Moseley reside na limitação da dialética produção-apropriação a uma interação entre as 

esferas macro e micro. Com isso, dentro de cada uma destas esferas, a contradição entre 

produção e apropriação parece desvanecer. Embora este problema não apareça 

textualmente na obra de Moseley ele fica claro se considerarmos as suas possibilidades. 

Tomemos a esfera “micro” (ou seja, aquela que considera a apropriação de valor pelos 

distintos capitais): Como a contradição entre produção e apropriação, conforme 

imaginada por Moseley, se expressa dentro de um setor da produção capitalista em 
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específico? Das duas uma: ou Moseley considera uma identidade entre valor e valor de 

troca, na forma vista acima nas obras de Roberts e Germer (ou seja, que o valor 

enquanto trabalho socialmente necessário corresponde quantitativamente à forma preço 

ou à forma preço de produção), e nesse caso há também uma identidade entre produção 

e apropriação de valor dentro dos setores de modo que a circulação determina 

quantitativamente o valor. Nesta hipótese, então se aplicaria a Moseley toda a crítica 

feita contra o que chamamos até aqui de teoria da forma-valor (e seu trabalho seria, na 

realidade, a aplicação mais desenvolvida dos aspectos circulacionistas dessa 

interpretação); ou então Moseley precisará considerar que a contradição entre produção 

e apropriação se expressa também dentro dos setores, na medida em que o total de horas 

trabalhadas dentro de um setor multiplicadas por um fator de conversão (MELT) 

subtraído o capital variável (sua fórmula para a determinação do mais-valor) não 

corresponderá aos lucros totais do setor (ressalvada a hipótese circunstancial de que se 

trate de um setor onde a composição do capital corresponde à do capital social médio). 

Nesta segunda hipótese, todos os problemas da interpretação fisiológica poderiam 

retornar para assombrá-lo81. 

 

Esse problema fundamental está presente na formulação de Moseley como expressão de 

sua impossibilidade de incorporar as contradições fundamentais do capital, seus 

movimentos contraditórios (no caso, o movimento de abstração do trabalho na produção 

por um lado, e o movimento de formação de uma taxa geral de lucro por outro), dentro 

de sua teorização. Seu recurso à visão segundo a qual a contradição em questão se 

limitaria a uma dialética macro vs. micro, ao contrário do que ele imagina, não elimina a 

contradição entre produção e apropriação do capital em nenhuma das esferas, mas 

apenas a retira de sua apresentação. Com isto, Moseley reduz substancialmente a 

capacidade explicativa da teoria do valor sobre a realidade do modo de produção 

capitalista. 

 

Um destes momentos é sua consideração das partes constitutivas do capital, em sua 

participação constitutiva do valor, como grandezas monetárias. Todas as mercadorias 

que são utilizadas na produção capitalista entram no preço final do produto na medida 
                                                 
81 Isto não significa que esteja excluída a possibilidade de uma aproximação entre diversos aspectos de 
uma formulação deste tipo com a leitura das determinantes do valor defendida neste trabalho. 
Entendemos que este tipo de síntese seja possível, embora requeira um desenvolvimento adicional 
considerável.  
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de seus preços. Até aqui Moseley parece estar certo. Mas isso não significa que elas vão 

participar da constituição do valor na medida exata da grandeza em dinheiro que o 

capital adianta em pagamento por elas. Moseley admite, entretanto, que toda variação 

nas condições de produção significaria também uma variação na quantia monetária 

correspondente à participação do capital constante nos preços das mercadorias 

(MOSELEY, 2016, p. 21), e defende que este montante atualizado, e não o 

correspondente ao pagamento original feito pelos capitalistas que é o relevante para a 

determinação do valor e dos preços (MOSELEY, 2016, p. 303-308). 

 

Por fim, ainda resta um ponto a ser criticado na interpretação de Moseley, que é sua 

visão sobre a questão das alterações produzidas pela introdução do papel moeda de 

curso forçado pelo Estado, e posteriormente pela moeda de crédito característica dos 

sistemas monetários contemporâneos. Nestes casos, Moseley (2011) entende que 

valeriam os preceitos da teoria quantitativa da moeda (ou seja, de que um incremento na 

quantidade de moeda levaria a um aumento nos preços e no valor das mercadorias), e 

baseia nisso a derivação de seu coeficiente de conversão entre tempo de trabalho e 

grandeza monetária (MELT) para economias com moedas inconversíveis. A implicação 

desta leitura de Moseley, como apontado acima, é que fatores como política monetária, 

taxa de juros, e aspectos institucionais passam a influenciar não apenas nos preços, mas 

também, de forma direta, no valor das mercadorias. 

 

Este aspecto da teoria de Moseley se baseia em trechos de O Capital nos quais Marx 

aponta que no caso de uma moeda fiduciária de curso forçado, se cada moeda de uma 

unidade monetária fosse substituída por duas notas do mesmo valor, então o valor de 

cada moeda seria representado por duas notas. Com isso, não ocorre uma desvalorização 

da moeda (muito menos do valor das mercadorias), mas apenas uma modificação no 

padrão de preços. Moseley confunde estes trechos, atribuindo a Marx uma postura 

quantitativista. O equívoco desta leitura de Marx como um teórico quantitativista da 

moeda (no caso da moeda fiduciária) já foi apontado anteriormente por Nakatani & 

Gomes (2011, p. 113-114). 

 

Este problema de Moseley tem consequências importantes porque o leva a considerar 

aspectos mais concretos do modo de produção capitalista, como a taxa de juros, por 

exemplo, como uma das determinantes do valor, quando na verdade é o valor e seu 



110 
  

movimento o que permite explicar o movimento da taxa de juros. Moseley parece 

direcionar-se aqui no sentido de uma teorização circular. 

 

Em última instância, o que parece faltar à interpretação de Moseley da teoria do valor-

trabalho é uma formulação alternativa sobre a questão da determinação quantitativa do 

valor. Moseley é capaz, recorrendo excessivamente ao papel do dinheiro na 

determinação das categorias e das componentes do valor, de criar cuidadosamente um 

sistema no qual todas as “igualdades” marxianas são garantidas como identidades. 

Entretanto, isso ocorre ao custo de redução substancial da capacidade explicativa do real 

pela teoria, e um avanço ainda maior na mistificação do dinheiro e de seu papel na 

constituição quantitativa do valor. 

 

2.5 – Considerações críticas sobre as interpretações fisiológicas e 
da forma-valor 
 

Da análise anterior foi apontado que a interpretação fisiológica permitiu a localização 

das determinantes do trabalho abstrato e, consequentemente, da “substância” do valor, 

na esfera da produção, em especial na constituição do trabalho em geral, do trabalho 

humano indiferente ao tipo específico de atividade que é desempenhada, característico 

da situação posta pela conversão do processo de trabalho num momento do processo de 

valorização, ou seja, do desenvolvimento do capitalismo. 

 

Entretanto, esta interpretação tirou desta localização do trabalho abstrato na esfera da 

produção uma implicação quantitativa: a de que o valor seja determinado pelo trabalho 

incorporado nas mercadorias durante a sua produção. 

 

Contudo: a) esta não é uma implicação necessária da localização do surgimento lógico 

do trabalho abstrato na esfera da produção; b) existe outra possibilidade para a 

determinação quantitativa do valor na esfera da produção, que é pelo trabalho vivo, 

socialmente necessário para a reprodução da mercadoria no momento de seu 

intercâmbio (conforme visto no cap. 1); c) a interpretação do trabalho incorporado como 

determinante quantitativa do valor foi rejeitada explicitamente por Marx (conf. cap. 1); 

d) esta visão leva a diversas antinomias e dificuldades, e termina sendo incapaz de 
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explicar a determinação quantitativa do valor pela esfera da produção nas condições 

existentes no modo de produção capitalista. 

 

Mas daqui, chega-se à seguinte questão: se o processo através do qual o trabalho torna-

se abstrato se localiza na esfera da produção e não na circulação; e se não decorre disso 

que o trabalho incorporado seja a determinante quantitativa do valor; então, quais 

seriam as consequências desta localização, do ponto de vista do valor? 

 

A resposta para esta pergunta parece estar justamente no aspecto qualitativo da 

determinação do valor. 

 

Quando o processo de trabalho se converte num momento do processo de valorização 

tornando os trabalhadores e os capitalistas (tendencialmente) indiferentes aos tipos de 

trabalhos concretos desempenhados para produção dos valores de uso (e aos próprios 

valores de uso produzidos, ou seja, o surgimento da dialética valor–valor de uso), 

constituindo a unidade produção-circulação, e ao mesmo tempo quando este modo de 

produção alcança uma amplitude social suficientemente grande, é neste momento que o 

valor surge como regra social, ou seja, que o tempo de trabalho passa a ser o critério 

para o julgamento social do que vale cada valor de uso no processo de intercâmbio (ou 

seja, socialmente). Então, a consequência do surgimento do trabalho abstrato, ou seja, 

da generalização dessa conversão do processo de trabalho num momento do processo de 

valorização, é que todos os produtos do trabalho passam a ser tendencialmente 

mensurados, do ponto de vista do intercâmbio, pelo trabalho necessário para reproduzi-

los, e que todos devem ser vendidos, e devem assumir a forma de dinheiro82. 

 

A forma-dinheiro é a forma necessária de expressão autônoma do valor porque somente 

ela é universalmente aceita. Somente ela permite ao seu possuidor se apropriar de 

quaisquer valores de uso, independente das necessidades específicas de quem os aliena. 

Enquanto uma alteração nas forças produtivas do trabalho altera o valor das mercadorias 
                                                 
82 Nos termos utilizados por Rubin, temos aqui o surgimento da “lei do valor”. O estabelecimento de uma 
“igualdade humana” da qual todos os indivíduos da espécie fazem parte, bem como todo o 
desenvolvimento ulterior de ideias inspiradas por este aspecto fundamental do real, como o iluminismo, o 
socialismo, os direitos humanos etc., nada disto poderia ter surgido enquanto realidade social sem o 
estabelecimento desta igualdade fundamental desde o ponto de vista da produção e reprodução da vida 
através do trabalho. É neste sentido que Marx afirma, no capítulo 1 de O Capital, enquanto a igualdade 
dos trabalhos não se afirmasse perante os olhos dos homens com a “violência de uma lei natural”, como a 
gravidade. 
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em estoque, ela não pode alterar a quantidade de dinheiro que já foi paga por uma 

mercadoria vendida83. A forma-dinheiro, portanto, é a única que expressa a indiferença 

frente aos valores de uso, que foi justamente o aspecto fundamental da constituição do 

trabalho abstrato: 
Mas toda vez que é vendida, transformada em dinheiro, seu valor de troca 
adquire existência autônoma, distinta de seu valor de uso. A mercadoria 
passa a existir tão só como determinada quantidade de tempo de trabalho 
social, e como tal se confirma porque é de imediato trocável por qualquer 
mercadoria e conversível em qualquer valor de uso (na proporção de sua 
quantidade) (MARX, 1980, p. 1191). 

 

A consequência da posição do trabalho abstrato é, portanto, social, qualitativa, e não se 

refere especificamente à quantificação do valor em nenhuma mercadoria. Refere-se a 

todas, ou seja, determina que todos os valores de uso produtos do trabalho realizado 

privadamente com o propósito do intercâmbio sejam necessariamente também valores84, 

sejam quantificados pelo tempo de trabalho, e precisem ser vendidos. 

 

Que as mercadorias sejam mensuradas socialmente pelo tempo de trabalho é algo que só 

se torna possível quando uma igualdade do ponto de vista dos trabalhos passa a existir. 

Essa igualdade diz respeito à formação de um gênero, do trabalho humano em geral, a 

partir daquilo que antes eram apenas espécies totalmente diferentes. Esse gênero passa a 

se constituir quando surge a produção capitalista, enquanto todas as formas distintas de 

trabalhos concretos que são igualmente exploradas dentro do processo de valorização. 

Coincide, portanto, a formação do trabalho em geral com a subordinação (primeiro 

formal, e depois real) do trabalho ao capital e a conversão do processo de trabalho num 

momento do processo de valorização. 

 

Em termos práticos a existência do trabalho abstrato se manifesta da seguinte forma: o 

capitalista que contrata cinco trabalhadores com diferentes atributos, qualificações e 

habilidades por um determinado salário total deve ser capaz de explorar a força de 

                                                 
83 Este aspecto revela uma ampliação da complexidade do papel do dinheiro na medida em que o padrão-
ouro, e com ele a conversibilidade da moeda fiduciária na moeda mercadoria, é abandonado. A discussão 
deste ponto, entretanto, vai muito além dos limites deste trabalho. 
84 Indo além, é possível afirmar que este mesmo processo também determina o valor de troca dos 
produtos ou mercadorias produzidos fora das relações sociais capitalistas (como a produção camponesa, 
ou sob outros modos de produção), igualando estes valores de troca ao tempo de trabalho socialmente 
necessário para a sua produção sob o modo de produção capitalista, sempre que tal produção seja 
possível. A referência aqui, a do modo de produção capitalista dominante em determinada formação 
social, passa a aplicar-se a todos os demais modos de produção que de alguma forma coexistam com o 
capitalismo. 
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trabalho destes cinco trabalhadores durante a jornada de trabalho de forma tal que ao 

final do dia eles tenham produzido valor suficiente para repor o que foi pago em salários 

e descontados os gastos com capital constante consumido ainda permitir um mais-valor 

(que deverá ademais corresponder ao menos à taxa média de lucros). Uma vez 

contratados os trabalhadores, para o capitalista não importa em absolutamente nada a 

fração para a qual cada trabalhador no produto final (o que vai ficando de mensuração 

mais difícil conforme avançam as formas de cooperação no processo de produção e o 

“trabalhador coletivo”). Importa apenas que eles produzam o mais-valor. As diferenças 

de atributos, qualificações e habilidades, caso impliquem em salários maiores, devem 

compensar-se em termos de mais-valor. Ou seja, se o capitalista paga um salário mais 

alto a um trabalhador mais qualificado, ele deve ser capaz de obter essa diferença em 

termos de mais-valor. Mas a importância aqui é tão-somente quantitativa. Segue sem 

nenhuma relevância para o capitalista a qualidade do trabalho, no sentido de seu tipo 

específico. Temos aqui a abstração real do trabalho produzida pela conversão do 

processo de trabalho num momento do processo de valorização. 

 

Com a existência do trabalho abstrato torna-se possível a posição do valor, e este passa 

a dar um novo conteúdo social à categoria valor de troca, um conteúdo especificamente 

capitalista. 

 

Agora, em que medida o trabalho humano em geral, indiferenciado, pode ser a 

substância do valor? 

 

Em primeiro lugar, a visão de que o valor pode se estabelecer quantitativamente antes 

da troca, de acordo com a quantidade de trabalho contido na mercadoria, incorporado 

nela durante sua produção, pressupunha uma rejeição do aspecto qualitativo da noção de 

trabalho abstrato de Marx. O trabalho contido ou incorporado só pode ser trabalho 

individual ou no máximo uma média técnica de distintos trabalhos individuais, nunca 

trabalho social, nem fração do trabalho social. Na verdade, o trabalho passado tem uma 

relação distante com o trabalho social. Se a noção que chamamos até aqui de 

interpretação fisiológica do trabalho abstrato fosse correta, bem como sua noção 

decorrente de que a determinação quantitativa do valor se dá pelo trabalho contido ou 

incorporado nas mercadorias, então seria possível uma expressão autônoma do valor na 

forma-mercadoria. A decorrência dessa possibilidade é que deixaria de ser necessário ao 
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valor, para que este tenha expressão autônoma, a transformação na forma-dinheiro. Esta 

visão levaria, em primeiro lugar, a rejeição do aspecto qualitativo da noção de trabalho 

abstrato de Marx. 

 

Em outras palavras, se estivesse correta esta visão, então não existiria necessidade do 

dinheiro, em termos lógicos. Se o trabalho privado realizado com a finalidade do 

intercâmbio dentro de determinados parâmetros técnicos (aquilo que a leitura fisiológica 

entende por TTSN), incorporado nas mercadorias, já fosse expressão quantificável do 

trabalho social total, então as mercadorias não precisariam ser vendidas, e 

transformadas em dinheiro, para que tal quantificação se estabelecesse socialmente. Sua 

própria forma-mercadoria já serviria como forma relativamente autônoma de 

manifestação do valor, de uma fração do trabalho social total. Mas neste caso, de qual 

trabalho social total o valor mercadoria seria fração? Daquele existente no momento da 

sua produção? Qual a relevância, do ponto de vista do valor, que existe para o 

comprador da mercadoria, de que esta tenha sido no momento de sua produção produto 

de uma fração do trabalho social total? A verdade é que não parece haver relevância 

alguma. A única relevância real do ponto de vista do valor está relacionada com a fração 

do trabalho social presente na qual o valor-mercadoria pode se converter. 

 

É por isso que o trabalho passado não pode ser a determinante quantitativa do valor. Do 

fato de que a mercadoria foi produto de uma parcela do trabalho social total, de uma 

fração da soma de trabalhos privados indiferenciados desempenhados numa formação 

social onde predomina o modo de produção capitalista, isto não é relevante para o valor 

dela, desde o ponto de vista quantitativo. No mercado, em geral (embora existam 

exceções), não se questiona qual o método de produção foi utilizado para produzir certo 

valor de uso, ou quantas horas em média foram necessárias. A única questão relevante 

para o valor é: quantas horas de trabalho seriam necessárias para reproduzi-la no 

momento de seu intercâmbio? Em outras palavras: qual a fração do trabalho social total 

(presente) essa mercadoria representa no momento de sua venda? As condições 

originais de produção da mercadoria desaparecem completamente da consideração para 

a quantificação do valor, embora sigam relevantes do ponto de vista da relação entre 

trabalho despendido e trabalho apropriado para o capitalista que a produziu. 
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Desta forma, o que fica claro, é que de fato o trabalho humano indiferenciado é a 

substância do valor, mas apenas na medida em que: a) ele surgiu historicamente com a 

unidade produção-circulação e com a conversão do processo de trabalho num momento 

do processo de valorização; b) este movimento siga vigente socialmente. 

 

Este aspecto qualitativo do valor faz que com todas as mercadorias comercializadas 

nestas circunstâncias tenham igualmente valor, mas não estabelece a relação 

quantitativa, ou seja, a magnitude do valor dessas mercadorias. Esta relação quantitativa 

só pode ser estabelecida no momento em que se descobrir por qual fração, por qual 

quantum do trabalho social total (presente) que uma mercadoria pode ser trocada. Isto é 

impossível antes do momento do intercâmbio. O ato de intercâmbio representa, 

portanto, um momento no qual ocorre uma medição social da magnitude da fração do 

trabalho social total (presente) que existe na mercadoria vendida, e esta fração é 

expressa de forma autônoma na forma dinheiro. Por ser aceita universalmente, por ser 

diretamente intercambiável por qualquer outra mercadoria, e com isso permitir que 

todas as funções do dinheiro sejam realizadas, esse valor de uso do dinheiro permite que 

ele seja uma forma de expressão do valor e é produto de um salto qualitativo no 

desenvolvimento das formas do valor, do desenvolvimento do equivalente geral até a 

forma dinheiro85. Mas isto não significa que seja o dinheiro o que permite esta 

mensuração dado que as próprias mercadorias já são em si comensuráveis. O 

intercâmbio tão somente coincide cronologicamente com o momento desta mensuração. 

Este salto qualitativo é em geral negado pela interpretação fisiológica, que supõe a 

possibilidade de que o valor possa ter expressão relativamente autônoma sem a 

mediação da forma-dinheiro, o que é impossível dado o fato de que as mercadorias em 

geral (exceto a mercadoria-dinheiro) não podem representar uma fração do trabalho 

social presente antes do intercâmbio. 

 

As pessoas não utilizam as próprias mercadorias (não monetárias) para realizar as 

funções do dinheiro, nem armazenam mercadorias senão interessadas no seu valor de 

uso, ou seja, não entesouram mercadorias. Salvo excepcionalmente (justamente em 

situações de crises monetárias, ou seja, nas quais o dinheiro tem dificuldade de 

                                                 
85 Isto não significa que seja o seja dinheiro o que permite esta mensuração, dado que as próprias 
mercadorias já são em si comensuráveis, mas apenas que a venda, a transformação da forma mercadoria 
na forma dinheiro, necessariamente deve coincidir no tempo com ela. 
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desempenhar suas funções), as pessoas não utilizam mercadorias como reserva de valor, 

como padrão de preços etc. Desta forma, as implicações da interpretação fisiológica do 

trabalho abstrato levariam a consequências sociais que não se confirmam na realidade. 

 

Por outro lado, a análise apresentada neste capítulo permitiu destacar, dentro da 

categorização ampla da interpretação da forma-valor adotada neste trabalho, aqueles 

que seriam os principais aspectos deste tipo de interpretação. 

 

Em primeiro lugar, estas interpretações buscaram rejeitar a noção de valor como 

trabalho incorporado. Entretanto, a única formulação alternativa para a determinação 

quantitativa do valor que foram capazes de apresentar baseou-se numa (con)fusão ou 

aproximação das noções marxianas de valor e valor de troca. Esta aproximação entre as 

duas categorias, ao invés de promover um resgate da teoria do valor-trabalho de Marx, 

terminou por fortalecer a tendência a que esta fosse considerada, em termos práticos, 

algo redundante, na medida de não tratar-se de uma esfera causalmente prioritária em 

relação às esferas fenomênicas do valor de troca, preços etc. 

 

Além disso, esta formulação para a determinação quantitativa do valor que aparece em 

alternativa à noção de valor como trabalho incorporado (fisiológica) se dá na circulação. 

Sendo assim, apesar das distintas formulações e de seus avanços parciais, a 

interpretação da forma-valor não conseguiu apresentar nenhuma formulação da 

determinação do valor na produção que fosse alternativa à visão fisiológica. 

 

As interpretações deste grupo tiveram em comum também distintos graus de 

exacerbação do papel do dinheiro no estabelecimento quantitativo do valor. Em geral, 

do fato correto de que o dinheiro seja fundamental para viabilizar o estabelecimento do 

valor em sua expressão autônoma (o que já ocorre na forma preço, mas apenas 

“idealmente”), desenvolvem-se distintas formas de mistificação do papel do dinheiro 

neste processo, nas quais este passa a ter um papel constitutivo da determinação 

quantitativa do valor. 

 

Entretanto, como se buscou demonstrar, não é o dinheiro nem o ato de intercâmbio (a 

venda), e, portanto, a transformação do valor de uso em dinheiro que determina 

quantitativamente o valor das mercadorias. A determinação quantitativa do valor se dá 
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na produção, mas em termos de trabalho vivo, de TTSN de reprodução da mercadoria. 

O fato de que a mercadoria precise ter sua expressão em dinheiro, que é o trabalho 

social igual “chancelado”, ou seja, a forma na qual o valor pode se expressar 

autonomamente, não se confunde com a relatividade do valor, com a sua determinação 

quantitativa. A mercadoria não pode ter uma determinação quantitativa absoluta anterior 

à troca porque antes da troca não existe a realidade da troca, que é aquela na qual o 

TTSN em termos de trabalho vivo é mensurado para efeitos do valor. Então a 

temporalidade do TTSN que determina o valor ser o do momento da venda é o que 

impede que o valor tenha qualquer possibilidade de quantificação anterior à circulação. 

O máximo que se pode obter antes do intercâmbio é uma “estimativa” baseada no 

trabalho contido na mercadoria. Mas essa estimativa é tão boa quanto mais o momento 

da produção se aproxima do momento da venda, em termos do peso relativo do tipo de 

trabalho concreto para a produção de determinado valor de uso tem na totalidade do 

trabalho social. 

 

As teorias da “forma-valor” confundem o que determina quantitativamente o valor. Do 

fato de que o valor não pode ser determinado quantitativamente antes do intercâmbio, 

elas concluem que ele deve ser determinado pela circulação. De acordo com o que 

vimos no capítulo 1, isto não é correto. O valor é determinado pela produção, mas no 

momento da troca. 

 

Como a determinação quantitativa do valor se dá no momento da troca e coincide com a 

transformação do valor-mercadoria na forma dinheiro, que ademais é a única forma 

autônoma na qual o valor pode se manifestar, a interpretação da “forma-valor” conclui 

disso que é essa transformação que estabelece quantitativamente o valor. Mas o valor 

precisa primeiro ser estabelecido quantitativamente para que depois essa transformação 

possa ocorrer. Primeiro, em termos lógicos, é preciso que o quantum de trabalho social 

existente numa mercadoria seja uma fração do trabalho social total, para que depois, no 

momento da troca, essa fração possa se expressar de forma relativamente autônoma no 

dinheiro. O fato que estes dois momentos lógicos coincidam num mesmo momento 

cronológico na temporalidade do intercâmbio não altera em nada as relações causais às 

quais eles estão submetidos. 
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A dificuldade aqui parece residir no fato de que apenas no momento da troca esta fração 

é estabelecida quantitativamente. Deste modo, o valor pode apenas se estabelecer 

quantitativamente no momento em que deixa de existir na forma-mercadoria, como 

valor-mercadoria, para transformar-se na sua forma relativamente autônoma, em valor-

dinheiro. Sua quantificação coincide com este movimento de autonomização em relação 

ao corpo da mercadoria. Esta coincidência leva os autores da interpretação da “forma-

valor” a questionar em que medida a mercadoria possui ela própria valor antes do 

intercâmbio, e a pensar que apenas a sua transformação na forma autônoma estabeleceu 

a possibilidade de sua quantificação. Do ponto de vista meramente descritivo, estão 

corretos. Mas estão errados do ponto de vista da relação causal: não é porque as 

mercadorias se expressam como dinheiro que tinham valor, mas é porque as 

mercadorias tem valor que esse valor pode se expressar de forma relativamente 

autônoma, como fração do trabalho social total, na forma de dinheiro. 

 

É desta confusão que resulta toda a mistificação do dinheiro que os autores da 

interpretação da forma-valor precisam realizar para explicar a determinação quantitativa 

do valor. Essa mistificação, entretanto, tem uma base prática ou material: a coincidência 

entre o momento da determinação quantitativa do valor e o momento da transformação 

do valor-mercadoria na sua forma autônoma, no dinheiro. 

 

Por fim: se o dinheiro, ou a transformação na forma-dinheiro fosse o que confere valor 

às mercadorias, no sentido quantitativo, como entende a interpretação da forma-valor, 

então como explicar o surgimento do dinheiro? O que representa esse dinheiro que 

existe antes do valor? 

 

Fica claro que, por este caminho, se o argumento for levado às últimas consequências, 

toda a teoria do valor-trabalho precisaria ser abandonada, sendo então a atenção voltada 

para a compreensão dessas propriedades causais do dinheiro do ponto de vista da 

determinação do valor. 
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Capítulo 3 – Modificações intermediárias na 
determinação das relações sociais pelo valor 
 

3.1 - Introdução 
 
Considerando o processo de trabalho de um ponto de vista trans-histórico, (abstraídas 

suas características específicas do tipo de relação social estabelecido entre os produtores 

em dado momento), a determinação da produção social e da distribuição social do 

trabalho, por um lado, e das necessidades sociais por outro poderia ser imaginada de 

forma bem simples. A sociedade tem necessidades e estas necessidades precisam ser 

atendidas através de atividades desempenhadas pelos indivíduos (trabalho). Abstraindo 

inclusive as diferenças de produtividade entre distintas atividades a sociedade alocaria 

para cada atividade produtiva um número de produtores diretamente proporcional à 

necessidade de determinado artigo. Esta “necessidade”, portanto dependeria muito 

pouco do tipo estabelecido de relações sociais, e a sua principal determinante seria 

aquilo que os indivíduos querem (precisam), numa relação direta. 

 

Descendo um pouco o nível de abstração e considerando as diversas produtividades do 

trabalho em distintas esferas da produção (em suma: que n horas de trabalho resultam 

em diferentes quantidades de artigos de tipos distintos, ou seja, alguns exigem mais 

trabalho para serem produzidos do que outros), observar-se-ia que, já aqui uma primeira 

mediação seria necessária: A proporção de distribuição dos produtores nas distintas 

atividades precisaria ser mediada pelas distintas produtividades, ou seja, não poderia 

haver uma proporcionalidade direta entre a necessidade social de cada tipo de artigo e a 

quantidade de produtores alocada em cada atividade, mas sim um tipo de 

proporcionalidade qualificada pelas diferenças de produtividade (média) para a 

produção de cada artigo. Neste caso, a necessidade social já estaria, independentemente 

das representações ideológicas que possa assumir, ao menos parcialmente determinada 

pelo desenvolvimento da força produtiva do trabalho. Mas ainda assim, não haveria 

razões para afirmar que tal determinação seja completa, nem mesmo como tendência. 

 

Isto já indica que mesmo num tipo primitivo de organização social não é possível 

afirmar que uma quantidade determinada de valores de uso necessários à reprodução 

social seja o único ponto de partida da distribuição social do trabalho. Mas dada a baixa 
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produtividade geral do trabalho e a pequena escala da produção, esta quantidade mínima 

de valores de uso possivelmente ainda teria um papel relevante na determinação da 

organização da produção e da distribuição das atividades entre os membros da 

comunidade. 

 

Agora, considere-se uma sociedade mercantil onde a distribuição social do produto do 

trabalho se dá por intermédio das trocas. Neste caso cada produtor troca os produtos do 

trabalho, mercadorias, pelos produtos dos outros produtores para obter o que necessita. 

Tão logo este tipo de relação mercantil tenha se generalizado (o que, como já visto, 

ocorre historicamente apenas dentro do modo de produção capitalista), o valor de cada 

mercadoria trocada precisa ser uma expressão do tempo de trabalho necessário para a 

sua reprodução, dado que não seria razoável supor que algum produtor aceitaria trocar o 

que lhe custou dez dias de trabalho por algo que lhe custaria o trabalho de apenas um 

dia. A este princípio poderíamos chamar de “lei do valor”, em sua forma mais 

elementar. 

 

Dentro de uma sociedade capitalista já se torna um equívoco imaginar que qualquer 

quantidade de valores de uso sirva como ponto de partida ou momento determinante 

para a organização e distribuição social do trabalho (ou, em outras palavras, imaginar a 

demanda como algo quantitativamente fixo, mesmo em termos aproximados, como faz 

em geral a teoria econômica mainstream). O caráter mercantil da produção já estabelece 

que apenas as necessidades sociais que se apresentem acompanhadas de determinada 

quantidade de trabalho socialmente válido, ou seja, materializado na forma de 

mercadorias que tenham procura da sociedade (ou num valor monetário que represente 

esse trabalho de forma relativamente autônoma), poderão ser atendidas. A necessidade 

social relevante é apenas a necessidade social solvente. Sendo assim, a mercantilização 

da produção já estabelece uma prioridade lógica causal do movimento do valor-trabalho 

enquanto mediador das relações sociais sobre qualquer quantidade de valores de uso que 

seja necessária à reprodução social. Enquanto necessidade social solvente, conta apenas 

aquela quantidade de valores de uso que possa ser representada na forma de trabalho 

social médio materializado nas mercadorias trazidas ao intercâmbio. 

 

Obviamente, tanto a capacidade de trabalho (produtividade) quanto as necessidades 

humanas são mutáveis e sua inter-relação necessita de ajustes permanentes. Mas 
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independentemente destes ajustes, a análise da sociedade mercantil-capitalista nos 

mostra, já num nível mais elevado de abstração, o papel do movimento do valor-

trabalho, ou seja, do tempo de trabalho socialmente necessário, enquanto mediador 

deste tipo de relação. Um aspecto fundamental da differentia specifica da sociedade 

capitalista é justamente este: enquanto em sociedades anteriores a relação entre 

necessidade social e produção social observou formas nas quais uma quantidade de 

valores de uso necessárias à reprodução da comunidade tinha um papel determinante 

para a distribuição social do trabalho, e em mediações em geral baseadas em formas de 

dominação direta, através de formas de organização direta da distribuição do trabalho, 

no capitalismo tanto distribuição social do trabalho quanto necessidades sociais são 

determinadas pelo movimento do valor-capital e pelo trabalho socialmente necessário 

para a reprodução das mercadorias. Em outras palavras, no capitalismo a própria relação 

oferta-demanda, ou mais precisamente a sua intermediação, as condições para a sua 

igualdade (ou neutralidade), é algo posto pelo valor-trabalho. 

 

Esta determinação, entretanto, é complexa e expressa tendências contraditórias da 

relação social capital, o que gera por sua vez modificações nas formas através das quais 

o movimento do valor-trabalho (TTSN) determina essas condições de igualdade entre 

necessidades sociais e distribuição social do trabalho (neutralidade da relação oferta-

demanda). 

 

Contudo, se buscará demonstrar ao longo deste capítulo, através de uma interpretação 

da teoria social marxiana contida n’O Capital, fundamentalmente os seguintes pontos: 

a) Que no capitalismo as condições de neutralidade (e não neutralidade) da relação 

oferta-demanda (ou seja, a intermediação entre necessidade social solvente e 

distribuição social do trabalho) são determinadas pelo movimento do valor e segundo os 

seus critérios de determinação quantitativa (TTSN); b) Tendências contraditórias do 

próprio capital (e aspectos outros, inclusive certas formas de apropriação do mais-valor) 

produzem modificações nesta determinação e estas modificações aparecem sempre 

como modificações nas condições de neutralidade da relação oferta-demanda, ou mais 

precisamente, como formas modificadas através das quais o TTSN estabelece tais 

condições de neutralidade. 
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3.2 – Do valor aos preços de produção86 
 
Cada setor da produção capitalista de mercadorias tem características específicas no que 

diz respeito à composição do capital, ou seja, à relação entre o capital constante e o 

capital variável. Em alguns setores o peso dos salários nos gastos totais do capital é 

maior, enquanto em outros ele é pequeno comparado aos gastos com máquinas e 

equipamentos, por exemplo. Esta diferenciação entre os setores se deriva de suas 

distintas evoluções técnicas e com a quantidade de capitais direcionados para a 

produção de cada tipo de mercadoria, e depende também das relações sociais de 

produção (evolução específica dos conflitos em torno ao salário e a jornada de trabalho 

dentro do setor etc.). 

 

Considerada uma dada taxa de mais-valia (m’ = relação entre o mais-valor produzido e 

o capital variável = m/v – considerada como = 100% nos exemplos), diferentes 

composições do capital resultariam necessariamente em diferentes taxas de lucro. O 

capital, ao contrário de formas de produção anteriores, tem como características a busca 

pelo lucro máximo independente dos valores de uso a serem produzidos, ou seja, para 

um capitalista um lucro de 40% é um lucro de 40%, não importando se este é obtido 

produzindo aviões ou carne87. Uma vez tendo considerado este impulso do capital em 

direção a maiores lucratividades (impulso que pode se materializar através da 

mobilidade do capital em direção a setores de lucratividade mais alta, ou mesmo com a 

ampliação / redução da produção frente à variação dos preços combinada com o papel 

do sistema de crédito88), percebemos que a ideia de que distintos capitais de mesma 

magnitude (valor ou tamanho total), mas distinta composição (distinta razão c/v) 

obterem lucros diferentes como regra é absurda. O resultado do impulso dos capitais em 

direção às maiores lucratividades é a formação tendencial de uma taxa geral de lucros, 

uma taxa média. 

 

                                                 
86 Esta seção baseia-se parcialmente em trabalho anteriormente publicado em De Paula (2018, p. 129-
134). 
87 O mesmo não pode ser dito, por exemplo, no caso de um produtor artesanal (por exemplo, um 
sapateiro), que dificilmente poderia mudar sua área de atuação em função das alterações de 
“lucratividade” (ou da demanda) nos distintos setores. 
88 Até mesmo em Ricardo existe este reconhecimento de que a tendência de formação de uma taxa geral 
de lucros não depende da existência efetiva de uma mobilidade de capitais, mas apenas do 
reconhecimento da relação entre a lucratividade e a ampliação / redução da produção pelos capitais 
empregados em cada setor (MARX, 1980, p. 641; RICARDO, 1996, cap. 4). 



123 
 

A tendência de formação da taxa geral de lucros está relacionada com um segundo nível 

de abstração da teoria do valor, que é o nível dos preços de produção. Não se trata aqui, 

portanto, dos preços de mercado (os preços pelos quais as mercadorias são efetivamente 

vendidas), já que estes dependem ainda de determinações mais concretas, mas de um 

novo nível de abstração onde além das determinações da produção do mais-valor, 

também este aspecto do movimento do capital é levado em consideração. Como os 

capitais de mesma magnitude tendem a buscar obter uma mesma taxa de lucro89, as 

mercadorias não podem mais, salvo exceções, “valer” o trabalho que levam em média 

para serem produzidas, mas agora “valem” o seu preço de produção (PP), que equivale 

ao seu preço de custo (c + v) somado à taxa geral de lucros (taxa média = l’) sobre o 

capital global adiantado (aqui se considera, para simplificar, que todo o capital 

constante é consumido). Assim: PP = c + v + l’(c + v). 

 
Tabela 3.1: Formação dos preços de produção a partir do valor (três setores e formação de l’) 

 c+v m’(m/v) m Valor (c+v+m) l* PP=c+v+l’(c+v) PP - Valor 

Setor “x” 70c + 30v = 

100 

100% 30 130 30% 140 +10 

Setor “y” 60c + 40v = 

100 

100% 40 140 40% 140 0 

Setor “z” 50c + 50v = 

100 

100% 50 150 50% 140 -10 

Fonte: elaboração do autor. *Logo, l’ = 40% (média entre lx, ly e lz). 

 

Surge então um segundo tipo de “transferência de valor”, diferente do visto 

anteriormente (aquela incongruência entre produção e apropriação de valor referente à 

divergência de produtividade entre os distintos produtores vista no cap. 1). Enquanto o 

tipo anterior, intersetorial, era relacionado aos diferenciais de produtividade do trabalho, 

agora, do ponto de vista intersetorial, ocorre uma “transferência” relacionada à 

divergência entre a composição do capital em questão e a composição do capital social 

médio (aquele cuja composição corresponde aquela do capital social total – no exemplo 

o setor “y”). Mais uma vez note-se que não se trata de uma verdadeira transferência, 

                                                 
89 A taxa de lucro, do ponto de vista da totalidade (ou excluindo a possibilidade de “transferência de 
valor”) é a relação entre o mais-valor e o capital total adiantado. Pode ser expressa da seguinte forma: l’ = 
m/c+v. 
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mas apenas de uma não conformidade entre produção e apropriação do mais-valor, 

agora relacionada ao impulso do capital em direção às maiores lucratividades e seus 

efeitos do ponto de vista da composição do capital em cada um dos setores90. 

 

No capitalismo, as mercadorias não podem ser trocadas por preços correspondentes ao 

seu valor (salvo em situações excepcionais), pois isso significaria que capitais de 

mesma magnitude obteriam como regra lucratividades distintas. Alguma divergência de 

lucratividades obviamente ocorre (ou seja, existem capitais que lucram mais e outros 

que lucram menos), mas o que é apontado aqui é apenas que existe uma tendência de 

que os capitais se movam de setores menos lucrativos para os mais lucrativos (ou que os 

setores mais lucrativos recebam mais investimentos, o que dá no mesmo)91. O valor 

segue determinando os preços de produção na medida em que determina a massa de 

mais-valor a ser redistribuída no processo de formação da taxa geral de lucros, mas é a 

lucratividade (taxa de lucros) o que passa a ser o fator determinante do investimento 

(como uma “nova” mediação entre produção e necessidade social), e não apenas a 

relação custo-preço expressa de forma direta pela produtividade do trabalho média. 

 

Um jeito de entender o movimento que Marx busca descrever com a sua teoria dos 

preços de produção é tentar imaginar o que ocorreria caso a realidade do modo de 

produção capitalista fosse caracterizada por preços equivalentes aos valores, ou seja, 

que as mercadorias produzidas pelos distintos capitais fossem vendidas a preços 

correspondentes às quantidades de trabalho socialmente necessário para reproduzi-las 

no momento de sua venda. De acordo com Marx: 
[...] se as mercadorias se vendem por seus valores, então surgem, como foi 
desenvolvido, taxas de lucro muito diferentes nas diferentes esferas da 
produção, de acordo com a diferente composição orgânica das massas de 
capital nelas investidas. O capital, porém, retira-se de uma esfera com baixa 
taxa de lucro e se lança em outra, que proporciona lucro mais elevado. 
Mediante essa continua emigração e imigração, numa palavra, mediante sua 
distribuição entre as diversas esferas, conforme suba ou desça a taxa de lucro, 
ele ocasiona tal relação entre oferta e procura, que o lucro médio nas diversas 
esferas da produção se torna o mesmo e, por isso, os valores se transformam 
em preços de produção (MARX, 1983, III-1, p. 150). 

                                                 
90 Isto mostra que a expressão “transferência de valor”, embora seja muito utilizada, encerra certo grau de 
imprecisão. 
91 A existência de capitais ou setores que não participam do processo de formação da taxa geral de lucros 
em nada altera este fato. Segundo Marx, neste caso, “o lucro médio seria então calculado sobre a parte do 
capital social que entra no processo de equalização” (MARX, 1983, III-1, p. 136). Existem ainda formas 
distintas de participação neste processo, como o caso dos setores “tomadores de preços”, cuja 
lucratividade se baseia na taxa geral, mas que não contribuem para a sua formação. Este caso será visto 
adiante (seção 3.5). 
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Neste caso, como visto acima, dada uma taxa uniforme de mais-valia, cada capital 

obteria uma taxa de lucros diferente em função do peso do capital variável na sua 

composição. Nos setores de composição mais alta (maior c/v), a taxa de lucro seria em 

geral menor, enquanto nos setores de composição mais baixa ela seria em geral maior92. 

Mas se isto ocorresse então provavelmente os investimentos dos capitalistas seriam 

desencorajados nos setores de composição mais alta, e encorajados nos setores de 

composição mais baixa, que receberiam financiamento mais abundante, melhores 

ofertas de crédito etc. Com isso a produção aumentaria mais nos setores de composição 

mais baixa, o que significaria aumentos de oferta e, na medida em que a demanda não 

cresça na mesma proporção, consequentemente redução nos preços das mercadorias93. 

Ou seja, observar-se-ia um aumento da concorrência entre os capitais do setor. Com isso 

a lucratividade destes capitais também tenderia a se reduzir. Este processo não 

encontraria nenhum obstáculo para seguir ocorrendo até que a lucratividade média do 

setor de baixa composição se aproximasse da lucratividade média dos setores de 

composição mais alta. 

 

Generalizando este tipo de movimento temos então o processo de formação da taxa 

geral de lucros. Note-se aqui que o movimento descrito por Marx é completamente 

diverso daquele visualizado pela interpretação ricardiana de sua teoria (como em 

Bortkiewicz), e em especial pela tradição sraffiana. Conforme já apontado 

anteriormente94, para este tipo de interpretação trata-se de transformar um sistema 

completo de “valores” enquanto quantidades de trabalho (incorporado) igual para um 

sistema de preços de produção enquanto uma lucratividade setorial igual pro rata (a 

cada capital segundo sua magnitude numa mesma taxa média) mantidas as quantidades 

de valores de uso produzidos, ou seja, supondo a manutenção de determinada 
                                                 
92 Outros fatores que influenciariam na taxa de lucros, como o tempo requerido para a rotação do capital, 
são abstraídos aqui. Marx demonstrou nos capítulos 8 e 9 do livro III de O Capital que estes fatores não 
podem compensar as divergências de lucratividade que seriam geradas pelas diferenças de composição do 
capital para o caso em que os preços fossem equivalentes aos valores (ver Marx, 1983, III-1, caps. 8 e 9). 
93 Os preços referidos aqui são os preços de mercado, aqueles realmente pagos no ato de compra das 
mercadorias, de modo que não se trata aqui de alteração no valor das mercadorias (embora ainda haja 
mais mediações entre este nível de abstração e o nível mais concreto dos preços, algumas das quais serão 
vistas adiante). Este tipo de alteração nos valores das mercadorias a partir do movimento de formação da 
taxa geral de lucro é possível no caso de que a quantidade de trabalho para produzi-las caia em função da 
melhora das condições de produção e inovações possibilitadas pela maior quantidade de capitais 
disponíveis, ou então em função de uma alteração na composição do capital em determinado setor. Mas 
não é disso que trata a teoria dos preços de produção, dado que este aspecto já foi coberto pela análise do 
valor. 
94 Ver Foley (1982, p. 41-43). 
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quantidade física de mercadorias e que tanto oferta quanto demanda sigam inalteradas 

nos dois sistemas. Isto, do ponto de vista da teoria dos preços de produção de Marx 

seria absurdo porque o próprio processo de formação de uma taxa geral de lucros 

depende da modificação substancial constante na quantidade de valores de uso 

produzidos em razão de cada movimentação de capitais buscando maiores lucros. Se 

não houvesse estas modificações, a formação da taxa geral de lucros seria impossível. A 

interpretação ricardiana busca descrever uma “transformação” estática de valores em 

preços de produção, enquanto o processo de formação da taxa geral de lucros para Marx 

é um movimento dinâmico e contínuo. O movimento de formação da taxa geral de 

lucros é uma lei de tendência, e não um atrator rumo a qualquer tipo de “equilíbrio”. 

Segundo Marx: 
O movimento numa esfera da produção compensará o que se dá noutra, as 
influências se cruzam e se paralisam. [...] a subtaneidade, a multiplicidade e a 
duração diversa das oscilações nas diferentes esferas da produção fazem com 
que se compensem em parte em sua sucessão no tempo, de modo que a uma 
alta de preço siga uma baixa e vice-versa, que permaneçam, pois, limitadas à 
escala local, isto é, à esfera particular da produção; e, finalmente, que as 
diversas oscilações locais se neutralizem mutuamente. Dentro de cada esfera 
particular da produção ocorrem variações, desvios da taxa geral de lucro que, 
por um lado, se compensam em determinado período de tempo e, por isso, 
não repercutem na taxa geral de lucro; e que, por outro, não repercutem nela 
porque são anuladas por outras oscilações locais simultâneas. Uma vez que a 
taxa geral de lucro é determinada não apenas pela taxa média de lucro em 
cada esfera, mas também pela distribuição do capital global entre as diversas 
esferas particulares, e como essa distribuição varia permanentemente, isso 
constitui outra causa permanente da variação na taxa geral de lucro - mas 
uma causa permanente que, por sua vez, em virtude da natureza ininterrupta e 
universal desse movimento, em grande parte paralisa a si mesma (MARX, 
1983, III-1, p. 131). 
 

Sendo assim, a divergência entre produção e apropriação de valor referente ao processo 

de formação da taxa geral de lucros e dos preços de produção corresponde na realidade 

a um movimento de modificação constante tanto nas quantidades produzidas quanto nas 

quantidades demandadas de mercadorias que resulta do movimento intersetorial do 

capital, de seu impulso em busca de maiores lucros95. Esta modificação é a base do que 

chamamos anteriormente de “transferências de valor intersetoriais”, que pode ser vista 

como o seu resultado do ponto de vista da dialética produção-apropriação. 

 

                                                 
95 “A contínua equalização das contínuas desigualdades realiza-se tanto mais rapidamente: 1) quanto mais 
móvel for o capital, isto é, quanto mais facilmente puder ser transferido de uma esfera e de um lugar para 
outro, e 2) quanto mais rapidamente a força de trabalho puder ser lançada de uma esfera para outra e de 
um local de produção para outro” (MARX, 1983, III-1, p. 150). 
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Uma implicação fundamental da teoria dos preços de produção de Marx é que, no nível 

de abstração dos preços de produção, existe uma tripla igualdade: a) entre o valor total 

das mercadorias e entre os preços de produção totais; b) entre o mais-valor total e os 

lucros totais (o que também significa que o valor adicionado total é igual em termos de 

valores e de preços de produção); c) entre a taxa de lucros medida em termos de valor e 

a taxa de lucros em termos de preços de produção (dado que a primeira determina a 

segunda). 

 

Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que aqui estão abstraídas as flutuações da 

relação oferta-demanda que não sejam resultado do próprio processo de formação da 

taxa geral de lucros, bem como outras determinações mais concretas (como preços de 

monopólio etc.). Então, as igualdades existentes no nível da totalidade, para Marx, são 

na verdade igualdades entre estes dois níveis de abstração (valor e preço de produção), e 

não entre um nível de abstração do valor e a realidade concreta (dos preços de mercado 

efetivamente praticados). 

 

É desta forma que deve ser entendida a igualdade entre mais-valor produzido e aquilo 

que é apropriado como lucros, ou melhor, aquilo que seria apropriado pelos capitalistas 

idealmente, ao abstrair as determinações mais concretas que aqui não são ainda 

consideradas. 

 

Em segundo lugar, a relação entre preços de produção e valor, além de uma relação 

entre níveis de abstração, é também uma relação entre um movimento e seu fator causal 

determinante. A contraposição de dois movimentos distintos e contraditórios do capital 

que compartilham a mesma causa é o que está por trás da igualdade no nível da 

totalidade entre valores e preços de produção. Por um lado, há o movimento de auto 

expansão com aumento de produtividade, o movimento posto pela própria natureza da 

produção capitalista enquanto compra e utilização produtiva da força de trabalho com 

vistas à valorização do valor, que impele o tempo todo à introdução de novos valores 

que recorrem à utilização de trabalho dentro do processo de produção para se valorizar, 

assim se tornando também capitais. Por outro lado, esse movimento necessariamente 

gera desigualdades setoriais do ponto de vista da lucratividade, gerando um contra-

movimento de capitais que dá origem ao processo de formação da taxa geral de lucros. 

Só faz sentido pensar no segundo movimento se existir algo anterior a ele (em termos 
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lógicos), que o tempo todo opera no sentido de violar qualquer igualdade das taxas de 

lucro médias entre os setores. Este algo é a produção do mais-valor e seu movimento. 

Este movimento não obedece a qualquer critério de lucratividade pro rata, mas a um 

critério de igualdade do trabalho, do trabalho em geral, estabelecido pela constituição do 

processo de trabalho num momento do processo de valorização. 

 

Em terceiro lugar, o que Marx tem em mente com as noções de igualdade entre valor e 

preços de produção, e entre mais-valor e lucros, são igualdades para dado nível das 

forças produtivas. Ou seja, não se trata de uma igualdade entre um suposto momento de 

gênese do processo de formação da taxa geral de lucros e um momento final no qual ela 

está completamente formada, mas uma igualdade em cada momento particular, para 

dado nível das forças produtivas (ou da capacidade de produção efetivamente utilizada). 

Justamente porque como visto anteriormente, o processo de formação da taxa de lucros 

aparece como uma alteração das quantidades produzidas e demandadas de valores de 

uso, ou seja, como uma deformação da relação oferta-demanda, cujo patamar de 

neutralidade (ou seja, o nível onde se neutralizam mutuamente) do ponto de vista dos 

setores se altera para um que viabilize a formação da taxa média de lucros, 

independente das quantidades de valores de uso produzidas em cada caso. Em outras 

palavras: trata-se de uma igualdade, em cada momento dado, do valor de troca em 

termos de trabalho humano indiferenciado (c + v + m’v) e em termos de preços que 

equalizam as taxas de lucro pelas médias setoriais (c + v + l’(c + v)). A cada momento 

de seu movimento, ambas as somas sempre se alteram constantemente, sempre no 

mesmo sentido, porque representam sempre a mesma quantidade de trabalho (na 

totalidade), ainda que em diferentes cardinalidades96. 

 

Foi visto que o movimento intersetorial de capitais só pode continuar até o ponto onde 

uma igualdade das taxas de lucro entre os setores (em média) seja estabelecida. Isso 

mostra que o patamar dessa taxa (de sua média) é anterior em termos lógicos à sua 

formação pela via do impulso dos capitais em direção ao maior lucro, por mais 

complexa que possa ser esta determinação. 

 
                                                 
96 Seguimos aqui a interpretação de R. Carcanholo: “Para o total da produção do sistema (por exemplo, 
anual) valor e preço de produção são iguais em magnitude e mais, identificam-se em conceito (pois, nesse 
caso, produção é igual à apropriação). Por isso, devem, necessariamente, possuir a mesma unidade de 
medida” (CARCANHOLO, 1996, p. 6). 
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A mera existência de setores onde ocorre uma grande lucratividade põe necessariamente 

em marcha um movimento de capitais que atua no sentido de (re)estabelecer uma 

lucratividade média. Esse tipo de fenômeno, facilmente observável na realidade, não 

prova em si a existência de uma igualdade entre as instâncias dos valores e dos preços 

de produção, mas sua análise mostra que apenas a partir da teoria do valor-trabalho é 

possível uma explicação racional para o seu movimento, em especial para o patamar dos 

preços e da taxa de lucros. 

 

Imaginemos a existência de um novo setor produtivo. No início, apenas um pequeno 

grupo de empresas fornecem este tipo de mercadoria. Surge uma demanda grande por 

ela, e estas empresas acabam vendendo suas mercadorias muito acima do valor-trabalho 

delas, o que é explicado meramente pela divergência oferta-demanda. 

 

Entretanto, a alta lucratividade deste pequeno grupo de empresas gera um impulso de 

capitais em direção à produção deste tipo de mercadoria. Novas empresas são abertas e / 

ou uma grande quantidade de crédito é disponibilizada para as que já estavam 

estabelecidas. Este movimento aumenta a produção até certo ponto, onde, segundo a 

teoria econômica mainstream, a “oferta coincide com a demanda”. Mas que ponto é 

esse? Viu-se que segundo a teoria dos preços de produção de Marx, esse ponto é aquele 

onde a lucratividade média no setor em questão se aproxima ou se iguala à lucratividade 

média do capital social total. A cada nível de preços, existe certa oferta e certa demanda. 

O que explica então por que esta coincidência ocorre exatamente num determinado 

nível de preços, e não em outro qualquer, é que no nível em questão a lucratividade 

capitais do setor analisado se aproxima da lucratividade média do capital social. Mas até 

aqui só fizemos transpor o problema para outro nível, é preciso explicar o que determina 

que este nível de lucratividade média seja, digamos, 10% e não 20% ou 30%. Essa é 

uma tarefa fundamental de qualquer teorização sobre a sociedade capitalista. 

 

Na teoria de Marx este nível é determinado pelo mais-valor total produzido pelo 

conjunto dos capitais segundo o critério do valor, ou seja, segundo o critério do trabalho 

humano em geral, do trabalho abstrato, e tem sua magnitude determinada pelo critério 

do trabalho socialmente necessário. Para ser mais preciso, o nível da taxa de lucros é 

determinado pela relação entre este mais-valor total e o capital total investido em 

determinado período, o que é outra forma de descrever a relação entre o trabalho vivo 
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total – menos sua parcela consumida pelos trabalhadores na forma de salários - e o 

trabalho morto total que foi utilizado produtivamente durante o processo de valorização. 

 

Desde este ponto de vista é possível afirmar que não são os movimentos relação oferta-

demanda que oferecem explicação fundamental para os movimentos do valor e dos 

preços de produção. Obviamente, estes movimentos de divergência oferta-demanda 

obedecem a determinações diversas, algumas delas completamente externas a qualquer 

teorização sobre as leis de movimento fundamentais do modo de produção capitalista, e 

que influenciam nos movimentos dos preços etc. Mas do ponto de vista dos seus 

fundamentos gerais (daquilo que corresponde a sua regularidade enquanto movimento 

contraditório) são os movimentos do valor e, a partir dele, os contra movimentos de 

formação dos preços de produção, que oferecem as explicações fundamentais dos 

movimentos da relação oferta-demanda. 

 

Não é, portanto, a igualdade oferta-demanda que determina o patamar dos lucros, mas o 

patamar do mais-valor total que determina o lucro médio, e por sua vez, o patamar da 

igualdade (mais precisamente, da neutralidade) oferta-demanda que corresponde a esta 

taxa média de lucros. 

 

A teoria marxista é a única teoria que permite uma explicação racional deste nível 

médio de lucratividade social a partir do valor-trabalho, ou seja, partindo do 

reconhecimento de que o valor e o mais-valor precisam surgir do trabalho, conforme 

ficou comprovado quando da análise do valor. Este aspecto difere substancialmente da 

visão de Ricardo, por exemplo, que quando se refere à taxa geral de lucros toma-a como 

dada, ou mesmo da tradição sraffiana, onde a determinação da taxa de lucros depende 

de outras determinantes que não o valor-trabalho das mercadorias (em termos de tempo 

de trabalho), e depende de uma série de outras suposições. 

 

Vejamos agora quais as implicações da teoria dos preços de produção para a dimensão 

da particularidade dos capitais, ou seja, para a dialética entre produção e apropriação de 

valor do ponto de vista intersetorial. 

 

Por ser uma categoria de mediação, o preço de produção apresenta uma dimensão em 

termos essenciais (em termos de horas-trabalho), a mais reconhecida, mas também tem 
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outra dimensão aparente (preços). A primeira diz respeito à totalidade dos capitais. A 

segunda a capitais individuais. Do ponto de vista da particularidade, os capitalistas 

individuais saem do processo produtivo com um preço esperado (ideal), buscando obter 

ao menos uma lucratividade média. Isto inclui também os desvios dessa tendência 

como, por exemplo, quando uma circunstância excepcional da demanda permite a 

marcação de preços que permitam lucros acima da média. Mesmo neste caso é a 

lucratividade média o referencial que permite identificar a existência de um superlucro. 

Esta forma de determinação é a característica do preço de produção na segunda 

dimensão, da particularidade. 

 

Além disso, uma vez considerada a formação da taxa geral de lucros e dos preços de 

produção, então os capitais que operam nos setores onde a composição do capital esteja 

abaixo da composição do capital social médio (c/v setor < c/v média ou na totalidade) se 

apropriarão de menos mais-valor do que produziram; já nos setores onde a composição 

esteja maior do que a média (c/v setor > c/v média ou na totalidade) os capitais se 

apropriarão de uma quantidade maior de mais-valor do que produziram. Algo ainda 

mais interessante ocorre nos setores onde a composição do capital se iguale a 

composição média. Nestes setores, o mais-valor produzido coincide com os lucros 

apropriados pelos capitalistas. Sendo assim, neles o valor das mercadorias (c+v+m ou 

c+v+m’v) se iguala ao preço de produção (c+v+l’(c+v)). Desta forma, estes setores são, 

em certo sentido, representativos da produção capitalista na totalidade. 

 

Há ainda uma implicação mais profunda que se refere a uma modificação no critério de 

igualdade entre oferta e demanda. Foi visto no capítulo 1 (seção 1.4) que a condição de 

igualdade oferta-demanda do ponto de vista do valor era que as mercadorias se 

trocassem a uma taxa equivalente à média da quantidade de trabalho necessária para a 

sua reprodução, pois apenas neste nível a sinalização para a produção deste tipo de 

mercadoria seria “neutra” (ou seja, não apontaria no sentido nem da ampliação, nem da 

redução da produção deste tipo de mercadoria). Tratava-se, portanto, de que o valor de 

troca das mercadorias se igualasse a uma média de produtividade de trabalho para 

reproduzi-la (no momento de sua venda). 

 

Uma vez considerada a formação dos preços de produção, esta condição de neutralidade 

na relação oferta-demanda se altera. Ela passa a ocorrer apenas quando a taxa de lucros 
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setorial se iguala à taxa média, e, deste modo, deixa de existir qualquer sinalização para 

o impulso de capitais no sentido da obtenção de maiores lucros relacionada através da 

mobilidade intrasetorial ou da ampliação / redução da produção no setor97. Sendo assim, 

abstraídas outras determinações que influenciem na taxa de lucros dentro de um setor 

(como o número de rotações do capital etc.), os preços de mercado que correspondam a 

um valor de troca determinado pelo preço de produção num setor onde a composição do 

capital esteja abaixo da composição média necessariamente deverão ser mais baixos do 

que aqueles preços de mercado que corresponderiam a um valor de troca determinado 

pelo valor das mercadorias (a referência aqui é o conjunto das mercadorias produzidas 

pelos capitais que operam no setor, e não os preços individuais). Pela mesma razão, 

ocorre justamente o oposto num setor onde a composição do capital esteja acima da 

composição média. 

 

Ao compreender as coisas dessa forma percebe-se que o que aparece como um 

“equilíbrio” oferta-demanda é na realidade, do ponto de vista do valor, uma 

desigualdade, um “desequilíbrio” das quantidades de trabalho socialmente necessário 

intercambiadas entre os setores. Esta desigualdade ou desequilíbrio é possibilitada pelo 

movimento do capital em direção a maiores lucratividades. Sendo assim, o processo de 

formação da taxa de lucros e dos preços de produção equivale na realidade a uma 

modificação no patamar regulador da neutralidade da relação oferta-demanda, que de 

uma igualdade de trabalho socialmente necessário evolui (em termos lógicos) para uma 

igualdade de lucratividade setorial média. É apenas em decorrência dessa modificação 

ou deformação tanto na oferta quanto na demanda por mercadorias, ou seja, na 

modificação do seu patamar de neutralidade para um patamar correspondente à 

formação da taxa geral de lucros, que o critério do valor, da igualdade de trabalhos 

socialmente necessários nas mercadorias que são intercambiadas é substituído pelo 

critério da igualdade da lucratividade setorial média pro rata. O movimento de 

formação da taxa geral de lucros se dá de tal forma que ele permanentemente opera no 

sentido de negar a igualdade de trabalhos socialmente necessários das mercadorias 

intercambiadas para afirmar a igualdade de taxas de lucros setoriais médias. Em outras 

palavras, o movimento de formação da taxa geral de lucros consiste numa deformação 

                                                 
97 O ponto aqui é apenas que podem existir sinalizações de outros setores (nos quais a lucratividade esteja 
abaixo ou acima da taxa média) e que venham a afetar os setores onde a lucratividade se aproxima da 
média. A descrição aqui é das condições setoriais de neutralidade da relação oferta-demanda. 
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da relação oferta-demanda, para um patamar distinto do que ocorreria caso ele não 

existisse. 

 

Outra modificação decorrente da consideração da formação dos preços de produção diz 

respeito aos preços de custo das mercadorias. A categoria preço de custo refere-se ao 

trabalho pago existente nas mercadorias, ou seja, à soma entre capital constante e capital 

variável nelas existente (desconsiderando o mais-valor ou o lucro a ser apropriado). 

Logo: preço de custo = c + v (MARX, 1983, III-1, cap. 1). No que foi dito até aqui, 

apenas a modificação relacionada ao mais-valor foi considerada. Mas também as 

mercadorias que entram no processo de produção como capital constante (como as 

matérias primas, máquinas e ferramentas etc.)98, não poderiam ter sido compradas pelo 

capitalista por preços correspondentes aos seus valores, mas por preços que foram 

também modificados pela formação dos preços de produção. Desta forma, diferentes 

composições do capital nos setores que fornecem tais mercadorias introduzem desvios 

em relação aos valores, que correspondem ao processo de formação da taxa geral de 

lucros e dos preços de produção em cada uma de suas respectivas esferas ou setores 

produtivos. 

 

Sendo assim, segundo Marx, “em cada esfera particular da produção, o preço de 

produção das mercadorias pode sofrer mudanças de grandeza”, de acordo com os 

seguintes critérios: 
1) com valor constante das mercadorias (de modo que, depois como antes, o 
mesmo quantum de trabalho morto e vivo entra em sua produção), em 
consequência de uma variação na taxa geral de lucro, independente da esfera 
particular da produção; 
2) com taxa geral de lucro constante, em virtude de uma variação de valor, 
seja na própria esfera particular da produção, decorrente de mudança técnica, 
seja em consequência de uma variação de valor das mercadorias que entram 
como elementos constitutivos em seu capital constante; 
3) finalmente, pela ação combinada de ambas as circunstâncias (MARX, 
1983, III-1, p. 129). 

                                                 
98 O mesmo não se aplica ao capital variável dado que, até o presente, a mercadoria força de trabalho não 
é fornecida por nenhum setor capitalista ao mercado, mas pelos próprios trabalhadores, de modo que não 
parece ser possível falar numa “produção capitalista de força de trabalho”. A mercadoria força de 
trabalho, embora essencial para a existência do modo de produção capitalista, aparece para o mercado na 
forma descrita por Marx como circulação simples (M-D-M), e não na forma da circulação capitalista (D-
M-D’). Este simples fato, facilmente demonstrável, revela algumas das dificuldades das teorias do 
“capital humano”, bem como as de correntes neoricardianas / sraffianas, que em suas tentativas de montar 
sistemas do tipo “n x n”, com a força de trabalho sendo comprada e produzida como qualquer outra 
mercadoria, acabam sendo forçados a substituí-la por uma “proxy”, em geral o trigo (esse sim uma 
mercadoria produzida através do emprego de capitais), entretanto sem com isso reduzir sua inadequação 
teórica.  
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De qualquer forma, estas alterações correspondem a alterações no valor, ou mais 

precisamente na relação entre a massa global de mais-valor produzido e a massa global 

de capitais empregados, que resulta em alterações na redistribuição do mais-valor total 

entre os distintos setores e, dentro destes, entre os distintos capitais. Conforme aponta 

Rubin (1980, p. 254), ao demonstrar a relação causal entre as alterações no valor das 

mercadorias (alterações na quantidade de trabalho socialmente necessário para sua 

reprodução) e as alterações nos custos de produção (na soma c+v), e assim 

necessariamente em seus preços de produção (c+v+l’(c+v)), Marx é capaz de 

demonstrar a maneira que os preços de produção são determinados causalmente pelos 

valores. Para Marx: 
Por conseguinte, para os lucros serem iguais como percentagem sobre o 
capital durante um ano, por exemplo, de modo que capitais de igual 
magnitude em períodos iguais deem lucros iguais, os preços têm de diferir 
dos valores das mercadorias. Esses preços de custo de todas as mercadorias, 
tomados em conjunto, atingem soma igual ao valor delas. Do mesmo modo, a 
totalidade do lucro será igual à totalidade da mais valia que esses capitais em 
conjunto proporcionam durante um ano, por exemplo. O lucro médio, e em 
consequência também os preços de custo, ficaria no domínio da pura 
imaginação e da inconsistência, se não tomássemos por base a definição do 
valor. O nivelamento das mais-valias nos diferentes ramos em nada muda a 
magnitude absoluta da totalidade da mais-valia, mas altera a sua repartição 
pelos diferentes ramos. Já a determinação dessa própria mais-valia tem por 
única origem a determinação do valor pelo tempo de trabalho. Sem este, o 
preço médio é preço médio de nada, mera fantasia. E então poderia ser 
1000% ou 10%. (MARX, 1980, p. 622). 
 

Até aqui se considerou que o impulso dos capitais em busca de maior lucratividade seria 

o suficiente para produzir a formação tendencial de uma taxa geral de lucros. Mas isto 

não está inteiramente correto. Na realidade, além de existir este impulso é necessário 

ainda mais um aspecto para que determinado setor participe do processo de formação da 

taxa geral de lucros: é necessário que existam sobrelucros que tenham origem no setor e 

que os capitalistas se apropriem desses sobrelucros, de modo que o movimento de 

aproximação da taxa de lucros setorial em direção à taxa geral seja determinado pela 

apropriação dos sobrelucros pelos capitais do setor, e por sua vez determine novos 

movimentos de entrada e saída de capitais. Caso outra forma de apropriação seja 

responsável pela redução dos níveis dos lucros dos capitalistas à taxa de lucros social 

média, então o setor em questão não participará do processo de formação da taxa geral, 

ainda que exista o impulso dos capitais no sentido das maiores lucratividades (este é o 

caso das “combinações extraordinárias” nas quais o valor de mercado é determinado 
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pelos capitais extremos e não pela média de produtividade). Este ponto será analisado 

adiante (seção 3.5 e cap. 5). 

3.3 – Determinação do valor pelo trabalho vivo, teoria dos preços 
de produção e a taxa de lucro 

O ponto a ser discutido aqui é a relação entre a interpretação das determinantes do valor 

apresentada no capítulo 1 e a teoria dos preços de produção.  

 

Em primeiro lugar, tanto o valor das mercadorias quanto seus preços de produção são 

determinados quantitativamente no momento do intercâmbio das mercadorias (pelas 

condições de produção vigentes neste momento), embora segundo critérios distintos. 

Mas a simultaneidade de sua determinação é apenas cronológica, em termos lógicos o 

valor antecede aos preços de produção (o que equivale a dizer que para que possa ser 

redistribuída segundo um critério distinto, determinada quantidade de mais-trabalho 

precisa primeiro existir). 

 

O valor das mercadorias, como já apontado anteriormente, é determinado pela 

quantidade de trabalho socialmente necessário para a sua reprodução no momento do 

intercâmbio. Esta pode ser expressa da seguinte forma: 

 

Valor = c + v + m  ou  Valor = c + v + m’v 

(onde c corresponde ao capital constante consumido na produção da mercadoria, v ao 

capital variável, e m ao mais-valor; m’ corresponde à taxa de mais-valia, que também 

pode ser expressa na relação m/v). 

 

Os preços de produção também são determinados pela quantidade de trabalho 

socialmente necessário para a reprodução da mercadoria no momento da sua venda, mas 

de forma modificada pelo processo de formação da taxa geral de lucros: 𝑃𝑃 = 𝑐 + 𝑣 + 𝑙′(𝑐 + 𝑣) 

 (onde l’ corresponde à taxa média de lucros). 

 

A taxa de lucros, por sua vez, do ponto de vista da totalidade (ou seja, abstraindo a 

possibilidade de “transferência de valor”), é a relação entre o mais-valor e o capital total 

adiantado. Pode ser expressa da seguinte forma (em relação ao capital social total): 
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Seja tratando-se de valores ou de preços de produção, a determinação quantitativa de 

todas as componentes ocorre no momento do intercâmbio, embora sua existência 

enquanto valor preceda o intercâmbio (enquanto potência, possibilidade). Marx defende 

esta posição de forma clara ao analisar as relações entre alterações na taxa de mais-valia 

e na taxa de lucros (cap. 7 do livro III de O Capital). 

 

Marx aponta neste trecho que as variações na taxa de lucro, a dada taxa de mais-valia, 

sempre decorrem de um aumento relativo ou absoluto na do mais-valor em relação aos 

custos de sua produção, ao capital global adiantado (MARX, 1996, III-1, p. 107). Desta 

forma, dados os pressupostos adotados neste trecho (dada a taxa de mais-valia, e 

abstraída a questão do capital fixo e da velocidade de rotação do capital), as variações 

na grandeza do capital não levariam a uma alteração na taxa de lucros (apenas na massa 

de lucros) caso a composição do capital, a relação entre c/v, mantenha-se constante. 

 

Entretanto, a grande parte das alterações no capital global adiantado ou é consequência 

de uma mudança no valor de uma de suas componentes, ou então causa de uma 

mudança na proporção entre as componentes do capital. Sendo assim, este tipo de 

alterações na grandeza do capital está em geral relacionado com alterações na taxa de 

lucro. 

 

O ponto que nos interessa aqui, entretanto, é que estas alterações na proporção entre as 

componentes do capital podem ocorrer após o processo de produção, fato que apenas 

comprova que a determinação do valor é um processo social. Como a validação social 

de um trabalho privado só se dá ex-post (no intercâmbio), a potência do valor 

individual99 só se confirma, ou não, como componente do trabalho social, no momento 

do intercâmbio, em face das condições de reprodução. Por exemplo, uma redução no 

valor de certas matérias primas, ou mesmo no valor da força de trabalho, pode levar a 

                                                 
99 O termo “valor individual” será utilizado ao longo desta tese deve ser lido com a seguinte ressalva: esta 
categoria constitui apenas uma referência teórica, que corresponde a um momento da determinação do 
valor. O valor, como visto anteriormente, é uma relação social, de modo que a ideia de um valor 
individual no máximo poderia expressar a contribuição de determinado produtor à determinação social 
desta categoria. Neste sentido, o valor individual não é de fato um valor, embora expresse um momento 
de sua constituição. 
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alterações no valor das mercadorias em estoque e que ainda não foram vendidas. Como 

o valor de cada mercadoria é determinado pelo trabalho socialmente necessário para a 

sua reprodução, alterações no valor das mercadorias que compõem o capital podem 

levar a alterações na relação c/v, o que a dada taxa de mais-valia significa alteração na 

relação entre o mais-valor total produzido e o capital total100 (conforme o momento do 

intercâmbio), e logo na taxa de lucros. Este é basicamente o ponto que Marx busca 

demonstrar no capítulo101. 

 

Sendo assim fica demonstrado que, para o autor, a determinação quantitativa do valor, 

dos preços de produção e da taxa de lucros só é possível tendo em vista as condições de 

reprodução no momento do intercâmbio das mercadorias. Todas estas categorias são 

determinadas na esfera da produção, ainda que no caso dos preços de produção os 

movimentos de capitais entre as esferas de produção sejam necessários para sua 

existência. Já a taxa de lucro é uma média do mais-valor produzido pelo capital de 

conjunto em relação à sua magnitude, o que ao mesmo tempo significa uma relação 

entre o mais-valor total e o capital adiantado total, de modo que a determinação do seu 

nível está inteiramente dada na esfera da produção, ainda que para a efetiva existência 

de um processo de nivelamento sejam necessários os movimentos dos capitais em busca 

de maiores lucros. 

3.4 – De volta ao “problema da transformação” 

A circunstância vista anteriormente, de que o preço de custo das mercadorias também 

seja alterado pela introdução dos preços de produção levou àquilo que chamamos até 

aqui de interpretação fisiológica do valor a todo um questionamento da teoria do valor 

de Marx. 

 
                                                 
100 Observe-se que o que se altera nesse caso são os valores das mercadorias componentes do valor (e 
consequentemente dos preços) da mercadoria final, e não o quantum de capital que já foi gasto pelos 
capitalistas em termos monetários. A alteração da taxa de lucros, assim, é decorrente da mudança na 
relação entre o mais-valor produzido (que se altera com as variações no valor nas componentes do capital 
e, consequentemente, com os preços) e o capital total adiantado (que é dado, em termos monetários, pelos 
gastos realizados pelo capitalista num momento anterior ao processo de produção). 
101 É interessante notar que no mesmo trecho Marx rejeita a possibilidade de que uma alteração no valor 
da mercadoria-dinheiro (como o ouro) possa levar a uma alteração na taxa de lucros com o argumento de 
que a mudança no valor do dinheiro levaria apenas a uma alteração nominal no valor das mercadorias, 
mas não na relação entre o mais-valor e o capital global adiantado, dado que a alteração nominal atingiria 
igualmente todas as componentes do capital (MARX, 1996, III-1, p. 106). Este ponto parece contribuir 
para afastar a possibilidade de uma interpretação quantitativista no que diz respeito à teoria monetária 
marxiana. 
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Autores desta tradição, em especial inclinados a uma leitura mais ricardiana da teoria de 

Marx, de Bortkiewicz a Steedman, veem valores e preços como dois “sistemas”, cuja 

determinação (teórica) precisaria ser simultânea. Para eles, Marx teria falhado em 

transformar os inputs do sistema de preços em preços de produção, e consequentemente 

falhou também ao usar uma taxa de lucros estabelecida no “sistema de valores” (ou seja, 

a taxa de lucro conforme a produção do mais-valor, anterior à sua redistribuição setorial 

dentro do processo de formação da taxa geral de lucros) como base para a determinação 

dos preços de produção no “sistema de preços”. A implicação aqui seria que a teoria dos 

preços de produção seria “logicamente inconsistente”: o infame problema da 

transformação. 

 

Não será feita aqui qualquer tentativa de “solução” de tal problema, ao menos não em 

seus próprios termos, nem tampouco será apresentada qualquer formulação operacional 

para a relação entre valor e preço de produção. O objetivo da seção é tão somente 

analisar brevemente as implicações da interpretação das determinantes quantitativas do 

valor apresentada no cap. 1 desta tese, ou seja, de que o valor seja quantitativamente 

determinado pelo trabalho socialmente necessário para a reprodução das mercadorias no 

momento do intercâmbio, para as possibilidades de formulação de tal “problema”. 

 

Em primeiro lugar é preciso ter em mente que todo o debate existente sobre o assim 

chamado problema da transformação refere-se à tentativa de transformação de valores 

determinados por quantidades de trabalho incorporado nas mercadorias, no momento de 

sua produção, em preços de produção determinados posteriormente, no momento da 

venda. Sendo assim, muito pouco desta discussão faz sentido para a interpretação aqui 

apresentada, uma vez que, conforme demonstrado acima, a determinação dos valores se 

dá no momento do intercâmbio, enquanto realização de um potencial posto pelo 

trabalho em termos de valores individuais, simultaneamente à dos preços de produção. 

 

Na medida em que apenas no momento do intercâmbio ocorre a realização do valor 

individual e sua quantificação enquanto valor social referenciado em suas condições de 

reprodução, então necessariamente também a massa total de mais-valor é determinada 

ou quantificada neste mesmo momento (digamos, referente a todas as mercadorias 

intercambiadas em determinado período), ainda que em termos lógicos seu 

estabelecimento ou produção anteceda, obviamente, sua realização. A relação entre essa 
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massa total de mais-valor e a massa de capitais consumidos102 em sua produção fornece 

as bases da taxa de lucro. A taxa de lucro obtida pela relação dessas magnitudes na 

totalidade permite o estabelecimento dos preços de produção. Embora a determinação 

destas categorias seja cronologicamente simultânea, ela precisa obedecer a esta ordem 

lógica. Esta é a única forma racional de reproduzir sua gênese. 

 

Em segundo lugar, é preciso notar que a composição dos preços de mercado das 

mercadorias no agregado é dada essencialmente por duas componentes: os preços das 

mercadorias que compõem o capital (preço de custo) e o mais-valor. 

 

A primeira componente do preço das mercadorias é o preço (de mercado) das 

mercadorias que compõem o capital (constante e variável). Estes preços sofrem 

alterações constantes em função de 1) Seus valores; 2) A taxa média de lucros (apenas o 

capital constante); e 3) Outros fatores mais concretos. Desta forma, em relação a esta 

primeira componente dos preços das mercadorias, não é necessária “transformação” 

alguma. Esta transformação já está feita, em qualquer momento dado, pelo mercado, 

pelos preços de mercado efetivamente praticados (para o que nos importa aqui, no 

momento da venda das mercadorias em cuja produção elas foram utilizadas). 

 

Não faz sentido algum buscar realizar uma “des-transformação” de todo o trabalho 

morto utilizado no processo de produção para tentar obter um “sistema completo”, ideal, 

de valores. Todas as mercadorias necessitam do consumo de alguma outra mercadoria 

(e em geral de mercadorias compostas de trabalho morto, com exceções) em sua 

produção. A obtenção destas mercadorias pelos capitalistas via de regra não pode ser 

externa ao modo de produção capitalista, precisa ser obtida de outros capitalistas. Sendo 

assim, não existem mercadorias disponíveis no mercado cujo valor de troca seja 

estabelecido de forma direta pelo seu valor-trabalho (mesmo que existam mercadorias 

produzidas por produtores não capitalistas, o seu valor é estabelecido por aquelas 

produzidas sob o modo de produção capitalista, exceto no caso excepcionalíssimo de 

                                                 
102 Outra forma de calcular a taxa de lucro, que também tem suas vantagens e desvantagens, seria 
considerar a massa de mais-valor apropriado (lucros) em relação com o capital total investido no período, 
e não apenas com o capital consumido no processo de produção. Neste caso, as taxas de lucro seriam 
mais baixas, e sua variação dependeria muito do peso relativo do capital fixo em face do capital circulante 
nos distintos setores. Na seção I do livro III d’O Capital, Marx é explícito ao argumentar que a taxa de 
lucro se calcula pelo total do capital ampliado, e não pelo capital consumido, ainda que o preço de 
produção tenha, no preço de custo, o capital constante consumido. 
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que elas sejam produzidas apenas sob relações não capitalistas). Todo o trabalho morto 

utilizado no processo de produção precisa ser comprado pelos capitalistas na forma em 

que aparece na realidade do mercado, em termos de um valor de troca que se expressa 

em preços monetários que já sofreram as modificações referentes ao processo de 

formação da taxa geral de lucros, entre outras. Sendo assim, a totalidade do trabalho 

morto utilizado no processo de produção num dado período entra no valor das 

mercadorias com todas as mediações e modificações que refletem as condições atuais 

das forças produtivas, ou seja, as condições do momento no qual as mercadorias são 

intercambiadas. 

 

O que significa então a afirmativa de que existe uma igualdade entre valores-trabalho e 

preços de produção na totalidade? Significa que na totalidade a soma de todo o trabalho 

vivo (que se divide entre trabalho necessário e trabalho excedente) e trabalho morto 

utilizada no processo de produção das mercadorias vendidas em dado período é igual a 

ela mesma avaliada nas forças produtivas correntes, ou seja, ponderada pela situação 

atual das forças produtivas, o que por sua vez também significa que, na totalidade, 

produção (a esfera da essência, do ponto de vista do valor) e apropriação correspondem 

uma à outra, que apenas o que é produzido pode ser objeto de apropriação. 

 

Formulando o “problema” nestes termos, fica claro que nenhuma distribuição do 

trabalho-vivo entre trabalho necessário e mais-trabalho, assim como nenhuma 

redistribuição do mais-valor entre os distintos capitais pode alterar essa relação global 

entre a soma total de trabalho vivo total e trabalho morto total e... ela mesma. O que 

temos aqui é uma identidade! Mas não uma identidade “teórica”, resultado de 

pressupostos irrealistas e sim uma identidade prática. Qualquer coisa é igual a si mesma 

em dado momento, independentemente do tipo de régua que se use para medi-la. Esta 

afirmativa segue válida ainda que as medições expressem cardinalidades (numerais) 

distintas em decorrência do uso de réguas distintas. Por isso, descobrir magnitudes 

distintas entre valores e preços é algo esperado, e não um “problema”. 

 

A soma referida acima em termos de valor-trabalho pode ser descrita como a soma da 

totalidade do tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de todas as 

mercadorias que compõem o capital constante, ponderada pela situação atual das forças 

produtivas e pelas modificações necessárias à sua obtenção através do mercado (de 
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outros capitalistas), com a totalidade de trabalho vivo socialmente necessário para 

produzir as mercadorias finais (a soma do trabalho necessário à reprodução dos salários 

com o trabalho excedente, ou o mais-trabalho). 

 

Em termos de preços de produção, tal soma pode ser descrita como a totalidade dos 

preços de produção das mercadorias que compõe o capital constante (também 

ponderada pelas forças produtivas atualizadas e pelas modificações do mercado) 

somada à totalidade do trabalho vivo socialmente necessário para a produção das 

mercadorias finais (soma dos salários com os lucros e demais formas nas quais se 

subdivide o mais-valor). 

 

Vejamos a questão em relação a cada uma das componentes do valor das mercadorias 

(capital constante, capital variável e mais-valor). 

 

Em relação ao capital constante, só faria sentido imaginar um “sistema completo de 

valores” como quer a interpretação (neo)ricardiana de Marx (de Bortkiewicz aos 

sraffianos, como Steedman) se a obtenção das mercadorias que compõem o capital 

constante se desse fora da produção capitalista, ou seja, de forma externa ao movimento 

de formação da taxa geral de lucros. A ideia de que é necessário algum tipo de 

transformação de valores-trabalho para preços de produção só faz sentido para a 

componente do valor das mercadorias estabelecida pela utilização produtiva da 

mercadoria força de trabalho, já que a determinação de sua participação na formação 

dos preços reflete o critério do trabalho humano em geral, do trabalho abstrato, em 

termos qualitativos, e do trabalho socialmente necessário em termos quantitativos. O 

capital constante, entretanto, só existe num “sistema de preços”, já contribui para o 

valor das mercadorias produzidas enquanto uma grandeza monetária, ainda que 

valorada de acordo com as condições de reprodução no momento da venda da 

mercadoria final. Isto ficará claro se for levado em consideração que o capital constante 

(seu valor) não contribui em nada para o mais-valor produzido, sendo apenas 

transferido pelo trabalho à mercadoria produzida. Segundo Marx: 
A magnitude da mais-valia [...] só depende do trabalho direto e não do 
desgaste do capital fixo, nem do valor da matéria-prima, nem de parte alguma 
do capital constante. 
Esse desgaste determina sem dúvida a proporção em que o capital fixo tem 
de ser reproduzido. (A produção deste depende ao mesmo tempo da formação 
de novo capital, da acumulação de capital). Mas o trabalho excedente 
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realizado na produção do capital fixo não influi na esfera de produção em que 
esse capital fixo entra como tal, o que também vale, por exemplo, para o 
trabalho excedente que entra na produção de matéria-prima. Antes, em todos 
os setores (agricultura, produção de máquinas, e manufatura) por igual vigora 
que a mais-valia só é determinada pela massa de trabalho empregada, uma 
vez dada a taxa de mais-valia, e pela taxa de mais-valia uma vez dada a 
massa de trabalho empregada (MARX, 1980, p. 490-491). 
 

Mesmo “soluções” mais recentes para o “problema” da transformação, como as 

propostas pela New Interpretation (FOLEY, 1982) e pela TSSI (KLIMAN, 2007), 

embora representem todas elas importantes avanços no que diz respeito à tentativa de 

formalização e operacionalização da teoria social de Marx (no sentido de uma 

aproximação com as proposições, pressupostos e categorias existentes na obra Marx, ao 

menos em comparação à leitura ricardiana de Marx proposta por autores como 

Bortkiewicz), também incorrem em dificuldades no que diz respeito a esta questão da 

contribuição do capital constante para o valor das mercadorias, quando examinadas à 

luz das considerações feitas aqui sobre as determinantes quantitativas do valor. 

 

No caso de Foley (1982), subsiste das interpretações neoricardianas a visão segundo a 

qual a participação do capital constante deve ser derivada de suas quantidades físicas103, 

primeiro num sistema de valores, hipotético, e depois num sistema de preços de 

produção. Na TSSI de Kliman (2007), este aspecto é bem mais desenvolvido. Kliman 

inicia a consideração da contribuição do capital constante para o valor das mercadorias 

falando em determinação pelos custos correntes (current costs) (KLIMAN, 2007, p. 21-

22). Entretanto, como apontado anteriormente, ao desenvolver de forma pormenorizada 

a questão Kliman (2007, p. 96) embora admita a existência de passagens na obra de 

Marx que favorecem outras interpretações104, Kliman argumenta que os custos de 

reprodução no início da produção (Pre-production reproduction costs), ou seja, a 

valoração destas mercadorias no momento em que elas são direcionadas ao processo de 

produção na condição de insumos, corresponderia mais fielmente aos diversos exemplos 

e exercícios nos quais Marx analisaria a contribuição do capital constante para o valor 

das mercadorias (KLIMAN, 2007, p. 97-105). 

                                                 
103 Conforme aponta Moseley (2016), não há relevância da questão da determinação da participação do 
capital constante nos valores / preços das mercadorias, ou seja, da questão current costs versus historical 
costs vista aqui, para a interpretação (neo)ricardiana de Marx (conf. Bortkiewicz), uma vez que dado seu 
caráter estático este tipo de interpretação supõe que tanto a tecnologia quanto o preço dos meios de 
produção devem manter-se constantes (MOSELEY, 2016, p. 21). Este debate, entretanto, permanece 
importante para aspectos dinâmicos, como a questão da lei tendencial da queda da taxa de lucros etc. 
Estes aspectos, por limitações de escopo entre outras, não serão tratados neste trabalho. 
104 Ver cap. 2, seção 2.3.2. 
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Uma formulação mais adequada para a consideração do capital constante na 

determinação do valor e dos preços de produção parece ser aquela apresentada por 

Moseley (2016). Moseley entende que as mercadorias que compõem o capital entram no 

preço final das mercadorias em cuja produção elas foram utilizadas na medida da 

quantia monetária que foi paga pelo capitalista por sua compra. Como apontado 

anteriormente, isto não está inteiramente correto, uma vez que o preço final das 

mercadorias pode variar em função da variação dos preços das mercadorias que foram 

utilizadas em sua produção como matérias primas como decorrência, em ambos os 

casos, de variações em seus valores. Moseley admite que toda variação nas condições 

de produção significaria também uma variação na quantia monetária correspondente à 

participação do capital constante nos preços das mercadorias (MOSELEY, 2016, p. 21), 

e defende que este montante atualizado, e não o correspondente ao pagamento original 

feito pelos capitalistas que é o relevante para a determinação do valor e dos preços 

(MOSELEY, 2016, p. 303-308), o que nos parece adequado. Moseley parece estar 

correto ainda quando afirma que não existe no caso das mercadorias que compõe o 

capital constante, qualquer “transformação” a ser feita. A contribuição destas 

mercadorias para o preço final da mercadoria em cuja produção elas foram utilizadas, 

entretanto, não se dá pelo quantum monetário adiantado pelos capitalistas, mas pelo 

equivalente aos preços monetários destas no momento da venda da mercadoria final. 

Apenas neste sentido tais preços podem ser “tomados como dados”. 

 

Vejamos agora a determinação do capital variável. A mercadoria força de trabalho, 

como já ressaltado por Mohun (1994), não é uma mercadoria produzida pelos 

capitalistas, mas um aspecto mercantilizado da existência humana, e seres humanos 

(ainda) não são produzidos dentro de nenhum processo de valorização (MOHUN, 1994, 

p. 400-401). Sendo assim, a força de trabalho aparece no mercado não como uma 

mercadoria produzida num processo capitalista de valorização, mas como mercadoria de 

circulação simples. Desta forma, não faz sentido pensar em formação de uma taxa 

média de lucros, ou em formação de preços de produção do ponto de vista da 

disponibilidade de força de trabalho (do “mercado de trabalho”). Como quer que se 

pense a determinação do valor da força de trabalho, não fará sentido algum imaginar 

uma necessidade de “transformação” de valores em preços de produção. A única 

questão relacionada à participação do valor da força de trabalho na determinação do 
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valor das mercadorias (e de seus preços de produção) é a relacionada à representação 

em termos monetários do valor da força de trabalho, ou seja, de como representar em 

termos monetários o tempo de trabalho socialmente necessário para a sua produção. 

Não afirmamos com isso que se trate de uma dificuldade menor, mas de algo que não 

tem relação alguma com uma “transformação” de valores em preços de produção nos 

termos propostos pela leitura ricardiana de Marx. 

 

Na realidade, toda a dificuldade que surge na interpretação ricardiana da contribuição da 

força de trabalho para o valor das mercadorias deriva da compreensão que substitui 

completamente o papel desempenhado pelo valor da força de trabalho por uma 

determinada “cesta de mercadorias” que corresponderiam ao salário. Mesmo que se 

considere esta hipótese aceitável, tal cesta poderia ser considerada apenas do ponto de 

vista de seus current costs monetários (tomados como dados)105, de maneira similar à 

forma apontada anteriormente para o capital constante. De qualquer maneira, nenhuma 

“transformação” seria necessária. 

 

Então, na realidade, tudo se resume a compreender a forma pela qual o mais-valor 

contribui para a formação dos preços das mercadorias. O mais-valor, como visto, 

corresponde ao trabalho social total que excede aquele trabalho necessário para repor os 

gastos com capital variável (valor da força de trabalho / salários), uma vez que o valor 

do capital constante consumido no processo de produção é apenas transferido às 

mercadorias finais “gratuitamente” pelo trabalho vivo. 

 

Como já visto, o processo de formação dos preços de produção pressupõe uma 

redistribuição (tendencial) do mais-valor produzido numa taxa de mais-valor constante 

para que seja apropriado de acordo com critério pro rata. Independentemente da forma 

em que se dê esta redistribuição, o mais-valor permanece o mesmo na totalidade. É um 

equívoco buscar derivar da discussão sobre a redistribuição do mais-valor entre os 

distintos setores relacionada ao processo de formação da taxa média de lucros 

explicações sobre as formas de determinação do valor das mercadorias. A compreensão 

deste processo pressupõe um grau de abstração mais alto da análise, no qual a 

                                                 
105 Esta é, aliás, a base das formulações propostas por Foley (1982), Duménil (1983), Mohun (1994) e 
Moseley (2016) para a contribuição da força de trabalho (logo do capital variável) à determinação do 
valor das mercadorias e dos preços, apesar de suas diferenças pontuais. 
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especificidade do processo de formação da taxa geral de lucros é um dos aspectos 

abstraídos. Sendo assim, do ponto de vista da totalidade, a única questão relevante do 

ponto de vista da “transformação” do mais-valor em lucros para viabilizar os preços de 

produção é a sua conversão em unidades monetárias. 

 

A fórmula através da qual Marx propõe entender o primeiro momento desta conversão 

de tempo de mais-trabalho em um quantum monetário, como visto anteriormente, é 

determinada pela produtividade do trabalho na indústria responsável pela produção da 

mercadoria-dinheiro (para uma economia onde exista dinheiro-mercadoria). O tempo de 

trabalho necessário para a reprodução de uma unidade da mercadoria-dinheiro (a 

unidade aqui é a unidade de massa que corresponde à unidade monetária utilizada – 

determinadas libras por hora, etc.) passa a servir como coeficiente de conversão de 

tempo de mais-trabalho em unidades monetárias (o equivalente ao conceito de MELT – 

Monetary Expression of Labour Time - e ao seu inverso, o valor do dinheiro). 

 

Não entraremos aqui na questão da determinação deste fator de conversão para um 

sistema monetário baseado em moeda fiduciária, ou no moderno sistema de crédito106. 

Faremos sobre isso apenas algumas considerações. 

 

Em primeiro lugar, o fato de que numa economia que utiliza dinheiro-mercadoria, o 

fator de conversão entre tempo de trabalho e unidades monetárias se dê pela 

produtividade da produção da mercadoria dinheiro, não significa que a teoria de Marx 

só sirva para este tipo de economia, nem que não exista a possibilidade de que uma 

economia capitalista possa existir sem alguma forma de conversibilidade entre a moeda 

utilizada e uma mercadoria-moeda. 

 

Como Marx aponta o próprio surgimento da moeda, na medida em que já pressupõe 

certo grau de desenvolvimento do intercâmbio e um poder ou autoridade central que a 

regule, já coloca a possibilidade da exacerbação de seu caráter simbólico. 

 

Desta forma, trata-se aqui de compreender o grau de transformação que efetivamente 

ocorre a partir do colapso do sistema de Bretton-Woods e da conversibilidade das 

                                                 
106 Desenvolvimentos neste sentido podem ser vistos em Moseley (2011) (conf. seção 2.4.2). Miranda 
(2018) também desenvolve uma discussão interessante sobre o assunto. 
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moedas internacionais em ouro. Este colapso significa de fato uma superação da forma 

moeda-mercadoria ou apenas uma transformação ou modificação das maneiras através 

das quais tal forma se impõe? Cabe lembrar aqui que em outros momentos da história a 

conversibilidade da moeda fiduciária em mercadoria-moeda foi abandonada, apenas 

para ser posteriormente reestabelecida. O período histórico entre o fim da 

conversibilidade em ouro do Dólar e das moedas mundiais em geral nos anos 1970 e o 

momento atual pode constituir apenas outra excepcionalidade histórica? Estas são 

importantes questões da teoria monetária marxista e sobre o capitalismo contemporâneo 

que precisam ser respondidas. 

 

Na realidade, nada do que apresentamos aqui fornece qualquer alteração substancial ao 

debate da “transformação de valores em preços de produção” em si, mas tão somente à 

relação entre a determinação quantitativa do valor e a determinação dos preços de 

produção. Entretanto, é possível um reposicionamento do debate a partir da 

consideração desta forma de determinação quantitativa do valor. Na realidade, tudo o 

que a crítica neoricardiana contra a teoria de Marx buscou apontar, através das centenas 

de exercícios, contas e demonstrações foi que a massa de trabalho utilizada no processo 

de produção deveria tornar-se algo quantitativamente diferente de si mesmo ao ser 

medida com uma régua diferente107, como se uma distância entre dois pontos mudasse 

ao ser utilizada uma unidade de medida diferente. 

 

Enquanto o marxismo (em especial o anglófono) se mantiver preso a uma concepção de 

valor determinado pelo trabalho incorporado no momento da produção das mercadorias, 

esse tipo de crítica poderá até ser considerada aceitável (ainda que incorreta). Mas ao se 

demonstrar que valor e preços de produção são diferentes formas de medir o mesmo 

objeto, a massa total de trabalho utilizada no processo de produção, avaliada e 

estabelecida no mesmo momento (o momento do intercâmbio) e tendo a mesma 

referência para a sua determinação (as forças produtivas operantes no momento da 

venda), fica exposta de forma clara a fragilidade desta crítica neoricardiana à teoria 

social de Marx. 

 
                                                 
107 Na realidade, a crítica neoricardiana aponta as dificuldades da transformação de valores em preços de 
produção do ponto de vista dos valores de uso, da produtividade física e da “taxa de lucro material” ou 
medida em termos de quantidade de produto, categorias cuja relevância é muito reduzida do ponto de 
vista da leitura aqui apresentada, do valor enquanto relação social. 
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No nível de abstração da teoria dos preços de produção este excedente para cada setor 

corresponde à relação entre a taxa média de lucros (m/c+v) e a massa total de capitais 

empregado no setor (ou seja, = c+v+l’(c+v) em termos dos capitais totais empregados 

em dado setor). Entretanto, veremos que esta determinação ainda sofre novas 

modificações. Para levar estas novas modificações em consideração será necessário 

antes revisitar a questão da determinação do valor social e a categoria valor de mercado. 

 

3.5 – A noção de valor de mercado 
 
A noção de valor de mercado aparece já no início do capítulo I do livro I d’O Capital, 

mas seu desenvolvimento específico, num nível de abstração mais concreto, ocorre 

apenas no capítulo X do livro III da obra. Esta categoria refere-se à circunstância de 

que, na produção mercantil, a mesma mercadoria (com algum grau de homogeneidade) 

tende a apresentar um preço “único”, ou seja, o mesmo preço para uma mesma espécie 

de mercadoria. 

 

É conhecido o fato de que o livro III não foi publicado pelo próprio Marx, mas 

postumamente por Friedrich Engels em base aos seus manuscritos em muitos casos 

inacabados ou que terminavam de forma reticente. Este fato, somado à dificuldade que 

o texto apresenta, contaminou ao longo dos anos o debate sobre esta categoria, levando 

diversos autores a não basear suas interpretações no próprio texto do capítulo, mas em 

conclusões gerais sobre o conjunto da obra de Marx. É claro que o problema também 

está relacionado com as dificuldades que o texto do capítulo coloca para um tipo 

específico de interpretação da obra de Marx. De qualquer forma, tudo isto gerou graves 

consequências: por um lado, passaram a existir diversas interpretações sobre a noção de 

valor de mercado e de suas implicações. Por outro, muito do debate entre os 

economistas marxistas passou ao largo do conteúdo do capítulo X do livro III, o que 

parece ter resultado em diversas deformações. 

 

A categoria valor de mercado não representa tanto um novo nível de abstração mais 

próximo do concreto (vis-à-vis o preço de produção), mas na verdade é um passo atrás 

para rever certos aspectos que foram abstraídos da análise do valor social. Trata-se da 

relação do valor social com diversas modificações postas tanto pela relação oferta-

demanda quanto pela formação dos preços de produção, e suas relações recíprocas, além 



148 
  

de algumas especificidades da formação do valor social que significam situações 

peculiares, “combinações extraordinárias” nas quais a condição de “neutralidade” da 

relação oferta-demanda na qual o valor-trabalho (TTSN) determina o valor de troca das 

mercadorias deixa de ser a média do valor social, para se aproximar dos valores 

individuais extremos. O valor de mercado, assim como os preços de produção, é um 

momento intermediário entre o valor social (o valor enquanto média de trabalhos 

socialmente necessários para a reprodução das mercadorias) e o preço de produção de 

mercado, que constitui uma espécie de “centro de gravitação” dos preços de mercado. 

 

Vimos anteriormente que, considerando preços-valores, ou seja, preços proporcionais 

aos valores-trabalho das mercadorias, sua determinação tendencial, aquela na qual a 

sinalização da relação oferta-demanda seja neutra, de igualdade, se daria em primeiro 

lugar pelo valor social, ou seja, pelo tempo de trabalho médio necessário para a 

reprodução da mercadoria no momento de sua venda. 

 

Para compreender melhor o significado disso é necessário agora fazer algumas 

considerações adicionais sobre a questão da relação oferta-demanda. 

 

Um objetivo fundamental de Marx é compreender em que consiste a igualdade oferta-

demanda dados os movimentos do valor social e o processo de formação da taxa média 

de lucros. Mas porque isso é importante? Não se trata aqui, de forma alguma, de uma 

teoria que suponha “equilíbrio” entre oferta e demanda, muito pelo contrário. Para 

Marx, a dissolução da unidade existente na troca direta de produtos posta pela 

circulação de mercadorias separa os atos de venda (para comprar) do posterior eventual 

ato de compra, que não precisa necessariamente ocorrer no momento seguinte, somada à 

possibilidade de que uma mercadoria lançada ao mercado não seja vendida, já 

determina a possibilidade de crises e leva a rejeição de qualquer equilíbrio necessário 

entre “compra e venda” (a la Say e Walras). A circulação de mercadorias não é, 

portanto, uma simples troca de produtos e já traz em si como possibilidade, a 

inexistência de equilíbrio entre produção social e necessidades sociais: 
Dois pontos aqui são característicos para o método da apologia 
economística. Primeiro, a identificação de circulação de mercadorias e a 
troca direta dos produtos por meio da simples abstração de suas diferenças. 
Segundo, a tentativa de escamotear as contradições do processo de produção 
capitalista ao dissolver as relações de seus agentes de produção nas relações 
simples que se originam da circulação de mercadorias. Produção de 
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mercadorias e circulação de mercadorias são, porém, fenômenos que 
pertencem aos mais diferentes modos de produção, embora com extensão e 
alcances diferentes. Não se sabe, portanto, ainda nada sobre a differentia 
specifica desses modos de produção e não se pode, assim, julgá-los, quando 
apenas as categorias abstratas da circulação de mercadorias que lhes são 
comuns são conhecidas. (MARX, 1996, I-1, p. 236). 

 
A transformação do processo de trabalho em um processo de valorização (ou seja, um 

processo de produção de mais-valor), característica do modo de produção capitalista, 

traz diversas determinações específicas. A inexistência de equilíbrio entre a produção 

social e a necessidade social deixará, nas condições postas pelo capital, de ser uma 

possibilidade para tornar-se regra, aparecendo qualquer tendência de “equilíbrio” apenas 

como um momento de seu movimento, cuja realização encontra-se constantemente 

impedida ou negada pelo próprio movimento: 
As diferentes esferas de produção procuram, em verdade, constantemente, 
pôr-se em equilíbrio, de um lado, ao dever produzir cada produtor de 
mercadorias um valor de uso, portanto, satisfazer uma necessidade social 
particular, mas a extensão dessas necessidades é quantitativamente diferente 
e um vínculo interno concatena as diferentes massas de necessidades num 
sistema naturalmente desenvolvido; por outro lado, a lei do valor das 
mercadorias determina quanto de todo tempo de trabalho disponível a 
sociedade pode despender para produzir cada espécie particular de 
mercadoria. Todavia, essa constante tendência das diferentes esferas de 
produção de se colocar em equilíbrio atua apenas como reação contra a 
contínua eliminação desse equilíbrio. A regra que se segue a priori e 
planejadamente na divisão do trabalho dentro da oficina atua na divisão do 
trabalho no interior da sociedade apenas a posteriori, como necessidade 
natural, interna, muda, perceptível nas flutuações barométricas dos preços de 
mercado, subjugando o desregrado arbítrio dos produtores de mercadorias. 
(MARX, 1996, I-1, p. 470). 

 
Apesar disso, em toda a análise de Marx até os últimos capítulos da seção II do livro III 

de O Capital, considera-se que exista equilíbrio entre oferta e demanda, de modo que as 

mercadorias sejam vendidas por seu valor, ou por seus preços-valores108. Por que Marx 

adota este procedimento? O interesse da análise é descobrir as legalidades por trás do 

movimento do capital, ou seja, suas tendências gerais. A descoberta de tais leis depende 

de que se possa isolar da análise os aspectos circunstanciais, de modo que tais 

tendências possam ser observadas “em sua forma pura”. Como esta forma pura não 

pode ser observada na realidade, a única forma de fazê-lo é através de um exercício 

mental no qual todas as determinações secundárias, não essenciais, são abstraídas: 

                                                 
108 Isso como regra geral. Existem, entretanto, exceções. A principal exceção ao que é afirmado aqui é o 
tratamento dado por Marx, no final do livro I, a questão da superpopulação relativa e do exército 
industrial de reserva (“lei geral da acumulação capitalista”), que já expressa uma desigualdade entre 
oferta e demanda pela força de trabalho, ao mesmo tempo em que coloca a possibilidade do intercâmbio 
da mercadoria força de trabalho por preços inferiores ao seu valor. 
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Quando procura e oferta coincidem, deixam de atuar, e justamente por isso a 
mercadoria é vendida por seu valor de mercado. Quando duas forças atuam 
igualmente em sentidos opostos, elas se anulam, não atuam exteriormente, e 
fenômenos que ocorrem nessas condições têm de ser explicados por outras 
causas e não pela intervenção dessas duas forças. Quando procura e oferta se 
anulam reciprocamente, deixam de explicar qualquer coisa, não atuam sobre 
o valor de mercado e nos deixam no escuro quanto ao motivo de o valor de 
mercado se expressar justamente nessa soma de dinheiro e em nenhuma 
outra. As leis internas reais da produção capitalista não podem 
evidentemente ser explicadas pela ação recíproca de procura e oferta (sem 
considerar a análise mais profunda, que não cabe aqui, dessas duas forças 
motrizes sociais) uma vez que essas leis só aparecem realizadas em sua 
forma pura quando procura e oferta deixam de atuar, isto é, coincidem. 
Procura e oferta de fato jamais coincidem, ou se alguma vez coincidirem, é 
por mera casualidade; Portanto, do ponto de vista científico, deve-se admitir 
esse evento como = 0, considerando-o como não ocorrido. Mas, na 
Economia Política, supõe-se que elas coincidem. Por quê? Para observar os 
fenômenos na figura que corresponde a sua lei, a seu conceito. Isto é, para 
observá-los independentemente da aparência provocada pelo movimento de 
oferta e procura. Por outro lado, para descobrir e, de certo modo, fixar a 
tendência real de seu movimento. Pois as desigualdades são de natureza 
antagônica, e uma vez que se sucedem continuamente, elas se compensam 
reciprocamente devido a seus sentidos opostos, a sua contradição. Se, por 
conseguinte, oferta e procura não coincidem em nenhum caso dado, suas 
desigualdades se sucedem de tal modo – e o resultado do desvio num sentido 
é provocar outro desvio em sentido oposto – que observando-se durante todo 
um período de tempo maior ou menor, oferta e procura coincidem 
continuamente; mas apenas como média do movimento passado e apenas 
como movimento contínuo de sua contradição (MARX, 1983, III-1, p. 146). 

 
Dito de outra forma: considera-se o “equilíbrio” como não ocorrido justamente porque 

as alterações na demanda e na oferta, ou seja, o seu movimento, não é mais do que a 

negação de qualquer equilíbrio. Este ponto é importante porque este critério é 

diametralmente oposto ao de todas as explicações subjetivas (e de muitas outras que se 

consideram objetivas também) para o valor, que consideram que o equilíbrio entre 

oferta e demanda efetivamente ocorre e desta tendência a equilíbrio permanente (como 

no caso do chamado market clearing etc.) deduz-se mecanismos diversos que explicam 

o próprio valor das mercadorias. 

 

Mas o critério de Marx também é radicalmente diferente de um tipo de crítica social 

que, tomando como ponto de partida da análise os “desequilíbrios” da realidade social, 

limita-se a recomendar intervenções por sua “correção”, mistificando a realidade ao 

imaginar uma “forma pura” de desenvolvimento capitalista na qual o capital é apartado 

de suas próprias contradições109. O que Marx quer é explicar como as contradições têm 

                                                 
109 Um exemplo deste tipo de crítica é aquela que afirma que para a teoria marxiana, apenas no caso de 
“equilíbrio” entre oferta e demanda o valor seria determinado pelo trabalho. Nesse caso, o que ocorre é 
uma confusão entre valor (ou valor de mercado) e valor de troca, ou entre a regularidade / legalidade dos 
fenômenos (essência) e sua forma de manifestação aparente (e eventualmente modificada). 
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sua origem no próprio movimento do capital, e de que forma o desenvolvimento lógico 

de suas leis internas (ou seja, seu movimento direcional), determina sua realidade 

objetiva. 

 

Um tratamento não mistificador da relação oferta-demanda exige certas precauções. A 

principal delas é a seguinte: se a abstração que recorre à igualação entre oferta e 

demanda tem por objetivo apenas permitir a observação do objeto (ainda que por 

“experimento em pensamento”) sem as perturbações postas por tais variações e se 

partimos da premissa de que “do ponto de vista científico” deve-se considerar o 

equilíbrio como “não ocorrido”, então, ainda que a análise parta de um nível de 

abstração que iguale a oferta à demanda, nenhuma explicação para a relação entre 

necessidade social e o valor das mercadorias obtida por este caminho poderá depender 

nem da presunção de que tal equilíbrio efetivamente ocorra, nem de que o desequilíbrio 

seja mera exceção, uma vez que estes aspectos são justamente aqueles nos quais a 

abstração feita para permitir a análise difere do objeto analisado110. 

 

Ao contrário da adoção de qualquer pressuposto sobre a relação oferta-demanda, Marx 

na realidade apresenta uma forma de explicar que o seu movimento, em especial as 

condições de sua neutralidade recíproca, decorre das tendências internas do próprio 

movimento do capital. 

 

Esta tendencialidade ou “historicidade direcional” do capital, ou seja, o fato de que seu 

movimento apresenta uma direção específica, pode ser ilustrado com a explicação dada 

por Marx para o que ele chama de mais-valia relativa. 

 

Marx chama de mais-valia relativa a redução da parte da jornada de trabalho necessária 

à recomposição do valor do capital variável, que pode aqui ser representado pelo 

equivalente monetário do valor das mercadorias de consumo dos trabalhadores, em 

termos proporcionais em relação ao total da jornada de trabalho, mantidos os demais 

fatores constantes (tanto a parte referente à transferência do valor do capital constante 

ao produto, como a jornada total em duração e em intensidade). Se esta redução ocorre, 
                                                 
110 Não se trata, portanto, de supor qualquer equilíbrio. As diversas análises marxistas que partem deste 
tipo de suposição incorrem neste tipo de mistificação, ou seja, obtém explicações para o real a partir de 
caraterísticas a ele atribuídas pelo processo de abstração, mas características que divergem de sua 
realidade concreta. 
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logo aumenta a parcela da jornada referente ao trabalho excedente (que corresponde à 

produção de mais-valor) e ao mesmo tempo aumenta a razão m/v (taxa de mais-valia). 

Obviamente, não é objetivo de nenhum capitalista individual aumentar a taxa geral de 

mais-valia, nem contribuir para tanto: “As tendências gerais e necessárias do capital 

devem ser diferenciadas de suas formas de manifestação” (MARX, 1996, I-1, p. 432). 

 

Mas reduzir salários de forma direta não é tarefa fácil dada à resistência dos 

trabalhadores, direitos conquistados, e às próprias necessidades da reprodução da força 

de trabalho etc. Além disso, a mera redução dos salários abaixo de seu valor implicaria, 

no caso d’O Capital, numa violação dos pressupostos do nível de abstração do livro I 

(de que as mercadorias, incluindo a força de trabalho, são em geral vendidas pelos seus 

valores)111. Logo, a forma de mais-valia relativa a ser examinada por Marx é aquela 

baseada na redução do valor das mercadorias que correspondem ao capital variável. Isto 

só ocorre quando um aumento da força produtiva atinge setores que produzam ou 

contribuam para produzir mercadorias que são meios de subsistência costumeiros ou 

que possam substituí-los. Também contam os setores que produzem meios de produção 

para tais mercadorias. Não entram, entretanto, setores que não produzem nem um nem 

outro, caso dos setores de bens de luxo e daqueles que auxiliam apenas na produção 

deste setor (MARX, 1983, I-1, p. 430-432). 

 

Retomemos o exemplo dado por Marx no capítulo X do livro I de O Capital. Marx 

inicia com um exemplo de mais-valia extraordinária (o que chamamos anteriormente de 

transferência de valor intersetorial) para chegar à mais-valia relativa. Determinado 

capitalista, na situação “a”, produz 12 peças de produto por dia. Supondo uma jornada 

de 12 horas, 1 hora de trabalho equivale à produção de uma peça, que vale $ 1 (seu 

valor individual = 1). Logo, o produto de 1 dia de trabalho (12h) é vendido por $ 12. 

Supondo que o valor de cada peça seja composto de $ 0,50 de capital constante (matéria 

prima, desgaste dos meios de produção etc.) mais $ 0,50 de trabalho novo adicionado 

pelo trabalhador e que o preço diário da força de trabalho seja $ 5, o tempo de trabalho 

necessário (jornada necessária para mera recomposição dos gastos) é de 10 horas (nas 
                                                 
111 A manutenção rigorosa destes pressupostos é importante para Marx, pois seu objetivo é demonstrar as 
tendências da sociedade capitalista, entre elas a de aumento da taxa de exploração dos trabalhadores, em 
seu funcionamento “normal”. Mas em diversos momentos Marx aponta que este tipo de recurso, a 
redução dos salários abaixo do seu valor, é cotidianamente utilizado pelos capitalistas e se torna 
especialmente importante em situações onde não haja outra forma de compensar quedas de lucratividade. 
Nestes casos, entretanto, não ocorre a mais-valia relativa. 
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quais se produz $ 10, $ 5 de “c” + $ 5 de “v”). O mais-trabalho, ou seja, a parcela da 

jornada onde se produz mais-valor é de 2 horas, já que nas primeiras 10 horas todo o 

trabalho vivo vai recompor o gasto com o salário – capital variável (“v”). O mais-valor 

produzido pode ser obtido pela seguinte subtração: Total de trabalho “novo” menos 

trabalho necessário (12 x $ 0,50 – 10 x $ 0,50 = $ 1)112, que equivale ao valor 

adicionado durante duas horas do processo de produção. Assim m (o mais-valor) = $ 1, 

e a taxa de mais-valia ou taxa de exploração (m/v) = 1/5.  
Tabela 3.2 - Situação “a” – Técnica antiga 

Capital 
constante 
(c) 

Capital 
variável 
(v) 

Número 
de 
produtos 

Valor total 
da 
produção (c 
+ v + m) 

Capital 
constante por 
produto 

Valor 
“novo” por 
produto 

Mais-
valor 
total (m) 

Composição do 
capital (c/v) 

Taxa de 
mais-
valia 
(m/v) 

6 5 12 12 0,5 0,5 1 6/5 1/5 
Fonte: elaboração do autor com dados de Marx (1983, I-1, Cap. X). 

 
Num segundo momento ocorre uma mudança no processo de produção (nova 

tecnologia, p. ex.). Agora na situação “b” com o mesmo capital se consegue produzir 24 

peças no mesmo período de 12 h, ou seja, 2 peças por hora. Cada peça continua 

absorvendo $ 0,5 de capital constante. Desta forma, na mesma jornada de 12 horas, 1 

hora de trabalho agora equivale à produção de duas peças, e o novo valor individual das 

mercadorias é $ 0,75 (0,5 c + 0,25 de trabalho novo, já que a mesma quantidade de 

trabalho agora gera 24 e não 12 peças). Supondo que o capitalista agora vende as 24 

peças por $ 20 (há uma pequena redução do preço devido ao aumento da oferta – cada 

uma sai por pouco menos de $ 1), O valor de “c” = 12 (0,5 * 24) o que corresponde a 

14,4 mercadorias (20/12 vezes 24/y  y = 14,4). Restam 9,6 mercadorias (que 

correspondem agora a $ 8). O preço da força de trabalho continua $ 5 (6 peças). Sobram 

$ 3 = m (mais-valor = $ 3). Logo, m/v = 3/5.  
Tabela 3.3 - Situação “b” – Técnica nova 

Capital 
constante 
(c) 

Capital 
variável 
(v) 

Número 
de 
produtos 

Valor total 
da 
produção (c 
+ v + m) 

Capital 
constante por 
produto 

Valor 
“novo” por 
produto 

Mais-
valor 
total (m) 

Composição do 
capital (c/v) 

Taxa de 
mais-
valia 
(m/v) 

12 5 24 20 0,5 0,25 3 12/5 3/5 
Fonte: elaboração do autor com dados de Marx (1983, I-1, Cap. X). 

                                                 
112 Nesta conta entra apenas o trabalho “novo”, seja ele para compensar o valor adiantado na forma de 
salários (v), seja o mais-valor (m). O capital constante “c” não entra aqui, pois este apenas tem o seu valor 
transferido para as mercadorias através do processo de trabalho. No exemplo em questão, Marx supõe que 
todo o valor do capital constante se transfere para as mercadorias em cada ciclo (não existe capital fixo), 
mas a consideração deste em nada mudaria o exemplo, já que ele precisaria ser somado antes e subtraído 
depois para se calcular o mais-valor. No caso do cálculo da taxa de lucro o volume do capital fixo torna-
se relevante. 
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Conclusão: Aumentaram taxa (de 1/5 para 3/5) e massa (de $ 1 para $ 3) de mais-valor 

do capitalista individual, devido à mais-valia extraordinária. Aqui Marx está supondo 

que agora existe uma demanda para 24 peças (ou seja, uma demanda maior do que 

antes), em que pese o preço ter caído um pouco (agora é de $ 20/24 e não mais de $ 1).  

 

Agora, passemos da mais-valia extraordinária para a mais-valia relativa. Supõe-se que 

não há alteração do valor do dinheiro. Se independentemente da divisão do produto-

valor de uma jornada de 12 horas entre trabalho necessário e trabalho excedente (ou 

entre v e m), seu total seja de $ 6 (v + m = 6, já descontado o capital constante), e se o 

valor da força de trabalho, que era = $ 5, cai para $ 3 devido à redução do valor das 

mercadorias possibilitada pelo aumento de produtividade, então, com v= $ 3, o mais-

valor diário ficaria = 6 - 3 (m = 3). Assim a nova taxa de mais-valia (m/v) seria igual a 

3/3 = 1 (maior do que nos dois casos anteriores). 

 

Por que a mais-valia relativa é uma tendência do capital? Em primeiro lugar, porque 

para o capitalista individual aumentar a força produtiva do trabalho tende a ser 

interessante já que, com a redução do custo unitário de suas mercadorias abaixo da 

média social (TTSN), ele pode obter mais-valia extraordinária113. Entretanto, como o 

capitalista fornecerá mais mercadorias (assumindo que haja um crescimento da 

demanda devido à redução do valor, mas que não é maior do que o crescimento da 

oferta – logo havendo uma recomposição da neutralidade O-D num novo patamar), ele 

precisará baixar um pouco o preço para vendê-las (abaixo do “valor social”, mais ainda 

acima de seu “valor individual”). Em segundo lugar, porque com isso os demais 

capitalistas do mesmo setor são impelidos a também aumentar a produtividade devido à 

concorrência, uma vez que as mesmas estão sendo vendidas mais barato (abaixo do seu 

valor individual com a técnica antiga)114. O resultado tendencial do processo é o 

desaparecimento da mais-valia extra obtida pelo capitalista “inovador”115 e um 

                                                 
113“[...] existe, portanto, para cada capitalista individual, motivo para baratear a mercadoria mediante 
aumento da força produtiva do trabalho”(MARX, 1996, I-1, p. 434). 
114“A mesma lei da determinação do valor pelo tempo de trabalho, que se fez sentir ao capitalista com o 
novo método na forma de ter que vender sua mercadoria abaixo do valor social, impele seus 
competidores, como lei coercitiva da concorrência, a aplicar o novo método de produção” (MARX, 1996, 
I-1, p. 435). 
115“aquela mais-valia extra desaparece tão logo se generaliza o novo modo de produção, pois com isso a 
diferença entre o valor individual das mercadorias mais baratas e o seu valor social desvanece” (MARX, 
1996, I-1, p. 435). Este fato, o de que a generalização da adoção de uma nova tecnologia mais que torna o 
trabalho mais produtivo faz desaparecer os sobrelucros que existiam quando a utilização de tal tecnologia 
era privilégio de poucos capitais, fato que ademais é reconhecido pelas mais diversas escolas de 
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estabelecimento de um novo valor social em níveis mais próximos do valor individual 

obtido com as técnicas mais avançadas. 

 

O “barateamento” geral das mercadorias em cuja produção ocorreu um aumento de 

produtividade do trabalho expressa um aumento de oferta possibilitado pelo aumento de 

produtividade (e depende também de que não haja um aumento da demanda mais do 

que proporcional a este aumento de produtividade). Então, em certo sentido, tal 

barateamento é expressão da relação oferta-demanda. Mas isto só é verdade na medida 

em que esta relação, ou mais precisamente o seu movimento, foi determinado pelo 

movimento do valor-capital, ilustrado pela busca da obtenção da mais-valia 

extraordinária e pela mais-valia relativa. 

 

Como forma específica de produção, a relação capitalista de produzir com o objetivo de 

obter mais-valor (D-M-D’) e não um mero valor de uso já implica numa tendência de 

auto expansão. Além disso, reconhecer a mais-valia relativa como tendência geral deste 

modo de produção, implica reconhecer que esta expansão se dará, tendencialmente, num 

movimento contínuo de aumento da força produtiva do trabalho (mas no sentido 

específico que possibilita um aumento da produção de mais-valor por trabalhador), logo 

da composição do capital (c/v) e da taxa de mais-valia (m/v). 

 

Além disso, sob outro ponto de vista, esta mesma tendência significa também um 

movimento permanente de produção de desigualdade entre oferta e demanda, de modo 

que qualquer equilíbrio oferta-demanda é permanentemente inviabilizado, em face do 

“barateamento” constante das mercadorias: a oferta cresce e fica maior que demanda, o 

valor unitário das mercadorias cai, e a demanda cresce a preços mais baixos, de modo 

que nem todo o aumento de produtividade em termos de valor individual é repassado 

aos preços etc. Há aqui uma consideração dinâmica de implicações importantes. Setores 

ou esferas da produção que aumentam mais a produtividade (reduzindo mais o valor de 

suas mercadorias) abrem a possibilidade de uma massificação do consumo de seus 

                                                                                                                                               
pensamento social, desmente completamente a interpretação de Marx segundo a qual capitais que operam 
com produtividade superior à média social produziriam mais valor do que aqueles que operam na média 
para quantidades de trabalho de mesma duração e intensidade, a chamada interpretação do trabalho de 
maior produtividade como trabalho potenciado presente, p. exemplo, na obra de Rolando Astarita 
(ASTARITA, 2009). Se esta interpretação estivesse correta, então a generalização do aumento de 
produtividade levaria a uma generalização dos sobrelucros correspondentes à mais-valia extra, e não ao 
seu desaparecimento. 
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produtos através do aumento de sua demanda, ao mesmo tempo em que os países (ou 

regiões) que aumentam mais rápido a produtividade também podem, como tendência, 

aumentar mais sua taxa de mais-valia, reduzindo o peso relativo dos salários. 

 

Sendo assim, sob o capitalismo, a relação oferta-demanda não explica nada além do seu 

movimento contínuo de recomposição. Quando a demanda cresce, os preços sobem, a 

lucratividade dos capitalistas cresce, mais capitais se deslocam para o setor em questão, 

a produção cresce (com ou sem aumento de produtividade), os preços caem, os lucros 

caem, e vice-versa. Esse movimento não pode explicar o valor. Quando estas duas 

forças coincidem, o reconhecimento de sua atuação recíproca não nos fornece qualquer 

explicação para o nível ou patamar desta coincidência. Além disso, como oferta e 

demanda podem coincidir em distintos níveis de valor (ainda que em períodos 

diferentes), isso também comprova que tal relação não pode explicar o valor nível do 

valor. Segundo Marx: 
Admite-se, pois, que, com dois natural prices diferentes da mesma 
mercadoria, em épocas diferentes, a procura e a oferta de cada vez podem 
coincidir e devem coincidir, se a mercadoria deve ser vendida por seu natural 
price. Como nas duas não há diferença na relação entre procura e oferta, mas 
há bem uma diferença na grandeza do próprio natural price, é evidente que 
este se determina independentemente de procura e oferta e, portanto, de 
modo algum pode ser determinado por estas (MARX, 1983, III-1, p. 148)116. 
 

Vejamos a determinação da demanda em termos mais específicos. Em primeiro lugar 

supor uma rigidez na demanda seria inadequado. As variações nos preços determinam 

variações na demanda. A determinação quantitativa das necessidades sociais é 

“completamente elástica e oscilante. Sua fixidez é mera aparência. Se os meios de 

subsistência fossem mais baratos ou os salários monetários mais altos, os trabalhadores 

comprariam mais e haveria maior necessidade social dessas espécies de mercadorias” 

(MARX, 1983, III-1, p. 145). Da mesma forma os capitalistas aumentariam o consumo 

de suas matérias primas (algodão, por exemplo, na indústria têxtil) no caso de seu preço 

cair, uma vez que isto implicaria num aumento de sua taxa de lucros (via economias no 

capital constante). Não influenciam aqui apenas os movimentos de produtividade dentro 

da uma mesma esfera determinada, mas também aqueles dentro de todas as esferas que 

                                                 
116Marx aqui está comentando de forma crítica passagem do autor de “Observations on Certain Verbal 
Disputes”, um texto apócrifo que ganhou certa popularidade na Economia Política Inglesa do século XIX. 
O que o autor se refere por natural price corresponde em geral, mutatis mutandis, o que para Marx seria o 
preço de produção. 
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produzem mercadorias que podem funcionar como substitutos, além daquelas que 

servem como matérias-primas ou meios de produção. 

 

Os principais determinantes da necessidade social solvente, ou da demanda conforme 

vista por Marx são, por um lado, os salários dos trabalhadores, lucros dos capitalistas e 

demais formas de rendimento nas quais se distribui o mais-valor117, e por outro, a 

produtividade do trabalho. 

 

Porém, tanto o movimento da produtividade quanto o movimento dos salários (ao 

menos em termos relativos - abstraída, evidentemente, sua componente social e política) 

e do mais-valor (do qual se originam as demais formas de rendimentos), estão, no modo 

de produção capitalista, subordinados ou subsumidos às tendências gerais deste modo 

de produção. A principal característica que pode ser deduzida daqui para a forma 

capitalista de determinação do movimento da demanda, é que tanto o movimento dos 

salários (ressalvada sua componente política), quanto o movimento do mais-valor (que 

está na origem das formas de rendimento das classes proprietárias, com os capitalistas, 

proprietários de terra, proprietários de capital monetário etc.), quanto o movimento da 

produtividade do trabalho, todos estão de forma contínua sendo determinados pelo 

movimento do valor-capital. Segundo Marx: 
Procura e oferta pressupõem a transformação do valor em valor de mercado, 
e à medida que ocorrem em base capitalista, à medida que as mercadorias são 
produtos do capital, elas pressupõem processos de produção capitalistas, 
portanto relações complicadas de modo bem diferente da mera compra e 
venda de mercadorias. Não se trata nesse caso da transformação formal do 
valor das mercadorias em preço, isto é, de uma simples alteração de forma; 
trata-se dos desvios quantitativos determinados dos preços de mercado em 
relação aos valores de mercado e ainda aos preços de produção. Na simples 
compra e venda basta que produtores de mercadorias se confrontem como 
tais. Procura e oferta, levando-se a análise mais longe, pressupõem a 
existência das diversas classes e frações de classes que repartem entre si a 
revenue global da sociedade e a consomem entre si como revenue, que 
portanto constituem a procura formada pela revenue; enquanto, por outro 
lado, para compreender a procura e a oferta formada entre si pelos produtores 
como tais, é mister compreender a estruturação global do processo de 
produção capitalista (MARX, 1983, III-1, p. 149). 
 

                                                 
117 “a ‘necessidade social’, isto é, o que regula o princípio da procura, é essencialmente condicionada pela 
relação das diversas classes entre si e por sua respectiva posição econômica, nomeadamente portanto, 
primeiro, pela proporção entre a mais-valia global e o salário e, segundo, pela proporção entre as diversas 
partes em que a mais-valia se divide (lucro, juros, renda fundiária, impostos etc.); e assim evidencia-se 
também mais uma vez que absolutamente nada pode ser explicado pela relação entre procura e oferta 
antes de a base sobre a qual esta relação atua estar desenvolvida” (MARX, 1983, III-1, p. 141). 
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Sendo assim, o movimento da demanda não pode determinar o movimento do valor. 

Mesmo quando a demanda parece determinar o valor na medida em que aumenta a 

necessidade imediata por certo produto, na realidade isto expressa algum tipo de 

alteração nas condições de produção: 
O caráter e a modificação da necessidade por um dado produto, ainda que 
basicamente uma exigência biológica, são determinados pelo 
desenvolvimento das forças produtivas, que pode ocorrer na dada esfera de 
produção ou em outras esferas; que pode ocorrer no presente ou num período 
histórico anterior. Marx não nega a influência do consumo sobre a produção 
nem as interações entre eles. Mas seu objetivo é encontrar a regularidade 
social nas modificações das necessidades, regularidade que pode ser 
explicada em termos da regularidade do desenvolvimento das forças 
produtivas (RUBIN, 1980, p. 213). 
 

Agora, passemos à análise da oferta. A sociedade deve pagar pelo que precisa, e este 

pagamento é efetuado com trabalho direcionado a cada um dos setores produtores de 

mercadorias na medida da necessidade existente. Mas a determinação da produção vai 

refletir tais “necessidades sociais” somente mediante diversas intermediações (dos 

movimentos da produtividade e eficiência, dos movimentos da taxa de lucro, além de 

outras causas como os monopólios etc.), e que, na maior parte dos casos, só podem ser 

auferidas a posteriori. Todos estes fatores, como já visto, também estão subordinados 

ao movimento do valor. Estas intermediações, sob o capitalismo, terminam por gerar 

tendências que, como visto anteriormente, passam a se sobrepor às necessidades sociais 

conforme defrontadas anteriormente, ou seja, passam a determinar tendencialmente as 

próprias necessidades sociais. É apenas por isso e, na medida da efetivação destas 

tendências, que “o intercâmbio, ou a venda das mercadorias por seu valor é o racional, a 

lei natural de seu equilíbrio; é a partir dele devem-se explicar os desvios, e não 

inversamente, a partir dos desvios, explicar a própria lei” (MARX, 1983, III-1, p. 145). 

 

Então, afinal, o que se pretende ao buscar compreender o nível no qual oferta e 

demanda coincidem, ou seja, aquele no qual ocorre sua sinalização para a determinação 

do valor (e dos preços) é neutra dada tal igualdade? Marx pretende com esta 

investigação justamente vislumbrar as circunstâncias nas quais outro fator que não a 

própria relação oferta-demanda precisa determinar o valor de troca das mercadorias. 

Nestas circunstâncias, dado que uma explicação para o valor das mercadorias derivada 

de suas características das mercadorias enquanto valores de uso está excluída por não 

ser possível retirar deste tipo de relação (homem - valor de uso) qualquer aspecto social, 

então resta apenas o trabalho na produção direcionada ao intercâmbio como 
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determinante do valor das mercadorias. Se existe igualdade oferta-demanda, então o 

valor deve ser determinado pelo trabalho. Com isso, torna-se possível analisar dentro 

dessas circunstâncias as modificações que tal determinação enquanto modificações 

observadas pelo próprio valor-trabalho em seu desenvolvimento lógico. Segundo Marx: 
Para que uma mercadoria seja vendida por seu valor de mercado, isto é, em 
proporção ao trabalho socialmente necessário nela contido, o quantum global 
de trabalho social que é empregado na massa global desta espécie de 
mercadoria tem de corresponder ao quantum da necessidade social dela, isto 
é, da necessidade social solvente. A concorrência, as flutuações dos preços de 
mercado, as quais correspondem às flutuações da relação entre procura e 
oferta, procuram constantemente reduzir a esta medida o quantum global de 
trabalho empregado em cada espécie de mercadoria (MARX, 1983, III-1, p. 
148). 

 

O que significa então dizer que é o valor-trabalho social médio, a média de tempos de 

trabalho necessários para reproduzir uma mercadoria que determina o seu valor? 

Significa que apenas nesta configuração, dos tempos médios de trabalho socialmente 

necessário, o trabalho determina o valor de troca das mercadorias118. Em qualquer 

outra configuração, ou seja, caso o valor de troca das mercadorias divirja deste TTSN 

médio, sempre haverá uma desigualdade entre o valor de troca (total) e a quantidade de 

trabalho social total alocada para a produção daquela espécie de mercadoria, de modo 

que os produtores dessa mercadoria obterão via intercâmbio uma quantidade de trabalho 

que diverge daquela que despenderam na produção (reprodução). Tal desigualdade 

sinaliza para a sociedade a necessidade de uma redistribuição do trabalho social total 

entre as distintas atividades produtivas. Esta desigualdade continuaria existindo e se 

expressando nesta diferença entre trabalho despendido e trabalho apropriado pelos 

produtores do setor até o momento em que o valor de troca se iguale ao TTSN médio. 

 

É tão somente por isto que o TTSN foi até aqui considerado como a média de tempos de 

trabalho necessários para a reprodução de uma mercadoria ou então (o que dá no 

mesmo), pelo valor-trabalho individual das mercadorias produzidas nas condições de 

produção médias (em termos de habilidade e intensidade do trabalho médias) dentro de 

um determinado setor (MARX, 1996, I-1, p. 169). 

 

                                                 
118 Isto não significa dizer que nos casos de divergência entre oferta e demanda, ou entre a necessidade 
social para determinada mercadoria e a quantidade de trabalho social alocada para a sua produção, o valor 
não seja determinado pelo trabalho. Afirmar isto, como visto anteriormente, significaria confundir valor e 
valor de troca, ou confundir a lei interna que regula o fenômeno e sua forma de manifestação modificada. 
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No cap. X do livro III de O Capital, entretanto, Marx retoma esta questão agora 

considerando as diversas modificações e complexidades que podem existir em níveis de 

abstração mais baixos, mais próximos das formas aparentes do real. Uma vez 

esclarecido o papel do valor-trabalho na determinação da relação oferta-demanda, Marx 

passa a considerar algumas modificações na configuração que permite a determinação 

do valor de troca pelo valor-trabalho, o que em outras palavras significa analisar as 

diferentes modificações nas condições de neutralidade da relação oferta-demanda. Estas 

diferentes condições de neutralidade correspondem às diversas possibilidades de 

determinação do valor de mercado, não porque tal relação determine o valor de troca 

das mercadorias, mas porque nas condições em que existe tal neutralidade, a relação 

oferta-demanda não influencia na determinação do valor de troca das mercadorias, e 

este é determinado pelo valor-trabalho destas ainda que com modificações. 

 

Em primeiro lugar, como já visto, o valor de mercado “deverá ser considerado, por um 

lado, como o valor médio das mercadorias produzidas na esfera, e, por outro, como 

valor individual das mercadorias produzidas nas condições médias da esfera e que 

constituem a grande massa dos produtos da mesma” (MARX, 1983, III-1, p. 139)119.  

Este pode ser considerado também o caso I, que é aquele no qual a determinação do 

valor de mercado é mais simples. 

 

Mas agora, além da possibilidade de que o valor de mercado seja determinado pela 

média de tempos de trabalho necessários para a reprodução das mercadorias, Marx 

também considera a possibilidade de que o valor de mercado seja determinado de 

formas distintas. 

 

Estes casos diversos são aqueles onde devido a “combinações extraordinárias” nas quais 

predomine a massa de mercadorias produzidas em piores condições de produção (ou 

produzidas em melhores condições), então o valor individual de um dos grupos 

extremos (o grupo predominante) determinaria o valor de mercado. De qualquer forma, 

o valor individual da massa de mercadorias produzidas nas condições predominantes 

determina o valor de mercado. 

 

                                                 
119 Tenha-se em mente sempre que entre valores e preços de qualquer espécie é necessária sempre a 
mediação do valor do dinheiro, que por conveniência da apresentação poderá ser omitida no texto. 
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Marx afirma que a determinação do valor de mercado será a seguinte: 

 Caso I: Se a maior parte dos produtores estiver nos estratos médios do ponto de 

vista da produtividade, e os acima e abaixo das condições de produção médias se 

compensem, então as condições médias vão determinar o valor de mercado. 

Neste caso I, “o valor de mercado, regulado pelos valores médios, de toda a 

massa é igual à soma de seus valores individuais; embora para as mercadorias 

produzidas nos extremos, esse valor se apresenta como valor médio que lhes é 

imposto” (MARX, 1983, III-1, p. 142). 

 Caso II: Se a maior parte está sendo produzida nas piores condições (caso II), 

então, esta massa de mercadorias produzida nas piores condições regula o valor 

de mercado ou o valor social. Neste caso, “o valor de mercado está acima do 

valor individual não apenas para as mercadorias produzidas no extremo 

favorável, mas também para aquelas pertencentes à faixa intermediária” 

(MARX, 1983, III-1, p. 142). Neste caso, “basta que a procura prepondere um 

pouco para que o valor individual das mercadorias produzidas sob condições 

desfavoráveis regule o preço de mercado”. (MARX, 1983, III-1, 142). 

 Caso III: Se a maior parte está sendo produzida nas melhores condições (caso 

III), então a massa produzida nas melhores condições regula o valor de mercado. 

Aqui o “valor de mercado cai abaixo do valor médio” (MARX, 1983, III-1, p. 

143). “O valor médio, (calculado mediante a adição dos valores de todas as 

mercadorias) está aqui abaixo do valor da faixa intermediária e se aproxima ou 

se afasta dele conforme o espaço relativo que o extremo favorável ocupa” 

(MARX, 1983, III-1, 143). Nestas condições: “se a procura é fraca, em relação à 

oferta, a parte favoravelmente situada, qualquer que seja a sua grandeza, ocupa 

violentamente mais espaço pela redução de seu preço a seu valor individual” 

(MARX, 1983, III-1, 143). Marx adiciona que há um limite: “com esse valor 

individual das mercadorias produzidas sob melhores condições o valor de 

mercado jamais poderá coincidir, a não ser em caso de forte preponderância da 

oferta sobre a procura” (MARX, 1983, III-1, 143). 

 

Em suma, o que Marx está observando é que os capitais cujas condições de produção 

coincidem com a massa principal de mercadorias do setor encontram-se certas vezes em 

condições de determinar os preços. Sendo assim o valor de mercado pode ser expresso 

da seguinte forma: 
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Vm = ccp + vcp + m  ou  Vm = ccp + vcp + m’v 

(Onde ccp + vcp corresponde ao preço de custo individual das mercadorias produzidas 

nas condições predominantes da esfera, em geral as condições médias salvo as exceções 

ou “combinações extraordinárias” dos casos II e III, onde podem predominar as 

mercadorias produzidas nas condições mais desfavoráveis ou nas mais favoráveis). 

 

Diversas interpretações da categoria valor de mercado enxergaram nesta discussão de 

Marx uma espécie de “primeiro momento” de uma teorização mais ampla sobre a 

questão da concorrência e da determinação dos preços, dentro da qual a determinação 

do valor de mercado poderia se dar pelo valor individual das mercadorias produzidas 

nas condições de produção da massa principal do setor, o que também foi chamado de 

moda ou modal120. 

 

Em geral nestas interpretações, considera-se a existência em cada setor de uma espécie 

de “capital regulador”, que seria aquele que corresponde às melhores condições de 

produção geralmente acessíveis para os capitalistas. Ou seja, trata-se aqui do tipo de 

técnicas, máquinas e equipamentos para a produção, matérias primas etc., que 

encontram disponíveis para qualquer capital que busque entrar em operação no setor. 

Certas técnicas e certos tipos de maquinaria podem não estar disponíveis para novos 

capitais por questões diversas, como segredo industrial ou propriedade intelectual 

(patentes etc.). Desta forma, esse “patamar de entrada” corresponderia em geral ao nível 

de determinação do valor de mercado, dado que nele se concentraria em geral a maior 

parte da produção do setor. Ao mesmo tempo, ele corresponderia ao nível que os 

capitais de outros setores utilizariam para comparar a lucratividade intersetorial. Sendo 

assim, esta interpretação dos capitais reguladores também tem implicações para a teoria 

dos preços de produção: ela significa que a formação da taxa média de lucros não é um 

nivelamento de lucratividade entre os capitais operando nas condições médias de cada 

setor (e nem nas condições extremas), mas entre estes capitais reguladores de cada 

setor. Ou seja, esses capitais reguladores seriam aqueles onde a lucratividade tende a se 

equiparar à taxa média. 

 

                                                 
120 As principais referências deste tipo de interpretação são os trabalhos de Shaikh (1990; 1991; 2016), 
Carchedi (1996), Cippolla (2003; 2008) e Tsoulfidis (2005; 2015). A própria obra de Rubin (1980) parece 
fornecer, em alguns momentos, elementos a favor deste tipo de interpretação. 
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A nosso ver, este tipo de interpretação desenvolve uma questão que não foi tratada em 

termos gerais por Marx (que tratou apenas de casos específicos): a de como cada tipo de 

configuração do ponto de vista das condições de produção predominantes em cada setor 

produtivo são estabelecidas. 

 

Entretanto, temos aqui um problema de certa importância. Se, como visto 

anteriormente, apenas nas condições nas quais o valor de troca é determinado pelo 

TTSN médio para a reprodução das mercadorias ocorre uma igualdade oferta-demanda, 

então como poderia haver uma situação na qual os valores-trabalho individuais de 

capitais que operam em patamares distintos do patamar médio expressam uma 

neutralidade da relação oferta-demanda da forma como prevê a interpretação dos 

capitais reguladores? 

 

A mesma questão pode ser formulada em relação ao texto do capítulo X de O Capital: 

como poderiam ocorrer os “casos II e III”, aqueles onde as condições distintas das 

condições médias determinam o valor de mercado, se nesses outros casos não pode 

existir a neutralidade na relação oferta-demanda? Ou ainda: como podem vir a 

preponderar dentro de um setor as mercadorias produzidas nas condições extremas, se 

esta situação sinaliza uma desigualdade entre o trabalho social alocado na produção de 

determinada mercadoria e a necessidade social solvente existente por ela? 

 

Ao longo d’O Capital, ressalvadas as situações de divergência oferta-demanda (ou seja, 

as situações de divergência entre as quantidades de trabalho alocadas em determinado 

setor e a necessidade social por suas mercadorias), aparecem apenas duas situações nas 

quais esta determinação do valor de mercado pelos valores individuais das mercadorias 

produzidas pelos capitais que operam em condições distintas das condições médias é 

possível (os casos II ou III da determinação do valor de mercado): o caso dos setores 

geradores de renda (renda fundiária, relacionada à agricultura e à mineração 

principalmente), onde a determinação do valor de mercado se dá pelo valor individual 

das mercadorias produzidas pelos capitais que operam nas piores condições; e o caso da 

chamada “lei de Storch”121, onde ocorre o oposto (onde o valor individual das 

                                                 
121 Refere-se a Heinrich Friedrich von Storch (1766-1835), economista smithiano de origem letã. Storch 
teorizava que os preços em geral, e os preços agrários em particular, seriam sempre determinados pelas 
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mercadorias produzidas pelos capitais operando nas melhores condições determina o 

valor de mercado)122. 

 

Em ambos os casos, o que ocorre são modificações extraordinárias no movimento do 

capital postas por situações específicas nas quais a condição de neutralidade da relação 

oferta-demanda se altera se aproximando das condições extremas. No caso dos setores 

geradores de renda, a tendência de que o sobrelucro (ou a maior parte dele) seja 

apropriado na forma de renda, e não como mais-valia extra, posta pela propriedade 

privada da terra e pela necessidade de sua utilização no processo de produção, é o que 

força uma preponderância de mercadorias produzidas por produtores operando nas 

piores condições, levando a uma alteração nesta condição de neutralidade na relação 

oferta-demanda para uma na qual o valor de mercado é determinado pelo valor 

individual das mercadorias produzidas nas piores condições. No caso da “lei de Storch”, 

é o desaparecimento de qualquer sobrelucro posto por ampliação da produção de 

mercadorias pelos capitais que operam nas condições mais favoráveis para além da 

demanda a preços anteriores (ou coincidindo com uma redução da demanda), o que leva 

à preponderância dessas mercadorias produzidas nas melhores condições. Estas 

mercadorias passam a determinar o valor de mercado e estabelecem a condição de 

neutralidade oferta-demanda. Em ambos os casos, o que ocorre é que o movimento de 

redução dos sobrelucros ao lucro médio deixa de ocorrer pelos caminhos capitalistas 

“normais” (no qual ou os capitalistas são forçados a reproduzir as inovações 

introduzidas pelos capitais mais produtivos até que ele desapareça, ou então a produção 

é ampliada até que a relação oferta-demanda seja reestabelecida no patamar equivalente 

ao dos valores individuais médios), e a redução dos sobrelucros ao lucro médio é 

explicada por outras razões. 

 

Adicionalmente, em ambos os casos, os setores em questão não participam da formação 

da taxa geral de lucros. No caso II (correspondente à renda fundiária), porque os 

sobrelucros no setor tendem a ser apropriados na forma de renda (pelos proprietários de 

terra ou não, mas enquanto renda), de modo que a redução à lucratividade média não 

                                                                                                                                               
mercadorias produzidas nas melhores condições, o que Marx demonstrou não ser correto (salvo no caso 
especial assinalado). 
122 O caso II é discutido e analisado por Marx ao longo de toda a seção de O Capital sobre a renda 
fundiária (MARX, 1983, III-2, seção VI); o caso III é analisado por Marx, além do cap. X do livro III, em 
alguns trechos da discussão sobre teoria da renda (MARX, 1983, III-2, p. 153). 
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ocorre apenas em função do impulso dos capitais em direção ao maior lucro (o que seria 

necessário para a participação destes setores na formação da taxa média de lucros)123. 

No caso III (correspondente à “lei de Storch”), porque os sobrelucros praticamente 

deixam de existir. 

 

Sendo assim, para Marx, é apenas nestas situações extraordinárias que as mercadorias 

produzidas pelos capitais que operam nas condições extremas, com valores individuais 

extremos (e não médios), podem constituir a massa principal das mercadorias de um 

setor, de modo que seus valores individuais se tornem reguladores do valor de mercado. 

É apenas nestas combinações extraordinárias que as condições da relação neutralidade 

oferta-demanda podem divergir das condições médias.  

 

Marx não buscou em sua obra principal (nem em nenhum outro de seus trabalhos) 

desenvolver uma generalização destas análises onde as condições extremas determinam 

o valor de mercado, e, quando as tratou, sempre buscou demonstrar as condições 

extraordinárias e específicas que as possibilitavam, enquanto situação onde a condição 

de neutralidade da relação oferta-demanda se alterava. Esta especificidade que Marx 

atribui a este tipo de combinação extraordinária coloca em dúvida se este tipo de 

interpretação que generaliza as possibilidades de determinação do valor de mercado 

pelas condições extremas ou por condições distintas das condições médias, a 

interpretação dos capitais reguladores, poderia ser compatibilizada com sua teoria. Isto 

não significa afirmar que não possam existir outras situações extraordinárias (além das 

duas acima), mas apenas que para que outras possibilidades de determinação do valor de 

mercado pelas condições extremas (ou divergentes das condições médias) sejam 

corretamente reconhecidas, é necessário primeiro demonstrar como é possível que 

apenas em tais condições divergentes das condições médias ocorra uma neutralidade da 

                                                 
123 Quanto a isso, Marx afirma no final do cap. X do livro III: “Um superlucro pode, além disso, surgir 
ainda quando certas esferas da produção estão em condições de evitar a transformação dos valores de suas 
mercadorias em preços de produção e, por conseguinte, a redução de seus lucros ao lucro médio. Na 
seção sobre a renda fundiária teremos de considerar a configuração ulterior dessas duas formas do 
superlucro” (MARX, 1983, III-1, p. 152-153). Entendemos, entretanto, que esta afirmativa de Marx é 
imprecisa. Na realidade, o que ocorre não é que os setores geradores de renda fundiária evitem “a 
transformação dos valores de suas mercadorias em preços de produção”, mas sim que eles não participam 
da formação da taxa geral de lucros, embora também neles os preços de produção (de mercado) sejam a 
referência dos preços de mercado, como o próprio Marx afirma em diversos momentos (e.g. MARX, 
1983, III-1, p. 141-142; 151; 162; 170; 219-235 etc.). Essa imprecisão de Marx, que a nosso ver decorre 
do caráter inacabado do capítulo, teve graves consequências para as interpretações da teoria marxiana da 
renda fundiária. 
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relação oferta-demanda e, assim, o valor-trabalho possa determinar o valor de troca 

dessas mercadorias nestes patamares. 

 

Uma observação adicional é necessária aqui: é possível que a determinação do valor de 

mercado se dê em um nível (por exemplo, pelo TTSN médio ou pelo valor individual 

das mercadorias produzidas pelos capitais nas condições médias) e o patamar de entrada 

dos capitais que ingressam neste setor seja outro (por exemplo, o das condições mais 

favoráveis) devido à disponibilidade maior de determinadas técnicas ou equipamentos e 

maquinaria, por exemplo. Neste caso, embora o nível regulador do valor de mercado 

seja o nível médio, o nível regulador do movimento de capitais para este setor seria o 

nível do valor individual das mercadorias produzidas pelos capitais que operam nas 

condições mais favoráveis. Desta forma, mantidas as premissas do problema, este 

movimento não encontraria obstáculos para continuar até que as condições até então 

mais favoráveis se aproximem (se tornem) as condições médias do setor. Se este 

raciocínio estiver correto, então mais uma vez a visão de que os capitais reguladores 

poderiam ser aqueles operando em condições diversas das condições médias parece não 

se sustentar, dada a impossibilidade de que isto represente uma neutralidade da relação 

oferta-demanda. 

 

Levando em conta estas considerações, para os objetivos desta tese, consideraremos 

apenas como exceções ao caso principal (o caso I, onde as condições médias 

determinam o valor de mercado) os dois casos descritos por Marx: os casos da renda 

fundiária e da “lei de Storch”. Apenas estas duas situações extraordinárias124, serão 

consideradas aqui como situações onde valor de mercado é determinado por condições 

que divergem das condições médias do setor em questão. 

 

Em resumo125: o valor de troca das mercadorias só pode ser determinado pelo valor-

trabalho nas condições de neutralidade da relação oferta-demanda (igualdade entre 

                                                 
124 A situação das divergências oferta-demanda será analisada na próxima seção. 
125 A interpretação da teoria marxiana sobre a determinação do valor de mercado apresentada aqui se 
inspira em aspectos que aparecem principalmente na obra de Rubin (1980), embora tenha com a 
interpretação deste autor diversos pontos conflitantes que serão apontados adiante. Também tem aspectos 
em comum com as interpretações de Carcanholo (1982) e Horverak (1988). Silva (1981) e Sandemose 
(2018) já haviam defendido a possibilidade de determinação do valor de mercado (valor social) pelas 
condições extremas, ou seja, que esta modificação posta por circunstâncias excepcionais (como a 
propriedade da terra) afete também a esfera da produção. Entretanto, como se verá adiante, também 
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fração do trabalho social alocado na produção de determinada mercadoria e a 

necessidade social dela) e estas condições de neutralidade são determinadas pelo 

próprio movimento do valor-capital. O valor de mercado é determinado pelo valor 

individual das mercadorias produzidas pelos capitais que operam nas condições médias 

porque é apenas nestas condições que ocorre igualdade no intercâmbio de mercadorias 

do ponto de vista do tempo de trabalho socialmente necessário para a sua produção e da 

fração do trabalho social total que foi efetivamente alocada no setor que a produz. O 

valor de mercado pode ainda ser determinado pelos valores individuais das mercadorias 

produzidas nas condições extremas em situações excepcionais nas quais a condição de 

igualdade entre a quantidade de trabalho socialmente necessário para a produção das 

mercadorias do setor e a quantidade de trabalho social efetivamente alocado na 

produção destas mercadorias, ou seja, da neutralidade na relação oferta-demanda, 

divirja das condições de produção médias e se aproxime das condições extremas. 

 

As determinantes do valor de mercado, ou melhor, suas modificações em relação à 

determinação do valor social vista no capítulo 1, expressam modificações no trabalho 

socialmente necessário para a reprodução das mercadorias. Nos setores onde os valores 

individuais das mercadorias produzidas nas condições menos favoráveis determinam o 

valor de mercado, o trabalho socialmente necessário para a reprodução das mercadorias 

é de maior magnitude do que seria caso o valor de trabalho fosse regulado pelas 

condições médias. O oposto ocorre quando o valor de mercado é regulado pelas 

mercadorias produzidas nas condições mais favoráveis. 

 

A relação oferta-demanda não pode determinar o valor. Ao contrário, é o movimento do 

valor-capital, o movimento estabelecido pela realização de suas tendências, sua auto 

expansão, sua tendência ao aumento de produtividade, ao aumento de composição, suas 

tendências de centralização e concentração, é este movimento que determina em cada 

momento e setor o patamar de neutralidade da relação oferta-demanda. 

 

 

                                                                                                                                               
existem diferenças importantes com as formulações propostas por estes autores, em especial no que diz 
respeito à própria determinação quantitativa do valor de mercado. 
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3.6 – Preços de produção de mercado, preços de mercado e o 
efeito da desigualdade oferta-demanda 
 

A síntese entre as categorias valor de mercado e preço de produção resulta na noção de 

preços de produção de mercado. N’O Capital, provavelmente devido ao caráter 

inacabado da obra, Marx não chegou a desenvolver uma discussão específica sobre esta 

categoria, e mencionou sua existência poucas vezes (três vezes de forma direta, e 

algumas outras de forma indireta). 

 

A primeira referência de Marx em O Capital aos preços de produção de mercado é 

indireta e um tanto indeterminada. Ao finalizar o capítulo X do livro III, Marx afirma 

que o que foi observado para o valor de mercado também vale para o preço de 

produção: 
No desenvolvimento verificou-se como o valor de mercado (e tudo o que foi 
dito sobre ele vale também, com as restrições necessárias, para o preço de 
produção) encerra um superlucro para os que produzem nas melhores 
condições em cada esfera particular da produção (MARX, 1983, III-1, p. 
152). 
 

Um pouco mais adiante, no capítulo XII, Marx menciona a categoria de forma expressa 

pela primeira vez (após a qual a mesma só reaparecerá em algumas passagens da seção 

sobre renda fundiária). Segundo o autor: 
Mas o que a concorrência não mostra é a determinação de valor, que domina 
o movimento da produção; esses são os valores que estão atrás dos preços de 
produção e que, em última instância, os determinam. A concorrência mostra, 
ao contrário: 
1) os lucros médios, que são independentes da composição orgânica do 
capital nas diversas esferas da produção, portanto também da massa do 
'trabalho vivo apropriado por determinado capital em dada esfera de 
exploração; 
2) elevação e queda dos preços de produção em consequência de variação do 
nível do salário - fenômeno que, à primeira vista, contradiz inteiramente a 
relação de valor das mercadorias; 
3) flutuações dos preços de mercado, as quais reduzem, em dado período, o 
preço médio de mercado das mercadorias não ao valor de mercado, mas a um 
preço de produção de mercado que dele se desvia e difere muito. Todos esses 
fenômenos parecem contradizer tanto a determinação do valor pelo tempo de 
trabalho como a natureza da mais-valia consistente em mais-trabalho não-
pago. Na concorrência aparece, pois, tudo invertido. A figura acabada das 
relações econômicas, tal como se mostra na superfície, em sua existência real 
e portanto também nas concepções mediante as quais os portadores e os 
agentes dessas relações procuram se esclarecer sobre as mesmas, difere 
consideravelmente, sendo de fato o inverso, o oposto, de sua figura medular 
interna, essencial mas oculta, e do conceito que lhe corresponde (MARX, 
1983, III-1, p. 159-160). 
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Neste trecho Marx busca apontar que o fato de que as oscilações de preços não se deem 

em torno ao valor-trabalho, ou seja, à média de preços-valores conforme o tempo de 

trabalho socialmente necessário para a reprodução das mercadorias, mas sim em torno 

aos preços de produção de mercado, contribui para que o pensamento dos capitalistas, e 

de uma forma mais geral o pensamento social na época capitalista, rejeite a teoria do 

valor-trabalho. A forma aparente da concorrência faz o capitalista (e seus representantes 

intelectuais) crer que seus lucros não tem relação com a quantidade de trabalho 

empregada, de modo que não poderia ter relação com o mais-valor ou trabalho não 

pago. Embora isto possa até ser verdade, num certo sentido (desde o ponto de vista da 

sua lucratividade individual), este tipo de pensamento favorece a mistificação da origem 

do mais-valor, que do ponto de visto da totalidade se origina completamente do trabalho 

excedente, ou seja, do trabalho não pago. 

 

Apesar do caráter inacabado da obra e fragmentário quanto à categoria em particular, 

entendemos que é possível sintetizar o que Marx entende por preços de produção de 

mercado nos seguintes termos: 

a) A determinação dos preços de produção de mercado obedece aos mesmos 

critérios da observada em relação aos preços de produção, ou seja, pode ser 

expressa na fórmula: PPm = c + v + l’(c+v). 

b) Entretanto, há uma modificação fundamental: sempre que o valor de mercado 

das mercadorias de um setor em questão divergir dos valores individuais 

médios, o mesmo ocorrerá com o preço de produção de mercado (casos II e III 

do Vm). Neste caso, o preço de produção de mercado pode ser expresso na 

fórmula: 𝑃𝑃𝑚 = 𝑐 + 𝑣 + 𝑙′(𝑐 + 𝑣 ) 

 (Onde ccp + vcp corresponde ao preço de custo individual das mercadorias 

produzidas pelos capitais que operam nas condições predominantes do setor – 

condições mais desfavoráveis ou mais favoráveis conforme corresponda ao caso II 

ou caso III da determinação do valor de mercado respectivamente). 

 

Como visto anteriormente, os valores de mercado são os patamares onde o trabalho 

(ainda que de forma modificada) determina o valor de troca das mercadorias. Como 

visto, esse patamar precisa ser aquele que atende (determina) à condição de neutralidade 
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da relação oferta-demanda, caso contrário ocorreriam trocas desiguais de trabalho entre 

os distintos setores. 

 

Ao considerar o processo de formação da taxa de lucros, e a deformação da relação 

oferta-demanda por ele produzida, o que ocorre é que a condição de neutralidade da 

relação oferta-demanda deforma-se, de uma caracterizada pela igualdade de valores-

trabalho para caracterizada pela a igualdade de lucratividade. Sendo assim, nas trocas 

entre setores, a condição de neutralidade da relação oferta-demanda (ou para uma 

igualdade entre a distribuição social do trabalho e a necessidade social solvente por cada 

espécie de mercadoria) é dada pelo critério da igualdade de lucratividade setorial, em 

base à lucratividade média setorial para os setores onde valor de mercado seja 

determinado pelos valores médios, e na lucratividade dos valores extremos nos casos 

especiais. 

 

Sendo assim, os preços de produção de mercado seriam os centros de gravidade dos 

preços de mercado, os pontos (móveis) ao redor dos quais os preços de mercado se 

aproximam em suas médias quando abstraídas suas flutuações momentâneas. A 

divergência entre preços de mercado e preços de produção de mercado é o que permite, 

em primeiro lugar, o ajuste da lucratividade intra e intersetorial, e, em segundo lugar, os 

ajustes mais concretos referentes a outras variações na relação oferta-demanda126. 

 

Ou seja, quando o preço de mercado (o preço efetivamente pago pelas mercadorias) 

diverge do preço de produção de mercado, isso indica que há uma divergência entre a 

quantidade de trabalho social alocada no setor em questão e a necessidade social 

solvente pela espécie de mercadorias. Tal divergência gera necessariamente um 

sobrelucro (ou uma lucratividade abaixo da média), o que por sua vez impulsiona 

movimentos de capitais no sentido de sua eliminação. As divergências entre preço de 

produção de mercado e preços de mercado expressam, em primeiro lugar, o próprio 

processo de formação da taxa geral de lucros (ou seja, o movimento de deformação da 

relação oferta-demanda posto pelo impulso do capital em direção aos maiores lucros); 
                                                 
126 A comparação entre preços de produção e preços de mercado aqui se desenvolve na dimensão da 
particularidade de capitais, ou aparente. Sendo assim, embora a categoria preços de produção seja em 
geral medida em termos de horas-trabalho, entende-se aqui para efeitos de comparação sua determinação 
no seu aspecto da particularidade, ou seja, em termos de preços de venda esperados pelos capitalistas que 
em situações regulares compõem-se da soma entre preço de custo e o lucro esperado (referenciado no 
lucro médio). 
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secundariamente, ele expressa também outras determinações da demanda, como 

mudanças culturais que influenciem no consumo, eventos naturais, fatores sazonais, 

mudanças no padrão de consumo decorrentes de alterações nos rendimentos postas pela 

luta de classes etc. 
 

Gráfico 3.1 – Relação entre os movimentos do preço de produção de mercado (PPm) e do preço de mercado (Pm) 

 
Fonte: elaboração do autor. 

 

Observem-se as distintas situações da relação oferta-demanda no gráfico acima. No 

momento onde aparece a região cinza, no qual os preços de mercado estão acima dos 

preços de produção de mercado, a quantidade de trabalho social alocada no setor é 

inferior à necessidade social solvente pela mercadoria em questão (em referência ao 

critério da lucratividade social média). Nestas condições, o agregado dos preços de 

mercado é superior ao agregado dos preços de produção de mercado. Com isso, os 

produtores do setor obtém um sobrelucro decorrente da oferta insuficiente. Este 

sobrelucro será distribuído entre os produtores do setor em proporção inversa ao seu 

preço de produção individual (PPi = ci + vi +(l’ci+vi)): sempre que houver um excedente 

do preço de mercado sobre o preço de produção individual (PPi<Pm), o produtor se 

apropriará de um sobrelucro. Neste sobrelucro já está incluída a primeira forma de 

“transferência de valor” analisada no capítulo 1 (intrasetorial)127. Sua participação no 

                                                 
127 O segundo tipo de “transferência de valor” (o intersetorial), que corresponde às divergências entre o 
valor produzido no setor e a taxa média de lucros correspondente à magnitude do capital investido, 
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sobrelucro total corresponde (no caso I do valor de mercado, em condições “normais”) à 

diferença entre o preço de produção individual e o preço de produção médio do setor, e 

é chamado por Marx de mais-valia extra. Neste nível de abstração, a mais-valia extra 

pode ser descrita da seguinte forma: 

mextra = PPmédio – PPi = (cmédio + vmédio + l’(cmédio+vmédio)) – (ci + vi +l’(ci+vi)) 

 

A segunda componente deste sobrelucro corresponde exclusivamente ao efeito da 

relação oferta-demanda sobre os preços. Ela já foi chamada de “superlucro monopólico” 

ou monopolista, mas preferimos usar aqui o nome de superlucro por insuficiência de 

oferta (SLi), e no caso de ser um valor negativo representa uma queda na lucratividade 

decorrente de excesso de oferta. Esta componente pode ser descrita da seguinte forma: 

SLi = Pm – PPmédio = Pm - (cmédio + vmédio + l’(cmédio+vmédio)) 

 

A soma das duas componentes, ou o sobrelucro total de determinado capital, pode ser 

obtido somando as duas componentes, ou então subtraindo o preço de produção 

individual do preço de mercado. Este sobrelucro total (SLti) corresponde a todo o 

excedente sobre o lucro normal, representado pela taxa de lucros média pro rata para 

um capital de determinada magnitude. 

SLti = Pm – PPi = SLi + mextra 

 

No período que corresponde à existência da região amarela do gráfico 3.1, os preços de 

mercado estão abaixo dos preços de produção de mercado, o que indica uma alocação 

de trabalho social excessiva no setor em questão. Neste caso, mesmo os produtores 

(capitais) mais eficientes podem ter dificuldades em obter a taxa média de lucros, o que 

sinaliza para a saída de capitais do setor. Neste momento é possível que a maior parte 

dos capitais operando no setor observem valores negativos para o seu sobrelucro total 

(lucros abaixo da taxa média), ou mesmo prejuízos128. 

 

                                                                                                                                               
também já está presente aqui embora pressuposto. Sua medição, entretanto, requer uma comparação com 
os demais setores e com a taxa média. 
128 Outro aspecto a ser notado no gráfico 3.1: apenas em três pontos (P1, P2 e P3) ocorre uma 
coincidência entre PPm e Pm, ou seja, as mercadorias são vendidas por seus preços de produção de 
mercado, o que ilustra o fato de que a ocorrência de uma igualdade entre oferta e demanda é, na melhor 
das hipóteses, apenas episódica (ou mesmo excepcional), ainda que a determinação do Pm pelo 
movimento do PPm opere neste sentido enquanto tendência. 
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Por fim, se a divergência entre preços de mercado e preços de produção de mercado for 

tão grande que nem mesmo os preços de produção individuais dos capitais que operam 

nas condições extremas (mais favoráveis ou mais desfavoráveis) coincidam com os 

preços de mercado, então o que se observa é uma fortíssima divergência entre a 

necessidade social pela mercadoria em questão e o trabalho direcionado pela sociedade 

para produzi-la. Para Marx, o preço de produção de mercado (assim como o valor de 

mercado) não pode superar esses preços de produção (valores) individuais extremos, ou 

seja, com desigualdade na relação oferta-demanda (quando o quantum de necessidade 

social é pequeno demais ou grande demais para dada oferta de mercadorias), então os 

preços de produção individuais extremos determinam o preço de produção de mercado: 
E o primeiro desvio é este: se o quantum é pequeno demais, é sempre a 
mercadoria produzida sob condições piores que regula o valor de mercado [e 
os preços de produção de mercado – PGP], e, se é grande demais, é sempre a 
produzida sob condições melhores que o faz; portanto um dos extremos 
determina o valor de mercado [PPm - PGP], embora, pela mera proporção 
entre as massas que são produzidas sob as diferentes condições, outro 
resultado devesse ter lugar (MARX, 1983, III-1, p. 143). 
 

Uma situação de divergência oferta-demanda em termos capitalistas significa 

divergência entre a taxa de lucros setorial e a taxa média. Esta situação sinaliza por 

fortes movimentos de capitais para dentro (ou para fora) do setor e para uma provável 

alteração substancial de suas condições de produção. Neste tipo de situação, segundo 

Marx, o preço de produção de mercado está regulado pelos preços de produção 

individuais extremos: pelos mais altos com oferta menor que demanda (ou lucratividade 

acima da média = região cinza do gráfico 3.1); pelos mais baixos com oferta maior que 

demanda (ou lucratividade abaixo da média = região amarela do gráfico 3.1). 

 

No caso específico do trecho acima, entretanto, nos parece que Marx é impreciso. 

Abstraídos os “casos especiais”, nos quais os preços de produção extremos determinam 

os PPm, se o preço de produção de mercado for regulado pelas condições extremas nas 

situações de divergência oferta-demanda, quando eles passarão a ser regulados 

novamente pelas condições médias? A única resposta para essa pergunta parece ser a 

seguinte: quando a relação oferta-demanda tornar-se neutra, e os preços mercado se 

igualarem aos PPm médios, de modo que a lucratividade setorial se aproxime daquela 

posta pela taxa geral de lucros. Mas como isso poderia ocorrer se os PPm estão 

regulados pelas condições extremas dada a desigualdade oferta-demanda conforme 

medida pela lucratividade pro rata? Sendo assim, nos parece que a única formulação 
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consistente aqui é que os preços de produção de mercado sejam sempre regulados pelos 

preços de produção médios, e estes pela média dos valores individuais, ressalvados os 

casos especiais previstos por Marx nos quais são sempre regulados pelas condições 

extremas. Isto mesmo nas situações desigualdade oferta-demanda, o que tem como 

consequência que o movimento da relação oferta-demanda não pode jamais determinar 

o valor das mercadorias, nem mesmo seu valor de mercado, mas ao contrário, é 

determinado pelo valor. 

 

Por outro lado, em situações de forte desigualdade oferta-demanda, mesmo os capitais 

mais produtivos podem obter apenas a taxa média de lucros (p. ex. no caso de excesso 

de oferta), ou então mesmo os capitais menos produtivos podem obter a taxa média, ou 

até lucros maiores (p. ex. no caso de insuficiência de oferta). É possível que a intenção 

de Marx no trecho acima fosse apenas apontar este aspecto. De qualquer forma, é 

preciso reconhecer que existe uma divergência neste ponto entre a interpretação 

apresentada aqui e uma interpretação literal do texto do capítulo X do livro III de O 

Capital (no que se refere especificamente ao trecho citado acima)129. 

 

A ideia por trás do movimento conjunto de preços de produção de mercado e preços de 

mercado é que toda vez que um se distancie muito do outro, o efeito deste 

distanciamento sobre a lucratividade dos capitais do setor (obtenção de grandes 

superlucros, ou então redução dos lucros a um patamar muito inferior à taxa média, ou 

mesmo em prejuízos) leve a movimentos de capitais (para dentro ou para fora do setor), 

e com isso a alterações na oferta de mercadorias, o que por sua vez leva a alterações nos 

preços que operam no sentido do reestabelecimento de uma igualdade entre preços de 

mercado e preços de produção de mercado. Como tal relação só pode ser auferida a 
                                                 
129 Este aspecto já foi apontado por autores como Pierre Salama (1978, p. 222) e Carcanholo (1982, p. 
173-179). Salama atribui esta imprecisão de Marx a um possível problema de tradução das edições 
francesas, o que não parece se sustentar, já que o trecho aparece de forma similar no original alemão. Já 
R. Carcanholo acredita tratar-se de um equívoco dos próprios manuscritos, dado seu caráter inacabado, ou 
então de um erro de edição de F. Engels (CARCANHOLO, 1982, p. 181). Particularmente, entendemos 
que a hipótese mais provável é de que este trecho seja de redação anterior à redação da exposição do autor 
sobre a teoria da renda (que no que diz respeito ao conteúdo de O Capital também ficaram inacabados), 
assim como no trecho onde Marx aponta que os setores geradores de renda conseguiriam evitar a 
transformação de valores de suas mercadorias em preços de produção e seus lucros em lucro médio 
(apontado anteriormente), o que a própria seção sobre renda fundiária demonstra ser uma observação 
equivocada. Ao redigir este trecho, Marx talvez imaginasse que para explicar os preços de produção das 
mercadorias agrárias ele seria forçado a admitir algum tipo de determinação pela relação oferta-demanda, 
o que depois em sua própria exposição se mostra desnecessário. De qualquer forma, uma vez identificado 
o erro, a questão de sua origem é totalmente secundária. Importa apenas admitir que, apesar ser um dos 
maiores intelectuais de toda a história, Marx também era humano. 
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posteriori, no momento em que os capitalistas contabilizam seus lucros, e ademais todo 

e qualquer movimento de capitais no setor, baseado em decisões descentralizadas dos 

capitalistas em busca de (super) lucros, influencia diretamente nos preços de produção 

de mercado (e nos preços de mercado do ponto de vista do resultado da oferta), qualquer 

“equilíbrio” entre essas duas categorias é altamente improvável e aparece apenas como 

um resultado médio, aproximado, caso se observe seu movimento recíproco de longo 

prazo130. 

 

Agora, o que podemos dizer sobre as três igualdades no nível da totalidade neste nível 

de abstração em que se encontra a análise? As igualdades entre o valor total das 

mercadorias e o preço total, entre o mais-valor total e os lucros totais e entre taxa de 

lucros medida em valor e em preços de produção se tornam mais complexas no nível de 

abstração dos preços de produção de mercado, e sua relação adquire novos significados. 

 

A modificação aqui é a seguinte: nos casos especiais, também o critério da produção do 

valor-capital se altera. A determinação da produção do valor em seu aspecto 

quantitativo, o trabalho socialmente necessário para a reprodução da mercadoria, se 

altera nesses casos. Não se trata de uma alteração “na circulação”, mas de uma alteração 

na própria produção do valor. O valor (de mercado), como vimos, deixa de ser 

determinado quantitativamente pela média dos trabalhos individuais necessários à 

reprodução das mercadorias, e passa a ser determinado pela quantidade de trabalho 

necessária à reprodução de uma unidade de mercadoria pelos produtores que operam 

nas condições extremas (mais ou menos favoráveis), multiplicado pelo total de 

mercadorias produzidas no setor. Os preços de produção de mercado, por sua vez, são 

determinados pelos preços de custo da produção de uma mercadoria pelos capitais que 

operam nas condições extremas que o regulam (mais ou menos favoráveis) somados à 

taxa de lucro média pro rata, multiplicados pelo total de mercadorias produzidas no 

setor. Assim: 𝑉𝑚 (𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜) =  𝑐 + 𝑣 + 𝑚′𝑣𝑛  

                                                 
130 Mesmo assim é preciso cuidado com este tipo de afirmação. Qualquer situação de crescimento da 
produção social total, por exemplo, requer uma desigualdade agregada entre preços de produção e preços 
de mercado. Neste sentido, fica ainda mais difícil falar em qualquer equilíbrio, razão pela qual preferimos 
evitar este termo, ou utilizá-lo tendo em mente os estreitos limites nos quais ele pode ser válido. 
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  𝑉𝑚 (𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙) = 𝑉𝑚 (𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜). 𝑛 =  𝑐 + 𝑣 + 𝑚′𝑣𝑛 . 𝑛  

𝑃𝑃𝑚 (𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜) =  𝑐 + 𝑣 + 𝑙′(𝑐 + 𝑣 )𝑛  

𝑃𝑃𝑚 (𝑠𝑒𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙) = 𝑃𝑃𝑚 (𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜). 𝑛 =  𝑐 + 𝑣 + 𝑙 (𝑐 + 𝑣 )𝑛 . 𝑛  

(Onde: ncp = ao número total de mercadorias produzidas pelos capitais que operam nas 

condições predominantes do setor, que regulam o valor de mercado; nsetor = número 

total de mercadorias produzidas no setor). 

 

Desta forma, a condição para que os valores de mercado de um setor coincidam em 

magnitude com os preços de produção de mercado é que a composição dos capitais 

reguladores do valor de mercado coincidam com a composição social média. Veremos 

adiante que isto é improvável no caso mais representativo das chamadas condições 

extraordinárias, que é o dos setores geradores de renda fundiária (que ademais, não 

participam do processo de formação da taxa média de lucros). Ressalvado este caso 

especial no qual os capitais reguladores do valor de mercado de um setor têm sua 

composição equivalente à composição do capital social médio, então valor de mercado e 

preços de produção de mercado não coincidem em magnitude nos setores. A 

desigualdade entre Vm e PPm tem as seguintes implicações (potenciais, supondo 

igualdade entre PPm e Pm, ou seja, neutralidade da relação oferta-demanda): 

Se Vm > PPm  O setor tendencialmente transfere valor para outros setores; 

Se Vm < PPm  O setor tendencialmente recebe transferência de valor de outros 

setores; 

Se Vm = PPm  O setor tendencialmente se apropria de todo o valor produzido 

internamente. 

 

Embora os preços de mercado gravitem em torno aos PPm (e não ao Vm), a relação real 

entre produção e apropriação só pode ser medida pela relação entre valores de mercado 

(produção) e preços de mercado (apropriação efetiva num dado momento)131. Deste 

                                                 
131 Também a relação entre Vm e Pm aqui expressam a dimensão da particularidade dos capitais, ainda 
que em termos setoriais, na forma assinalada anteriormente. No caso da conversão do Vm em unidades 
monetárias, esta seria possível recorrendo ao valor do dinheiro (tempo de trabalho médio necessário para 
a reprodução de uma unidade de mercadoria-dinheiro), ou então compreendendo a razão entre Vm e Pm 
enquanto relações proporcionais. 
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modo, as desigualdades reais entre produção e apropriação podem ser obtidas 

substituindo PPm por Pm no esquema acima: 

Vm > Pm  Setor transfere valor para fora; 

Vm < Pm  Setor recebe transferência de valor de outros setores; 

Vm = Pm  Setor se apropria internamente de todo o valor nele produzido. 

 

Já a razão entre PPm e Pm, como vimos, reflete a relação oferta-demanda no setor 

(segundo o critério da lucratividade pro rata). 

 

É comum, entretanto, que se entenda a questão das determinantes quantitativas do valor 

de forma distinta. Muitos autores entendem que o critério da produção do valor, sua 

determinação quantitativa, é exclusivamente o da média dos valores individuais (este é 

o caso geral na interpretação fisiológica). Entretanto, como visto anteriormente, a única 

razão para isto ocorrer na maior parte dos casos (setores tipo I) é que o movimento do 

valor-capital força o patamar de neutralidade da relação oferta-demanda para este ponto 

dado que este é o patamar de igualdade no intercambio de trabalho entre os distintos 

setores. Como nos setores onde ocorrem “combinações extraordinárias” isto não ocorre, 

então a condição de neutralidade da relação oferta-demanda se altera, justamente porque 

se altera a determinante quantitativa do valor, ou seja, o trabalho socialmente necessário 

para a reprodução das mercadorias. Sendo assim, não é que uma alteração na relação 

oferta-demanda leve a alterações na produção do valor, mas ao contrário, modificações 

na produção do valor forçam alterações, deformações, nas condições de neutralidade da 

relação oferta-demanda.  

 

Pensar de outra forma significaria atribuir às condições de produção setoriais médias 

uma propriedade mística de determinar quantitativamente o valor, mesmo quando elas 

não estabelecem as condições de neutralidade na relação entre a distribuição social do 

trabalho e os valores de troca, ou seja, mesmo quando as condições médias não 

permitem que o valor de troca das mercadorias seja determinado quantitativamente pelo 

seu valor-trabalho, mas apenas as condições extremas predominantes. Nos setores onde 

as condições extremas determinam o valor de mercado trocas realizadas em base às 

condições médias implicariam num intercâmbio desigual de trabalhos (no nível de 

abstração do valor). Neste caso, o valor-trabalho não determinaria o valor de troca das 

mercadorias até que as condições extremas predominantes passassem a regular as 
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trocas, e haveria sinalização para alteração das quantidades de trabalho despendidas na 

produção da mercadoria em questão. Somente quando o valor de troca das mercadorias 

se igualasse ao valor-trabalho individual das condições predominantes seria possível 

afirmar que o valor de troca é proporcional ao valor-trabalho (ainda que de forma 

modificada, através das condições extremas predominantes). O mesmo pode ser dito 

quanto aos preços de produção de mercado. Nestes setores regulados pelas condições 

extremas, as trocas realizadas em base aos preços de produção de mercado médios 

implicariam uma desigualdade de lucratividade e uma sinalização para movimentação 

de capitais (para dentro ou para fora do setor), e não uma neutralidade da relação oferta-

demanda medida em termos de lucratividade132. 

 

Sendo assim, como ficam então as igualdades no nível da totalidade? Ao considerar as 

distintas determinações do valor de mercado, a condição de igualdade entre Vm e PPm 

é que: 
 

Vm (setores tipo I) + Vm (setores tipo II e III) = PPm (setores tipo I) + PPm (II e III) 
 

Ao analisarmos essa expressão, percebemos que as condições para a existência deste 

tipo de igualdade dificilmente poderiam ser supridas. Vimos anteriormente que Vm = 

PPm para os setores tipo I (na totalidade). Mas como os setores onde o valor de 

mercado é determinado pelas condições extremas não participam da formação da taxa 

média de lucros, então, para que Vm seja igual aos PPm neles, seria necessário que a 

composição do capital média nestes setores fosse idêntica à composição do capital 

social médio, pois apenas neste caso, supondo uma taxa uniforme de mais-valia, haveria 

uma igualdade entre m’v e l’(c+v). Como não existe nenhum mecanismo que garanta a 

que os setores de tipo II e III tenham na totalidade a composição social média, então 

esta igualdade é improvável (embora não impossível). Quanto à igualdade entre a taxa 

de lucros medida em termos de valor (relação entre o mais-valor total e o capital total 

consumido no processo de produção) e a taxa de lucros medida em termos de preços de 

produção, ela se sustenta no seguinte sentido: o de que os capitais reguladores do PPm 
                                                 
132 Uma implicação deste ponto, que será desenvolvida adiante, é que não é dado que os capitais que 
operam nos setores geradores de renda se apropriem de mais ou de menos valor do que produziram. Isto 
depende da relação entre os preços de mercado e os valores de mercado. Se o Vm (setores de tipo II e 
III) > PPm, então a quantidade de mais-valor produzida nestes setores é maior do que a apropriada neles; 
Se Vm < PPm, então os capitais destes setores se apropriam de quantidade de mais-valor superior à que 
produziram. Estas considerações, entretanto, ainda não levam em consideração a magnitude da renda 
diferencial, que pode alterar o resultado da relação produção-apropriação.  
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em todos os setores recebem a taxa geral média pro rata, conforme estabelecida nos 

setores que participam da formação da taxa geral. Como vimos em relação à igualdade 

mais-valor e lucros, também a igualdade da taxa de lucros em termos de valor e em 

termos de preços de produção seria improvável ao considerar os setores regulados pelos 

valores extremos, pelas mesmas razões. Mas aqui, é preciso ainda levar em conta as 

particularidades dos setores de tipo II e III. Veremos adiante133que no caso dos setores 

geradores de renda a própria noção de preços de produção de mercado é modificada 

pela intervenção da propriedade privada, de modo a incluir a renda absoluta, de modo 

que na totalidade os PPm se aproximam do valor de mercado. Com isso, torna-se mais 

plausível imaginar a possibilidade de uma igualdade entre Vm e PPm (e, logo, entre 

taxa de lucros medida em termos de valor e em termos de preços) em termos 

aproximados na totalidade. 

 

Por fim, ressalte-se um aspecto importante da categoria preço de produção de mercado. 

Sua composição é idêntica à do valor de mercado no que diz respeito ao trabalho pago, 

ou seja, aos preços de custo (c + v correspondente às condições predominantes no setor) 

e dele diverge apenas no que diz respeito ao trabalho não-pago, ou seja, ao mais-valor 

produzido no setor (no caso do valor de mercado), que aqui é substituído pela taxa 

média de lucros pro rata (o que mostra que ele expressa uma redistribuição do mais-

valor produzido socialmente). Segundo Marx: 
Na produção capitalista, não se trata apenas de retirar da circulação, em troca 
da massa de valor nela lançada sob a forma de mercadoria, uma massa igual 
de valor sobre outra forma - seja de dinheiro ou de outra mercadoria -, mas  
trata-se de retirar, para o capital adiantado na produção, a mesma mais-valia 
ou lucro, como qualquer outro capital da mesma grandeza, ou pro rata à sua 
grandeza, qualquer que seja o ramo da produção em que esteja investido; 
trata-se, pois, de vender as mercadorias a preços que, pelo menos, 
proporcionem o lucro médio, isto é, aos preços de produção. Dessa forma, o 
capital se torna consciente de si mesmo, como uma força social, em que cada 
capitalista participa proporcionalmente à sua parcela no capital global da 
sociedade (MARX, 1983, III-1, p. 149-150). 
 

Viu-se nesta seção que os preços de produção de mercado (PPm) consistem numa forma 

modificada do valor determinada pela soma entre o preço de custo das mercadorias 

obtidas pelos capitais reguladores do setor com a taxa geral de lucro. Esta forma é a 

reguladora dos preços de mercado, embora não necessariamente coincida com eles. As 

modificações que dão origem à categoria PPm tornam mais complexa a relação entre 

produção e apropriação na totalidade. Embora tendencialmente estas duas instâncias 
                                                 
133Cap. 5, seção 5.6. 
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coincidam (e uma sociedade não possa seguir consumindo o que não produz 

indefinidamente), torna-se possível que, num determinado período, os capitais 

formadores da taxa geral de lucros se apropriem de menos (ou mais) valor do que 

produziram, e este valor seja destinado (originado) aos setores que não participam do 

processo de formação da taxa geral (setores monopolistas, ou setores dos tipos II e III 

no que diz respeito à determinação do valor de mercado). 
 

3.7 – Valor de mercado e preço de produção de mercado – outras 
interpretações 
 

Também no que diz respeito à categoria valor de mercado o trabalho de Rubin (1980) 

tornou-se um divisor de águas entre duas interpretações distintas da teoria marxiana, 

que em geral são consideradas opostas. Em sua obra, o centro do argumento de Rubin é 

que o valor de mercado só pode ser determinado pela produtividade do trabalho, ou seja, 

pela quantidade de trabalho socialmente necessário para a produção das mercadorias, e 

nunca pela relação oferta-demanda (RUBIN, 1980, p. 191, 198, 213, 225, 228-229), que 

mesmo quando parece influenciar no valor, só pode fazê-lo mediante alterações na 

produtividade do trabalho. 

 

Como forma de ilustrar seu argumento de que apenas as alterações no valor-trabalho (na 

produtividade do trabalho) podem determinar o valor das mercadorias, Rubin discute a 

possibilidade de que um aumento de produção para atender a maior demanda se dê 

através de produtores menos produtivos (ou seja, uma expansão da produção com 

redução da produtividade média, logo aumento do valor dado o aumento da quantidade 

de trabalho socialmente necessária para a produção das mercadorias). Rubin afirma que, 

no caso do aumento de produção com redução da produtividade média, a alteração 

eventual que possa ocorrer sempre decorre das alterações nas condições de produção, e 

nunca diretamente da demanda: 
[...] modificações na demanda não podem influenciar a magnitude do valor 
de maneira alguma, exceto modificando as condições técnicas de produção 
no dado ramo. Assim, a proposição básica da teoria de Marx, de que 
modificações do valor são determinadas exclusivamente por modificações 
nas condições técnicas, permanecem válidas. A demanda não pode 
influenciar o valor diretamente, apenas indiretamente (RUBIN, 1980, p. 228). 
 

A determinação quantitativa do valor de mercado se daria pela média técnica de 

produtividade (RUBIN, 1980, p. 239) ou então pelos valores individuais (Vi) das 
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mercadorias produzidas pelos capitais que operam nas condições correspondentes à 

massa principal de mercadorias, quando essa diverge da média setorial (RUBIN, 1980, 

p. 195-196). 

 

Simultaneamente, Rubin defende que o valor de mercado também é patamar de 

“equilíbrio entre os diversos ramos da produção”, ou seja, aquele que garante a todos os 

ramos a lucratividade média, ou que um determinado setor não obterá uma lucratividade 

a mais a expensas dos outros setores (RUBIN, 1980, p. 195-199).  

 

Embora Rubin possa eventualmente estar correto em linhas gerais em ambas as 

afirmativas (a segunda, considerando o que chamamos de preços de produção de 

mercado, categoria da qual Rubin não trata, no lugar dos valores de mercado), ao 

mesmo tempo sua formulação parece insuficiente para explicar as razões pelas quais a 

realidade se manifesta da forma por ele descrita, o que eventualmente o leva a certas 

contradições e imprecisões. 

 

A nosso ver, as limitações aqui decorrem da dificuldade de Rubin em formular uma 

interpretação alternativa à visão fisiológica do valor, em especial à noção de valor como 

trabalho contido. Se Rubin tentasse definir o valor de mercado pelas próprias 

determinantes do trabalho socialmente necessário, que conforme vimos para ele reflete 

sempre a média dos tempos de trabalho necessários para a produção das mercadorias 

(assim como na interpretação fisiológica da teoria do valor), então sua definição entraria 

em contradição com a visão segundo a qual o valor de mercado pode apresentar uma 

forma extraordinária na qual é determinado pelas condições extremas. Como Rubin 

mantém-se de alguma forma ligado a esta formulação, ele não pode descrever a 

determinação da categoria valor de mercado em termos de suas próprias características 

(no caso, da determinação pelo valor-trabalho, ainda que modificada), mas precisa 

recorrer a um critério externo para a sua determinação (o do equilíbrio intersetorial), o 

que, embora esteja correto do ponto de vista do resultado, está errado do ponto de vista 

teórico-metodológico, já que a neutralidade da relação oferta-demanda é um resultado 

da determinação do valor de troca das mercadorias pelo trabalho e não a própria 

determinação. Como vimos acima, a suposição de qualquer “equilíbrio” oferta-demanda 

é justamente o aspecto do objeto de estudo que é forçado nele pela via da abstração, e, 
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portanto, não pode ser invocado como se tivesse capacidade explicativa do real, sob 

pena de mistificação. 

 

Em primeiro lugar, não é correto afirmar que o valor de mercado garante a lucratividade 

média em todos os setores. Na forma apresentada por Marx isto seria correto apenas 

quanto ao preço de produção de mercado, enquanto para o valor de mercado, o que se 

iguala são as quantidades de trabalho socialmente necessário trocadas entre os 

setores134. 

 

Mas o problema maior não é a terminologia135, e sim a relação causal: não é o fato de 

nivelar a lucratividade intersetorial o que determina o valor de mercado, mas, ao 

contrário, é por que apenas neste patamar o trabalho determina o valor de troca das 

mercadorias (ainda que de forma modificada, nos casos de determinação do valor de 

mercado pelas condições extremas), que a partir dele ocorre o processo de formação dos 

preços de produção no setor, e, logo, os preços de produção de mercado. A formulação 

de Rubin na realidade inviabiliza a própria noção de valor de mercado da forma que a 

propõe Marx, uma vez que ao discuti-la, Marx encontra-se num nível de abstração que 

sequer considera a formação da taxa de lucros (e dos preços de produção, logo os níveis 

de “equilíbrio” nas trocas intersetoriais em termos de lucratividade)136. Em outras 

palavras, neste ponto Rubin inverte a relação causal da determinação do valor (de 

mercado): para ele é o equilíbrio na relação oferta-demanda que determina o patamar do 

valor, e não o movimento do valor que determina as condições de neutralidade da 

relação oferta-demanda, o que inclui a sua deformação que corresponde à formação da 

taxa geral de lucros e dos preços de produção. 

 

                                                 
134 Da mesma forma, o reconhecimento da teoria marxiana do processo de formação de uma taxa geral de 
lucros não significa assumir que todos os capitais obtenham a mesma taxa de lucros, como é o caso nas 
interpretações ricardianas do tema. 
135 Apesar de apresentar uma formulação diferente da presente aqui no que diz respeito às determinações 
quantitativas do valor de mercado, Carcanholo (1982) também critica este aspecto da posição de Rubin 
em termos similares, mas vai além e defende que, mesmo considerando o termo preço de produção de 
mercado no lugar do que Rubin chama de valor de mercado neste trecho, a formulação de Rubin não se 
sustentaria ao se considerar a reprodução ampliada (como numa situação de crescimento da economia), 
dado que neste caso precisam ocorrer desigualdades agregadas entre preços de produção e preços de 
mercado, o que inviabilizaria a visão de Rubin de valor de mercado (preços de produção de mercado) 
como patamares de nivelamento da lucratividade intersetorial (CARCANHOLO, 1982, p. 166-172). 
136 Este ponto, referente ao equívoco de Rubin do ponto de vista da ordem lógica da construção categorial 
do valor de mercado, vis-à-vis os preços de produção, foi apontado anteriormente por Indart (1990, p. 
728-731), embora este autor chegue a resultados diversos dos apresentados aqui. 
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Por isso, na verdade, quando Rubin afirma que nos “casos especiais” (como o caso do 

crescimento com redução da produtividade média, característico da agricultura) o 

movimento da relação oferta-demanda pode influenciar o valor das mercadorias apenas 

através das condições de produção, ou seja, das alterações na força produtiva do 

trabalho, ele comete um equívoco. Na realidade é o movimento do valor-trabalho, das 

forças produtivas do trabalho que promove alterações no valor das mercadorias, no seu 

valor de troca, através de alterações na relação oferta-demanda, em especial em suas 

condições de neutralidade recíproca. 

 

Outro aspecto da formulação de Rubin é que ele também identifica as modificações do 

valor de mercado com as do trabalho socialmente necessário da forma que propusemos 

acima (RUBIN, 1980, p. 195). Rubin também rejeita de forma enfática que as 

modificações da demanda possam influenciar na determinação do trabalho socialmente 

necessário. Rubin critica estas visões afirmando que: 
Por trabalho socialmente necessário eles entendem não apenas o trabalho 
necessário para a produção de um exemplar de determinada mercadoria, com 
dado nível de desenvolvimento das forças produtivas, mas toda a soma de 
trabalho que a sociedade como um todo pode dispender na produção de um 
dado tipo de mercadoria. (RUBIN, 1980, p. 199). 
[...] [Estabelecem – PGP] um conceito “econômico” de trabalho socialmente 
necessário, ou seja, reconhecendo que o trabalho socialmente necessário se 
modifica não somente em relação às alterações na força produtiva do 
trabalho, mas também em relação às alterações no equilíbrio entre oferta e 
demanda (RUBIN, 1980, p. 200). 
 

Rubin rejeita este tipo de formulação, afirmando que ela resulta na destruição do 

conceito de trabalho socialmente necessário e com ele o de valor, dado que “pressupõe 

o equilíbrio entre dado ramo de produção e outros ramos”, e que rompem a relação entre 

o trabalho socialmente necessário e as forças produtivas do trabalho, permitindo assim 

que o primeiro se altere sem que haja mudanças correspondentes no segundo (RUBIN, 

1980, p. 201)137.  

 

Opinamos que Rubin está inteiramente correto neste ponto, entretanto seu conceito de 

valor de mercado não é suficientemente preciso para evitar que o equívoco que ele 

critica neste tipo de concepção “econômica” do trabalho socialmente necessário o afete. 

O grau de imprecisão de Rubin é tal que as três interpretações posteriores das categorias 

                                                 
137 Este aspecto foi desenvolvido de forma mais aprofundada por R. Carcanholo (1982, p. 185-188). 
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valor de mercado e preço de produção de mercado, todas elas reivindicam de alguma 

forma aspectos que aparecem na formulação de Rubin. 

 

Já vimos acima a interpretação dos “capitais reguladores”, segundo a qual a 

determinação do valor de mercado se daria de forma generalizada pelas condições de 

produção predominantes no setor, independentemente das circunstâncias que 

determinam uma neutralidade na relação oferta-demanda. Além da interpretação 

apresentada nesta tese (seção 3.5), e da interpretação dos capitais reguladores, existem 

fundamentalmente outras duas interpretações da categoria valor de mercado e preço de 

produção de mercado. Estas outras duas interpretações desenvolvem os dois lados, 

digamos, da interpretação de Rubin. De um lado, temos a interpretação do valor de 

mercado (e/ou PPm) como média técnica, e do outro, a interpretação do valor de 

mercado (e/ou PPm) como patamar de equilíbrio intersetorial de lucratividade. 

 

3.7.1 - Determinação do valor de mercado pela média técnica 
 

No primeiro grupo, E. Mandel (1982) centra sua análise do valor de mercado138 na 

defesa do princípio de que toda mais-valia extra precisará ser sempre originada de uma 

redistribuição, na esfera da circulação / distribuição / apropriação, do mais-valor gerado 

na produção. Sua intenção, assim como a de Rubin, é deixar claro que não existe a 

possibilidade de conciliar qualquer perspectiva que teorize a “criação” de valor na 

esfera da circulação com a teoria do valor de Marx. Segundo ele: 
Quando Marx afirma que as empresas que operam com uma produtividade 
abaixo da média obtêm menos do que o lucro médio, e que, em última 
análise, isso corresponde ao fato de que desperdiçaram trabalho social, tudo 
o que essa formulação quer dizer é que, no mercado, as firmas que 
funcionam melhor se apropriam do valor ou da mais-valia produzida pelos 
operários daquelas empresas. Não significa absolutamente que estes tenham 
criado menos valor ou menos mais-valia do que o indicado pelo número de 
horas trabalhadas. Essa é a única interpretação de O Capital, volume III, 
capítulo X que pode ser harmonizada com o texto como um todo e com o 
espírito da teoria do valor de Marx; e tal interpretação manifestamente 
simplifica o conceito de transferência de valor (MANDEL, 1982, p. 69). 
 

Mandel exemplifica sua posição expondo em linhas gerais as características desta 

“transferência de valor” decorrente das diferenças de produtividade dentro de uma 

                                                 
138 A edição em língua portuguesa de O Capitalismo Tardio de Mandel utiliza o termo “valor comercial” 
para referir-se ao valor de mercado, assim como outras edições e autores que baseiam suas análises nas 
traduções de língua espanhola de O Capital. 
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esfera, baseando-se no primeiro caso analisado por Marx (o de que a “massa” das 

mercadorias de uma esfera seja produzida por capitais com produtividade média): 
Deveríamos acrescentar que Marx registra de maneira explícita o fenômeno 
da transferência de valor, não apenas entre ramos industriais – através do 
nivelamento das taxas de lucro – mas também no interior do mesmo ramo 
industrial. [...] Se a demanda social for exatamente satisfeita pela produção 
e, portanto, a produtividade do trabalho em empresas “médias” determinar o 
valor das mercadorias, isso significa que a quantidade total de trabalho 
despendido nesse ramo da indústria representará num duplo sentido o 
trabalho socialmente necessário. Isso porque, a partir do pressuposto de uma 
idêntica taxa de mais-valia, a totalidade da massa de mais-valia produzida 
nesse ramo da indústria será igual à totalidade da massa de lucro. Os 
superlucros das firmas, operando com uma produtividade do trabalho acima 
da média, só poderão ser explicados por uma transferência de valor à custa 
das firmas que operam com uma produtividade do trabalho abaixo da média. 
(MANDEL, 1982, p. 69). 

 

Neste caso, onde existe ao mesmo tempo uma igualdade oferta-demanda e a massa das 

mercadorias na esfera é produzida em condições médias, Mandel parece ter toda a 

razão. Mas a dificuldade do ponto de vista do valor de mercado aparece exatamente 

quando estas condições não são satisfeitas. Mandel reconhece isto, e afirma: 
Nesse caso (o caso da determinação do valor de mercado pelas mercadorias 
produzidas nas condições médias – PGP), o “caso normal” sob condições de 
livre concorrência e nivelamento das taxas de lucro -, a transferência de 
valor é a solução proposta pelo próprio Marx. Nos “casos excepcionais”, em 
condições de livre concorrência, em que firmas com a mais baixa 
produtividade determinam os valores de mercado (quando a demanda é 
muito superior à oferta), ou em que esses valores são determinados pelas 
firmas de maior produtividade (quando a oferta é muito superior à 
demanda), o problema da criação de valor e da determinação da quantidade 
de valor não é tão auto-evidente (MANDEL, 1982, p. 69). 
 

Mandel neste trecho polemiza com uma posição segundo a qual os capitais com 

produtividade do trabalho acima da média produzem uma magnitude maior de mais-

valor, enquanto os que produzem abaixo da média produzem uma magnitude menor. 

Nos termos em que Mandel coloca a questão ele evidentemente tem toda a razão. Mas 

Mandel também contorna um aspecto fundamental, onde reside a grande dificuldade do 

tema, uma vez que ele se limita a afirmar que os dois casos onde a massa das 

mercadorias de uma esfera difere daquela produzida pelos capitais com produtividade 

média como “casos excepcionais” onde a determinação do valor não seria “auto-

evidente”. 

 

Há mais um problema na formulação de Mandel. Ele interpreta os dois casos 

“excepcionais”, a saber, os casos em que o valor de mercado é determinado pelo valor 

individual das mercadorias produzidas nas condições extremas, como casos nos quais a 
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demanda é muito superior à oferta, ou que a oferta é muito superior à demanda, 

respectivamente. Em nossa opinião existe aqui uma interpretação limitada do tema, que 

impossibilitará o desenvolvimento da noção de valor de mercado como o faz Marx, uma 

vez que ao longo do capítulo X do livro III fica claro que a existência destes casos não 

depende especificamente (apenas) de qualquer desigualdade oferta-demanda, mas, ao 

contrário, da forma específica na qual é possível uma neutralidade da relação oferta-

demanda e, logo, na qual o trabalho socialmente necessário pode determinar o valor. 

 

Uma formulação mais próxima da apresentada aqui foi desenvolvida em Horverak 

(1988). Apesar da forma de apresentação distinta (ele parte de um contraste entre a 

teoria de Marx e a teoria neoclássica), Horverak também considera que o valor de 

mercado é determinado pelos valores individuais (Vi) das mercadorias produzidas pelos 

capitais nas condições de produção dentro dos limites extremos (entre as piores e 

melhores condições), é anterior aos “mecanismos de mercado” e ao movimento da 

relação oferta-demanda, determinando-a: 
The scope of variation in the market value is set by the individual values: the 
market value can never be higher than the individual value of the commodity 
produced under the worst production conditions, or lower than the individual 
value of the commodity produced under the best conditions. Thus, the market 
value is given prior to supply and demand, and they do not influence the 
scope of its variation: it is, on the contrary, the market value which regulates 
supply and demand (HORVERAK, 1988, p. 282). 
 

Entretanto, devido à concepção implícita em seu trabalho segundo a qual o valor 

(social) das mercadorias é determinado pelos valores individuais médios dentro de cada 

setor conforme o momento da produção das mercadorias, Horverak chega a conclusões 

distintas. Entende que nos setores onde o valor de mercado é determinado por condições 

distintas das condições médias, haverá desigualdade entre a soma dos valores 

individuais e a soma dos valores de mercado, o que, para o autor, implica numa 

necessidade de transferência de valor (do setor para fora, no caso de valor de mercado 

acima das condições médias; de fora para dentro do setor no caso de valor de mercado 

abaixo das condições médias): 
[…] the existence of the common market value means that the value which 
falls to the sector as a whole coincides only by way of exception with the 
value created in the sector. If, for instance, the market value is regulated by 
the individual value of the commodity which is manufactured under the worst 
conditions, the sum of the market values will be greater than the sum of the 
individual values. The sector in question must therefore be supplied with 
value from other sectors. If, on the other hand, the market value is regulated 
by the individual value of the commodity which is manufactured under the 
best conditions, the sum of market values will be lower than the sum of 
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individual values, and value will flow out of the sector. Thus, only in the case 
where the market value is determined by a commodity whose individual 
value lies between the two extremes can the sum of the market values equal 
the sum of the individual values within the sector; however, even then, this 
will depend on the distribution of the output on the various enterprises 
(HORVERAK, 1988, p. 283). 
 

Diversos outros autores compartilham deste tipo de opinião segundo a qual o valor seria 

determinado sempre por uma média técnica, dado que esta é a posição amplamente 

majoritária no marxismo. O curioso é que em nossa pesquisa não encontramos em 

nenhum deles uma justificativa para que a determinação do valor de mercado seja 

sempre pela média dos valores individuais. Em geral esta determinação pela média 

técnica aparece como um pressuposto, ou algo óbvio, que não precisaria ser explicado. 

 

Uma das raras exceções aqui está no trabalho de Carcanholo (1982). Para este autor, o 

valor de mercado seria determinado pela média aritmética dos valores individuais de 

cada setor como regra, ressalvados os casos especiais (especialmente nos setores 

geradores de renda), onde o valor de mercado seria determinado pela média ponderada 

das médias aritméticas dos valores individuais por grupo (capitais mais produtivos, 

capitais médios e capitais menos produtivos) (CARCANHOLO, 1982, p. 153-160). 

Carcanholo, entretanto, busca demonstrar a razão pela qual o valor de mercado 

precisaria ser determinado pela média dos valores individuais, defendendo o princípio 

de que a relação oferta-demanda não pode determinar o valor de mercado. Para este 

intento, ele aponta sete consequências que seriam geradas por este tipo de determinação, 

que em sua opinião seriam implicações inaceitáveis, por contrariar ou inviabilizar a 

teoria do valor de Marx. 

 

Seu primeiro argumento é o mesmo que apresentamos acima, o de que se isso ocorresse, 

não haveria mecanismo sequer para identificar quais situações preenchem as condições 

de neutralidade da relação oferta-demanda, e quais não preenchem139. Em segundo 

lugar, ele argumenta que dentro dos limites estabelecidos pelas condições extremas, o 

preço de mercado não poderia mais flutuar em torno ao valor de mercado, mas apenas o 

valor de mercado flutuaria em torno às condições médias. Com isso, não haveria 

                                                 
139 R. Carcanholo argumenta que, se a relação oferta-demanda puder fazer o valor de mercado ser 
determinado pelas piores condições, então existiria um desajuste oferta-demanda nas condições médias. 
Mas ao considerar o valor de mercado determinado pelas piores condições, então pela mesma razão 
existiria uma igualdade oferta-demanda. Com isso não sabemos mais se existe igualdade ou desigualdade 
oferta-demanda (CARCANHOLO, 1982, p. 185). 
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sinalização via preços de divergências oferta-demanda dentro dos limites dos valores 

individuais (CARCANHOLO, 1985, p. 185). Nestes dois pontos, entendemos que 

Carcanholo está inteiramente correto, e que estes dois argumentos reforçam a visão 

segundo a qual o valor de mercado não pode ser determinado pela relação oferta-

demanda. 

 

Entretanto, o mesmo não parece ocorrer com as outras implicações que Carcanholo 

(1982, p. 185-187) aponta. São elas: 

a) Que no caso de a relação oferta-demanda determinar o valor de mercado, então o 

agregado dos valores individuais não se igualaria ao agregado dos valores de 

mercado (o que, em sua opinião, só ocorreria se o valor de mercado for sempre 

determinado pelas condições médias). Esta divergência entre o agregado de 

valores individuais e o agregado de valores de mercado significaria que, em 

certos setores, parte do valor produzido desapareceria, enquanto em outros 

surgiria valor que não foi produzido. Dado que não existe mecanismo social que 

garanta que a quantidade de setores onde o valor de mercado é determinado 

pelas piores condições seja compensada pela existência de setores onde o valor 

de mercado seja determinado pelas melhores condições (ou seja, que um lado 

compense o outro), então no agregado social total existiria um excedente de 

valor apropriado em relação ao produzido (ou o inverso), que não teria 

explicação racional; 

b) Se nos setores onde o valor de mercado é determinado pelas piores condições o 

valor apropriado é maior que o valor produzido (conforme visto em “a”), então 

as taxas de mais-valia destes setores serão maiores do que as taxas de mais-valia 

dos setores onde o valor de mercado é determinado pelas condições médias (ou 

menores no caso do Vm determinado pelas melhores condições), não existindo 

uma taxa de mais-valia uniforme como prevê Marx; 

c) A divergência produção-apropriação apontada acima poderia inviabilizar o 

conceito de preço de produção, na medida em que poderia haver identidade entre 

o valor social e o preço médio, mesmo quando este não nivela a taxa de lucros 

pro rata. Isto inviabilizaria em certos casos a própria noção de preço de 

produção; 

d) O mesmo tipo de incongruência do ponto “c” se aplicaria também a preços de 

monopólio; 
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e) Que a mesma circunstância vista em “a” geraria consequências ainda mais 

inusitadas ao se considerar a possibilidade de produção agrária camponesa 

(trabalho não-assalariado, que permita uma remuneração que fique abaixo da 

taxa média de lucros); Neste caso, R. Carcanholo demonstra que a possibilidade 

de que o valor de mercado seja determinado pelas piores condições levaria a 

uma situação na qual na inexistência de nenhuma empresa capitalista no setor 

(produção inteiramente campesina), haveria transferência de valor para as 

empresas capitalistas (de tipo intersetorial), relacionada à questão da divergência 

do excedente camponês e da taxa média, enquanto a entrada de uma única 

empresa capitalista faria cessar completamente toda transferência de valor 

fazendo desaparecer completamente todo excedente. 

 

No caso destes cinco pontos, opinamos que em todos eles as incongruências apontadas 

pelo autor só existiriam se a produção de valor sempre obedecesse ao critério da soma 

dos valores individuais (logo, das condições médias), ou seja, se os efeitos da 

determinação do valor de mercado pelas condições extremas estiverem restritos à esfera 

da apropriação, e não se aplicarem à esfera da produção do valor. Entretanto, ao 

considerar a possibilidade de determinação da produção do valor conforme a 

interpretação apesentada ao longo desta tese, ou seja: a) Que o valor seja 

quantitativamente determinado no momento do intercâmbio; b) que a própria produção 

de valor seja modificada por certas circunstâncias de modo que passa a ser determinada 

pelas condições extremas de produção; c) adicionalmente, que o valor de mercado não é 

determinado pela média dos valores individuais. Neste caso, então todas estas cinco 

últimas dificuldades apontadas desapareceriam por completo.  

 

Ressalvadas as divergências oferta-demanda, então existe uma igualdade entre valor 

produzido e valor apropriável (no nível de abstração do valor, ou seja, anterior ao 

processo de formação dos preços de produção) mesmo quando o valor de mercado é 

regulado pelas condições extremas. Com isso, todas as outras consequências deixam de 

existir. O trabalho socialmente necessário para a reprodução das mercadorias cujo valor 

de mercado é determinado pelo valor individual obtido em condições que divergem das 

condições médias diverge da soma de horas dispendidas na produção desta mercadoria 

dividida pelo número total de mercadorias. Mas isso não significa que a relação oferta-

demanda esteja aqui determinando o valor de mercado, nem que ocorra (ou que seja 
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necessária) qualquer transferência de valor para compensar uma diferença com o que 

seria o valor de mercado determinado pelos valores individuais médios. Significa 

apenas que a produção de valor no setor em questão sofreu uma modificação, mas o 

valor segue sendo determinado pelas condições de produção, e são essas condições que, 

por sua vez, estabelecem as condições de neutralidade (modificadas) da relação oferta-

demanda. A compreensão disso fica certamente dificultada quando se imagina que o 

valor social das mercadorias seja determinado pela quantidade média de trabalho 

incorporado nelas no momento de sua produção, como entende a interpretação 

fisiológica do valor (valor enquanto trabalho contido / incorporado). Superada esta 

interpretação fisiológica, então se torna possível ao mesmo tempo formular uma 

explicação para a determinação do valor produzido nos setores onde o valor de mercado 

é estabelecido pelas condições extremas e que, ao mesmo tempo, não incorra nas 

incongruências apontadas por Carcanholo. 

 

Se num setor qualquer o valor de mercado das mercadorias é determinado pelos valores 

individuais das mercadorias produzidas pelos capitais que operam nas piores condições, 

digamos que este valor seja = 10 (no momento de sua venda), e para simplificar, que 

seja o preço de produção de mercado também o mesmo, então o valor total produzido 

por este setor equivale a este preço de produção de mercado multiplicado pelo total de 

mercadorias produzidas no setor. Se o setor produz 1000 mercadorias, então o valor 

total produzido no setor é igual a 10000 (e também seu preço de produção de mercado). 

Supondo que eventualmente haja uma igualdade oferta-demanda, e estas mercadorias 

sejam vendidas por preços equivalentes aos seus preços de produção de mercado, então 

nenhuma transferência de valor é necessária para explicar a relação entre produção e 

apropriação de valor neste setor140. 

 

                                                 
140 Demonstraremos adiante, nos capítulos sobre renda da terra, que esta interpretação corresponde à 
formulação de Marx sobre o tema (cap. 5). Marx entendia que os próprios setores geradores de renda 
geravam todo o valor que viria a ser apropriado como renda absoluta, e provavelmente também a maior 
parte da renda diferencial, à exceção daquilo que eventualmente supere o valor gerado no setor, ou seja, 
ao produto do valor de mercado pelo número total de mercadorias. No caso do exemplo, todos os 
produtores que operam em melhores condições obterão um sobrelucro correspondente à diferença entre o 
trabalho por eles despendido (que é menor) e o trabalho despendido pelos produtores cujos valores 
individuais regulam o valor de mercado (que é maior). Esse sobrelucro pode ser apropriado pelo 
capitalista ou pelo proprietário de terra na forma de renda, em se tratando de um setor agrário, entretanto, 
na medida em que não ultrapasse o limite do valor gerado internamente no setor, ele não depende de 
qualquer transferência de valor de outros setores. O que muda aqui é que esse setor gera mais valor do 
que geraria se o referencial do trabalho socialmente necessário fossem as condições médias. 
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O tipo de dificuldade apresentada como argumento por esta interpretação só existe 

quando se parte da visão segundo a qual o valor é determinado pelo trabalho contido nas 

mercadorias (ou que a noção de trabalho socialmente necessário se refira ao trabalho 

contido, o que dá no mesmo), ou então de uma visão segundo a qual a determinação 

quantitativa do valor (do ponto de vista da sua produção) seja sempre pela média de 

valores individuais. Ao se considerar que o trabalho socialmente necessário para a 

reprodução de uma mercadoria, a determinante quantitativa do valor, é estabelecida 

pelas condições de produção médias predominantes no momento da venda (ou, no caso 

das combinações extraordinárias, pelas condições extremas), então toda a dificuldade 

desaparece. Tanto nos setores onde o valor de mercado (e o PPm) é determinado pelas 

condições médias quanto nos setores onde o é pelas condições extremas (as 

combinações extraordinárias), quando o preço de mercado se iguala ao preço de 

produção de mercado, então a parcela do trabalho social alocada no setor é igual à 

necessidade social solvente pelas suas mercadorias. Ressalvada eventual divergência 

entre valor e preço de produção (mais precisamente entre mais-valor e lucro pro rata– 

divergência observada no caso de capitais cuja composição orgânica diverge 

composição média do capital social), também o trabalho socialmente necessário para a 

reprodução de cada mercadoria produzida no setor multiplicado pelo total de 

mercadorias é igual ao valor total das mercadorias produzidas e ao preço de produção 

total. A determinação do valor de mercado pelas condições extremas não implica 

(necessariamente) em transferência de valor, por não significar inconformidade entre 

produção e apropriação de valor. Isto só ocorreria no caso da suposição de que a 

produção de valor social seja sempre determinada quantitativamente pela média dos 

valores individuais, o que já demonstramos acima não ser verdadeiro. 

 

Em suma, o que podemos afirmar sobre esta interpretação é o seguinte: via de regra, o 

valor de mercado coincide quantitativamente com uma média dos valores individuais, 

ou seja, com uma média técnica. Mas isso não significa que o valor de mercado seja 

determinado pela média técnica. O que faz o valor de mercado ser este, para Marx, é 

que neste patamar médio existiria igualdade nas trocas de trabalho entre os distintos 

setores, o que implica que neste patamar o valor necessariamente expressa um valor-

trabalho. Com isso, podemos explicar também os casos “extraordinários”, nos quais o 

valor de mercado não coincide com a média dos valores individuais: neles o que ocorre 

é que o intercâmbio a valores médios não representaria uma igualdade de trabalhos 
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(socialmente necessários a reprodução das mercadorias) trocada pelos setores, e, logo, 

não permitiria a determinação do trabalho pelo valor. Ao considerar o processo de 

formação da taxa geral de lucros e dos preços de produção de mercado (no lugar dos 

preços de mercado), a igualdade de trabalhos socialmente necessários no intercâmbio é 

substituída pela igualdade de lucros pro rata dos capitais investidos, o que implica uma 

deformação das condições de neutralidade da relação oferta-demanda. Tudo isto só 

demonstra que o movimento do valor-capital, do trabalho socialmente necessário, 

determina o valor de troca das mercadorias, mesmo que através de formas bastante 

modificadas. Então esta interpretação não está errada por afirmar uma relação entre a 

média técnica dos valores individuais e o valor de mercado. Sua inadequação residiria 

apenas na afirmação de uma relação causal entre esta média e a determinação do valor 

de mercado, pois, na realidade, é o fato de que no capitalismo se realize um processo de 

igualação de trabalhos através do intercâmbio que determina que as condições de 

intercâmbio sejam, via de regra, as condições médias (e não o contrário, como entende 

esta interpretação). Apenas ao afirmar (de forma explícita ou implicitamente) esta 

relação causal, e adicionalmente ao buscar generalizá-la para casos onde não se aplica, é 

que esta interpretação terminaria exercendo um papel mistificador. 

 

3.7.2 – Determinação do valor de mercado pelo equilíbrio oferta-
demanda 
 

Uma segunda forma de compreender a determinação do valor de mercado engloba as 

interpretações nas quais o valor de mercado corresponde a um patamar de equilíbrio da 

relação oferta-demanda. Este tipo de visão, que foi adotada por autores como Kozo Uno 

(1964) e retomada pelo conhecido marxista japonês Makoto Itoh (1980) e por Thomas 

Sekine (1983), vê os valores de mercado como “valores de equilíbrio” entre oferta e 

demanda, ou seja, aqueles valores tendenciais que possibilitariam que a oferta se 

ajustasse às flutuações da demanda141. Segundo Uno: 
The market value as gravitating center of market price is determined on the 
basis of an equilibrium of demand and supply. This means that the supply of 
a commodity increases in relation to the demand for it when the market 
prices raises above the center, and decreases in the reverse case. Thus, the 
determination of market value of a commodity depends upon the condition 

                                                 
141 Este tipo de interpretação, entretanto, tem longa história entre os marxistas. Já na década de 1920 
quando escreveu seus ensaios sobre a teoria marxista do valor, I. Rubin (1980, caps. 16-17) polemizava 
com uma série de autores de uma corrente que chama de interpretação “econômica” do trabalho 
socialmente necessário, que em muito se assemelha com a interpretação de Itoh e demais deste grupo. 
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of production under which the supply of the commodity is adjusted to the 
fluctuating demand (UNO, 1964, p. 159). 
 

Itoh incorpora esta interpretação e afirma que ela teria a possibilidade de “resolver” a 

dificuldade aparente no texto do cap. X do livro III, de modo que ambos os “tipos” de 

determinações estariam explicados. Itoh se refere aqui à determinação do valor de 

mercado pela média de produtividade, ou média técnica, como no caso das mercadorias 

onde predominam as condições médias, e no caso das mercadorias onde predominam as 

condições extremas, para os quais, segundo Itoh, prevaleceria a relação oferta-

demanda142. 

 

Além disso, Itoh afirma em defesa desta interpretação que ela seria a mais adequada 

para compreender a questão da renda da terra (e também das rendas monopolistas em 

geral), que segundo sua opinião contrariaria completamente qualquer visão de valor de 

mercado como média técnica. Segundo Itoh, na agricultura o valor de mercado não 

poderia ser determinado por uma média técnica já que ali a expansão está em geral 

relacionada com uma queda de produtividade média. 

 

De fato, a interpretação do valor de mercado apenas como média técnica teria 

dificuldades para explicar a teoria da renda, justamente porque ali, como vimos, devido 

à forma pela qual os sobrelucros são reduzidos à taxa média, o valor de mercado não é 

determinado pelas mercadorias produzidas nas condições médias, mas sim pelo valor 

individual daquelas mercadorias produzidas pelos capitais que operam nas piores 

condições. 

 

O mesmo argumento está também na base da interpretação de Roman Rosdolsky sobre 

a questão do papel da relação oferta-demanda na determinação do valor. Para 

Rosdolsky, a questão das divergências oferta-demanda seria uma das formas nas quais 

aspectos do valor de uso (no caso, a quantidade de mercadorias apresentada no 

mercado) poderia ter influência na determinação do valor143. No que diz respeito ao 

valor de mercado, Rosdolsky entende que o valor de mercado deve situar-se entre as 

condições de produção extremas (os Vi mais altos e mais baixos), mas o patamar deles 
                                                 
142 Tratamos aqui apenas dos aspectos fundamentais da interpretação de Itoh. Uma análise mais 
aprofundada, que leva inclusive em conta a evolução de seu pensamento, pode ser encontrada em Cippola 
(2008). 
143 Foi visto no capítulo 1 (seção 1.1) que de fato existem casos em que isto ocorre, como o caso do valor 
do dinheiro, da força de trabalho etc. 
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dentro dessas condições seria estabelecido pela relação oferta-demanda. Qualquer 

divergência entre preços de mercado e valor de mercado (logo, preços de produção de 

mercado) só ocorreria quando o preço de mercado excedesse os limites dos valores 

individuais obtidos nas condições de produção extremas (ROSDOLSKY, 2001, p. 90-

91). 

 

Para fundamentar sua posição na obra de Marx, Rosdolsky, além da passagem do 

capítulo X sobre a determinação do valor de mercado nas condições de divergência na 

relação oferta-demanda (seção 3.6), busca também ressignificar a categoria trabalho 

socialmente necessário para que ela inclua também a necessidade social. Recorre, para 

este fim, a seguinte passagem d’O Capital: 
Pois a condição continua a ser o valor de uso. Mas se o valor de uso de uma 
mercadoria isolada depende de ela em si e por si satisfazer uma necessidade, 
então, na massa do produto social, depende de ela satisfazer, de maneira 
adequada, uma necessidade social quantitativamente determinada para cada 
espécie particular de produto, e de o trabalho, por conseguinte, estar 
proporcionalmente dividido em relação a essas necessidades nas diferentes 
esferas da produção, quantitativamente circunscritas [...]. A necessidade 
social, ou seja, o valor de uso elevado à potência social, aparece aqui como 
fator determinante da cota do tempo global de trabalho social que recai para 
as diversas esferas específicas da produção. E, porém, apenas a mesma lei 
que já se mostra na mercadoria isolada, ou seja: que seu valor de uso é 
pressuposto de seu valor de troca, e portanto de seu valor [...]. Essa limitação 
quantitativa das cotas do tempo de trabalho social utilizáveis nas diferentes 
esferas da produção específicas é apenas expressão mais desenvolvida da lei 
do valor em geral, embora o tempo de trabalho necessário assuma aqui outro 
sentido. Apenas tanto dele é necessário para satisfazer as necessidades 
sociais. A limitação que ocorre aqui deve-se ao valor de uso (MARX, 1983, 
III-2, p. 138). 
 

Rosdolsky interpreta a passagem acima, retirada da seção d’O Capital sobre renda 

fundiária (cap. 37), como se nela Marx estivesse afirmando que o que entende por 

trabalho socialmente necessário fosse algo que recebe também uma determinação 

quantitativa da relação oferta-demanda, ou melhor, das divergências e desigualdades 

nessa relação. Sendo assim, Rosdolsky entende que o valor das mercadorias seria aquela 

quantidade de trabalho necessária para produzir uma quantidade de valores de uso 

determinada pela demanda, ou seja, pela necessidade social dada. Assim, existiriam 

primeiro as necessidades sociais, e o valor seria quantitativamente determinado pelos 

valores individuais obtidos pelos capitais que operam nas condições que correspondem 

ao atendimento destas necessidades. Só no caso em que o atendimento das necessidades 

sociais não seja possível nas condições de produção instaladas (menos do que o valor 

individual dos mais produtivos, ou mais do que o valor individual dos menos 
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produtivos), é que o preço de mercado desviaria do valor. O ponto de partida do 

estabelecimento quantitativo do valor, nesta interpretação, seria uma quantidade fixa de 

valores de uso. Deste modo, para Rosdolsky, esta seria mais uma situação entre as quais 

a “forma do valor de uso” determina o “conteúdo da relação social que ele expressa”. 

Neste caso, um constituiria um aspecto fundamental das determinações do valor e dos 

preços144. 

 

Entendemos, entretanto, que esta interpretação de Rosdolsky é inadequada. O ponto de 

Marx no longo parágrafo do qual os trechos foram extraídos é tão somente que as 

circunstâncias da determinação quantitativa do valor e do mais-valor em geral, suas leis 

gerais, e mesmo os desvios em relação à condição de neutralidade entre necessidade 

social e distribuição social do trabalho (na relação oferta-demanda), não são suficientes 

para explicar a renda fundiária, que depende de outras determinações específicas (o que, 

numa reflexão mais aprofundada, pesa contra o argumento de Rosdolsky145). Quando 

Marx faz ali a observação de que “o tempo de trabalho necessário” assume aqui “outro 

sentido”, ele está apenas se referindo ao tempo de trabalho necessário para cobrir a 

demanda solvente, ressaltando a especificidade na qual a expressão está aparecendo ali, 

e não afirmando que a categoria tempo de trabalho socialmente necessário (enquanto 

determinante quantitativa do valor) sofre uma modificação posta pela relação oferta-

demanda, como interpreta Rosdolsky. 

 

De qualquer forma, mesmo que a interpretação de Rosdolsky estivesse correta e este 

fosse o ponto de Marx no trecho citado, esta posição não seria consistente com o 

conjunto da teoria social marxiana. No capitalismo, não é “a necessidade social” que 

determina “a quota do tempo global do trabalho social correspondente às diversas 

esferas particulares de produção” como regra geral. No trecho citado, a afirmação de 

Marx é que esta determinação ocorre para dada situação de igualdade entre oferta e 

demanda, ou seja, que existe, no intercâmbio entre as distintas esferas, uma igualdade 

de quantidades de trabalho que se expressa numa quantidade de valores de uso. Tanto 

                                                 
144 Silva (1981) também interpreta a determinação do valor de mercado na agricultura de forma similar à 
proposta por Rosdolsky. Silva aponta, corretamente, que o trabalho socialmente necessário na agricultura 
não poderia ser determinado pela média dos valores individuais, como ocorre em geral, mas pelas 
condições de produção existentes nos piores terrenos. Entretanto ele erra, a nosso ver, ao compreender 
que a demanda poderia determinar o valor de mercado (o TTSN), e que a taxa de mais-valia na 
agricultura, com isso, ficaria mais alta do que a da indústria (SILVA, 1981, p 126). 
145 Este ponto será retomado quando a questão da determinação dos preços na agricultura for analisada. 
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que na frase seguinte (omitida por Rosdolsky ao citar o trecho), Marx afirma que “este 

ponto só tem a ver com a relação entre trabalho necessário e mais-trabalho à medida 

que, ao violar essa proporção, não pode ser realizado o valor da mercadoria nem, 

portanto, a mais-valia contida nela” (MARX, 1983, III-2, p. 138), ou seja, a divergência 

entre oferta e demanda não determina o valor, mas apenas influencia em sua 

realização. 

 

Indart (1988; 1990) desenvolve sua interpretação sobre a influência da relação oferta-

demanda na determinação do valor de mercado de uma forma semelhante à de 

Rosdolsky, embora muito mais elaborada. Indart considera o valor de mercado como 

uma categoria da apropriação, e não da produção de valor. Neste sentido, o valor de 

mercado não seria uma especificação do valor social, mas uma categoria de natureza 

completamente diferente. Enquanto o valor social seria determinado pela média dos 

valores individuais (de forma semelhante à interpretação fisiológica em geral), o valor 

de mercado seria determinado pela relação oferta-demanda entre os valores individuais 

extremos (a maneira de Rosdolsky), e apenas no caso de extrapolar estes extremos 

haveria divergência entre valor de mercado (ou preços de produção de mercado) e 

preços de mercado. Segundo Indart: 
[…] actual market value coincides with the average market value only when 
supply and demand are equal. The argument above can lead us to the 
conclusion that the influence of social needs (or demand) upon the 
determination of market value can be considered as indirect. Market value, 
as before, is determined exclusively by the conditions of production. When 
supply and demand coincide, the predominant conditions of production - 
those responsible for the bulk of the output - become the value-determining 
factor. When demand ceases to be equal to supply, social needs become 
relevant in establishing the conditions of production which are to become 
the determinant of market value. But the conditions of production continue 
to determine market value; demand conditions establish what conditions of 
production are to become the value-determining ones, but their selection is 
from a given set of production conditions. It is in this sense that I see 
demand conditions as playing an indirect role in the determination of market 
value (INDART, 1988, p. 466-467). 
 

No caso de Indart, estas considerações sobre as possibilidades de determinação do valor 

de mercado pela relação oferta-demanda o levam a tirar diversas conclusões mais gerais 

sobre a teoria do valor e dos preços. Em primeiro lugar, assim como Rosdolsky, mas de 

forma ainda mais explícita, Indart considera que a própria categoria trabalho 

socialmente necessário (TTSN) é modificada pela determinação da relação oferta-

demanda. Sendo assim, enquanto o valor social (produção) seria determinado pelo que 

Indart chama de trabalho abstrato (tempo médio de trabalho), o valor de mercado 
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(apropriação) seria determinado pelo TTSN, que por sua vez poderia ser determinado 

pela relação oferta-demanda da forma vista acima. Esta estrutura categorial traz consigo 

diversas implicações. 

 

Existiriam, para Indart, duas diferentes taxas de mais-valia, uma da produção (valor 

social), que seria estabelecida no momento da produção como resultado da relação entre 

o tempo de trabalho necessário e o tempo de trabalho excedente (mais-trabalho), e outra 

da apropriação (valor de mercado), que seria estabelecida no momento da venda das 

mercadorias como expressão da relação entre os salários e o mais-valor efetivamente 

apropriado pelos capitalistas (INDART, 1990, p. 736-739). Nos setores onde o valor de 

mercado é determinado pelo valor individual dos produtores que operam nas piores 

condições (caso da produção agrária), Indart aponta que a taxa de mais-valia da 

apropriação será sempre mais elevada do que a taxa de mais-valia da produção, 

ocorrendo o oposto nos casos em que o valor de mercado seja regulado por condições 

superiores às condições médias (INDART, 1990, p. 739). Estas considerações deixam 

claro que, apesar de uma concepção um tanto “heterodoxa” sobre a questão do valor de 

mercado, Indart se fundamenta na visão fisiológica da determinação quantitativa do 

valor (enquanto trabalho contido, determinado no momento da produção). 

 

Indart admite que em sua teoria da renda, Marx entende que os sobrelucros de setores 

onde o valor de mercado supera os valores individuais médios (que é o caso dos setores 

agrários) é gerado internamente nestes setores (e não resultado de uma transferência de 

valor) (INDART, 1990, p. 733). Curiosamente, Indart parece não perceber que isto 

contradiz sua formulação sobre o valor de mercado, uma vez que, se nestes setores a 

taxa de mais-valia da produção fosse inferior a taxa de mais-valia da apropriação (como 

ele prevê), este mais-valor excedente (total apropriado menos total produzido) precisaria 

vir de algum lugar. 

 

Além disso, quando Indart vai discutir as determinantes da necessidade social, ele parte 

da definição de Rubin segundo a qual ela corresponderia à “quantidade socialmente 

necessária de uma mercadoria a valores médios, sendo estes correspondentes ao 

trabalho médio despendido na produção desta mercadoria” (INDART, 1990, p. 733). 

Aqui fica claro mais uma vez o problema da formulação de Indart. Como comparar uma 

“necessidade social” que é definida a preços regulados pelos valores individuais médios, 
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em setores onde tanto os valores (de mercado) quanto os preços são regulados pelos 

valores individuais extremos? Ao tentar contornar esta complicação Indart sai com a 

seguinte formulação: 
Thus the market value of one exemplar of the commodity is equal to the ratio 
of the value of the social need to the quantity supplied at the average value. 
And accordingly, the socially necessary labor embodied in one exemplar of 
the commodity also becomes equal to the amount of abstract labor that 
society deems necessary for the satisfaction of the social need divided by the 
quantity supplied. (INDART, 1990, p. 734). 
 

De modo que o valor da quantidade socialmente necessária de uma mercadoria seria 

igual à necessidade social (a valores médios) multiplicado valor médio (média técnica); 

o valor de mercado de uma unidade de uma mercadoria seria igual ao valor da 

necessidade social (obtido acima) dividido pela quantidade ofertada a valores médios 

(média técnica); já o trabalho socialmente necessário incorporado em uma unidade de 

uma mercadoria seria igual ao montante de trabalho abstrato que a sociedade julga 

necessário para a satisfação da necessidade social dividido pela efetivamente quantidade 

ofertada (INDART, 1990, p. 734). 

 

Parece-nos que a interpretação de Indart o leva a resultados pouco satisfatórios, mas 

que, em certo sentido, sintetizam os problemas tanto da interpretação fisiológica da 

determinação do valor (social), quanto da interpretação do valor de mercado enquanto 

resultado do equilíbrio oferta-demanda. 

 

Para além das considerações já feitas em relação à interpretação de Rosdolsky, e que se 

aplicam quase inteiramente a Indart, pode-se apontar outras dificuldades em sua 

formulação. Em primeiro lugar, vejamos a questão das duas taxas de mais-valia: a taxa 

de mais-valia da produção, para o autor, estaria estabelecida no momento da produção 

na divisão entre trabalho necessário e mais-trabalho. Mas como estabelecer o mais-

trabalho, sem referência aos preços? Apenas no momento da venda da mercadoria é 

possível saber a magnitude do mais-trabalho. Como vimos, este é determinado na 

produção, mas naquela que ocorre no momento da venda das mercadorias, e não 

daquela que ocorreu no momento original de sua produção. A divergência desta taxa de 

mais-valia da produção para uma taxa de mais-valia da apropriação só existe para Indart 

porque ele considera que o valor social é determinado conforme a interpretação 

fisiológica do valor, conforme uma razão técnica ou por gasto fisiológico de trabalho, e 
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não como uma determinação social146. Isso ainda o leva a problemas adicionais: ele vê 

na noção de trabalho abstrato uma determinação quantitativa, de caráter técnico e não 

social, para o valor social, enquanto o trabalho socialmente necessário seria 

determinado pela relação oferta-demanda (ao menos parcialmente). Com isso, ele 

sucumbe aos problemas de ambas as linhas interpretativas do valor de mercado: por um 

lado, por que o valor social é sempre determinado pelas condições médias? Qual a razão 

para isto? Existem razões técnicas para esta determinação pela média? Não há qualquer 

resposta aqui. Por outro lado, por que o valor social das mercadorias agrárias seria 

determinado pelas condições médias, se estas condições não permitem que haja 

igualdade de trabalhos no intercâmbio intersetorial para estas mercadorias, o que fica 

evidenciado pelo fato de que preços equivalentes aos valores individuais médios nestes 

setores não satisfazem as condições de neutralidade da relação oferta-demanda? Por que 

a referência para a “necessidade social” das mercadorias agrárias seria o seu preço a 

valores médios, se este tipo de preços não pode existir para estas mercadorias 

(preservada a propriedade privada da terra)? Também não há resposta para estas 

perguntas em seu trabalho. 

 

Para a interpretação de Indart fazer sentido para os setores onde o valor de mercado é 

determinado pelas condições extremas, este tipo de modificação precisaria ter relação 

com desajustes (de longo prazo) na relação oferta-demanda, o que não ocorre. No caso 

dos setores agrários, por exemplo, os valores de mercado são determinados pelas piores 

condições de produção em condições de igualdade oferta-demanda. 

 

Por fim, a principal evidência que Indart apresenta a favor de sua interpretação é a 

seguinte: se nos setores agrários o valor de mercado é determinado pelas piores 

condições de produção e, logo o mais valor apropriado é maior que o mais-valor 

produzido, então a taxa de mais-valia deve ser mais alta do que na indústria, e não igual, 

como entende Marx (INDART, 1990, p. 739-740). Esta evidência de Indart coloca 

problemas apenas para a sua própria interpretação da determinação quantitativa do valor 

social (enquanto trabalho contido, determinado sempre pela média dos valores 

                                                 
146 Considerando o estabelecimento do valor social no momento da venda das mercadorias diferentes 
taxas de mais-valia (m/v) da produção e da apropriação são ainda possíveis, mas não expressariam o 
conteúdo apontado por Indart, mas tão somente as divergências entre preços de mercado e PPm 
(setorialmente), e entre o agregado dos preços de mercado e o agregado dos valores de mercado (na 
totalidade). 
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individuais, no momento da produção etc.); Se consideramos, como nesta tese, que o 

valor é determinado quantitativamente pelas condições de produção postas no momento 

do intercâmbio, e que adicionalmente o valor de mercado é uma categoria da produção, 

então o problema levantado por Indart desaparece e não é necessária nenhuma 

contradição entre produção e apropriação de valor para que os preços coincidam com o 

valor de mercado, e somente ocorreria o que prevê Indart (divergência produção-

apropriação) quando o agregado dos preços superar o agregado do valor de mercado, o 

que expressa justamente uma divergência oferta-demanda e não uma determinação do 

valor pela demanda!  

 

Em sua teorização, Indart praticamente elimina qualquer diferença categorial entre valor 

de mercado e preços de mercado (ambos são determinados pela relação oferta-

demanda); A única diferença restante entre as categorias ocorre quando a divergência 

entre os preços de mercado e o valor social (médio) supera o range (alcance) dos 

valores individuais extremos. Sua teorização não permite uma explicação da relação 

oferta-demanda a partir do valor, mas, ao contrário, supõe uma relação oferta-demanda 

autônoma em relação ao movimento do valor-capital, da produtividade do trabalho etc. 

Com isso, Indart joga fora também parte da capacidade explicativa da própria teoria do 

valor de Marx. 

 

Uma interpretação muito semelhante à de Indart pode ser observada no trabalho de 

Krjstjanson-Gural (2005). Krjstjanson-Gural também considera que dentro dos limites 

das condições extremas, a relação oferta-demanda determina o valor de mercado (e os 

preços de produção de mercado, ao ser considerada a formação da taxa média de 

lucros), logo valor de mercado seria sempre igual aos preços de mercado. Apenas 

quando o preço de mercado supere os valores individuais extremos (ou PPm), ocorre 

uma divergência entre eles, o que significa uma divergência oferta-demanda. Logo, para 

Krjstjanson-Gural, qualquer variação de demanda é capaz de influenciar na magnitude 

do valor de mercado e dos preços de produção de mercado. Só não influenciará se for 

muito grande, maior do que as possibilidades da técnica (KRJSTJANSON-GURAL, 

2005, p. 187-192). A diferença da abordagem deste autor para a de Indart é que ele 

considera a determinação do valor na produção à moda da interpretação da forma-valor, 

mais especificamente seguindo a abordagem de Roberts (2005), já vista anteriormente 

(seção 2.4.2). Como vimos, este tipo de abordagem da forma-valor termina por 
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confundir as categorias valor e valor de troca. Com isso, Krjstjanson-Gural consegue 

contornar o problema das “transferências de valor” intersetoriais que aparece em Indart, 

na medida em que toda a contradição entre produção e apropriação está eliminada de 

sua abordagem por sua interpretação das determinantes quantitativas do valor. Restam, 

na interpretação de Krjstjanson-Gural, apenas certas formas de “transferência de valor” 

que correspondem às desigualdades entre preços de mercado e preços de produção de 

mercado (quando excedem os limites dos valores individuais extremos). Como não há 

garantia que as divergências deste tipo se compensem (o excedente dos preços de 

mercado sobre os PPm máximos nos setores excesso de demanda compense o déficit 

dos preços de mercado em relação aos PPm nos setores com insuficiência de demanda), 

então Krjstjanson-Gural defende que nestes casos ocorreria uma transferência de valor 

“intertemporal”, de modo que em outros momentos o saldo líquido de preços sobre 

preços de produção poderia ser compensado (KRJSTJANSON-GURAL, 2005, p. 192). 

 

Em geral toda esta interpretação da determinação do valor de mercado pela relação 

oferta-demanda incorre de forma clara no problema “metodológico” discutido acima, de 

forma muito mais explícita do que a interpretação de Rubin. Ela inverte a relação causal 

entre o movimento do valor-capital e o movimento da relação oferta-demanda, fazendo 

os preços e a relação oferta-demanda determinarem o valor. No caso especial em que 

ocorra a neutralidade da relação oferta-demanda, esta interpretação poderia até estar 

parcialmente correta (no sentido de que este seria o patamar correspondente ao valor de 

mercado das mercadorias, ou seja, do ponto de vista do resultado). Mas o que determina 

esse patamar de neutralidade seja um e não outro? O que determina que, no patamar de 

neutralidade oferta-demanda, os capitais recebam em média 5%, 10% ou 20% de 

lucros? Pelo próprio caminho da relação oferta-demanda é impossível responder a esta 

pergunta. O procedimento dos autores que defendem este tipo de interpretação equivale 

a definir as categorias pela característica atribuída a elas pelo processo de abstração 

utilizado para analisá-la, o que leva a uma mistificação de suas determinantes. 

 

Apontar a determinação do valor de mercado pela relação oferta-demanda não resolve 

nenhum problema da teoria do valor ou de uma teorização dos preços, mas na verdade 

impede sua solução, direcionando-o para uma explicação circular e que, em última 

instância, inviabiliza que o desenvolvimento da análise do valor de forma objetiva, 

como pretende fazer Marx. Restaria, neste caso, ou reconhecer uma prioridade causal 
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para a relação oferta-demanda sobre o movimento do valor-trabalho (como nas 

explicações subjetivas para o valor, como no caso da teoria neoclássica), ou separar sua 

determinação da determinação do valor-trabalho (como no dualismo de uma explicação 

“semi-objetiva”, caso da teoria ricardiana). De qualquer forma o caminho para uma 

explicação objetiva e racional para determinação do valor fica obstruído. 

 

Por que este tipo de explicação é circular? Ao afirmar uma igualdade entre valor de 

mercado e preços de mercado dentro do limite dos valores individuais extremos, esta 

interpretação supõe a existência de um range, de um alcance pré-determinado entre os 

menores e os maiores valores individuais. Mas este alcance só é posto no momento do 

intercâmbio das mercadorias, pelas condições de produção instaladas neste momento, 

que por sua vez foram determinadas pela lucratividade em momentos anteriores, o que 

decorre dos preços. Ao dizer que a relação oferta-demanda (ou seja, os preços) 

estabelecem o valor de mercado, então o que estabelece as condições oferta-demanda? 

Por este caminho é impossível estabelecer qualquer resposta, e o nexo lógico entre valor 

e preços é quebrado. 

 

Além disso, se a forma como esta visão interpreta o papel da relação oferta-demanda na 

determinação do valor fosse correta, então o ponto de partida lógico da produção 

capitalista seriam determinadas quantidades (relativamente fixas) de valores de uso a 

serem atendidas pela produção, e a partir daí se organizaria a divisão social do trabalho. 

Entretanto a coisa não funciona desta forma. O valor de uso é um pressuposto, ou seja, 

toda mercadoria precisa satisfazer uma necessidade humana qualquer (“do corpo ou do 

espírito”), mas nele não se pode estabelecer qualquer quantificação desta necessidade, 

enquanto necessidade social solvente. Ou seja, não se pode determinar o quanto de um 

determinado valor de uso é necessário e pode ser pago com o trabalho da sociedade 

(com trabalho) apenas a partir de suas próprias características enquanto valor de uso. Na 

sociedade capitalista, esta quantificação depende, por um lado, das diversas formas de 

rendimentos das distintas classes sociais e da produtividade do trabalho e, por outro, da 

necessidade de igualação das quantidades de trabalho socialmente necessário 

intercambiadas, o que é deformado para uma configuração na qual esta igualdade passa 

a representar uma igualdade da lucratividade setorial pro rata, de acordo com a 

magnitude dos capitais investidos. A necessidade social, portanto, não é algo que 

decorre das relações entre os homens e as coisas enquanto objetos úteis, mas algo 
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estabelecido socialmente, de acordo com as leis de movimento da relação social 

chamada capital. São estas leis de movimento internas do modo de produção capitalista 

que estabelecem, a cada momento, as quantidades de valor de uso necessárias em cada 

esfera particular da produção, e as quantidades que podem ser por elas compradas com 

o trabalho nelas despendido. Isto é o fundamento da relação oferta-demanda. 

Fundamento que, obviamente, pode sofrer modificações por determinações mais 

específicas, determinações que não lhe retiram a condição de fundamento. 

 

Um dos principais argumentos desenvolvidos pelos autores que desenvolveram este tipo 

de abordagem é que a interpretação do valor de mercado pela média técnica entraria em 

contradição com a teoria marxista da renda fundiária. Descrito grosso modo, um aspecto 

desta contradição, que será aprofundado nos próximos capítulos, é que a determinação 

do valor pela média não permitiria explicar a renda absoluta, que para Marx expressa 

um excedente do valor sobre o preço de produção que só existe na medida em que se 

aceita a determinação do valor pelos valores individuais obtidos pelos capitais que 

operam nas piores condições, o que não seria possível para a abordagem do valor de 

mercado como média técnica. A busca por uma explicação alternativa para o valor de 

mercado seria então necessária. 

 

Entretanto buscaremos demonstrar adiante que, além de exigir a existência de um 

excedente do valor sobre os preços de produção, a teoria da renda de Marx também 

exige a existência de uma dialética produção-apropriação, de uma contradição entre 

estas duas instâncias, o que tampouco é possível dentro de uma interpretação da 

determinação quantitativa do valor que o iguala à sua forma aparente do valor de troca 

(forma-valor), ou que seja determinado pela relação oferta-demanda. Sendo assim, o 

intuito inicial, de permitir uma coerência entre a teoria do valor e a teoria da renda, não 

é alcançado. 

 

Buscaremos mostrar que, ao contrário das outras interpretações aqui analisadas, a 

interpretação da determinação quantitativa do valor apresentada nesta tese permite que a 

teoria marxiana da renda fundiária seja fundamentada na teoria do valor de forma 

consistente. 
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Capítulo 4 – Terra, propriedade privada e as origens da 
teoria da renda fundiária 
 

4.1 – A terra como elemento da produção e a renda como 
expressão econômica da sua propriedade 
 

Nos capítulos anteriores deste trabalho foi apresentada uma interpretação da teoria do 

valor e sobre a determinação dos preços de Marx enquanto partes de uma representação 

das leis de movimento da sociedade capitalista, ou seja, da teoria social marxiana sobre 

o modo de produção capitalista. 

 

Essa representação se desenvolve distintos níveis de abstração na obra de Marx, 

evoluindo do mais abstrato aos níveis mais concretos do ponto de vista da exposição. As 

leis de movimento do objeto, a sociedade capitalista e seu modo de produção específico, 

após descobertas nos níveis mais abstratos, são então desenvolvidas de forma que se 

torne possível analisar o objeto em níveis mais concretos, ou seja, em configurações 

mais próximas de suas formas aparentes. Neste caminho, diversas contradições entre o 

movimento interno do capital e suas formas concretas de manifestação são percebidas. 

É uma característica do método de Marx, talvez sua característica mais interessante, a 

de não rejeitar essas contradições. Marx, ao contrário, busca explicá-las a partir do 

próprio desenvolvimento das leis internas do objeto e de suas interações com fatores 

históricos diversos. 

 

A questão a ser tratada agora é a dos efeitos “econômicos”, ou seja, os efeitos do ponto 

de vista do movimento do capital que são postos pela propriedade da terra, do controle 

privado e exclusivo de porções do globo terrestre e de tudo aquilo que estas porções 

contêm e que seja utilizado enquanto elemento dentro do processo de produção 

capitalista, incluindo aí as modificações no movimento do capital impostas pela 

existência dessas formas de propriedade. 

 

Na sociedade ocidental contemporânea e na maior parte do globo terrestre a terra é 

objeto de formas privadas de propriedade. Isto nem sempre foi assim. O surgimento 

dessas formas “modernas” de propriedade (propriedade privada exclusiva e alienável, 
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na qual a terra tem um preço) é um processo histórico cuja raiz está intrinsecamente 

ligada ao surgimento do modo de produção capitalista. Em formações sociais anteriores 

ao capitalismo existiram formas comuns de utilização da terra e formas de propriedade 

relacionadas a formas diretas de dominação social, mas em nenhuma delas147 a terra se 

tornou algo próximo de uma “mercadoria”148, como ocorre na contemporaneidade. Este 

fato, por si só, já indica que a generalização da forma mercantil característica do modo 

de produção capitalista deve apresentar algum tipo de relação com a forma “moderna” 

de propriedade da terra. 

 

A terra que nos interessa aqui, entretanto, é a terra enquanto elemento necessário ao 

processo de produção. A produção de qualquer mercadoria, para ser possível, precisa 

ocorrer sobre algum chão no qual os trabalhadores e os meios de produção possam se 

apoiar e serem dispostos. Neste sentido, a terra é necessária a toda e qualquer atividade 

de reprodução social, dentro e fora do modo de produção capitalista. Mas em certos 

tipos de atividade sua importância vai muito além de fornecer o suporte para a atividade 

humana. Na agricultura, pecuária, mineração e no extrativismo em geral149, a terra e seu 

metabolismo constituem parte integrante do próprio processo de produção, e por isso 

sua influência na determinação do valor das mercadorias e do movimento do capital em 

um sentido mais amplo é extremamente significativa. 

 

Este metabolismo que é fundamental para a produção de mercadorias nestes setores 

encontra-se desigualmente distribuído pelo globo terrestre em termos de sua qualidade 

do ponto de vista de sua contribuição ao processo de produção. Sendo assim, o primeiro 

aspecto a ser notado é que nessa produção - na qual ele é significativo - é que existem 

terrenos nos quais quantidades desiguais de mercadorias podem ser obtidas com uma 

mesma quantidade de trabalho; ou então, o que dá no mesmo, a mesma quantidade de 
                                                 
147 Não afirmamos aqui que não existam formas pré-capitalistas nas quais a terra tenha sido negociada por 
um preço, mas, tão somente, que em nenhuma sociedade anterior a esta a terra se torna de forma 
generalizada um artigo análogo a uma mercadoria. 
148 O termo “mercadoria” aparece aqui entre aspas pois, desde o ponto de vista da teoria do valor 
marxiana, a terra não constitui de fato uma mercadoria dado que não é produto do trabalho humano, ainda 
que ela tenha um preço. Adiante será desenvolvida a questão do preço da terra (seção 5.7). 
149 No que diz respeito à teoria da renda, pode-se considerar como “terra” também outros aspectos do 
metabolismo natural como animais marinhos no oceano e até mesmo faixas de frequências 
eletromagnéticas utilizadas nas comunicações, desde que estas sejam objeto de propriedade privada 
exclusiva. As teorias da renda fundiária a serem discutidas neste capítulo foram em geral formuladas 
como uma representação da produção na agricultura (e em alguns casos na mineração e no extrativismo), 
mas isso não significa que não se apliquem a estes outros aspectos do metabolismo natural quando 
apropriados de forma privada, ainda que com as devidas modificações. 
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mercadorias pode ser obtida com quantidades desiguais de trabalho. Gera-se assim um 

excedente sobre o produto médio do trabalho, sobre o produto “normal”. Esta 

distribuição desigual da fertilidade da terra, das reservas de recursos naturais etc., está 

na base daquilo que é chamado pela economia política de renda diferencial (ao menos 

de uma de suas modalidades).  

 

Este produto excedente ao produto “normal” do trabalho aplicado em terrenos 

excepcionalmente férteis (ou ricos em recursos) assume, dentro do modo de produção 

capitalista, a forma de um sobrelucro, um lucro acima do lucro médio. A estrutura 

“moderna” de propriedade da terra (propriedade privada) permite que esse sobrelucro 

seja apropriado pelo proprietário de terras que arrenda seu terreno para a exploração 

capitalista. Outras modalidades de renda diferencial referem-se a diferentes intensidades 

de investimentos de capital, diferentes distâncias entre os terrenos e os mercados 

consumidores etc. 

 

Sendo assim a estrutura de propriedade da terra torna-se especialmente relevante para a 

distribuição do produto do trabalho, mas não apenas isso. Na verdade ela passa a 

influenciar na sua própria produção (ou geração). Toda terra que é utilizada 

produtivamente por um arrendatário permite ao seu proprietário a apropriação de uma 

renda. O ponto aqui é que, dada a existência das formas modernas de propriedade da 

terra, os proprietários de terra (em geral) encontram-se em condições de só permitir sua 

utilização na produção capitalista em troca de algum pagamento. Desta forma, os 

proprietários das terras exigirão um pagamento pela utilização de suas terras não apenas 

no caso de que em suas propriedades se encontrem as melhores condições de produção, 

mas mesmo no caso de que estejam entre as piores condições entre aquelas que são 

efetivamente utilizadas. Isto dá origem a uma forma de renda que não decorre de uma 

fertilidade excepcional da terra, mas tão somente da existência da propriedade privada 

da terra que é utilizada no modo de produção capitalista. Esta forma de rendimento é 

chamada por Marx de renda absoluta. Enquanto na modalidade da renda diferencial, 

apontada anteriormente, a propriedade privada da terra implica possibilidade da 

apropriação de um excedente sobre a produção normal (ou sobrelucro) pelo proprietário 

da terra (e não pelo produtor direto, o trabalhador, nem pelo capitalista que emprega seu 

trabalho), no caso da renda absoluta, a propriedade da terra está na base do próprio 

surgimento do sobrelucro e da determinação dos preços que o permitem. 
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A explicação da determinação deste tipo de preços (agrários, etc.) e desta renda 

apropriada pelos proprietários de terra tem sido um problema de difícil resolução para 

todas as teorias do valor e sobre o capitalismo. Como quer que se explique o valor, o 

mais-valor e os lucros dos capitalistas, a explicação desta forma de rendimento tem 

gerado contradições e dificuldades recorrentes contra as quais se enfrentaram sem 

sucesso desde os principais representantes da economia política clássica (como Smith e 

Ricardo), até a economia neoclássica, o mainstream contemporâneo da assim chamada 

ciência econômica. 

 

A principal dificuldade reside no seguinte: nas teorias econômicas em geral admite-se 

de alguma forma, ainda que por caminhos distintos, a formação de uma taxa geral de 

lucros do capital. Esta taxa geral é aquela obtida pelos capitais em média, nos distintos 

setores, sempre que haja uma igualdade (ou neutralidade) na relação oferta-demanda, ou 

seja, sempre que as trocas se caracterizem pela regularidade, e não por um desequilíbrio 

circunstancial. 

 

Entretanto, como explicar que, no caso das mercadorias agrárias (e dos setores onde a 

propriedade da terra permite a existência de uma renda em geral), possa ser possível, ao 

mesmo tempo, que: a) As leis determinantes do valor sejam válidas para todos os 

setores; b) Os capitais obtenham a lucratividade média; c) Haja coincidência entre oferta 

e demanda, prevalecendo a regularidade e não oscilações momentâneas; e d) Exista um 

sobrelucro que possa ser apropriado pelos proprietários de terra na forma de renda? 

 

Antes de O Capital, as soluções para esta questão conseguiram, no máximo, explicar 

parte das modalidades da renda diferencial (Ricardo). A renda absoluta, entretanto, é 

uma forma de rendimento cuja explicação permanece um mistério para a economia 

política não-marxista. 

 

No caso do mainstream da chamada ciência econômica, formado principalmente pela 

escola neoclássica, a questão da renda foi em larga medida obliterada e a própria terra 

enquanto elemento da produção foi diluída dentro da noção de capital. Segundo Ryan-

Collins et al (2018, cap. 3), este processo tem início com a dura oposição dos 

proprietários de terra a propostas de impostos sobre o valor da terra (Single Tax ou Land 
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Value Tax- LVT), defendidas por movimentos anti-monopolistas no início do século 

XX. Nos Estados Unidos da América este tipo de proposta teve a frente de sua defesa 

figuras como Henry George, que defendia um tipo de imposto que permitisse ao Estado 

“confiscar a renda” dos proprietários de terra (na medida em que estes não dão qualquer 

contribuição para a produção agrária além de permitir a utilização de suas terras), ou 

seja, eliminá-la permitindo que esta forma de recurso fosse utilizado para viabilizar 

políticas sociais, transportes públicos etc. (GEORGE, 1879, livro VIII, cap. 2). O 

economista que aparece no final do século XIX como um dos principais propositores da 

“dissolução” da terra, enquanto elemento da produção, na noção de capital, John Bates 

Clark, é também um dos maiores opositores das propostas de imposto sobre o valor da 

terra, como as de George, no debate público. 

 

Segundo Ryan-Collins et al (2018), as formulações de Clark no período150 foram 

especialmente influentes nos principais modelos neoclássicos de crescimento de “dois 

fatores” dos anos 1930, como o de Harrod (1939), e dos anos 1950-60, como os de 

Solow (1956) e que deram origem a modelos de crescimento mais recentes como os 

chamados modelos dinâmicos de crescimento em estado estacionário, e as infames 

funções de produção agregada. Em todos esses modelos a terra e o capital aparecem 

apenas como “capital”, de modo que na prática a existência da propriedade da terra e a 

renda fundiária são ignoradas. 

 

Outro aspecto a ser notado no que diz respeito à eliminação da teoria da renda do 

mainstream econômico relaciona-se com as incompatibilidades deste tipo de teorização 

com as visões preponderantes de equilíbrio de mercado. Fine (1982), por exemplo, 

aponta que, do ponto de vista metodológico, nos marcos da estrutura do equilíbrio geral 

uma teorização sobre a renda (determinação simultânea da renda dos fatores) seria 

necessário estabelecer uma generalização da renda para todos os fatores envolvidos na 

produção, não havendo a possibilidade de tratar fatores específicos (como terrenos 

agrários, minas e campos de petróleo etc.). Já numa abordagem do equilíbrio parcial, 

conforme demonstra Bina (1989), ainda que seja possível estabelecer uma relação 
                                                 
150 Ver, em especial, Clark (1891; 1899). O argumento central de Clark residia na defesa da eliminação da 
distinção teórica entre terra e capital é o de que assim como a terra, segundo a visão ricardiana da renda, o 
capital também observaria rendimentos decrescentes para os investimentos de modo que a noção de 
utilidade marginal, ou seja, a visão segundo a qual a lucratividade da última unidade de recurso investido 
no processo de produção seria sempre a lucratividade “normal”, valeria igualmente para o capital e para a 
terra (e também para o trabalho, de modo que além da renda, também a origem do mais-valor é ocultada). 
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causal para a renda independente dos outros “fatores de produção” (este é o caso, por 

exemplo, da abordagem de Marshall para as quase-rendas151), isto só seria possível 

através da suposição de uma economia de uma mercadoria única, ou então para uma 

economia com mercadorias diversas, assumindo preços constantes para todas as outras 

mercadorias (BINA, 1989, p. 94). 

 

Esta eliminação da distinção teórica entre capital e terra, segundo Ryan-Collins (2018, 

cap. 3, 3.8), teria como consequência eliminado completamente a capacidade 

explicativa da teoria neoclássica para os movimentos da distribuição, na medida em que 

levou à substituição da análise real das consequências econômicas da propriedade da 

terra pelo princípio ideológico de que a propriedade privada e o livre mercado sempre 

levariam a uma alocação “ótima” dos recursos. Segundo os autores, as especificidades 

da terra enquanto elemento da produção inviabilizam completamente este tipo de 

perspectiva, na medida em que seu caráter permanente, imóvel, não-reprodutível e o 

desincentivo posto pela renda da terra ao investimento levariam a resultados opostos aos 

esperados pelos autores neoclássicos, mesmo que fossem considerados dentro de seus 

próprios modelos. Deste modo, as questões sobre os efeitos econômicos da propriedade 

da terra e a questão da renda foram eliminadas do mainstream da ciência econômica não 

pela sua resolução, mas pela via de sua negação enquanto uma problemática digna de 

interesse152. 

 

O forte movimento anti-monopolista153 do início do século XX nos EUA deu origem a 

diversas leis e regulações que até hoje são utilizadas para impedir a formação de 

                                                 
151 As quase-rendas (quasi-rents) marshallianas estão relacionadas a rendimentos excepcionais 
(temporários) possibilitados pela utilização de fatores de produção (exceto a terra), como máquinas e 
instrumentos, quando a demanda pelos produtos nos quais eles são utilizados tem rápido crescimento. 
Bina afirma que Marshall, embora desenvolva sua abordagem da renda sem realizar uma ruptura 
completa com Ricardo, contribui com seu conceito de quase-rendas  para reconstituir a confusão entre 
renda e lucros, recuando dos avanços feitos por Ricardo e mesmo por Smith e contribuindo para a falta de 
relevância da renda nas abordagens neoclássicas. A noção marshaliana de renda tem um caráter universal 
e a-histórico, assim como em Ricardo. Sobre isso, ver Bina (1986, p. 84-86) 
152 Isto não significa que não existam abordagens “neoclássicas” sobre a questão da renda fundiária, mas 
apenas que estas abordagens pressupõem um distanciamento significativo da forma através da qual este 
tipo de teoria descreve as relações socioeconômicas. Park (2014) relaciona algumas das principais 
abordagens recentes que recorrem a conceitos e pressupostos tipicamente neoclássicos para analisar o 
fenômeno da renda fundiária (PARK, 2014, p. 101-104). 
153 Segundo Ryan-Collins et al (2018, cap. 3), o famoso jogo de tabuleiro Monopoly teria sido inventado 
originalmente como parte dessa campanha por uma ativista chamada Elizabeth J. Magie Philips, com o 
nome de “The Landlord’s Game” em 1904. O jogo original teria como objetivo mostrar aos seus 
participantes o efeito danoso que a propriedade da terra tinha na medida em que permitia que, através da 
renda fundiária, os proprietários com mais terrenos se apropriassem de todo o dinheiro dos demais 
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monopólios em setores considerados importantes ou estratégicos da economia, mas a 

campanha por um imposto que permitisse a eliminação da renda da terra não obteve 

êxito, em parte devido à resistência dos proprietários de terras apoiados nas formulações 

da “ciência econômica” segundo a qual as diferenças entre capital e terra seriam 

negligenciáveis. 

 

Ainda que em certos países algum tipo de imposto sobre o valor da terra seja cobrado 

pelo Estado, em nenhum país do mundo capitalista (a exceção dos países do chamado 

“socialismo real”, onde as formas de propriedade da terra sofreram fortes modificações) 

é possível observar alguma forma de taxação ou confisco que tenha levado à eliminação 

da renda fundiária. 

 

No Brasil, embora exista a cobrança de um imposto sobre a propriedade rural, este 

alcança montantes irrisórios quando comparado a outras formas de tributos e nem de 

longe é capaz de afetar a capacidade de apropriação da renda da terra pelos seus 

proprietários. Segundo o IPEA no ano de 2006, por exemplo, a soma total da 

arrecadação do governo com o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural (ITR) foi de 

R$ 300 milhões, um montante pífio comparado ao que foi arrecadado com outros 

impostos, como o imposto de renda retido na fonte (inclusive de rendimentos do 

trabalho) (R$ 32,6 bi), o imposto de renda de pessoa jurídica (R$ 52 bi), a contribuição 

sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas (R$ 26,7 bi), e mesmo outros impostos sobre 

a propriedade, como o IPVA, sobre veículos (R$ 12,3 bi), o IPTU, sobre propriedade 

territorial urbana (R$ 13,3 bi), ou o imposto sobre transmissões inter-vivos e causa-

mortis (R$ 3,85 bi) (IPEA, 2009). Segundo estudo da ONG Oxfam, a evolução da 

participação do ITR na arrecadação total da receita federal (SRF) se reduziu de 0,27% 

em 1996 para 0,07% em 2013 (OXFAM, 2016, p. 20). O mesmo estudo aponta que os 

estabelecimentos rurais com área superior a mil hectares, que constituem apenas 0,91% 

do total de estabelecimentos rurais do país, concentram 45% de toda a área de produção 

agrícola, de gado e de plantação florestal comercial, ou seja, concentram quase metade 

da área rural produtiva do país. Estas grandes propriedades concentraram 44,1% do 

                                                                                                                                               
jogadores na forma de aluguéis (rent). Na versão original o jogo fornecia também uma opção aos 
jogadores de unir-se em formas cooperativas de controle da terra, de forma que os participantes que 
aderissem teriam garantida sua prosperidade, ficando imunes ao pagamento das pesadas rendas. Charles 
Darrow (o inventor “oficial” de Monopoly) obteve a patente da versão comercial do jogo em 1932 e a 
vendeu para os fabricantes Parker Brothers, por milhões de dólares. 
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crédito rural disponibilizado pelo governo federal, financiamentos que geram dívidas 

com a união que são perdoadas (ou “subsidiadas”) de forma recorrente devido às 

emendas ao orçamento aprovadas pela “bancada ruralista” (OXFAM, 2016, p. 13). 

Apenas a venda do produto agrícola (o que exclui a pecuária, extrativismo etc.) 

alcançou o valor total de R$ 116,5 bilhões em 2007 e chegou a R$ 321,4 bilhões em 

2016 (IBGE, 2017)154. 

 

Por outro lado, os dados sobre arrendamento mostram que a maior parte da agricultura 

no Brasil é operada pelos próprios proprietários dos terrenos, o que significa que as 

empresas do agronegócio são também, via de regra, proprietárias das terras. Segundo o 

censo agropecuário de 1996, 93,8% das áreas rurais no Brasil eram operadas pelos 

proprietários, enquanto apenas cerca de 3,3% eram operadas por arrendatários. Este 

número representa uma peculiaridade (que precisa ser explicada155) da produção agrária 

no Brasil em comparação com países de agricultura capitalista, onde a participação dos 

arrendatários na produção rural é muito superior. Apenas como parâmetro de 

comparação, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura (FAO), a participação das áreas operadas por arrendatários no total das 

áreas agrícolas produtivas chega a 67,2% na Bélgica (2000), 62,8% na Alemanha 

(2000), 62,7% na França (2000), 46% na Suécia (2000), 37,4% no Canadá (2001) e 

33,8% no Reino Unido (2000) (FAO, 2013, p. 84). Nos Estados Unidos da América, 

segundo dados do censo agrário de 2012, cerca de 33% dos estabelecimentos, que 

representam 62% da área total dos terrenos agrários produtivos era operada por 

arrendatários (USDA, 2014, p. 18). 

 

Ou seja, a figura do grande proprietário rural no Brasil representa uma classe social 

restrita e pouco numerosa (mesmo em comparação com as classes proprietárias de 

outros países), que quase não paga impostos, altamente representada no congresso, 

financiada e subsidiada pelo governo federal e que em boa parte dos casos é proprietária 

das empresas do “agronegócio” que opera a produção agrária em suas terras. 

 

                                                 
154 Compare-se também este montante irrisório pago como ITR à estimativa feita adiante neste trabalho 
para a renda absoluta apenas no cultivo de soja no Brasil (safra 2017/2018): R$ 13,46 bilhões (seção 5.5). 
155 Um aprofundamento desta questão pode ser visto em Salinas (2009). 
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Desta forma, a dificuldade da representação teórica da renda é dupla: por um lado, 

existe um problema teórico-científico de relevância, que reflete a busca pela 

compreensão do funcionamento das leis gerais do modo de produção capitalista e de 

suas modificações postas pela existência da propriedade privada “moderna” da terra. 

Por outro lado, há uma dificuldade de caráter ideológico: a representação científica 

desta forma de propriedade e de suas consequências tende a descrever a figura do 

proprietário de terra como alguém que se apropria de algo para cuja constituição não 

ofereceu qualquer contribuição, ou seja, não o descreve em cores róseas156. Se a 

propriedade privada da terra fosse uma mera excrescência histórica, algo de que o 

capital pudesse facilmente se livrar, então isso não seria um grande problema para o 

pensamento econômico em geral. Entretanto, veremos papel da propriedade da terra é 

muito mais relevante para o capital do que os apologistas desta forma de sociedade 

gostariam de admitir. 

 

Ao avançar em sua teorização sobre a questão da renda agrária Marx fez muito mais do 

que uma aplicação específica de sua teoria do valor. A teoria da renda contribuiu para 

que Marx tenha sido capaz de lançar luzes sobre o papel constitutivo da propriedade da 

terra dentro do modo de produção capitalista, permitiu a explicação da distribuição das 

formas de rendimento que iludiam até então mesmo os mais eruditos economistas 

políticos, e permitiu a Marx solucionar o problema do sobrelucro agrário. Por fim, no 

que diz respeito à teoria do valor e à representação marxiana do modo de produção 

capitalista, a teoria da renda constituiu uma verdadeira prova de fogo do método de 

Marx dado que permitiu a explicação de um aspecto verdadeiramente contraditório do 

movimento do modo de produção capitalista. Ao longo deste capítulo buscaremos 

mostrar que este problema da explicação do sobrelucro agrário permanecia um mistério 

para a economia política, mistério que até hoje assombra os economistas do 

mainstream. Será também apontado como e em que medida as principais explicações 

para o surgimento da renda fundiária contribuíram para a constituição da teoria da renda 

de Marx. 

 

                                                 
156 Ressalte-se aqui, seguindo o alerta de Marx no prefácio d’O Capital, que a descrição das pessoas pela 
teoria social limita-se a sua análise enquanto personificações de categorias econômicas, ou seja, enquanto 
portadoras de determinadas relações de classe e de interesses, e de forma alguma visa “tornar o indivíduo 
responsável por relações das quais ele é, socialmente, uma criatura, por mais que ele queira colocar-se 
subjetivamente acima delas” (MARX, 1996, I-1, p. 131-132). 
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Na próxima seção (4.2) serão expostas de forma concisa as principais teorias da renda 

anteriores a Marx. O objetivo da seção é permitir ao leitor a compreensão da 

especificidade da representação marxiana da questão da propriedade da terra e da renda. 

 

4.2 – Teorias da renda fundiária e seu papel na gênese da teoria 
da renda de Marx157 
 

Se a grande questão da teoria da renda, sua especificidade como visto acima, é “explicar 

o excedente do lucro agrícola sobre o lucro médio, não o mais-valor, mas o mais-valor 

excedente peculiar a essa esfera de produção” (MARX, 1983, III-2, p. 246), então 

qualquer representação teórica da questão da renda fundiária nas condições 

contemporâneas precisa partir da existência do lucro médio, da taxa geral de lucros 

característica do modo de produção capitalista158. “Para poder falar de um excedente 

sobre lucro médio, esse lucro médio deve servir de norma e, como é o caso no modo de 

produção capitalista, ser considerado como regulador da produção em geral” (MARX, 

1983, III-2, p. 246). Outras formas de renda da terra que não expressam esse excedente 

sobre o lucro médio tem natureza socioeconômica distinta e são características de outros 

modos de produção (pré-capitalistas), e sendo assim, não configuram parte do objeto de 

análise tratado aqui159. Em outras palavras, a teoria da renda fundiária é um momento, 

um capítulo, da representação teórica do modo de produção capitalista. 

 

4.2.1 - Mercantilismo e fisiocracia 
 

Os autores mercantilistas e fisiocratas, que escrevem nos primórdios do modo de 

produção capitalista, tendem em geral a apresentar a renda como a forma “normal” da 

                                                 
157 O desenvolvimento desta seção segue, em linhas gerais, a análise feita por Marx da Economia Política 
no que diz respeito ao tema da renda, principalmente nas Teorias da Mais-Valia (MARX, 1980), e na 
seção sobre renda fundiária de O Capital (MARX, 1983, III-2, seção VI). 
158 É importante ter em mente, ao analisar a teoria da renda fundiária de Marx, na seção VI do livro III 
d’O Capital onde tal teoria é desenvolvida, Marx retrocede um pouco o nível de abstração da análise em 
relação aos capítulos anteriores da obra. Se na seção III ele já havia chegado até o nível mais aparente 
(preço de mercado e taxa efetiva de lucro), na teoria da renda da terra ele volta para o nível do preço de 
produção, preço de produção de mercado e taxa média de lucro. 
159 Na seção 5.9 essas outras formas serão rapidamente analisadas como parte da discussão sobre a “lei do 
valor original”. 
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mais-valia, ou seja, como resultado normal do trabalho produtivo160. Todo o excedente 

do trabalho assumiria a forma de uma renda dos proprietários desde que não fosse 

“desviado” pelos capitalistas ou por salários altos dos trabalhadores. No caso dos 

mercantilistas, que não chegam a relacionar o valor com custos de produção, essa 

questão não leva a desenvolvimentos maiores. No caso de autores como William Petty, 

que em sua reação ao mercantilismo já expressa uma teoria do valor embrionária (Petty 

já defende uma noção de “valor natural” baseada nos custos de produção), este 

entendimento parece refletir a preponderância da população rural e da produção agrícola 

na vida social, e, em especial, o fato de que o proprietário de terra ainda aparece como a 

figura que se apropria de forma direta do excedente da produção agrária (enquanto 

proprietário de terra, e não enquanto capitalista). Este fato, que no mais refletia ainda o 

insuficiente avanço das relações capitalistas de sua época, impedia que os autores deste 

período pudessem tratar da problemática relacionada ao excedente do lucro médio na 

produção agrária, uma questão que ainda não se fazia presente161. 

 

No caso da teoria fisiocrata a representação da renda enquanto totalidade do mais-valor 

assume uma forma mais “orgânica”. Para Quesnay o produto líquido da produção 

agrária (o produit net, que inclui também a mineração e o extrativismo) era a única 

fonte verdadeira de riqueza, e a análise das trocas econômicas e do fluxo desse produto 

líquido constituía a explicação de toda a distribuição do produto pela sociedade. O 

trabalho rural empregado pelos fermiers (fazendeiros) era, portanto, a única forma de 

trabalho realmente produtiva, enquanto outras atividades permitiam apenas a 

apropriação de parte dessa riqueza gerada na agricultura. Segundo o Tableau 

économique de Quesnay (publicado em 1758) este produto agrário líquido, apropriado 

pelas classes proprietárias como renda, era depois redistribuído para o resto da 

sociedade através da compra de produtos das classes estéreis (os capitalistas e os 

trabalhadores da manufatura e de setores não-agrários, que para a fisiocracia não 

geravam qualquer valor, mas apenas transformavam os produtos do trabalho produtivo 

                                                 
160 “os autores mais próximos da época feudal consideram a renda fundiária simplesmente como a forma 
normal da mais-valia, enquanto o lucro para eles se dilui ainda indeterminadamente com o salário ou, no 
máximo, lhes aparece como parte dessa mais-valia extorquida pelo capitalista ao proprietário da terra. 
Partem, portanto, de uma situação em que, primeiro, a população agrícola ainda constitui de longe a parte 
preponderante da nação e em que, segundo, o proprietário da terra ainda aparece como a pessoa que se 
apropria em primeira mão do trabalho excedente dos produtos diretos, em virtude do monopólio da 
propriedade fundiária, em que, portanto, a propriedade fundiária ainda aparece como a principal condição 
da produção” (MARX, 1983, III-2, p. 246). 
161 Ver Marx (1983, III-2, p. 246). 
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rural). Desta forma, todo o funcionamento do sistema depende do volume deste produto 

líquido agrário, o que por sua vez depende da eficiência da agricultura (CHARBIT, 

2002, p. 860). 

 

Em sua crítica a este tipo de visão da renda como expressão da totalidade do mais-valor, 

além de apontar seu caráter histórico (o fato de que expressa relações sociais 

características dos primórdios do modo de produção capitalista, e relações capitalistas 

ainda não plenamente desenvolvidas), Marx também registra uma contribuição. Embora 

os fisiocratas (por exemplo) estivessem equivocados em considerar o trabalho agrícola 

como única forma de trabalho produtivo, sua contribuição permite perceber algo 

correto: que toda a produção de mais-valor e todo o desenvolvimento do capital 

depende, em certo sentido, do desenvolvimento da produtividade do trabalho agrícola – 

de que o dia de trabalho do trabalhador agrícola permita a produção de mais alimentos 

do que ele mesmo necessita consumir, e, com isso, exista um excedente de 

trabalhadores que possam ser empregados na produção em outras esferas162 (as 

chamadas free hands de Steuart às quais Marx se refere diversas vezes) (MARX, 1983, 

III-2, p. 248)163. 

 

Este desenvolvimento da produtividade agrícola, entretanto, não é a causa do 

desenvolvimento da produção social de um produto excedente, de um excedente de 

mais-valor sobre a taxa média de lucros. Por outro lado, entretanto, o fato de que o 

desenvolvimento da divisão social do trabalho e da produtividade social seja uma 

condição da existência da renda enquanto forma de rendimento não é sequer uma 

peculiaridade destes setores. Todos os demais setores da produção capitalista também 

dependem, para que exista neles a possibilidade de um lucro médio, do 

desenvolvimento da produtividade social geral e da divisão social do trabalho. A 

especificidade dos setores geradores de renda não se relaciona com isso, mas com o fato 

de que este desenvolvimento social geral leva, nestes setores, a um desenvolvimento 

simultâneo da capacidade da propriedade territorial de se apropriar de renda, “de captar, 

                                                 
162 Ver também sobre isso Marx (1980, p. 595-596). 
163 Outro aspecto que permite este tipo de teorização é o fato de que no período pré-capitalista (a 
“economia natural”) praticamente toda a produção de artigos que posteriormente teriam sua origem na 
indústria (como vestimentas e ferramentas utilizadas no campo) aparece neste período como atividade 
rural acessória, feita pelos próprios agricultores ou por membros de sua família. Com isso reforça-se a 
ilusão de que o trabalho agrícola também não dependeria de uma produtividade que permita a existência 
de um “excedente” nestas atividades “manufatureiras” essenciais. Ver Marx (1983, III-2, cap. 47). 
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mediante seu monopólio sobre a terra, de uma parte crescente dessa mais-valia” 

(MARX, 1983, III-2, p. 140). 

 

Segundo Marx (1980, p. 595) a resultante da concepção fisiocrática no que diz respeito 

à questão da renda da terra consistiria no princípio segundo o qual a renda fundiária 

determina o preço do produto. Desta forma, enquanto rendimento específico do 

proprietário de terra, a renda dependeria de uma produtividade excepcional da 

agricultura (em comparação com a manufatura) para existir. Marx aponta que na época 

dos fisiocratas o fato de que a agricultura era em geral mais produtiva do que a 

manufatura, o que explicaria o surgimento desta concepção sobre a renda164. 

 

Esta visão segundo a qual a renda teria sua origem não no preço das mercadorias 

agrícolas (mais-valor maior que a média, sobrelucro), mas em toda a sua massa (maior 

massa de produtos) resulta em importantes inconsistências. Em primeiro lugar, uma 

massa maior de produtos pode representar menos mais-valor, enquanto uma massa 

relativamente pequena pode representar massa de mais-valor de maior magnitude. Em 

diversos momentos da produção capitalista o produto aumentou muito em massa ainda 

que ao mesmo tempo tenha reduzido em termos de mais-valor por unidade165. 

 

Mesmo na época de Marx ainda existiam autores que advogavam (de forma 

“anacrônica”) este tipo de explicação para a origem da renda. Hippolyte Passy (1793-

1880), autor do verbete “renda da terra” no Dictionnarie de l’Économie Politique 

francês publicado em 1854166 era um deles. Passy, considerado por Marx um 

economista “vulgar”167, defende essa visão segundo a qual a renda deve ser vista como 

um resultado do total do produto que, após repor todos os gastos de produção, sobre ao 

proprietário de terra in natura. Marx aponta as dificuldades dessa concepção: como 

                                                 
164 Ver Marx (1980, p. 540). 
165 Marx aponta aqui o exemplo da indústria algodoeira inglesa, que entre os anos 1840 e 1860 aumentou 
enormemente seu produto, mas reduziu substancialmente o mais-valor por unidade (ou em termos 
relativos) devido à queda nos preços (MARX, 1983, III-2, p. 249). 
166 Passy (1854, p. 511). 
167 “Economia vulgar” é o epíteto muitas vezes utilizado por Marx para agrupar a maior parte da 
economia pós-ricardiana. O termo se refere em particular a trabalhos cuja análise se restringe a aspectos 
superficiais dos fenômenos econômicos, como as relações entre oferta e demanda, níveis de “equilíbrio” 
entre as forças de mercado, etc., na mesma medida em que rejeitam qualquer pesquisa mais aprofundada 
pelas causas ou leis internas governando os fenômenos analisados (em especial seus fundamentos sociais 
e as relações de classes subjacentes), aspecto que confere a estes trabalhos um aspecto apologético do 
modo de produção capitalista. Ver, sobre isso, Desai (1991, p. 574). 
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saber se haverá qualquer sobrelucro sem conhecer o preço do produto? Para Marx esta 

concepção equivaleria, no final das contas, a buscar extrair um determinado quantum 

monetário diretamente de uma massa de valores de uso, sem a constituição de uma 

relação social. 

 

Essa formulação, embora equivocada, está também presente na obra de Smith (ainda 

que de forma modificada e com contradições) e só começaria a ser superada com a 

formulação da teoria da renda diferencial de Anderson, que posteriormente seria 

desenvolvida por Ricardo (ver adiante). 

 

4.2.2 – A teoria da renda de Adam Smith 
 

A visão de Adam Smith (1723-1790) sobre a questão da renda da terra, como diversos 

outros aspectos de sua obra, aparece em formulações distintas (e mesmo 

contraditórias)168. Smith inicia sua obra com uma concepção geral sobre a determinação 

do valor e dos preços das mercadorias que implica numa teoria “aditiva” dos preços 

(formados pela soma de insumos, salários, lucro e renda, determinados de forma 

autônoma) para um “país civilizado” (o que é interpretado por autores como Marx como 

uma referência ao modo de produção capitalista) (SMITH, 1996, I-1, caps. VI e VII). 

 

Para Smith, os preços de alguns tipos de mercadorias “se resolveriam” (comandariam 

no mercado através das trocas) em apenas salários, outras em salários e lucros e uma 

terceira classe em salários, lucro e renda. Num “país civilizado”, as mercadorias 

conseguiriam comandar sempre uma quantidade maior de trabalho do que elas contêm 

(em termos de salários), o que permitiria o lucro dos capitalistas. O pressuposto de 

Smith aqui é que todo trabalho despendido no processo de produção é devidamente 

pago, o que levaria ao surgimento de mais-valor fora do processo de produção 

(consequentemente, na circulação). A conclusão de Smith é, portanto, esta: “salário, 

lucro e renda são as três fontes originais de toda forma de rendimento, como de todo 

                                                 
168 Esta característica da obra de Smith levou mesmo autores mais próximos do mainstream da ciência 
econômica, como Screpanti & Zamagni, a falar em diversas “almas” smithianas, nas quais conviveriam 
desde uma abordagem subjetiva do valor, do equilíbrio e de uma “ordem econômica natural” que serve 
como base fundacional da economia neoclássica, até uma abordagem do excedente, da distinção do 
trabalho produtivo e improdutivo e de uma teoria do valor-trabalho rudimentar, passando ainda por 
formulações embrionárias de certo institucionalismo (SCREPANTI & ZAMAGNI, 2005, p. 74) 
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valor de troca” (SMITH, 1996, p. 105). Dentro desta concepção há uma coincidência 

completa entre as noções de valor e de preço natural (custos mais lucro médio), que 

Smith chama, em geral, de preço natural, dispêndio suficiente etc., e que formam a base 

sobre a qual ocorrem as oscilações dos preços de mercado. 

 

Sendo assim, na origem da concepção smithiana do surgimento do mais-valor haveria 

uma naturalização das relações sociais de tipo capitalista. Tendo descoberto, 

corretamente, que todo valor resolve-se nestas três formas de rendimento, salário, lucro 

e renda, Smith posteriormente inverte sua conclusão, e faz o valor depender de suas 

formas de apropriação e não o contrário (MARX, 1980, p. 778). Essa naturalização das 

formas de apropriação em Smith chega ao ponto de levá-lo a transpor relações de tipo 

capitalistas para situações completamente inadequadas como, num exemplo, ao apontar 

que a venda do produto do trabalho de um produtor independente em sua própria terra 

geraria para ele um rendimento que é “parte salário, parte lucro e parte renda” e cuja 

soma é maior do que o trabalho que ele próprio despendeu em sua produção (SMITH, 

1996, p. 106). 

 

Esta transmutação teórica, entretanto, não aparece na obra de Smith de forma linear, na 

qual haja um ponto claro de ruptura a partir do qual uma visão mais essencial (do valor-

trabalho) sobre a determinação do valor seja abandonada em nome da outra que reflete 

seu aspecto mais aparente (da concorrência e do valor aditivo). Ao contrário, ainda que 

a teoria aditiva seja aquela mais “formalmente” adotada pelo autor, as duas formulações 

convivem ao longo da obra de Smith de forma a, em certos casos, “anular e 

contrabalancear” os efeitos uma da outra (MARX, 1980, p. 657). 

 

Antes mesmo de entrar no tema da renda, Smith já havia abandonado seu princípio 

aditivo do valor em diversos momentos ao discutir a determinação dos salários, e de sua 

“taxa natural”, dado que em alguns pontos do capítulo VIII de A riqueza das nações, 

Smith reconhece que a determinação dos salários depende das necessidades de 

subsistência dos trabalhadores (algo próximo do que Marx chamaria de valor da força 

de trabalho – caso em que o valor determinaria os salários, e não o contrário como 

consta na representação teórica principal que aparece em Smith)169. Com isso Smith 

                                                 
169 Ver Smith (1996, p. 120). É curioso notar que se encontra neste trecho a famosa demonstração, por 
vezes atribuída de forma equivocada a Marx, de que um escravo em geral pode ser “mais caro” do que 
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termina num “beco sem saída”: a determinação do valor das mercadorias depende em 

parte dos salários, enquanto por outro lado os salários dependeriam dos víveres, ou seja, 

das mercadorias de consumo dos trabalhadores. Talvez percebendo a circularidade de 

seu argumento, Smith centra a discussão nas causas que levariam os salários a superar 

ou a reduzir-se abaixo de seu nível natural, sem conseguir oferecer outra explicação 

para este nível, enquanto, em outros trechos tenta retornar a sua concepção aditiva 

afirmando, entretanto, que “os salários não variam com os preços dos víveres”, ou que 

ambos variam de forma não proporcional170. 

 

No que diz respeito à determinação dos lucros, Smith insiste no princípio atualmente 

conhecido como o dos “custos de oportunidade” (de que um capitalista não permanece 

investindo numa atividade se puder obter lucros mais altos em outra) e da concorrência 

entre capitais, afirmando a “parcimônia” dos capitalistas como o fundamento dos lucros. 

Reconhece, no entanto, certas dificuldades em explicar a determinação do seu nível (da 

taxa de lucros). Aponta, dadas estas dificuldades, como uma possível proxy da taxa de 

lucros a taxa de juros (Smith, porém, não considera que haja uma relação de causalidade 

no sentido taxa de juros-taxa de lucros, dizendo expressamente que a relação causal aqui 

seria a oposta), e se põe a analisar a relação empírica entre as duas variáveis, ao que 

conclui que a taxa de lucros tende a expressar o “juro em dobro”, ao menos na Grã-

Bretanha, e que em geral existiria uma relação inversa entre a evolução dos salários e 

dos lucros171 (SMITH, 1996, I-1, cap. IX). Marx aponta que, ao proceder desta forma, 

Smith abandona sua pesquisa sobre a taxa de lucro (ou seja, a determinação desta taxa, 

as causalidades e leis envolvidas) para comparar taxas de lucro diferentes e tentar 

deduzir o que influenciou que cada variação, abandonando, portanto sua pesquisa 

principal em nome de um aspecto acessório, secundário (MARX, 1980, p. 658). 

 

                                                                                                                                               
um trabalhador assalariado. Smith defende em geral a necessidade de que se paguem salários mais altos 
para os trabalhadores e combate a ideia burguesa, que constitui preconceito comum no pensamento 
econômico apologético do capital em geral, de que algo melhor do que o sustento comum tenha como 
efeito um estímulo à ociosidade dos trabalhadores (SMITH, 1996, I-1, cap. 8; MARX, 1980, p. 656). 
170 Ver Smith (1996, p. 134-135). 
171 É, entretanto, curioso e digno de nota, no que tange a honestidade intelectual de Smith (vis-à-vis o que 
pode ser observado na economia “moderna”), que ao mesmo tempo em que aponta esta conclusão, Smith 
também faça considerações como esta: “Nossos comerciantes e donos de manufaturas reclamam muito 
dos efeitos perniciosos dos altos salários, aumentando o preço das mercadorias, e assim diminuindo a 
venda de seus produtos tanto no país como no exterior. Nada dizem sobre os efeitos prejudiciais dos 
lucros altos. Silenciam sobre os efeitos danosos de seus próprios ganhos. Queixam-se somente dos ganhos 
dos outros” (SMITH, 1996, p. 145-146). 
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Ao entrar propriamente nas formas de determinação do nível da renda (no cap. XI da 

Riqueza das nações), Smith novamente oferece uma teorização que contradiz, em certo 

grau, sua teorização anterior sobre as determinantes do valor (valor aditivo), embora 

aqui, ao contrário do que ocorre com os salários e lucros, Smith reconheça 

expressamente que a renda contribui para o valor das mercadorias de outra forma 

(diferente da forma aditiva na qual contribuiriam os salários do trabalho e os lucros do 

capital). O autor apresenta a renda como excedente do “preço suficiente para levar a 

mercadoria ao mercado” (preço de produção). Smith afirma que só existe renda porque 

deve existir demanda para que os preços das mercadorias agrárias fiquem acima deste 

“preço suficiente”, e caso os preços de mercado apenas os igualem, então a venda 

dessas mercadorias “pode ou não” proporcionar renda, dependendo de outros 

aspectos172. Ao analisar este trecho, Marx aponta a contradição da teoria smithiana da 

renda com a sua teoria do valor: “a renda agora é o excedente sobre o preço natural, e 

antes era elemento constitutivo do preço natural; agora, efeito e, antes, causa do preço” 

(MARX, 1980, p. 784)173. 

 

Ao analisar as mercadorias que, segundo ele, sempre dariam renda (os alimentos 

principais)174, Smith mantém o pressuposto de que a venda dessas mercadorias sempre 

permite um sobrelucro (uma lucratividade acima da média), que originaria a renda. Para 

justificar tal pressuposto, Smith recorre à noção fisiocrática segundo a qual a oferta 

desses “alimentos principais” para uma determinada população gera sua própria 

demanda, na medida em que permite o aumento da população (teoria fisiocrática da 

população) (SMITH, 1996, I-1. cap. XI, item 1)175. Smith, entretanto, não oferece 

                                                 
172 Smith aqui se refere à possibilidade de que os salários, lucros ou custos outros (preços das mercadorias 
que compõem o capital constante) estejam abaixo do seu nível “natural”.  
173 A contradição de Smith se aprofunda ainda mais quando este autor analisa as variações de 
determinados produtos (como os da mineração). Neste trecho, Smith sente-se obrigado a reconhecer que o 
avanço da produtividade do trabalho leva a uma redução do custo das mercadorias (em termos de 
trabalho), o que leva por sua vez à redução dos preços (o que implica no reconhecimento de alguma 
forma de determinação dos preços pelo valor-trabalho, em contradição com sua própria teoria aditiva do 
valor) (SMITH, 1996, p. 262-277). 
174 Entram nesta classe os alimentos principais da classe trabalhadora, como o trigo na Inglaterra, a aveia 
na Escócia e as batatas na Irlanda. No Brasil, é mais provável que esta classe fisiocrática-smithtiana de 
alimentos essenciais fosse composta pela soja (devido à exportação) do que pela dupla arroz e feijão, que 
constitui a principal base da alimentação dos trabalhadores, divergência que expressa o caráter 
dependente de seu desenvolvimento capitalista. 
175 Para os fisiocratas, como visto anteriormente, o produto líquido agrário seria central para a 
determinação dos rendimentos de toda a sociedade. Em relação à população, a implicação deste principio 
seria que a quantidade de pessoas, sua distribuição geográfica e suas condições de vida, tudo isso seria 
determinado pelo produto líquido agrário, ou seja, pela renda (CHARBIT, 2002, p. 856). Posições 
similares a esta são atribuídas de forma equivocada a Marx. Para Marx a população depende do 
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nenhuma explicação (para além do princípio fisiocrático da população) para o porquê 

de, em dado momento, determinada mercadoria (o trigo, p. exemplo) tenha seu preço de 

mercado excedendo o preço de produção (o que Smith chama no trecho de “dispêndio 

suficiente para leva-los ao mercado”) de modo a permitir uma renda fundiária que não 

seja renda diferencial, ou seja, uma renda absoluta (dado que essas mercadorias, 

segundo o que é suposto no trecho, sempre pagam renda) (MARX, 1980, p. 785-789). 

 

Ao analisar as mercadorias que “as vezes proporcionam renda, as vezes não”, os casos 

outros que não os dos alimentos principais (SMITH, 1996, p. 200 e subsequentes), 

Smith tem o mérito de relacionar a renda ao efeito “econômico” da propriedade da terra, 

sendo capaz de perceber a possibilidade de que em certos casos a propriedade “pode se 

impor ou não no plano econômico” (permitindo a apropriação de uma renda). Com isso, 

Smith consegue estabelecer corretamente os casos em que não pode existir renda 

absoluta: aqueles onde a propriedade da terra não impõe consequências “econômicas”, 

ou seja, o caso em que o proprietário é o próprio capitalista, ou o caso “das colônias” 

onde há expansão da fronteira agrícola. A mineração, aqui, aparece como um dos casos 

onde muitas vezes o preço da mercadoria permite apenas a exploração pelos 

proprietários e um lucro médio, e não permitindo a existência de um sobrelucro que 

possa ser apropriado como renda176. Para o autor, a venda dos produtos que compõem 

esta segunda classe de mercadorias agrárias (que não constituem os alimentos 

principais) permitiria um sobrelucro que poderia ser apropriado como renda sempre que 

houvesse um excesso da demanda sobre a oferta, e não o permitiria na ausência deste 

excesso. Novamente nenhuma razão para além da reafirmação dos princípios 

fisiocráticos da população é oferecida por Smith para as causas de um excesso 

permanente da demanda sobre a oferta, algo que seria necessário para permitir uma 

existência perene de renda fundiária. 

 

Sendo assim, segundo a crítica de Marx, em termos gerais a representação do 

movimento do capital (e do valor) feita por Smith: 
                                                                                                                                               
movimento do capital, do valor, o que significa que um aumento da população deve ser acompanhado de 
um aumento da demanda solvente por mercadorias agrárias, o que depende do movimento da acumulação 
de capital. Sobre isso ver Marx (1980, p. 568-569). 
176 Em sua crítica deste trecho, Marx afirma que Smith é brilhante e supera até mesmo Ricardo, dado que 
consegue estabelecer de forma mais precisa estes casos onde não existe renda absoluta. No que diz 
respeito à mineração, para Marx, a existência da renda absoluta seria impossibilitada pelo fato de que a 
composição do capital neste setor, em geral, supera a composição média do capital social que contribui 
para a formação da taxa geral de lucros. 
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[...] primeiro concebe com acerto o valor e a relação entre lucro, salário etc., 
componentes desse valor, mas depois, ao revés considera como antecedentes 
necessários os preços do salário, do lucro, da renda fundiária e procura 
defini-los como elementos autônomos, para com eles compor o preço da 
mercadoria. Nessa reviravolta procura de início apreender a coisa em seu 
nexo causal e depois, na forma inversa, como ela aparece na concorrência. 
Comporta-se ingenuamente com ambas as idéias que nele se entrecruzam, 
sem perceber a contradição (MARX, 1980, p. 536-537). 
 

É digno de nota aqui o reconhecimento da existência, portanto, de uma dupla 

contradição na obra de Smith. Num sentido mais geral a contradição principal se dá 

entre o princípio do valor aditivo (formas derivadas da concorrência) e do valor-trabalho 

(formas derivadas da análise da produção do mais-valor), com essa contradição quase 

sempre se resolvendo no sentido da preponderância das formas aparentes. Entretanto, no 

caso específico da teoria da renda, a mesma contradição entre essência e aparência 

ressurge como um conflito entre o princípio fisiocrático (da determinação dos preços 

agrários pelo nível da renda, o que permitiria a teoria aditiva smithtiana) por um lado, e 

por outro o reconhecimento de que, no caso dos rendimentos dos proprietários de terra, 

são os preços agrários que determinam a renda enquanto forma de apropriação e, 

portanto, é o valor das mercadorias agrárias (o mais-valor obtido após seu intercâmbio) 

que pode permitir ou não a existência de um sobrelucro a ser apropriado como renda. 

Esta segunda formulação, entretanto, fica subdesenvolvida na medida em que nenhuma 

explicação para a especificidade da perenidade destes sobrelucros na agricultura é 

oferecida. 

 

Apesar das incongruências, a análise da renda de Smith permitiu ao autor relacionar a 

renda fundiária com os efeitos da propriedade privada da terra no processo de produção 

e formação do valor das mercadorias, o que permite a Smith, por exemplo, perceber o 

caráter parasitário da classe social dos proprietários de terra (e, com isso, defender a 

tributação da renda fundiária), dado que esta classe não teria qualquer participação 

relevante no processo de produção para além de permitir a utilização dos terrenos sob 

seu controle177. Além disso, as considerações de Smith sobre a evolução da propriedade 

na agricultura e na mineração permitem ao autor, apesar da contradição com sua teoria 

do valor, perceber que, mantida a propriedade da terra, os aumentos de produtividade do 

                                                 
177 Marx, ao analisar o trecho da obra de Smith no qual o autor defende a taxação da renda apropriada 
pelos proprietários de terra, além de considera-lo uma prova da honestidade intelectual de Smith, critica 
Ricardo: “Ricardo opõe a isso reparos de filisteu” (MARX, 1980, p. 797). Note-se, entretanto, que apesar 
desta crítica o próprio Ricardo também está entre os autores que tem o respeito de Marx no que diz 
respeito a este aspecto, ao contrário de figuras como Malthus, Bentham e diversos dos “vulgares”. 
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trabalho tendem a permitir uma elevação da renda fundiária, o que é ao menos 

parcialmente correto178, e que os aumentos da demanda por produtos agrícolas sempre 

tendem a levar a um crescimento da renda. 

 

Excluídas tanto a teorização de inspiração fisiocrática (e a determinação da renda pela 

massa de produtos agrários) e quanto à possibilidade de uma teoria consistente da renda 

retirada da obra de Smith, restariam na economia política (pré-Marx) três explicações 

principais para a origem da renda da terra179: a teoria da renda como resultado de preços 

de monopólio (Buchanan), a teoria da renda como renda diferencial (Ricardo e 

Anderson), e a teoria da renda como deduções das matérias-primas agrárias 

(Rodbertus). 

 

4.2.3 – Renda da terra como renda monopolista - David Buchanan 
 

A teoria da renda da terra como resultado de preços de monopólio foi formulada por 

David Buchanan (1779-1848), editor e comentarista escocês de celebrada edição de A 

Riqueza das Nações, de Smith (de 1817). Buchanan, após criticar duramente a 

concepção de inspiração fisiocrática, segundo a qual a renda teria sua origem na massa 

de produtos agrários ou na produtividade excepcional da agricultura, defende que a 

origem da renda da terra estaria, sim, nos preços das mercadorias agrárias. Para 

Buchanan a renda derivaria de um preço de monopólio dos produtos agrícolas, o que 

implica em que os preços das mercadorias agrárias estejam sempre acima do seu valor 

ou, em outras palavras, seriam os preços mais altos que os compradores estariam 

dispostos a pagar por elas. Isto implica na existência de preços que não tem mais relação 

com os custos (ou com o valor), mas apenas com as condições postas por uma restrição 

da oferta, e pela disposição dos consumidores. Com este acréscimo de preços, o 

monopólio da propriedade da terra permitiria de alguma forma uma violação das leis 

que regem o valor das mercadorias. A origem destes preços de monopólio estaria no 

                                                 
178 Neste caso, o aumento de produtividade resulta num aumento da renda diferencial sempre que a 
ampliação da oferta produzida nos terrenos mais férteis (ou pelos capitais que operam em melhores 
condições) não leve à exclusão do mercado dos capitais que operam nas piores condições (ou seja, não 
leva a uma alteração nos capitais reguladores dos preços de produção o que reduziria a heterogeneidade 
de forças produtivas empregadas na produção do setor).  
179 Conf. Marx (1980, p. 595-596). 
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fato de que a produção agrária seria sempre incapaz de crescer o suficiente para 

acompanhar os aumentos da demanda pelos seus produtos: 
A indústria manufatureira aumenta a sua produção proporcionalmente à 
demanda, e o preço baixa; mas a produção agrícola não pode aumentar dessa 
maneira, e é sempre necessário um preço elevado para evitar que o consumo 
exceda a oferta (BUCHANAN, 1817, apud RICARDO, 1996, p. 183)180. 
 

Partindo da premissa de que a renda tinha como origem um sobrepreço que resulta de 

uma restrição da oferta posta pelos efeitos da propriedade da terra, Buchanan então tira 

duas conclusões fundamentais: a) que todo o sobrelucro decorrente desta alta “artificial” 

dos preços das mercadorias agrárias decorre de uma transferência de recursos dos 

consumidores, ou seja, do restante da sociedade que paga pelas mercadorias agrárias um 

sobrepreço; b) que a taxação da comercialização das mercadorias agrárias não teria 

como consequência um encarecimento dos produtos, mas atingiria basicamente a renda 

dos proprietários de terra181. 

 

Desta forma, a relevância desta posição no cenário político-econômico da primeira 

metade do século XIX relaciona-se principalmente com as discussões sobre os subsídios 

e impostos sobre a comercialização das mercadorias agrárias. As principais críticas 

deste tipo de posição aparecem na obra de Ricardo e, posteriormente, em Marx. 

 

Ricardo rejeita parcialmente a posição de Buchanan, em primeiro lugar, por considerar 

equivocado seu fundamento lógico. Para Ricardo, a visão segundo a qual as 

características específicas da produção agrária não permitiriam que o incremento da 

oferta acompanhasse a demanda nos momentos de crescimento não merecia ser levada a 

sério (RICARDO, 1996, p. 183), e entende que o fato de que exista uma renda não 

necessariamente implica que as mercadorias agrárias tenha preços de monopólio (ou, 

nos termos de Ricardo, tenham preços acima dos valores relativos)182. Ricardo afirma, 

entretanto, que uma vez “aceita a base da argumentação de Buchanan” segundo a qual 

as mercadorias agrárias principais “sempre dariam renda”, então seu argumento sobre a 

                                                 
180 Em seguida à citação deste trecho, Ricardo comenta em nota: “É possível que Buchanan seja sério ao 
afirmar que a produção agrícola não pode aumentar com o aumento da demanda?”. 
181 Esta segunda conclusão depende ainda de uma hipótese adicional de Buchanan: a de que o 
encarecimento dos alimentos não influencia nos salários dos trabalhadores (logo, na taxa de mais-valia 
em termos de Marx). Buchanan entende que o fato de que os salários sejam monetários (e não em 
espécie) já elimina a possibilidade de que a alta de alimentos resulte num aumento do valor da força de 
trabalho (que para ele, corresponde sempre à “justa recompensa” pela qual o trabalhador é pago, 
independente dos preços das mercadorias) (BUCHANAN, 1817 apud RICARDO, 1996, p. 158-160). 
182 Ricardo (1996, p. 182). 
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origem da renda e sobre os efeitos dos impostos sobre as mercadorias agrárias estariam 

corretos (RICARDO, 1996, p. 183). Ricardo, entretanto, rejeita esta premissa de 

Buchanan, na medida em que afirma sua teoria da renda como renda diferencial, o que 

significa que, na visão de Ricardo, os piores terrenos, aqueles cujo produto regularia os 

preços, não permitiriam a existência de uma renda (excluindo assim a premissa de 

Buchanan). 

 

A crítica de Marx à teoria de Buchanan é mais profunda. Marx afirma que “esta 

hipótese” (de que a origem da renda esteja nos preços de monopólio) “supõe justamente 

o que se deve explicar, isto é, que num ramo particular da produção o preço da 

mercadoria tem de proporcionar mais que a taxa geral de lucro, mais que o lucro 

médio”, o que implica que, neste caso “a mercadoria tem de ser vendida acima de seu 

valor”. Com isso, segundo Marx, tem-se como resultado a visão segundo a qual “os 

produtos agrícolas” escapariam “às leis gerais do valor da mercadoria e da produção 

capitalista”, o que, ainda que de alguma forma possa se assemelhar às aparências de 

alguns setores, não corresponde de forma alguma ao processo real, além de implicar 

numa desistência da ciência (MARX, 1980, p. 470).  

 

Em primeiro lugar, como explicar que as mercadorias agrárias permitam um preço de 

monopólio no sentido smithiano (o sentido comum utilizado na economia, “o preço 

mais alto que os consumidores estão dispostos a pagar pela mercadoria”183 – logo, 

acima do valor), sem que isso decorra de monopólios capazes de efetivamente restringir 

artificialmente a oferta destas mercadorias? Seria necessária, para o surgimento de tais 

preços, a existência de uma atuação conjunta e consciente dos produtores rurais para 

restringir a oferta de suas mercadorias até que os seus preços subissem acima do valor. 

Além disso, esta ação deveria ser capaz também de impedir que a alta de preços 

decorrente da restrição artificial de oferta fosse contraposta pela substituição das 

mercadorias consumidas por outras similares (trigo por aveia, milho ou batata, por 

exemplo), ou por investimentos de capitais na produção no setor que neutralizem as 

                                                 
183 Ricardo aceita esta definição de preço de monopólio no capítulo XVII dos seus Princípios 
(RICARDO, 1996), assim como Smith. Há entretanto, na obra de Smith, outra noção de “monopólio” 
relacionada à renda, que é a de que a terra, nas condições “civilizadas” sempre tem um preço de 
monopólio (acima do seu “preço natural”), por haver sempre mais capitais querendo compra-la do que 
pessoas dispostas a vender – forma pela qual Smith explica o preço da terra (SMITH, 1996, p. 406-407). 
Marx apontará também o equívoco desta formulação smithiana do preço da terra, defendendo que ele é 
expressão de uma capitalização da renda fundiária (ver seção 5.7). 
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altas. Em suma: ainda que se admitissem preços agrários de alguma forma acima do 

valor das mercadorias, ainda assim seria necessário explicar primeiro qual a 

especificidade do setor agrário que permitiria tal circunstância de forma perene. 

 

Além disso, Marx critica a concessão de Ricardo à teoria de Buchanan (a de que, 

admitida a premissa de que todo terreno dá renda, então a origem da renda e as 

consequências dos impostos agrários seriam da forma que teoriza Buchanan), apontando 

que a base do argumento da teoria buchaniana da renda agrária não é a suposição de 

que toda terra dê renda, mas a suposição de que as mercadorias agrárias sejam vendidas 

por um preço de monopólio, logo, superior ao seu valor. Marx aponta que para 

desmontar por completo a teoria de Buchanan bastaria que se demonstrasse a 

possibilidade de que exista sempre uma renda fundiária mesmo com a venda das 

mercadorias agrárias pelo seu valor (ou mesmo abaixo dele), portanto, sem a 

necessidade de preços de monopólio (MARX, 1980, p. 819). Como será visto adiante, é 

justamente isso que Marx busca demonstrar com sua teoria da renda fundiária. 

 

4.2.4 –Renda da terra como renda diferencial – Anderson e Ricardo 
 

A teoria da renda como renda diferencial surge no final do século XVIII na Grã-

Bretanha (especialmente Escócia e Inglaterra) e relaciona-se com o grau relativamente 

mais avançado da “colonização” capitalista da agricultura na região neste período. Ao 

contrário da agricultura continental, onde o papel dos proprietários de terra em oposição 

ao dos arrendatários capitalistas ainda era predominante, na Inglaterra a agricultura “já 

desde Henrique VII”184 foi adquirindo paulatinamente a forma moderna da exploração 

capitalista e do trabalho assalariado, tendo todas as condições sociais que contrariassem 

os interesses da acumulação de capital sido violentamente suprimidas e, em especial a 

inexistência da falta de capitais como um problema relevante da agricultura permitiria 

que a descrição da produção agrária como um ramo da produção capitalista, inclusive 

no qual os capitais também reclamam uma taxa média de lucros pro rata185. 

                                                 
184 Entre as medidas adotadas na Inglaterra que favoreceram o avanço da agricultura capitalista 
encontram-se, em especial, cercamentos de terras, remoção de camponeses e de aldeias inteiras, 
demolição de prédios, remoção de certas culturas, transformação de plantações em pastagens e vice-versa. 
Ver Marx (1980, p. 670). 
185 Marx aponta esta diferença nas condições sociais da produção agrária na Grã-Bretanha como a raiz de 
boa parte dos ataques de autores continentais à teoria da renda diferencial de Ricardo. Movimentos como 
o nivelamento da lucratividade agrária com a taxa geral de lucros, a expansão da produção para terras 
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A primeira elaboração da teoria da renda como renda diferencial normalmente é 

atribuída186 ao escocês James Anderson of Hermiston (1739-1808), em obra publicada 

em 1777 (ANDERSON, 1777), portanto apenas um ano após o aparecimento de A 

riqueza das nações, de Smith. Anderson era um experiente arrendatário de terras, e 

tinha no tema um interesse muito mais prático do que teórico, de modo que uma 

explicação para a natureza da renda aparece em sua obra de forma meramente 

incidental187. 

 

Anderson parte da noção de que a existência de terrenos com distinta fertilidade permite 

a produção de distintas quantidades de produto, supondo a mesma aplicação de capital e 

trabalho por área (por acre, ou hectare). Sendo assim, argumenta, se o produto de 

distintos solos A, B C e D, categorizados por fertilidade decrescente, forem suficientes 

para atender a demanda de determinado país (ou região), então os custos do pior dos 

terrenos (o tipo D) serão os reguladores dos preços das mercadorias agrárias (nos 

exemplos de Anderson a mercadoria em questão é a aveia – oat-meal – o que reflete o 

fato de que em sua época era esta, e não o trigo, o alimento principal dos trabalhadores 

na Escócia). Se a oferta produzida nestes terrenos não for suficiente e os preços 

subirem, então isso levaria à utilização de novos de terrenos de qualidade inferior 

(terrenos “E”), a custos mais altos por unidade, enquanto se ocorre o oposto, e a oferta 

dos terrenos A, B e C apenas for suficiente para suprir a demanda, então os custos dos 

terrenos de tipo “C” (mais baixos do que os terrenos de tipo “D”) regulariam os preços. 

 

Considerando a produção capitalista (e que um arrendatário capitalista só aceita manter 

a produção num terreno onde consiga obter ao menos o lucro usual), Anderson aponta 

que se os preços da mercadoria agrária se igualarem aos custos de produção de 

determinado tipo de terreno mais o lucro usual, então o arrendatário (farmer) não terá 

                                                                                                                                               
menos produtivas, o aumento da renda em detrimento de outras formas de apropriação e a “inexistência 
da falta de capital” enquanto um problema relevante da produção agrária, tudo isso se torna presente na 
teorização de Anderson e Ricardo, enquanto aparecem como aspectos estranhos para autores continentais 
como os franceses e o “fazendeiro pomerânio” Rodbertus (MARX, 1980, p. 667-671). 
186 Ver Schumpeter (2005, p. 252-253) e Marx (1980, p. 545-546). Ricardo, por desconhecer o trabalho de 
Anderson, atribui a autoria da teoria da renda diferencial à Malthus (RICARDO, 1996, cap. XXXII). 
Marx demonstra nas Teorias da Mais-valia que Malthus plagia trechos inteiros da obra de Anderson, 
apenas modificando-a no interesse dos proprietários de terras, e ainda assim reivindica para si a 
descoberta da teoria da renda diferencial (MARX, 1980, p. 545-549). 
187 Marx (1980, p. 545). 
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como pagar renda nenhuma ao proprietário. Disso Anderson não tira nenhuma 

conclusão teórica, apenas aponta este fato, que é em si correto188. Entretanto, os demais 

terrenos, aqueles cujo produto unitário tem custo menor (no caso do exemplo, os 

terrenos A, B e C), todos permitirão com a venda de suas mercadorias ao preço 

regulador de mercado o surgimento de uma renda diferencial, ou seja, um sobrelucro 

decorrente da maior fertilidade da terra. Esse sobrelucro tenderia a ser apropriado 

(“extorquido” – extorted – nas palavras de Anderson) pelos proprietários de terra, na 

medida em que mesmo pagando estas altas rendas os arrendatários conseguiriam obter 

os lucros usuais e considerada também existência de uma quantidade limitada de 

terrenos (ANDERSON, 1777). 

 

Sobre a teoria da população Anderson também busca apontar, em diversas partes de sua 

obra, que a produtividade da agricultura tende a crescer com o aumento da população, 

ainda que isto não ocorra na mesma velocidade do aumento de produtividade da 

indústria, de modo a concluir que a “teoria da população é um preconceito muito 

perigoso”, já que “quando a população aumenta, tem de crescer com ela o produto do 

país, se não se permitir a uma influência moral qualquer perturbar a economia da 

natureza” (ANDERSON, 1801, p. 41)189. 

 

Com isso, deduz então Anderson: 

a) Os preços das mercadorias agrárias serão sempre regulados pelos custos de 

produção dos piores terrenos necessários para suprir a demanda, mais o lucro 

médio; 

b) Com isso a venda das mercadorias dos demais terrenos permite então um 

sobrelucro que tende a ser apropriado pelos proprietários de terra; 

c) Uma redução da renda por qualquer razão (decisão política, pressão sobre os 

proprietários etc.), desde que não seja causada por uma redução nos preços, 

levaria apenas a apropriação de um sobrelucro pelos arrendatários capitalistas, e 

não teria como consequência qualquer alteração nos preços (dado que o preço 
                                                 
188 Ricardo, ao contrário, buscando evitar qualquer contradição com sua teoria do valor, tira deste tipo de 
circunstância a conclusão de que os terrenos reguladores dos preços agrários não podem dar renda. Outro 
aspecto em que Ricardo piora as formulações de Anderson é na questão da “ordem” de exploração dos 
terrenos. Para Anderson não há qualquer relevância para o fato de que primeiro sejam explorados os 
melhores ou os piores terrenos. Já Ricardo parte do pressuposto equivocado de que os melhores terrenos 
sempre precisam ser explorados primeiro, o que o impede de explicar corretamente o que Marx chamaria 
de renda diferencial de tipo II. 
189 A crítica aqui se dirige contra a teoria malthusiana da população (ver Marx, 1980, p. 575). 
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regulador, determinado pelos custos dos piores terrenos, permaneceria 

inalterado). 

 

Desta forma, Anderson não apenas descreve a renda como uma forma específica de 

apropriação de sobrelucro relacionado às variações de fertilidade dos terrenos, como 

também é capaz de mostrar que essa forma independe de quem venha a se apropriar 

deste sobrelucro, embora seu próprio surgimento esteja relacionado à existência da 

propriedade da terra e seu papel no processo de produção. Anderson consegue assim 

apontar que a renda não tem a ver especificamente com a produtividade “absoluta” do 

trabalho agrícola, mas com o valor das mercadorias agrárias, ou seja, com o trabalho 

dispendido na agricultura e com sua relação com a questão da propriedade da terra190. 

 

David Ricardo (1772-1823) além de desenvolver a teorização da renda fundiária como 

renda diferencial, também é o autor que relaciona a teoria da renda diferencial com a 

teoria do valor-trabalho pela primeira vez. Isso permite a Ricardo deduzir a partir da 

teoria da renda conclusões muito profundas sobre a sociedade capitalista e suas 

tendências. Entretanto, este mesmo aspecto impõe diversos erros e limitações à teoria da 

renda de Ricardo e às conclusões dela tiradas pelo autor. No fundo, estes erros e 

limitações decorrem diretamente das limitações da teoria ricardiana do valor. 

 

Ricardo entende que a determinação quantitativa do valor das mercadorias é dada pelo 

“trabalho necessário para sua produção”, superando teorias anteriores que viam nos 

custos de produção a origem do valor das mercadorias. Ao longo de sua obra, ainda que 

de uma forma não muito rigorosa, Ricardo fala de valor em pelo menos dois sentidos 

distintos. Um primeiro sentido é o do “valor relativo”, o valor de uma mercadoria 

expresso em outra mercadoria (aquilo que na obra de Marx chama-se valor de troca). 

Este é o sentido mais desenvolvido da categoria valor em Ricardo. Mas existe ainda em 

Ricardo um segundo sentido para a palavra valor: o de “valor absoluto”, ou “valor 

relativo geral” (ainda chamado por Ricardo de valor “real” ou apenas “valor”). Esse 

segundo sentido aparece em Ricardo como “o que determina o valor relativo, atual ou 

                                                 
190 “Para se conceber corretamente a renda (rent), o principal é sem dúvida que ela não deriva da terra, 
mas do produto da agricultura, isto é, do trabalho, do preço do produto do trabalho, do trigo, por exemplo. 
Provém do valor do produto agrícola, do trabalho aplicado na terra e não da terra e Anderson com acerto 
acentua isso” (MARX, 1980, p. 575). 
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pretérito, das mercadorias”, e é determinado “pela sua quantidade proporcional que o 

trabalho produz” (RICARDO, 1996, cap. 1, seção II)191. 

 

Uma importante limitação da teoria do valor de Ricardo é a ausência de uma distinção 

entre capital constante e capital variável. Ricardo entende que os meios de trabalho e 

matérias primas (trabalho morto) por um lado e o trabalho vivo por outro contribuem da 

mesma forma (em “frações iguais” em termos das componentes do valor) na produção 

das diferentes mercadorias. Mais precisamente, não existe na obra de Ricardo, uma 

teorização específica sobre o processo de valorização dentro do modo de produção 

capitalista. Ricardo apenas busca estabelecer a determinação do valor das mercadorias 

pelo tempo de trabalho nas relações mercantis em geral, e busca apontar que a compra 

de “trabalho” pelos capitalistas não alteraria esta determinação. Posteriormente, ao 

discutir o impacto das distintas componentes do capital (trabalho vivo e trabalho morto) 

na determinação do valor, Ricardo simplesmente supõe que estas componentes 

contribuam igualmente, em taxas iguais, tanto para o valor das mercadorias produzidas 

quanto para o mais-valor obtido em sua venda192. Com isso, na obra de Ricardo torna-se 

impossível estabelecer uma descrição adequada da origem do mais-valor. 

 

Ricardo (assim como Smith) supõe a existência de um processo de nivelamento das 

taxas de lucros (formação de uma taxa geral). Em sua discussão sobre os “preços 

naturais” e os preços de mercado, Ricardo descreve de forma bem precisa (dentro de 

suas possibilidades) o processo de formação da taxa geral de lucros, inclusive 

apontando o papel do sistema de crédito, que tem como implicação o fato de que sequer 

seja necessária a retirada de capitais de determinado ramo e sua instalação em outro 

para que a formação da taxa geral ocorra (RICARDO, 1996, p. 63-64)193.  

 

                                                 
191 Este segundo sentido, que fica subdesenvolvido na obra de Ricardo, corresponde ao que Marx 
chamaria de valor. Ver Marx (1980, p. 602-605). 
192 Existem, entretanto, outras consequências aqui no que diz respeito à determinação quantitativa do 
valor. A principal delas é que para explicar as determinantes do valor de forma que abranja tanto as 
mercadorias industriais quanto as mercadorias agrárias, Ricardo propõe em certo momento que os custos 
dos capitais que operam nas piores condições (somados ao lucro médio) regulariam os preços de todas as 
mercadorias (RICARDO, 1996, p. 53 – a passagem em questão pode ser vista adiante, p. 235-236). 
Autores como Rubin consideram este erro como a principal limitação da descrição ricardiana das 
determinantes quantitativas do valor, já que na realidade ela impossibilita Ricardo de explicar a formação 
dos preços tanto na indústria quanto na agricultura (RUBIN, 2014, p. 312). 
193 Neste aspecto específico as formulações neoricardianas terminam por representar um retrocesso 
mesmo em comparação às posições de seu mestre. 
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Entretanto, Ricardo entende que ao mesmo tempo, o processo de formação da taxa geral 

também resulta na consequência de que as mercadorias sejam vendidas ao seu preço 

natural: 
Suponhamos que todas as mercadorias sejam vendidas por seu preço natural 
e que, consequentemente, os lucros se apresentem em todos os empregos de 
capital na mesma taxa, ou ainda difiram segundo julgamento das partes, de 
acordo com qualquer vantagem real ou imaginária que possuam ou à qual 
renunciem. Suponhamos agora que uma mudança na moda aumente a 
demanda de seda e diminua a de tecidos de lã. O preço natural, isto é, a 
quantidade de trabalho necessária à produção de cada um, permaneceria o 
mesmo, mas o preço de mercado da seda aumentaria e o dos tecidos de lã 
diminuiria. Em consequência, os lucros do fabricante de seda ficariam acima 
da taxa geral de lucros, enquanto os do fabricante de tecidos de lã ficariam 
abaixo. Não somente os lucros, mas também os salários seriam afetados 
naqueles setores. A maior demanda de seda seria logo atendida pela 
transferência de capital e de mão-de-obra provenientes das manufaturas de lã. 
Então, os preços de mercado da seda e dos tecidos de lã se aproximariam 
novamente de seus preços naturais, e os lucros habituais seriam outra vez 
obtidos pelos fabricantes daquelas mercadorias (RICARDO, 1996, p. 64-65). 
 

Adiante, Ricardo retoma o mesmo ponto de forma ainda mais clara: 
Portanto, é desejo de todo capitalista transferir seus fundos de uma atividade 
menos lucrativa para uma mais lucrativa, o que impede o preço das 
mercadorias de permanecer por algum tempo muito acima ou muito abaixo 
do preço natural. Essa concorrência ajusta o valor de troca das mercadorias 
de tal forma que, depois de pagar os salários pelo trabalho necessário à 
produção, e após todas as outras despesas necessárias para colocar o capital 
empregado em seu estado original de eficiência, o valor restante ou excedente 
será, em cada atividade, proporcional ao valor do capital empregado 
(RICARDO, 1996, p. 65). 
 

Temos aqui a noção de que o processo de formação da taxa geral de lucros promove um 

“duplo ajuste”: por um lado, permite a formação de uma taxa geral de lucros; por outro, 

garante que as mercadorias sejam vendidas pelo seu “preço natural”, por preços que, em 

termos monetários, correspondem aos seus valores-trabalho (dado que para o autor a 

diferença entre valor e preços naturais é que apenas o segundo pode ser influenciado 

pelo valor do dinheiro). 

 

Esta visão de um duplo ajuste permanece mesmo nos momentos em que Ricardo 

desenvolve a relação entre os preços de mercado e o valor das mercadorias de forma 

mais sofisticada. No cap. XXX dos seus Princípios (sobre a influência da demanda e da 

oferta sobre os preços) Ricardo defende (corretamente) que os preços são determinados 

não pela relação oferta-demanda, mas sim pelo valor das mercadorias (valor natural), 

mas isso apenas na medida em que o valor determina os preços naturais (custos mais a 

taxa média - os preços de produção de Marx) (RICARDO, 1996, p. 283-286). Para 

Ricardo, entretanto a diferença entre as categorias “preço natural” e “valor natural” 
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reside tão somente no fato de que o valor do dinheiro pode influenciar no preço natural, 

mas não no valor: 
O comércio exterior, quaisquer que sejam as dificuldades relativas de 
produção em cada país e independentemente de ser livre, estimulado ou 
bloqueado, sempre continuará se realizando. Mas somente poderá ser 
regulado pela modificação do preço natural e não pela alteração do valor 
natural das mercadorias produzidas naqueles países, o que só pode ocorrer 
alterando-se a distribuição dos metais preciosos (RICARDO, 1996, p. 250-
251). 
 

Este duplo ajuste ricardiano é outro ponto fraco de sua teoria. Em primeiro lugar, 

Ricardo falha em demonstrar como o processo de formação da taxa geral levaria, ao 

mesmo tempo, a que os preços das mercadorias fossem regulados pelo valor; em 

segundo lugar, ele falha também ao não perceber a impossibilidade de que capitais de 

distinta composição (relação entre capital constante e capital variável) possam ao 

mesmo tempo ter preços que equivalem aos valores (a dada taxa de mais-valia), e 

permitam a estes distintos capitais a obtenção da mesma taxa de lucros194. 

 

Ao longo de sua obra principal, Princípios de Economia Política e Tributação 

(publicada originalmente em 1817), Ricardo luta contra este problema, mas não alcança 

o intento de resolvê-lo. 

 

Por um lado, Ricardo analisa de forma muito rica a questão das diferenças entre os 

distintos capitais do ponto de vista da rotação (composição em termos de capital fixo e 

capital circulante). Esta análise mostra que capitais de diferente composição do ponto de 

vista do tempo de circulação possuem ciclos de duração distinta (quanto mais capital 

circulante o capital total circula mais rápido etc.) e com isso podem perfazer mais ou 

menos ciclos em dado tempo, o que permite uma taxa de lucro sobre o capital total 

maior, em dado tempo, do que um capital de mesma magnitude, composição e 

lucratividade por ciclo, mas que circule um número menor de vezes no mesmo tempo. 

Como a determinante dos movimentos intersetoriais de capitais (no processo de 

formação da taxa geral) é a lucratividade por tempo (por ano, etc.) e não por ciclos, esta 

divergência de tempos de rotação poderia contrabalancear, em alguma medida, o 

problema da divergência entre o mais-valor e os lucros do ponto de vista setorial. Coube 
                                                 
194 “A proporção em que capital constante entra numa mercadoria não influencia os valores das 
mercadorias, as quantidades relativas de trabalho contidas nas mercadorias, mas influi diretamente sobre 
as diferentes quantidades de mais-valia ou trabalho excedente encerradas nas mercadorias que contem 
quantidade igual de tempo de trabalho. Por isso a diferença nessa proporção gera preços médios (preços 
de produção – PGP) que divergem dos valores” (MARX, 1980, p. 606). 
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a Marx, conforme apontado anteriormente195, demonstrar a impossibilidade desta 

compensação como regra. 

 

A resultante confusão entre produção do mais-valor e suas formas de apropriação 

causará então as mais diversas consequências ao longo da obra de Ricardo. Um exemplo 

aparece na análise do autor sobre a influência dos reajustes salariais nos lucros dos 

capitalistas. 

 

Ao tentar analisar a influência diferencial das variações de salários nos lucros, em 

especial nas seções IV e V do cap. I dos seus Princípios, Ricardo ocupa-se com as 

diferenças na forma de circulação do capital (capital fixo e circulante, ou seja, sua 

distinção do ponto de vista do tempo de circulação). Nesta formulação, Ricardo supõe 

taxas de lucro proporcionais à magnitude dos capitais investidos (pro rata), sem 

perceber que esta suposição contradiz o princípio da determinação (direta) dos preços 

pelo valor (tempo de trabalho). Conclui então que, conforme seja maior ou menor a 

participação dos salários no capital total, as alterações salariais afetam mais ou menos 

os lucros (dada a participação maior ou menor dos salários no capital total). Entretanto, 

na verdade a pesquisa de Ricardo analisa a participação dos distintos capitais na 

produção do mais-valor, dado que sua apropriação, na medida em que depende antes do 

processo de nivelamento das taxas de lucro, não reflete necessariamente o movimento 

da produção do mais-valor em termos setoriais (mas apenas no sentido da totalidade). 

Ricardo chega aqui a uma conclusão equivocada: a de que as diferenças de composição 

do capital implicam em diferenças nos “valores relativos”, o que constituiria uma 

exceção à teoria do valor, já que neste caso após a alteração dos preços relativos posta 

pela elevação salarial, os preços das mercadorias não mais teriam correspondência 

direta com os valores-trabalho. Na realidade, para capitais de igual magnitude (mais 

precisamente: igual soma entre capital constante consumido no processo de produção e 

capital variável), as diferenças de composição implicam em diferentes massas de mais-

valor produzidas (a dada taxa de mais-valia), mas que, dado o processo de formação da 

taxa geral de lucro geram preços de custo médios (custos mais lucro médio – preços de 

produção de Marx) idênticos. A suposição de Ricardo sobre lucro idêntico contradiz 

aqui sua teoria do valor, mas Ricardo segue com a ideia de que esses preços de custo 

                                                 
195 Em especial no cap. 8 do livro III de O Capital (MARX, 1983, III-1, cap. 8). Ver seção 3.2. 
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médio sejam idênticos aos valores das mercadorias, e leva esta suposição até o fim (o 

que inclui sua teoria sobre a renda fundiária)196, apesar de admitir estas possíveis 

“exceções”. 

 

Desta forma fica claro que a contradição entre a teoria do valor e a suposição referente 

ao processo de formação da taxa geral de lucros não passou completamente 

despercebida por Ricardo. Ele admite que influências independentes do tempo de 

trabalho determinem os “próprios valores”, e derrogam por vezes sua lei197. Esta 

admissão de Ricardo e a ausência de uma especificação dos limites da validade direta de 

sua teoria (ou seja, a ausência de uma compreensão das contradições entre produção e 

apropriação) deixaram aberto um flanco no qual os críticos da teoria do valor-trabalho 

se apoiaram para arrasar sua teoria, e, ao mesmo tempo, constituiu o terreno onde seus 

seguidores (como Mill e McCulloch), “recorreram aos mais indigentes embustes 

escolásticos” em sua defesa198. 

 

Ricardo trata especificamente da questão da renda principalmente nos capítulos II e III 

dos seus Princípios. Em linhas gerais a análise dos preços das mercadorias agrárias e a 

teorização da renda em Ricardo é uma reconstituição da teoria da renda diferencial de 

Anderson, mas sobre as bases da teoria ricardiana do valor-trabalho. Esta reconstituição 

terá como aspectos mais relevantes os seguintes: 1) O embasamento da análise da renda 

fundiária na teoria do valor permite a Ricardo alcançar conclusões gerais sobre as 

tendências da sociedade capitalista muito mais profundas, que cobrem desde o próprio 

movimento da renda até a questão da lucratividade do capital e mesmo aspectos 

relacionados às crises (ainda que não necessariamente conclusões corretas); 2) 

Praticamente todas as limitações da teoria do valor de Ricardo reaparecem em sua teoria 

da renda, se tornando a base da maior parte de suas dificuldades. 

 

                                                 
196 “[...] uma vez que capitais de igual magnitude, não importa a proporção de suas partes componentes ou 
seu tempo de circulação, dão lucros de magnitude igual (em um dado ciclo e na média etc., Marx deveria 
acrescentar - PGP) – o que é impossível se as mercadorias forem vendidas por seus valores etc. – existem 
preços de custo das mercadorias diversos desses valores. Isso, na verdade, está implícito na ideia de uma 
taxa geral de lucro” (MARX, 1980, p. 614). Ver ainda Marx (1980, p. 605-607). Uma discussão 
aprofundada deste tipo de dificuldade na teoria de Ricardo pode ser vista também em Rubin (2014, p. 
316-326). 
197 Ver, sobre isso, em especial a discussão de Hollander sobre as correspondências de Ricardo 
(HOLLANDER, 1904). 
198 Marx (1980, p. 623). 
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A noção de renda para Ricardo está relacionada às características naturais do solo e sua 

utilização na produção: “Renda é a porção do produto da terra paga ao seu proprietário 

pelo uso das forças originais e indestrutíveis do solo” (RICARDO, 1996, p. 49). A 

própria definição de renda de Ricardo já põe certas dificuldades na medida em que, por 

um lado, exclui a possibilidade de uma renda que decorra de diferente intensidade de 

investimentos de capitais199; por outro lado, ela exclui em certa medida o extrativismo, 

já que os materiais extraídos do solo (madeira, minerais) não expressam “forças 

originais e indestrutíveis” do solo. Sendo assim, para que o extrativismo possa gerar 

uma renda dentro da definição de Ricardo, seria necessário aceitar que tais materiais 

teriam valor sem terem sido produtos do trabalho (o que contradiz a teoria ricardiana do 

valor200), ou então seria necessário mostrar que esses itens são resultado do 

investimento do capitalista madeireiro ou minerador, o que tampouco é possível201. 

 

A análise da renda da terra feita por Ricardo parte de uma situação hipotética (das 

“colônias”) onde a propriedade fundiária seja irrelevante (dada a enorme 

disponibilidade de terras livres para o cultivo) e a fertilidade uniforme. Neste caso 

hipotético não existiria renda nenhuma, já que nem haveria renda oriunda da 

propriedade da terra enquanto obstáculo a sua utilização no processo de produção, nem 

haveria tampouco um diferencial de produtividade entre os terrenos que pudesse dar 

                                                 
199 Apesar disso, Ricardo consegue analisar ao menos um dos casos possíveis da renda diferencial de tipo 
II (baseada em investimentos diferenciais de capital), como será mostrado adiante. 
200 É isto o que Ricardo termina fazendo neste caso. Ver Ricardo (1996, p. 50). 
201 Ver Marx (1980, p. 675). Marx critica esta formulação de Ricardo nos seguintes termos: pra que 
alguém paga para retirar madeira da terra de outrem, ou melhor, como pode pagar? A única resposta 
possível é: paga-se com o preço da madeira, paga-se com o que se pretende obter com a venda da 
madeira. Então a possibilidade de vendê-la é o pressuposto de qualquer possibilidade de arrendamento 
das terras. O preço da madeira tem que pagar a soma em dinheiro do trabalho necessário para cortá-la, 
deslocá-la, transportá-la etc. Então, toda renda pressupõe um lucro. Esse lucro tem que cobrir também o 
lucro “normal” do capitalista, que é a taxa média e, além disso, tem que ser suficiente para pagar o 
proprietário de terra pela autorização para utilizá-la. Então a grande questão é: como pode o lucro em 
questão ser suficiente para pagar todas essas formas de rendimento, se em circunstâncias normais (em 
outros setores, como a indústria) o lucro permite somente a obtenção de uma taxa média? O que acontece 
para permitir isso na agricultura, mineração, extrativismo etc.? Fica claro que alguma coisa deve 
acontecer na geração de mais-valor, na produção do mais-valor aqui nestes setores para possibilitar este 
sobrelucro. De qualquer forma, para Marx, mesmo antes de se analisar esta forma específica de geração 
de mais-valor já é possível afirmar que todo o valor em questão tem sua origem no trabalho, na relação 
social de produção em questão, e não nas “forças originais do solo”. Ricardo insiste que tanto no caso da 
madeira quanto das minas e pedreiras, o pagamento é pelo valor do carvão ou das pedras que podem ser 
retirados e não se constitui em renda (ou seja, não haveria renda na mineração e no extrativismo, a não ser 
uma renda diferencial) por não ter relação com “as forças originais e indestrutíveis do solo” (RICARDO, 
1996, p. 50). Marx argumenta no sentido contrário afirmando que não existe nem valor de uso nem valor 
de troca nessas coisas em “estado natural”, mas apenas após nelas ser aplicada certa quantidade de 
trabalho, apontando assim que a definição de renda de Ricardo o leva a violar sua própria teoria do valor 
(MARX, 1980, p. 679). 
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origem a qualquer sobrelucro (RICARDO, 1996, p. 50-51). Uma forma de sobrelucro 

que possa ser apropriado como renda, segundo Ricardo, só surgiria quando uma 

“segunda classe” de terras precisasse ser cultivada para atender a demanda por produtos 

agrícolas, o que levaria nos terrenos cultivados originalmente (a “primeira classe” de 

terrenos) ao surgimento de um sobreproduto (tanto por unidade de capital quanto por 

unidade de área), cuja venda daria por sua vez origem a um sobrelucro que poderia ser 

apropriado como renda pelos seus proprietários (RICARDO, 1996, p. 51). O mesmo 

valeria para uma “terceira” e “quarta” classes, e assim sucessivamente. Ricardo também 

insiste, assim como Anderson, que este tipo de rendimento mantém sua natureza 

independente de ser apropriado pelos proprietários de terra ou pelos capitalistas 

arrendatários, que no caso excepcional de conseguirem apropriá-lo, passariam a viver 

“como grandes senhores”, mas “não reduziria a quantidade de trabalho necessária para a 

obtenção de produtos agrícolas nas terras menos produtivas que se cultivassem” 

(RICARDO, 1996, p. 54). Eis o exemplo de Ricardo: 
 

Tabela 4.1 – renda diferencial “ricardiana” 

Tipos de terra Investimento (£) Produto líquido 

(produto – custos in 

natura) 

Renda (diferencial) em 

produtos 

Tipo 1 1000 100 20 

Tipo 2 1000 90 10 

Tipo 3 1000 80 0 

Tipo 1 (segunda 

rodada a) 

1000 85 5 

Tipo 1 (segunda 

rodada b) 

1000 80 0 

Fonte: elaboração do autor a partir de Ricardo (1996, p. 51-52). 
 

Sendo assim as determinantes dos preços das mercadorias agrárias seriam sempre os 

custos de produção do capital que opera nas piores condições (na terra “menos fértil”) 

necessárias para suprir a demanda, somados ao lucro médio. Ricardo afirma isso de 

forma direta, ainda que numa passagem um tanto imprecisa: 
O valor de troca de todas as mercadorias — manufaturadas, originárias das 
minas ou obtidas da terra — é sempre regulado não pela menor quantidade de 
trabalho que bastaria para produzi-las em condições altamente favoráveis, 
desfrutadas por aqueles que têm particulares facilidades de produção, mas 
pela maior quantidade necessariamente aplicada por aqueles que não dispõem 
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de tais facilidades e continuam a produzi-las nas condições mais 
desfavoráveis. Entende-se por circunstâncias mais desfavoráveis aquelas 
circunstâncias sob as quais se deve operar para obter a quantidade necessária 
do produto (RICARDO, 1996, p. 53). 
 

A renda, consequentemente, seria sempre igual à diferença entre o valor “social”, ou 

seja, o valor de troca obtido em um hectare (ou qualquer unidade de área) do terreno 

regulador dos preços (aquele onde estão presentes as piores condições necessárias para 

o atendimento da demanda) e o “valor individual” do produto obtido com a venda dos 

produtos produzidos em um hectare do terreno mais produtivo. Por isso trata-se de uma 

renda diferencial. 

 

Desta forma, a posição de Ricardo no que diz respeito à determinação dos preços das 

mercadorias agrárias se opõe à visão segundo a qual a renda determinaria os preços 

(como, por exemplo, para os discípulos da fisiocracia), ao afirmar que os preços 

determinam a renda: 
Portanto, a razão pela qual há aumento no valor comparativo dos produtos 
agrícolas é o emprego de mais trabalho para produzir a última porção obtida 
e não o pagamento de renda ao proprietário da terra. O valor do trigo é 
regulado pela quantidade de trabalho aplicada à sua produção naquela 
qualidade de terra, ou com aquela porção de capital que não paga renda. O 
trigo não encarece por causa do pagamento da renda, mas, ao contrário, a 
renda é paga porque o trigo torna-se mais caro, e, como foi observado 
nenhuma redução ocorreria no preço do trigo, mesmo que os proprietários de 
terras renunciassem à totalidade de suas rendas. Tal medida somente 
permitiria que alguns fazendeiros vivessem como grandes senhores, mas não 
reduziria a quantidade de trabalho necessária para a obtenção de produtos 
agrícolas nas terras menos produtivas que se cultivassem (RICARDO, 1996, 
p. 54). 
 
[...] o trigo produzido com a maior quantidade de trabalho é que regula o 
preço desse cereal, e a renda não entra nem pode entrar de forma alguma 
como parte componente daquele preço202 (RICARDO, 1996, p. 56). 
 

A formulação de Ricardo sobre as determinantes dos preços das mercadorias agrárias 

permite compreender sua oposição às proposições de Buchanan baseadas na noção da 

renda como rendimento monopolista. Para Buchanan, como visto acima, impostos sobre 

as mercadorias agrárias recairiam sobre a renda e não sobre o consumidor, dado que a 

renda reflete preços monopolistas. Ricardo defende que, dado o fato de que os preços 

reguladores na agricultura são determinados pelos custos dos produtores que operam 

nas piores condições (mais o lucro médio), no caso destes preços reguladores os 

produtores (arrendatários capitalistas) precisariam repassar para os preços (ao 

                                                 
202 A crítica de Ricardo aqui tem como alvo claro a concepção de valor aditivo de Adam Smith, bem 
como seus antecedentes teóricos fisiocratas. 
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consumidor) o custo dos impostos. A oposição de Ricardo à proposição de Buchanan, 

portanto, é apenas parcial. Para Ricardo, Buchanan estaria correto se todas as 

mercadorias agrárias pagassem renda, o que, para Ricardo, não ocorre (dada a ausência 

de renda em sua teoria para os piores terrenos, os reguladores dos preços): “É evidente 

que, se aceitarmos a base da argumentação de Buchanan, isto é, que o preço do trigo 

sempre proporciona uma renda, é evidente que as demais consequências decorreriam 

naturalmente” (RICARDO, 1996, p. 183). 

 

Entretanto há aqui um equívoco da parte da Ricardo. A base do argumento de Buchanan 

não é a circunstância de todas as mercadorias agrárias darem renda, mas a de que elas 

sejam vendidas a preços de monopólio (o que implica em que todas elas paguem renda). 

Com isso, mesmo admitindo a possibilidade de que as piores terras permitam um 

sobrelucro e a existência de renda (renda absoluta), ainda assim permaneceriam as 

divergências com Buchanan do ponto de vista das determinantes dos preços agrários e, 

logo, da renda203. Apesar disso, Ricardo admite a possibilidade, aventada por Buchanan, 

de que o rendimento apropriado na forma de renda fundiária seja mera transferência de 

valores gerados em outros setores da produção capitalista, e não produto do próprio 

trabalho empregado na agricultura: 
Devemos admitir, portanto, que Simonde e Buchanan, cujas opiniões eram 
substancialmente as mesmas, estavam certos quando consideravam a renda 
um valor meramente nominal, não constituindo adição alguma à riqueza 
nacional, mas apenas uma transferência de valor, vantajosa unicamente aos 
proprietários de terra, e prejudicial na mesma proporção ao consumidor 
(RICARDO, 1996, p. 297). 

 

Note-se que a fórmula dos preços de produção agrários de Ricardo (custos do capital 

que opera em piores condições mais lucro médio) se confunde (ao menos em termos 

quantitativos) com a sua noção de valor, na medida em que, como visto anteriormente, 

ele considera a formação da taxa média de lucros como um processo de duplo ajuste do 

qual resultam preços para as mercadorias que ao mesmo tempo correspondem ao valor-

trabalho das mercadorias, e também àquilo que Marx chama de preços de produção 

(custos mais lucro médio). Isto fica claro em passagens como esta: 
O metal obtido da mina mais pobre em funcionamento deve ter pelo menos 
um valor de troca suficiente não apenas para proporcionar todas as roupas, 
alimentos e outros gêneros de primeira necessidade consumidos pelos que 
trabalham nela e que levam o produto ao mercado, mas também para garantir 

                                                 
203 Marx aponta esta leitura equivocada de Buchanan feita por Ricardo nas Teorias da mais-valia (MARX, 
1980, p. 819). 
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os lucros normais e correntes àqueles que adiantam o capital necessário para 
manter a atividade. O retorno obtido pelo capital na mina mais pobre, que 
não paga renda, regula a renda de todas as outras minas mais produtivas. 
Supõe-se que essa mina gere os lucros correntes do capital. Tudo o que as 
outras minas produzam acima disso será necessariamente pago aos 
proprietários como renda (RICARDO, 1996, p. 61). 

 
Uma resultante do desenvolvimento da teoria da renda de Ricardo é que para este autor 

sempre deveria existir um tipo de terra que não dá nenhuma renda, e que cujos custos de 

produção regulam os preços agrários (o que significa que a composição de custos do 

capital aplicado na terra de tipo 3 no exemplo da tabela 4.1– seu c + v + l’(c+v) – regula 

o preço da mercadoria agrária em questão)204. 

 

Ricardo afirma que em todos os países sempre existiria um tipo de terra pior que não 

daria renda e defende que isso ficaria mais claro em países como os EUA e as demais 

“colônias” e que, se na Inglaterra ou na Europa já não existiam em sua época mais terras 

deste tipo, isso não significa que não tenham existido anteriormente. Com isso Ricardo 

aponta a possibilidade de que a ausência de terras piores que não proporcionam renda 

nos países da Europa signifique apenas que os preços agrários seriam, então, 

determinados nas “colônias”. 

 

Mas conforme visto na tabela acima, Ricardo faz um argumento adicional a favor de sua 

redução de toda renda a uma forma de renda diferencial que envolve a possibilidade de 

rodadas adicionais de investimento em terras já arrendadas. Segundo Ricardo, no caso 

de um arrendatário que já pagou o arrendamento e investiu £ 1000 em sua produção, 

supondo o usual (que o preço obtido deve ter sido o suficiente para pagar seus custos, 

mais o lucro médio, mais o arrendamento), então a sua decisão de investir £ 1000 

adicionais só depende da circunstância de que dado o preço do produto deste 

investimento, o arrendatário consiga obtê-lo de volta acrescido do lucro médio. Que 

neste caso, esse investimento seria o tipo que não dá renda, a “pior terra”, mostrando 

que todo o resto da renda é renda diferencial (este caso aparece na tabela 4.1 como o 

“tipo 1, segunda rodada b”): 
Na realidade, ocorre com frequência que, antes de entrarem em cultivo as 
terras nº 2, 3, 4 ou 5, ou ainda as de pior qualidade, o capital seja empregado 
mais produtivamente naquelas terras já em uso. Pode ocasionalmente suceder 

                                                 
204 Esta resultante é uma decorrência necessária da confusão entre valor e preços de produção: se as 
mercadorias são vendidas por preços que correspondem aos seus valores, então não seria nunca possível 
que, ao mesmo tempo, esses preços pudessem permitir um sobrelucro que fosse apropriado como renda 
pelos proprietários de terra (salvo no caso da renda diferencial) ? 
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que, embora o produto não duplique, isto é, não aumente em 100 quarters, 
quando se duplica o capital originalmente empregado na faixa nº 1, chegue a 
crescer em 85 quarters, obtendo-se uma quantidade superior àquela que 
poderia ser conseguida pelo emprego do mesmo capital aplicado na terra nº 3. 
(RICARDO, 1996, p. 52). 
 

Este caso é o único no qual Ricardo admite a possibilidade de renda decorrente de 

diferentes intensidades de investimentos de capitais (aquilo que Marx chama de renda 

diferencial II), ou seja, Ricardo apenas admite a possibilidade deste tipo de renda no 

caso específico de rendimentos decrescentes das sucessivas rodadas de investimento que 

permitam, abatida a renda já paga, a obtenção pelo arrendatário capitalista de ao menos 

um lucro médio. Entretanto, este ponto aparece na obra de Ricardo muito mais como 

um reforço de seu argumento a favor da redução de toda renda agrária à renda 

diferencial, do que como uma análise das distintas possibilidades de surgimento dessa 

forma de rendimento. Mesmo neste trecho Ricardo insiste em sua noção de renda 

derivada de diferenciais de fertilidade: 
Nesse caso, o capital será preferivelmente empregado na terra antiga e 
produzirá igualmente uma renda, pois esta é sempre a diferença entre os 
produtos obtidos com o emprego de duas quantidades iguais de capital e de 
trabalho (RICARDO, 1996, p. 52). 
 

Sendo assim, para Ricardo toda a expansão da economia capitalista implicaria num 

determinado tipo de expansão da produção agrária, uma expansão sempre de condições 

de produção melhores para condições piores. Na medida em que a ampliação da 

demanda exige a expansão do cultivo para terras piores (ou para novas rodadas de 

investimento com produtividade decrescente), toda expansão implicaria num aumento 

da renda (diferencial), dado que sempre ampliaria a heterogeneidade das condições de 

produção (logo a “distância” entre as piores terras e as melhores, em termos de 

produtividade)205. Esta direcionalidade da expansão agrária estaria na base da 

explicação de Ricardo para os constantes aumentos dos preços das mercadorias agrárias 

                                                 
205 Mesmo em Anderson, conforme apontado anteriormente, este tipo de direcionalidade não existe. Para 
Anderson a expansão poderia se dar para terras piores ou melhores, mais produtivas ou menos produtivas. 
Marx, por sua vez, rejeita completamente esta direcionalidade da produção agrária vista por Ricardo, 
argumentando que tanto do ponto de vista das novas terras incorporadas ao cultivo (renda diferencial I), 
quanto do aumento da intensidade dos investimentos (renda diferencial II), os rendimentos poderiam ser 
crescentes, decrescentes ou constantes, e que o aumento de preços não prova, por si só, que houve 
redução da produtividade, demonstrando que pode haver aumento de preços mesmo com produtividade 
crescente (ver MARX, 1980, p. 571-574; MARX, 1983, III-2, em especial caps. 41-44). Segundo Rubin, 
a principal razão por trás da insistência de Ricardo nessa direcionalidade da expansão agrária estaria 
numa extrapolação indevida feita por Ricardo das condições de expansão da agricultura inglesa em sua 
época (RUBIN, 2014, p. 337-339). Em relação a isso, mesmo autores defensores de modalidades da teoria 
ricardiana da renda diferencial, como Carey, mostraram que em outras circunstâncias (caso dos EUA), a 
expansão da produção agrária se deu de terras piores para melhores, em função da distância dos centros 
de consumo (CAREY, 1848). 
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observados em sua época206. Além disso, Ricardo termina dando a este aspecto um 

caráter central em sua teoria: o crescimento da participação da renda agrária no 

rendimento nacional total contribuiria para a explicação de Ricardo para a tendência de 

queda das taxas de lucro dos capitalistas. Para ele, existiria uma relação inversa entre as 

taxas de crescimento da riqueza em determinado país, e o crescimento da renda agrária 

(segundo Ricardo: quanto mais rápido cresce a riqueza, mais lentamente cresce a renda, 

e vice-versa): 
O aumento da renda da terra decorre sempre do aumento da riqueza de um 
país e da dificuldade de produzir alimentos para uma população crescente. É 
um sintoma, nunca uma causa de riqueza, pois esta frequentemente cresce 
com maior rapidez, enquanto a renda permanece estacionária ou mesmo 
decresce. A renda cresce mais rapidamente quando as terras disponíveis se 
empobrecem em capacidade produtiva. A riqueza aumenta mais depressa nos 
países em que a terra disponível é mais fértil, onde as importações sofrem 
menos restrições, onde, graças aos aperfeiçoamentos na agricultura, a 
produção pode ser multiplicada sem nenhum aumento na quantidade 
proporcional de trabalho; onde, consequentemente, o progresso da renda é 
lento (RICARDO, 1996, p. 55-56). 
 

Ricardo finaliza seu argumento em favor da redução da renda agrária à renda diferencial 

supondo o oposto de sua formulação, ou seja, aceitando a possibilidade de que a pior 

terra pague uma renda, buscando realizar com isso uma prova por absurdo de sua 

hipótese: 
Suponhamos que todas as terras proporcionassem renda. Nesse caso, o 
montante da renda da terra de pior qualidade seria proporcional ao valor da 
produção que excedesse as despesas de capital e o lucro corrente do capital. 
O mesmo princípio regularia a renda da terra de qualidade um pouco superior 
ou mais favoravelmente localizada, e, portanto, a renda desta última superaria 
a renda da terra de qualidade inferior devido a suas vantagens. O mesmo se 
poderia dizer da terceira, e assim sucessivamente até a melhor de todas. Não 
é, pois, evidente que é a fertilidade relativa da terra que determina a parcela 
da produção que será paga como renda da terra, assim como a fertilidade 
relativa das minas o que determina a porção de sua produção que deverá ser 
paga como renda das minas? (RICARDO, 1996, p. 240)207. 
 

Em suma, o que Ricardo parece afirmar aqui é o seguinte: independente de haver ou não 

renda na terra de pior qualidade, a renda é sempre proporcional às diferenças relativas 

de fertilidade entre os distintos tipos de terra, dado que sempre será maior na terra mais 
                                                 
206 Bina (1989) aponta que esta limitação presente em Ricardo é compartilhada pelas teorizações 
neoricardianas, e mesmo por autores como Sraffa (1960, cap. 11) e pelos sraffianos em geral com sua 
noção de renda de escassez (BINA, 1989, p. 90). 
207 Sobre este trecho de Ricardo, Marx comentaria (nas Teorias da Mais-valia): 
“Ricardo expressa aí o verdadeiro princípio da renda. Quando a pior terra paga renda, quando portanto se 
paga renda sem depender das diferenças de fertilidade nas terras – a renda absoluta -, essa renda tem de 
ser igual ao “excesso do valor do produto acima do dispêndio e do lucro ordinário do capital”, ou seja, é 
igual ao excesso do valor sobre o preço de custo do produto (Nota: esta é a forma pela qual Marx chama 
os preços de produção nas Teorias da Mais-valia – PGP). Ricardo supõe que esse excesso não pode existir 
porque, errando contra seu próprio princípio, aceita o dogma smithiano de ser o valor igual ao preço de 
custo do produto” (MARX, 1980, p. 767). 
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fértil etc. Sendo assim, a permanência das divergências de produtividade como fator 

determinante para a magnitude da renda nos distintos terrenos aparece, para Ricardo, 

como prova de que este é o fator determinante da renda, independente de haver ou não 

renda no pior terreno. Ao mesmo tempo, sendo este o fator determinante da magnitude 

da renda, então ao mesmo tempo seria também indício de que as terras de pior qualidade 

não poderiam pagar nenhuma renda. 

 

O argumento, entretanto, é falacioso. Só teria lógica dentro da premissa adotada por 

Ricardo: a de que toda renda deve derivar das diferenças de fertilidade. Se for possível 

um tipo de renda na terra de pior qualidade, então esse tipo de renda específico 

provavelmente não poderia ser explicado pela divergência de fertilidade entre os 

distintos tipos de terra, e o fato de que a magnitude da renda nos demais terrenos 

também varie com existência de renda no pior terreno não alteraria isto. 

 

É provável, entretanto, que o principal fator que tenha forçado Ricardo a rejeitar a renda 

absoluta (renda nas terras de pior qualidade) seja sua teoria do valor208. Ricardo entende 

por valor das mercadorias, dado o “duplo ajuste” como visto acima, algo que iguala 

seus custos mais o lucro médio, ou seja, o preço de produção (de Marx). Se as 

mercadorias produzidas por capitais que operam nas terras de pior qualidade 

determinam os preços agrários e estes preços gravitam em torno à soma de seus custos 

de produção com o lucro médio, então como poderiam tais capitais produzir, de forma 

regular (como regra) um excedente que possa ser apropriado como renda? Este, no 

fundo, é o problema que leva Ricardo à rejeição de qualquer possibilidade de renda 

absoluta209. 

 

Desta forma, não é um problema encontrado nas condições concretas da produção 

capitalista no campo, tais como as características das piores terras na produção agrária 
                                                 
208 Marx (1980, p. 560-564). 
209“Ricardo entende por ‘valor de troca’, que regula o produto das terras ou minas mais pobres, apenas o 
preço de custo, e por preço de custo nada mais que o capital adiantado mais o lucro usual, e erra ao 
identificar esse preço de custo com o valor real” (MARX, 1980, p. 759-760). 
“[...] temos aí [em Ricardo – PGP]: renda= excesso do preço (preço e valor de troca são aí a mesma coisa) 
do produto agrícola sobre seu preço de custo, isto é, sobre o valor do capital + lucro usual (médio) do 
capital. Assim, se o valor do produto agrícola é maior que o seu preço de custo, pode ele pagar renda sem 
se levar em conta a diversidade de solo, pode a terra mais pobre e a mina mais pobre pagar a mesma 
renda absoluta que a rica. Se seu valor não for maior que seu preço de custo, a renda só poderá proceder o 
excesso do valor de mercado sobre o valor real do produto decorrente de solos relativamente mais férteis 
etc.” (MARX, 1980, p. 760) 
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ou das minas mais pobres etc., o que leva Ricardo a rejeitar a possibilidade de uma 

renda absoluta, mas sim um aspecto de sua teorização sobre o valor: sua identificação 

completa entre valor e “preço regulador”, ou preços de produção. Esta identificação, 

que de outra forma reflete apenas a confusão entre produção e apropriação do mais-

valor, está na raiz de todo o esforço realizado por Ricardo para rejeitar a possibilidade 

de uma renda que não decorre de fertilidades diferenciais da terra. 

 

Em um sentido mais geral, é possível afirmar que todo o problema tem suas origens na 

postura metodológica de Ricardo, segundo a qual todo o esforço deve consistir em 

demonstrar a não-contradição entre o fenômeno (no caso a renda fundiária) e suas leis 

internas (teoria do valor)210. 

 

Desta forma, o que fica claro aqui é que para se descrever a renda enquanto forma de 

apropriação do mais-valor, a partir de uma teoria do valor-trabalho e, ao mesmo tempo, 

ser capaz de descrever também a possibilidade de uma renda absoluta, ou seja, uma 

renda paga pela exploração capitalistas das piores terras (aquelas que regulam os preços 

segundo as visões de Anderson e Ricardo) seria necessária uma teoria de valor-trabalho 

que permitisse uma divergência entre valor e preços de produção, entre produção e 

apropriação de mais-valor. 

 

Por fim, além das teorizações de Ricardo e de Anderson uma terceira variação da teoria 

da renda como renda diferencial pode ser mencionada aqui: a da renda como juros sobre 

o capital aplicado na agricultura, que aparece na obra de autores como Henry C. Carey 

(1793-1879). Segundo esta visão a renda refletiria sempre os juros de um capital antes 

incorporado à terra (ou o próprio “preço da terra”). Neste caso, a própria noção de renda 

enquanto forma específica de rendimento é rejeitada (dado que o rendimento, no caso, 

assume a forma de juros), mas o mecanismo fundamental de determinação de sua 

magnitude é o mesmo: quanto maior o rendimento (a renda), maior seria este capital 

anteriormente imobilizado no solo (correspondente à fertilidade relativa da terra), 

                                                 
210 “[...] ao contrário, de maneira consciente abstrai da forma, da aparência da competição, para 
apreender as leis como tais. Cabe criticá-lo, por um lado, por não avançar nem ser consequente bastante 
na abstração, e assim, por exemplo, ao interpretar o valor da mercadoria, logo se deixa influenciar por 
considerações relativas a condições concretas de toda espécie; por outro lado, por conceber a forma 
fenomenal, de maneira imediata e direta, como prova ou representação das leis gerais sem explicá-la. No 
primeiro caso, sua abstração é por demais incompleta, e no segundo é abstração formal, falsa em si 
mesma” (MARX, 1980, p. 537). 
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independente de ter havido realmente algum investimento ou não (caso em que tratar-

se-ia de um “capital ficcional”) (CAREY, 1848, p. 129-131). 

 

Esta caracterização do preço da terra como um elemento do preço dos produtos (e, logo, 

da renda) é completamente falsa. Na realidade, é um aspecto bem conhecido das 

características da produção agrária o fato de que o preço da terra é um elemento de 

custo para o produtor agrário (em especial para o pequeno produtor que adquire a terra e 

trabalha diretamente nela), e sua condição de não-elemento da constituição do produto e 

dos preços de produção. A propriedade em geral tem um custo para o produtor 

(pagamento de parcelas do empréstimo tomado para sua compra, ou mesmo de compra 

de terras no caso de necessidade de mais área, ou de divisão de terras entre herdeiros 

etc.), mas esse custo não entra de nenhuma forma nos preços de produção reguladores 

dos preços de mercado (e nem nos preços de produção individuais de quaisquer 

terrenos). Se o contrário fosse verdade (e esta teoria estivesse correta) então, conforme 

aponta Marx (1983, III-2, p. 217), o mesmo “capital” teria que existir duas vezes: uma 

vez como “capital” que efetua a compra dos terrenos, e outra como capital (de fato) que 

realiza investimentos na produção. Essa contradição costuma ser fatal para o pequeno 

produtor camponês, na medida em que ele vê o produto do seu trabalho ser corroído 

pelos juros dos usurários. Como os produtores capitalistas são aqueles cujos custos 

determinam os preços de produção reguladores a propriedade da terra aparece como um 

tipo de obstáculo transponível à utilização racional da terra para a agricultura. No caso 

do pequeno produtor, os juros pagos aos bancos pelos adiantamentos da compra dos 

terrenos surgem muitas vezes como um obstáculo intransponível, justamente porque não 

existe relação entre eles e a determinação dos preços de produção reguladores, e, logo, 

da renda211. Na realidade, a relação entre a taxa de juros e o preço da terra é inversa: 

                                                 
211 “O conflito entre o preço da terra enquanto elemento do preço de custo para o produtor e não 
elemento do preço de produção para o produto (mesmo quando a renda entra de modo determinante no 
preço do produto agrícola, a renda capitalista, que é adiantada para 20 ou mais anos, de maneira alguma 
entra aí de modo determinante) é apenas uma das formas em que, em geral, se representa a contradição 
entre as propriedades privadas da terra e uma agricultura racional, uma normal utilização social da terra. 
Por outro lado, no entanto, a propriedade privada da terra, e daí a expropriação dos produtores diretos da 
terra - propriedade privada da terra por parte de uns, que implica a não propriedade por parte dos outros - 
é o fundamento do modo capitalista de produção”. 
“Aqui, na pequena cultura, o preço da terra, forma e resulta da propriedade privada da terra, aparece ela 
mesma como entrave que limita a produção. Na grande agricultura e na grande propriedade fundiária 
baseada no modo de exploração capitalista, a propriedade igualmente aparece como obstáculo, pois limita 
o arrendatário no investimento produtivo do capital que, em última instância, não beneficia a ele, mas ao 
proprietário da terra. Em ambas as formas, em lugar do cultivo racional e consciente do solo enquanto 
propriedade perene da comunidade, condição inalienável da existência e da reprodução da cadeia de 
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ceteris paribus (dada a renda) quanto maior a taxa de juros, menor o preço da terra, e 

vice-versa212. 

 

Além de basicamente excluir a renda enquanto forma de rendimento e os proprietários 

de terra enquanto classe social relevante na distribuição da riqueza (da forma mesma 

buscada pelos fundadores da escola neoclássica – conforme visto acima - seção 4.1), 

esta teoria também não permitiria explicar como mesmo terras que não tiveram nenhum 

investimento ainda assim podem permitir uma renda, ou como terras de diferentes 

fertilidades, mas com o mesmo investimento de capital geram diferentes montantes de 

renda213. Além disso, essa teoria, mesmo que estivesse correta, permitiria apenas 

explicar o aluguel das construções e benfeitorias existentes em um terreno, mas não a 

renda enquanto pagamento pela utilização do mero solo. Ao apontar o pagamento pela 

terra como um investimento inicial de capital que deve ser remunerado com juros 

proporcionais, esta visão na realidade mistifica ainda mais a relação real existente na 

utilização produtiva da terra na medida em que inverte a relação causal entre renda e 

preço da terra (na medida em que o preço da terra na realidade é a renda capitalizada e 

não a renda um pagamento de juros pelo preço da terra). Trata-se, portanto, de uma 

naturalização radical da mercantilização da terra214. 

 

4.2.5 – Primeira tentativa de teorizar a renda fundiária absoluta a 
partir do valor-trabalho: Rodbertus 
 

Johann Karl Rodbertus (1805-1875) além de economista alemão e teórico do valor-

trabalho, também foi um socialista-reformista (chegando a liderar uma “centro-

esquerda” por um curto período na assembleia nacional de Frankfurt, o primeiro 

parlamento eleito por toda a Alemanha, formado em 1848) e proprietário de terras na 

região de Jagetzow na então Pomerânea (atualmente Völschow, no Estado alemão da 

Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental). 

 

                                                                                                                                               
gerações humanas que se substituem umas as outras, surge a exploração e o desperdício das forças da 
terra isso, sem se levar em conta que a exploração se torna dependente não do estágio de desenvolvimento 
social alcançado, mas das circunstâncias fortuitas e díspares dos produtores individuais” (MARX, 1983, 
III-2, p. 265-266). 
212 A questão do preço da terra será tratada adiante (seção 5.7). 
213 Sobre isso ver Murray (1977, p. 102-103) e Marx (1983, III-2, p. 217). 
214 Ver Marx (1980, p. 467-468 e 596; 1983, III-2, p. 126-128 e 238). 
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Em sua investigação sobre o surgimento do mais-valor Rodbertus parte da teoria do 

valor de Ricardo e é capaz de deduzir uma determinação para o mais-valor a partir do 

trabalho realizado pelos trabalhadores, mas não efetivamente pago pelos capitalistas, o 

que geraria um tipo de renda apropriada pelos últimos (lucros). Entretanto, por não 

chegar a categorias importantes para a devida apreciação do surgimento do mais-valor, 

como a distinção entre trabalho e força de trabalho, valor e valor de troca, mais-valor e 

lucros etc., Rodbertus, como qualquer ricardiano (mesmo de esquerda), termina 

caracterizando o mais-valor (lucros) simplesmente como um “roubo”, uma extorsão 

realizada pelos capitalistas desta parte do excedente de produto que deveria ser dos 

trabalhadores, mediante seu monopólio dos meios de produção (relação que para Marx é 

muito mais complexa, e cuja análise levou ao surgimento de categorias como o 

fetichismo e à teorização de mistificações diversas postas pelo capital). Além disso, 

Rodbertus compartilha com Ricardo as principais limitações da sua teoria do valor, em 

especial a visão segundo a qual as mercadorias se venderiam sempre por preços que 

correspondem aos seus valores, e que o processo de formação da taxa geral de lucros ao 

mesmo tempo também garantiria que os preços de mercado gravitem em torno a esses 

preços-valores215. 

 

Apesar de sua teorização sobre o valor não ser de particular interesse, a teoria da renda 

de Rodbertus é digna de nota por tratar-se de uma das poucas tentativas de explicar, a 

partir da teoria do valor-trabalho, a renda fundiária de forma global, ou seja, incluindo 

àquela dos piores terrenos reguladores dos preços (a renda absoluta). Neste sentido, 

trata-se de uma primeira tentativa de uma teoria global da renda a partir do valor-

trabalho. Ela constituiu para a elaboração da teoria da renda de Marx um momento de 

certa relevância na medida em que revela uma tentativa de construir uma teorização 

sobre a renda sob o pressuposto de que as mercadorias se vendem por preços 

equivalentes aos valores (assim como Ricardo), mas que ao mesmo tempo não reduza 

toda a renda agrária apenas à renda diferencial. Todo o esforço de Rodbertus, portanto, 

consiste em buscar mostrar qual seria a especificidade da agricultura que permitiria a 

possibilidade de um sobrelucro agrário permanente (em comparação com a indústria e 

os demais setores da produção capitalista) que possa ser apropriado pelos proprietários 

                                                 
215 Sobre a teoria do valor de Rodbertus ver, em especial, Marx (1980, p. 488-496). 
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de terra na forma de renda (essencialmente a mesma questão da teoria da renda de 

Marx), mantidos esses pressupostos. 

 

A explicação para este problema a qual chega Rodbertus, resumidamente, é que a 

origem da renda fundiária estaria no fato de que na agricultura diversas matérias primas 

(sementes etc.) são produzidas e reutilizadas pelos produtores sem que, para isso, 

precisem gastar capital (em termos monetários). Daí que, ao não contabilizar estes 

custos uma vez que eles se dão in natura e não assumindo uma forma monetária, os 

produtores agrários terminariam calculando uma lucratividade mais alta do que 

realmente teriam se contabilizassem estas matérias-primas produzidas por eles mesmos. 

Sendo assim, terminam na prática se contentando com uma lucratividade abaixo da 

média. Desta diferença entre a lucratividade que não contabiliza a matéria prima e a 

lucratividade “real” surgiria um excedente que daria origem à renda fundiária. No final 

das contas, para Rodbertus a renda fundiária, portanto, surgiria do fato de que a 

lucratividade na agricultura é mais baixa do que na indústria, devido à ilusão criada pelo 

reaproveitamento do produto in natura como matéria-prima (RODBERTUS, 1851 apud 

MARX, 1980, p. 449-544). 

 

Do ponto de vista da teoria do valor, a explicação de Rodbertus implicaria na 

possibilidade de explicar a origem da renda fundiária para todos os arrendamentos, 

inclusive aqueles que operam nas piores condições, ou seja, aquelas que desde 

Anderson e Ricardo já haviam sido identificadas como as condições reguladoras dos 

preços agrários. No caso, as mercadorias agrárias seriam vendidas por preços 

correspondentes ao seu valor, mas a ilusão criada pelo reaproveitamento do produto 

como matéria-prima geraria uma lucratividade média mais baixa na agricultura do que 

na indústria, gerando um sobrelucro (dada a venda das mercadorias pelo seu valor) que 

seria apropriado pelos proprietários de terra na forma de renda216. 

 

Partindo desta explicação geral, Rodbertus promove uma crítica abrangente da redução 

da renda fundiária à renda diferencial proposta por Ricardo. Para Rodbertus todo o 
                                                 
216 Rodbertus entende de forma equivocada que todo pagamento de arrendamento ou aluguel de terras 
seria sempre renda fundiária: “Por natureza, o arrendamento pago é sempre renda fundiária” 
(RODBERTUS, 1851, p. 113, apud MARX, 1980, p. 502). Entretanto, o arrendamento pago pode 
constituir dedução da lucratividade média, ou mesmo dos salários médios, além do que é possível também 
que uma parcela da renda seja apropriada pelos capitalistas arrendatários, conforme mostra Marx (1980, 
p. 502). 
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argumento de Ricardo para defender esta posição seria falho, porque em toda a 

agricultura ocorreria a redução da lucratividade média por ele apontada, o que excluiria 

a possibilidade de inexistência de renda nos piores terrenos até mesmo aqueles casos 

onde a propriedade privada da terra deixa de ter um papel econômico relevante (o caso 

da livre disponibilidade de terras, das “colônias” etc.)217. 

 

Outra implicação importante da teoria da renda de Rodbertus (embora não desenvolvida 

pelo autor nestes termos, dadas as limitações da sua teoria do valor) é que dados os seus 

pressupostos, para haver a possibilidade de um sobrelucro agrário permanente com a 

venda das mercadorias agrárias por preços correspondentes aos seus valores, é 

necessária ainda uma hipótese adicional de que os capitais que operam na agricultura 

tenham uma composição igual ou mais baixa do que a composição do capital social 

médio. Caso isto não ocorra, não haveria qualquer garantia de que a venda das 

mercadorias a seus preços-valores viesse a permitir a obtenção (ao menos) da taxa 

média de lucros. 

 

No que diz respeito às proposições que constituem a explicação específica de Rodbertus 

(antes de considerar o problema da teoria do valor), a principal crítica a ser feita é que 

Rodbertus realiza uma descrição da agricultura capitalista que não corresponde à 

realidade, em especial no caso da agricultura capitalista desenvolvida. A agricultura usa 

matérias-primas, e estas são contabilizadas, ainda que não sejam adquiridas pelos 

arrendatários mediante gasto monetário (são contabilizadas como produto que deixa de 

ser vendido)218. No que diz respeito à utilização dos próprios produtos como matérias-

primas, isto também não é uma especificidade da agricultura, já que em diversos setores 

da indústria isto também ocorre, sem a geração de sobrelucros apropriáveis como renda.  

Mas mesmo que na agricultura não existisse a necessidade de matérias-primas, ainda 

assim não seria possível explicar por esse caminho o surgimento do sobrelucro a ser 

                                                 
217 Aqui Marx dá razão a Ricardo: nos casos em que a propriedade da terra não é relevante do ponto de 
vista “econômico” (como por exemplo com a livre disponibilidade de terras agricultáveis “nas colônias”, 
no período de Ricardo), de fato não haveria razão para a existência de uma renda absoluta: o agricultor ao 
invés de pagar a um proprietário pela utilização de suas terras poderia simplesmente utilizar outras, 
livremente acessíveis. Ricardo, por outro lado, erra ao generalizar esta possibilidade excepcional, o que 
para Marx equivaleria a generalizar a irrelevância da propriedade privada da terra como um pressuposto 
geral, o que já havia sido superado mesmo por A. Smith. Ver Marx (1980, p. 792-794). 
218 Neste ponto, Marx atribui a formulação de Rodbertus ao atraso relativo da agricultura alemã na 
primeira metade do século XIX, quando as relações de produção capitalistas ainda não tinham ali se 
desenvolvido de forma plena, em contraste, por exemplo, com a Inglaterra, onde desde muito antes já 
existia uma agricultura “moderna”, capitalista (MARX, 1980, p. 667). 
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apropriado como renda enquanto uma especificidade do capital agrário. Certos ramos do 

extrativismo, por exemplo, não necessitam de matérias-primas (mineração, extrativismo 

vegetal etc.), mas isto também ocorre em setores da indústria (caso, por exemplo, da 

indústria de transportes), onde tampouco se forma renda. 

 

Além disso, em todas as tentativas de demonstrar uma relação entre sua explicação para 

a renda (a ilusão do reaproveitamento de matérias-primas) e o sobrelucro agrário, 

Rodbertus sempre recorre a expedientes duvidosos (por exemplo, considerando a 

depreciação da maquinaria como parte do capital variável – ou seja, considerando um 

“lucro de capital fixo” da forma aceita por Ricardo), o que prejudica a consistência de 

sua explicação. A falha em demonstrar esta relação quantitativa entre a suposta redução 

da lucratividade posta pelo reaproveitamento do produto in natura como matéria prima 

e a formação de um sobrelucro a ser apropriado pelos proprietários de terra constitui 

adicionalmente um ponto fraco da teorização de Rodbertus sobre a renda. 

 

Por outro lado, as limitações de sua teoria do valor também contribuem de forma 

decisiva para inviabilizar a teoria rodbertiana da renda. Em momento nenhum 

Rodbertus consegue (nem sequer tenta na realidade) demonstrar que os setores agrários 

possuem alguma especificidade do ponto de vista da formação dos preços (e valores) 

que permita o sobrelucro a ser apropriado como renda. Rodbertus nem poderia colocar 

de forma adequada esta questão, pois não compreende o processo geral de formação da 

taxa de lucros em sua relação com o movimento do valor (ou seja, o fato de que dado o 

processo de formação de uma taxa geral de lucros, as mercadorias não podem ser 

vendidas por seus preços-valores, a não ser excepcionalmente). Com isso, Rodbertus 

termina por propor uma solução que viola seus pressupostos (e da teoria ricardiana) 

sobre o processo de formação da taxa geral de lucros: na explicação rodbertiana para a 

renda o capital agrário aceitaria obter uma taxa de lucros (real) abaixo da média como 

regra sem que isso venha a gerar um movimento de capitais para fora do setor, no 

sentido da equalização dos lucros. Por que estes capitalistas aceitariam um lucro real 

inferior? Mesmo dentro dos pressupostos adotados por Rodbertus (em linhas gerais os 

mesmos de Ricardo) o que seria necessário explicar é como o capital agrário pode obter 

a taxa média de lucros e mesmo assim pagar uma renda. A teoria de Rodbertus, 

entretanto, se limita a apontar a agricultura como uma exceção à própria lógica do 

capital que resulta no processo de formação da taxa geral de lucros em nome da defesa 
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da validade da teoria do valor-trabalho. Em outras palavras, Rodbertus resolve a 

contradição negando um de seus polos, ou seja, recusando sua existência. 

 

Em sua crítica de Rodbertus, entretanto, Marx vê em meio às suas limitações um “cerne 

lógico”, um aspecto correto que permitiria, em sua opinião, a colocação da questão 

fundamental da teoria da renda fundiária de forma adequada: na explicação de 

Rodbertus, as mercadorias agrárias são vendidas por preços que correspondem ao seu 

valor, e com isso permitem a obtenção de um excedente sobre os lucros que seria 

apropriado como renda. Rodbertus propõe uma explicação para esse excedente que 

preserve o “duplo ajuste ricardiano” no qual a venda pelo valor ao mesmo tempo 

permita o lucro médio e por isso entra num beco sem saída. Marx percebe que sua teoria 

dos preços de produção (distintos dos preços-valores, ou seja, na sua visão de uma 

dialética entre produção e apropriação) permitiria então superar a limitação da 

explicação de Rodbertus mantendo este “cerne lógico”: poderiam as mercadorias 

agrárias serem vendidas pelo seu valor (ou por preços próximos aos preços-valores, mas 

acima dos seus preços de produção), e ao mesmo tempo proporcionarem um excedente 

sobre o lucro médio? Ao refletir sobre isso em suas anotações, Marx afirma: 
Se as matérias primas são vendidas pelo respectivo valor, esse valor está 
acima dos preços médios das outras mercadorias, ou seja, acima do próprio 
preço médio, vale dizer, é maior que os custos de produção + o lucro médio, 
deixando assim o lucro excedente que forma a renda fundiária. Isso significa 
também que, em relação ao capital constante, o capital variável (suposta 
invariável a taxa de mais-valia) é maior na produção primária que na média 
das esferas de produção que pertencem à indústria (o que não impede que em 
parte dos ramos da indústria seja maior que na agricultura). Ou de maneira 
mais geral: a agricultura pertence ao gênero dos ramos industriais cujo capital 
variável, em relação ao constante, é maior do que na média dos ramos 
industriais. Sua mais-valia calculada sobre os custos de produção tem por 
isso de ser mais alta que na média dos ramos industriais. Vale dizer, sua taxa 
particular de lucro está acima da taxa média de lucro ou da taxa geral de 
lucro. O que significa também: a taxa particular de lucro em cada ramo de 
produção – invariável a taxa de mais-valia e dada a própria mais-valia – 
depende da relação, em cada ramo, entre capital variável e capital constante 
(MARX, 1980, p. 524). 

 
Marx considerava um dos méritos de Rodbertus a identificação de que na hipótese de 

rendimentos constantes (produtividade constante), a massa de renda pode crescer 

mesmo com preços constantes da mercadoria agrária, ou mesmo com alguma redução 

desses preços, devido ao aumento do capital investido e fixado ao solo. Isso já 

expressaria um avanço em relação a Ricardo, para quem a única possibilidade de 

resultado da ampliação dos investimentos seria a de rendimentos decrescentes, o que 

por sua vez levaria necessariamente a aumentos de preços (MARX, 1983, III-2, p. 240-
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241). Rodbertus, entretanto, erraria justamente ao limitar o crescimento dos lucros (e 

sobrelucros) a esta forma, na medida em que exclui a possibilidade de que, mesmo com 

a taxa de mais-valia constante, a massa de lucros cresça em decorrência de uma 

alteração na composição do capital. Rodbertus não poderia ter desenvolvido este tipo de 

análise justamente porque, assim como Ricardo, não foi capaz de desenvolver a 

diferenciação entre capital constante e capital variável de forma adequada. 

 

Marx conclui que a possibilidade extraída das implicações dos erros de Rodbertus, de 

que o valor das mercadorias agrárias esteja acima dos seus preços de produção 

(permitindo um excedente a ser apropriado como sobrelucro), permitiria uma 

formulação na qual o ramo da agricultura poderia ser descrito ou analisado como um 

caso particular, mas ainda assim válido, da aplicação da sua “lei geral”, ou seja, de sua 

teoria do valor e dos preços de produção: “Aí a lei geral por mim desenvolvida estaria 

expressa apenas para um ramo particular da indústria” (MARX, 1980, p. 524). Com isso 

Marx aponta, neste primeiro momento de sua reflexão sobre a questão da renda 

fundiária219, quais seriam as tarefas de tal teoria da renda: 

a) Demonstrar que a agricultura esteja abaixo da média da composição social do capital 

(o que Marx, embora observe como algo empiricamente correto, aponta ser uma 

diferença histórica, portanto “suscetível de desaparecer”); Ademais, observa que isso 

não parece estender-se à indústria extrativa (MARX, 1980, p. 524). 

b) Demonstrar como na produção primária as mercadorias podem ser vendidas por 

preços que diferem dos preços de produção médios, ou seja, não por preços de produção 

de acordo com a média dos custos de produção ou “valores individuais”, mas por preços 

regulados pelos “valores individuais” dos capitais que operam nas piores condições, o 

que ao mesmo tempo permitiria a existência dos sobrelucros para todos os capitais em 

conjunto com a renda diferencial (MARX, 1980, p. 525). 

 

                                                 
219 Embora a importância disto não possa ser ainda exposta neste momento aqui é preciso ressaltar que 
nesta primeira aproximação com a questão da teoria da renda (expressa principalmente nas anotações de 
Marx sobre a questão da renda publicadas nas Teorias da Mais-Valia), Marx ainda mantém algumas 
posições que depois abandonará em O Capital. Em especial: Marx aqui entende que as mercadorias 
agrárias são vendidas por seus preços-valores, visão que abandonará em O Capital; a visão sobre o 
problema da composição do capital na agricultura, que n’O Capital aparece de forma mais medida etc. 
Também deve ser observada, do ponto de vista desta evolução, a questão das categorias: Nas TMV Marx 
chama os preços de produção de preços médios ou preços de custo (categoria que terá outro significado 
no livro III de O capital). Esta evolução de Marx em suas elaborações sobre a teoria da renda, na medida 
em que importa para o debate marxista contemporâneo, será analisada de forma mais pormenorizada 
adiante (seção 5.8). 
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Sendo assim, fica claro que apesar da explicação específica de Rodbertus para a renda 

fundiária não ser adequada, ela contém aspectos que permitiriam a Marx a formulação 

da questão em outras bases. Apesar de considera-la errada, Marx leva a sério a 

formulação de Rodbertus: independentemente da origem da renda ser ou não a descrita 

por este, se existe um sobrelucro neste setor (o que é necessário para que exista a renda), 

como ele poderia refletir na agricultura a venda das mercadorias acima dos preços de 

produção e mais próximas de seus preços-valores (mas não acima deste valor como 

defendem autores como Buchanan), de modo a permitir a permanência deste excedente? 

Como poderiam os capitais agrários manter este sobrelucros evitando que eles entrem 

no aprovisionamento (pool) comum da formação da taxa geral de lucros e garantindo, 

ao mesmo tempo, que seu movimento em busca de maior lucratividade manifeste a 

tendência de que os capitais obtenham a taxa média de lucros? Estas questões revelam a 

importância que a formulação de Rodbertus adquire, quando analisada sob o prisma das 

teorias do valor e dos preços de produção de Marx (na medida em que estas superam as 

limitações da teoria ricardiana), ao permitir a este autor avistar um caminho e a trilhar 

os primeiros passos para solução do problema que seria formulada posteriormente em 

sua teoria da renda. 
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Capítulo 5 – A teoria de Marx sobre a renda fundiária 
 

5.1 - Introdução 
 

Neste capítulo será apresentada a teorização de Marx sobre a renda fundiária conforme 

exposta na seção VI do livro III de O Capital (MARX, 1983, III-2, caps. 37-47). As 

apresentações anteriores produzidas pelo autor, em especial aquela presente nos 

manuscritos publicados sob o título de Teorias da Mais-valia (MARX, 1980) serão 

utilizadas apenas como uma referência. Este procedimento se justifica por uma razão 

simples: o material publicado n’O Capital resulta da pesquisa principal do autor sobre o 

modo de produção capitalista, foi preparado para publicação pelo autor e, apesar da 

incompletude de alguns poucos trechos, foi devidamente editado e publicado por seu 

parceiro intelectual de muitas décadas, Friedrich Engels. 

 

Embora possa parecer algo óbvio, a utilização deste material como fonte primária não é 

um procedimento comum nos estudos sobre o tema. Marx talvez seja o único autor 

contra o qual é considerada legítima uma crítica que simplesmente desconsidera sua 

própria obra publicada como fonte fidedigna para suas posições. É fato indisputado que 

Marx foi o criador de uma nova forma de compreender o capitalismo. Em toda 

construção de algo novo, existem momentos de transição, nos quais as características do 

pensamento anterior ainda não foram completamente superadas. No caso da ofensiva 

permanente do pensamento liberal e da apologética do capital contra Marx, entretanto, 

as contradições presentes nos distintos momentos da constituição de seu pensamento 

são instrumentalizadas contra seu resultado final de uma forma que seria considerada 

desonesta em qualquer outro ramo do conhecimento220. No que diz respeito à teoria da 

renda este tipo de postura se manifesta de forma especialmente grave: em geral se 

considera a posição de Marx presente nos manuscritos preparatórios de sua grande obra 

como sua “verdadeira” posição, enquanto sua obra publicada é considerada “confusa” e 

“fragmentária” demais para ser devidamente considerada. Sendo assim, a peculiaridade 

do procedimento aqui adotado, sua “radicalidade”, consiste tão somente na consideração 

dos trabalhos publicados ou preparados para publicação pelo autor como a sua última 

palavra sobre o tema. 
                                                 
220 Para uma apreciação crítica deste mesmo tipo de abordagem contra Marx no que diz respeito ao tema 
do desenvolvimento, ver De Paula (2014). 
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5.2 – O aspecto central da teoria da renda de Marx: as 
modificações na determinação do valor (e preços) postas pelo 
papel da propriedade privada da terra 
 

A primeira peculiaridade da representação da renda fundiária feita por Marx é sua 

especificidade social e histórica: ao contrário dos autores que o antecederam, o que 

Marx busca analisar em sua teoria da renda é a agricultura capitalista e aquilo que ele 

chama de formas modernas de propriedade da terra, formas características do 

capitalismo nas quais a terra é negociada como se fosse mercadoria e as relações de 

produção que envolvem a vinculação dos produtores à terra foram completamente 

substituídas por formas mercantis (expulsão dos camponeses da terra e introdução de 

relações de assalariamento). Toda a análise da questão da renda e da produção agrária 

realizada por Marx parte, portanto, do pressuposto de que “a agricultura [...] está 

dominada pelo modo de produção capitalista” e que os capitais que atuam na agricultura 

“só se diferenciam dos demais capitalistas pelo setor em que seu capital está investido e 

pelo trabalho assalariado mobilizado por esse capital” (MARX, 1983, III-2, p. 123)221. 

Este pressuposto tem como consequência a possiblidade do desenvolvimento da 

teorização sobre a renda como um “capítulo” da teorização sobre o valor e o capital. 

Mais precisamente: a teoria da renda da terra de Marx é parte constitutiva de sua teoria 

do valor no sentido de que o valor é o capital em sua determinação mais abstrata. 

 

Admitida a existência da propriedade privada moderna222, então a produção agrária deve 

envolver necessariamente, além do proprietário da terra, as figuras do capitalista-

arrendatário, que paga uma quantia monetária para utilizar a terra como elemento da 

produção, e do trabalhador assalariado que, apesar da forma específica do trabalho 

                                                 
221 Neste sentido, a teoria da renda de Marx atualmente reflete a agricultura em geral de forma mais 
realista do que na época de sua formulação pelo autor, quando apenas na Grã-Bretanha e em algumas 
regiões da Europa ocidental era possível observar a predominância de relações capitalistas na produção 
agrária. 
222 O termo propriedade moderna da terra é utilizado por Marx para referir-se ao tipo de propriedade que 
surge na época do capitalismo, na qual a terra é alienável, tem preço e é tratada de forma análoga a uma 
mercadoria. O termo é defendido por autores como Murray (1978, p. 28-29) em oposição ao termo 
“propriedade capitalista da terra” com o objetivo de ressaltar sua condição de relação de distribuição (e 
não relação de produção) sob o modo de produção capitalista. A implicação aqui é que toda a capacidade 
de apropriação dos proprietários de terra não teria influência direta na produção. O termo é adotado neste 
trabalho com a ressalva de que, como será visto adiante, esta ausência de influência direta na produção 
não significa que a propriedade da terra não influencie na determinação do valor de mercado (e dos 
preços) das mercadorias agrárias ou produzidas nos setores geradores de renda. 
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agrícola, toma parte numa relação de produção idêntica àquela existente na indústria223. 

A renda fundiária é justamente uma soma em dinheiro que o “capitalista-arrendatário 

paga ao proprietário da terra, ao proprietário do solo explorado por ele, em prazos 

determinados [...] pela permissão de aplicar seu capital nesse campo específico de 

produção” (MARX, 1983, III-2, p. 125). Este pagamento pode dizer respeito tanto aos 

terrenos utilizados para a produção agrária, quanto àqueles utilizados na mineração, 

extrativismo, construção etc.224. Que o proprietário da terra e o capitalista se confundam 

na mesma pessoa, mantidos a estrutura de propriedade da terra e o modo de produção, 

não altera em nada a natureza social do sobrelucro agrário a ser apropriado como renda 

(ainda que, neste caso, sua apropriação seja feita pelo proprietário-capitalista)225. 

 

Já foi apontado anteriormente, quando da exposição da teoria do valor, que para Marx, 

ressalvadas as diferenças de intensidade do trabalho e similares, compreende-se que a 

generalização da mercantilização da força de trabalho gera uma indiferença em relação 

ao tipo específico de trabalho realizado no que diz respeito à determinação do valor, 

tanto do ponto de vista dos trabalhadores quanto dos capitalistas. Essa indiferença está 

na base da noção de trabalho abstrato, da determinação qualitativa do valor. Uma das 

expressões teóricas mais desenvolvidas desta noção na teoria marxista é a visão segundo 

a qual a utilização produtiva de uma mesma quantidade de trabalho (em horas, mais 

uma vez ressalvadas diferenças de intensidade, etc.) permitiria a produção de um 

mesmo quantum de valor, independente das diferenças de produtividade (ou seja, as 

alterações de produtividade do trabalho não implicam em alterações do ponto de vista 

do quantum de valor seria produzido por unidade de tempo, mas apenas na alteração do 

quantum de valor que seria transferido ou adicionado pelo trabalho a cada unidade de 

mercadoria). A expressão máxima deste princípio é a ideia segundo a qual toda 

                                                 
223 Na medida em que esta separação entre os produtores diretos e a terra torna-se um elemento 
constitutivo importante do modo de produção capitalista, ela será tratada com maior minúcia adiante 
(seção 5.9). 
224 A análise nesta seção diz respeito à renda fundiária agrária. As possibilidades de aplicação desta 
análise aos demais segmentos será tratada foi discutida por Marx nos capítulo 46 d’O Capital e, salvo 
especificidades setoriais, desenvolve-se de forma similar. 
225 “Nada se alteraria na questão se o próprio capitalista se apropriasse da queda-d'água. Ele continuaria a 
receber o sobrelucro não como capitalista, mas como proprietário da queda-d'água, e exatamente porque 
esse excedente não se origina de seu capital enquanto tal, mas da circunstância de dispor de uma força 
natural separável de seu capital, monopolizável, limitada em seu volume, é que se transforma em renda 
fundiária” (MARX, 1983, III-2, p. 145). 
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produção capitalista (ao menos em um determinado país226) ocorre sob uma mesma taxa 

de mais-valia. 

 

Sendo assim, enquanto forma específica de apropriação do mais-valor produzido pelo 

trabalho assalariado derivada da capacidade de apropriação posta pela existência da 

propriedade privada da terra, a renda constitui também uma parte do mais-valor 

produzido pelo trabalho. Neste sentido, a renda fundiária é227: 
[...] uma parte dessa mais-valia extraída [pelo capitalista-arrendatário – PGP], 
graças a seu capital, pela exploração direta do trabalhador rural. Quanto ele 
lhe cede é determinado, na média, como limite, pelo lucro médio que o 
capital proporciona nas esferas da produção não agrícolas e pelos preços de 
produção não agrícolas regulados por ele (MARX, 1983, III-2, p. 257). 
 

Assim torna-se possível formular a questão a ser respondida pela teoria da renda desde o 

ponto de vista da teoria marxista sobre o modo de produção capitalista: como pode 

surgir esse sobrelucro, este mais-valor que excede o lucro normal, nos setores onde tal 

forma de renda é paga? Nos termos de Marx: 
Ao analisar a renda fundiária queremos partir inicialmente do pressuposto de 
que produtos que pagam tal renda, nos quais parte da mais-valia, portanto 
parte do preço global, se resolve em renda - para nossos fins basta levar em 
conta produtos agrícolas ou produtos da mineração -, que, portanto, produtos 
da terra ou produtos da mineração são vendidos, como todas as outras 
mercadorias, por seus preços de produção. Ou seja, seus preços de venda são 
iguais a seus elementos de custo (ao valor do capital constante e do capital 
variável consumidos) mais um lucro, determinado pela taxa geral de lucro, 
calculada sobre o capital global adiantado, consumido e não consumido. 
Supomos, portanto, que os preços médios de venda desses produtos são 
iguais a seus preços de produção. Pergunta-se então como, nessa hipótese, 
pode desenvolver-se uma renda fundiária, ou seja, como parte do lucro pode 
transformar-se em renda fundiária, e, por isso, parte do preço da mercadoria 
recair para o proprietário da terra (MARX, 1983, III-2, p. 141). 
 

A existência perene deste mais-valor excedente apropriado na forma de renda constitui, 

portanto, a especificidade dos setores agrários a ser explicada. A mera existência de 

sobrelucros, da apropriação de massas de mais-valor superiores ao lucro médio, à taxa 

geral de lucros, não é uma especificidade aqui, mas sim sua permanência, sua 

perenidade na agricultura, enquanto na indústria (mais precisamente nos setores onde 

não é gerada renda fundiária) estes sobrelucros são sempre temporários: 

                                                 
226 A ideia fundamental aqui é que a inexistência de uma mobilidade internacional da força de trabalho 
inviabilizaria a constituição de uma taxa de mais-valia mundial caso a existência de distintos países fosse 
considerada. Ver Marx (1983, III-1, p. 112-117). 
227 Aqui temos o princípio segundo o qual toda renda fundiária é originada do mais-valor. As exceções a 
este princípio não se referem à renda capitalista – tratada aqui – mas a outras formas de renda (por 
exemplo, a renda obtida pelo aluguel de imóveis para a habitação de trabalhadores etc.). Marx trata desta 
distinção no cap. 37 do livro III de O Capital (MARX, 1983, III-2, p. 123-140). 
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O sobrelucro, que em outros casos um capital individual realiza numa esfera 
específica da produção - pois as variações das taxas de lucro entre as esferas 
da produção específicas nivelam-se continuamente à taxa média de lucro -, se 
origina, fazendo-se abstração das variações puramente ocasionais, de uma 
redução do preço de custo, portanto dos custos de produção. Essa redução se 
deve à circunstância de se empregar capital em massas maiores do que as 
médias, o que, por isso, diminui os faux frais da produção, enquanto as 
causas gerais da elevação da força produtiva do trabalho (cooperação, divisão 
do trabalho etc.) podem atuar em grau mais elevado, com maior intensidade, 
porque sobre campo mais amplo de trabalho; ou, porém, à circunstância de, 
fazendo abstração do volume do capital em funcionamento, serem 
empregados melhores métodos de trabalho, novas invenções, máquinas 
aperfeiçoadas, segredos químicos de fabricação etc., em suma, meios de 
produção e métodos de produção que estão acima do nível médio. A 
diminuição do preço de custo e o sobrelucro que daí decorre originam-se da 
maneira como o capital ativo é investido. Originam-se ou do fato de ele estar 
concentrado em massas excepcionalmente grandes em uma só mão - 
circunstância que é neutralizada assim que massas de capital de igual 
grandeza são aplicadas em média - ou do fato de o capital de determinada 
grandeza funcionar de maneira especialmente produtiva - circunstância que 
desaparece assim que o método excepcional de produção se generaliza ou é 
superado por um ainda mais desenvolvido (MARX, 1983, III-2, p. 144). 
 

A resposta de Marx para esta questão, que será apresentada ao longo desta seção, parte 

da análise da especificidade do setor agrário (e dos setores geradores de renda em geral, 

o que inclui a mineração, o extrativismo etc.) pelo papel da propriedade privada da 

terra. Esta especificidade não é que estes setores observem um desenvolvimento interno 

na mesma medida do desenvolvimento do conjunto da produção social, da divisão do 

trabalho e da produtividade social geral (o que se expressa na demanda pelos produtos 

agrários). Esta característica é comum a todos os setores da produção capitalista. 

Tampouco é específica desse setor a utilização das forças da natureza como elemento 

dentro do processo de produção de modo a elevar a capacidade produtiva do trabalho, 

dado que isso é também comum aos mais diversos setores da indústria (por exemplo, 

através das formas de energia diversas)228. O peculiar, o específico, é que o 

desenvolvimento da produção social leva, nestes setores, a um desenvolvimento 

simultâneo da capacidade do proprietário de terras de “captar, mediante seu monopólio 

sobre a terra, uma parte crescente dessa mais-valia” (MARX, 1983, III-2, p. 140). Toda 

a explicação da especificidade dos setores que geram renda está, portanto, relacionada 

ao papel “econômico” da propriedade privada da renda tanto na apropriação do mais-
                                                 
228 “a força natural não é a fonte do sobrelucro, mas apenas base natural dele, pois é a base natural da 
força produtiva do trabalho excepcionalmente mais elevada” (MARX, 1983, III-2, p. 145). 
“Por acaso a natureza nada faz pelo homem nas manufaturas? E a força do vento e da água que movem 
nossas máquinas e ajudam a navegação? A pressão atmosférica e a elasticidade do vapor, que nos 
permitem fazer funcionar os mais extraordinários engenhos — não serão dádivas da natureza? — para 
não falar ainda nos efeitos do calor no amolecimento e na fusão dos metais, na decomposição da 
atmosfera, no processo de tingimento e na fermentação. Não é possível indicar uma manufatura na qual a 
natureza deixe de dar sua ajuda ao homem, generosa e gratuitamente”(RICARDO, 1996, p. 55). 
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valor, quanto na própria geração229 deste. Aqui, portanto, as particularidades históricas 

do surgimento do capitalismo (o fato de que o seu surgimento e desenvolvimento tenha 

dependido da evolução concomitante de uma forma de propriedade privada da terra) 

tem um papel determinante. 

 

O fato de que a apropriação da renda fundiária seja realizada pelos proprietários de terra 

(e não pelos trabalhadores ou pelos próprios capitalistas-arrendatários) está relacionada 

a dois aspectos fundamentais: em primeiro lugar, com a posição social e jurídica destes 

diante da terra, no reconhecimento social de sua capacidade de dispor como bem 

entender das terras sob seu domínio, o que inclui a possibilidade de deixá-las sem 

produzir coisa alguma como forma de especular em torno a maiores quantias a serem 

pagas pelo seu arrendamento. Esta capacidade permite ao proprietário de terra 

(tendencialmente) especular até que todo o sobrelucro (aquele que excede ao lucro 

médio) a ser gerado pela produção agrária em suas terras lhe seja pago como renda; em 

segundo lugar, está relacionada à não-reprodutibilidade das terras e ao seu caráter finito, 

à existência de uma quantidade limitada de terras aptas a serem utilizadas na produção 

agrária e que não pode ser reproduzida artificialmente. Ou seja, os proprietários de terra 

se apropriam da renda porque elas são relativamente escassas (no sentido de que não são 

reprodutíveis artificialmente), e tem dono.  

 

Estes aspectos não garantem que todo sobrelucro agrário seja necessariamente 

apropriado pelos proprietários de terra. Trata-se apenas de uma tendência, tão sujeita à 

luta de classes como o nível salarial, a jornada de trabalho, etc. Mas uma tendência que, 

assim como a explicação sobre a determinação do preço de produção de mercado, 

pressupõe a concorrência230. A apropriação do sobrelucro pelos proprietários (ou, mais 

                                                 
229 A utilização do termo “geração” aqui no lugar de “produção” tem a ver com as especificidades 
impostas ao movimento do capital pela propriedade da terra. Um desenvolvimento adicional da categoria 
geração pode ser visto adiante (p. 309, nota 287) e, especialmente, em Carcanholo (1984, p. 114). 
230Em diversas passagens de O Capital, Marx narra diversos momentos deste conflito entre proprietários 
de terra e capitalistas em torno à apropriação do sobrelucro originário da renda, e nem sempre os 
proprietários de terra conseguem apropriar-se totalmente dele. Marx cita um aspecto interessante que é o 
fato de que a renda é paga antecipadamente e os investimentos posteriores de capital podem gerar uma 
renda adicional que vai ser apropriada não pelo proprietário, mas pelo arrendatário (enquanto durar o 
contrato de arrendamento, que em geral é por área e não por produção). Marx cita um conflito na 
Inglaterra em torno às estatísticas rurais: os arrendatários lutam para evitar estatísticas precisas, pois isto 
exporia, aos proprietários, a renda que eles conseguem apropriar desta forma (MARX, 1983, III-2, p. 
166). Outro aspecto que influencia na questão da apropriação da renda é a duração média dos contratos de 
arrendamento: contratos mais longos beneficiam os arrendatários, enquanto contratos mais curtos ajudam 
os proprietários a reajustar o preço do arrendamento, apropriando-se de toda a renda. 
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precisamente, a propriedade privada da terra que permite essa apropriação) é, na 

verdade, um dos principais fatores que, para Marx, contribuem para que a evolução da 

produtividade do trabalho na agricultura seja mais lenta do que na indústria. O 

capitalista só terá a certeza de se apropriar de sobrelucros referentes ao incremento de 

seus investimentos no caso de que estes ocorram antes do fim do contrato de 

arrendamento. Após o final do contrato, todas as melhorias na terra (com maior ou 

menor indenização ao arrendatário, de acordo com fatores institucionais) revertem para 

o proprietário da terra, assim como os sobrelucros futuros a ela associados. Isto 

restringe os investimentos que serão realizados pelos capitalistas231. Por isso, o período 

de duração dos contratos de arrendamento influencia na apropriação do sobrelucro 

relacionado à renda. Harvey (2007) descreve estas disputas em torno aos contratos de 

arrendamento como um conflito que em última instância será regulado pelo Estado 

(assim como as lutas em torno à jornada de trabalho e ao salário). De qualquer forma, o 

fato de que o investimento permanente na terra sempre reverta para o proprietário 

(independente de haver ou não alguma indenização) é explicação tanto para o 

enriquecimento dessa classe232, quanto para o atraso relativo da agricultura233 

(HARVEY, 2007, p. 362-366). 

 

Este papel econômico da propriedade da terra tem uma importância fundamental para a 

determinação do valor de mercado das mercadorias agrárias, dos seus preços (logo da 

constituição de um excedente sobre o lucro médio – de um sobrelucro) e das formas de 

apropriação a elas relacionadas. 

                                                 
231 Este aspecto foi desenvolvido em detalhe por Harvey (2007, p. 355-357) e está também relacionado 
com uma possível preferência pela expansão extensiva (ou seja, pela expansão para terras piores em 
detrimento da intensificação dos investimentos) na agricultura identificada por Fine (1986, p. 122-131). 
Esta última questão será analisada de forma mais aprofundada adiante (cap. 6, seção 6.1.2.1). 
232 Outro aspecto apontado por Harvey é que, na medida em que o poder social do capital (e do capital-
dinheiro) tende a prevalecer sobre o poder social da propriedade da terra, os proprietários tendem a buscar 
formas de acumulação de dinheiro convertendo-se eles próprios em capitalistas “monetários”. Harvey 
aponta que a progressiva conversão dos proprietários da renda em capitalistas “monetários” faz com que 
essas disputas sejam cada vez menos uma luta aberta entre distintas classes sociais (como na Inglaterra do 
século XIX), e cada vez mais uma disputa entre frações burguesas pelas maiores parcelas dos sobrelucros 
agrários (HARVEY, 2007, p. 366). 
233 Segundo Harvey, os três principais aspectos em disputa são: 1) as condições do contrato regulando o 
uso da terra; 2) a magnitude da renda; 3) a extensão (tempo) do arrendamento e a compensação por 
eventuais melhorias que sejam fixadas ao terreno (HARVEY, 2007, p. 362). Outra forma através da qual 
a propriedade privada determina o atraso relativo da agricultura é o próprio fato de que o mais-valor 
extra, ou mais precisamente o sobrelucro obtido por capitais que operam em condições mais favoráveis 
do que aqueles que regulam o preço de produção de mercado tende a ser apropriado pelos proprietários de 
terra, o que ao mesmo tempo impede que os setores agrários participem da formação da taxa geral de 
lucros, e reduz os movimentos de capitais em direção aos setores mais lucrativos da produção agrária, 
movimento que poderia gerar aumentos de produtividade. 
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A determinação dos preços agrários em Marx (abstraídas as flutuações da relação 

oferta-demanda – a análise de Marx aqui está no nível de abstração dos preços de 

produção e não dos preços de mercado), num primeiro momento semelhante à maneira 

de Anderson e Ricardo234, é dada pelos custos de produção individuais dos capitais 

reguladores (a princípio aqueles que operam nas piores condições necessárias para 

suprir a demanda), mais a taxa de lucros média (ou seja, os preços de produção 

individuais – PPi - dos capitais que operam nas piores condições). A diferença 

fundamental aqui com a formulação de Ricardo é que para Marx esses PPi via de regra 

diferem dos “valores individuais” produzidos por esses mesmos capitais: enquanto os 

primeiros refletem a soma dos preços de custo com a taxa média de lucros, os últimos 

seriam aqueles resultantes da produção num determinado ciclo a dada taxa de mais-valia 

nacional. 

 𝑃𝑃𝑖 =  𝑐 +  𝑣  +  𝑙’ 𝑐 +  𝑣  

(onde: PPipc são os preços de produção individuais obtidos pelos capitais que operam 

piores condições de produção, cpc é a componente constante deste capital e vpc é sua 

componente variável; l’ é a taxa geral de lucros) 

 𝑉𝑖 =  𝑐 +  𝑣  +  𝑚 𝑣  

(onde: Vipc é o valor individual das mercadorias produzidas pelos capitais que operam 

nas piores condições, e m’ é a taxa de mais-valia). 

 

A explicação para esta especificidade da determinação dos valores e dos preços de 

produção na agricultura surge do papel da propriedade da terra do ponto de vista das 

possibilidades de redução dos sobrelucros à taxa média na agricultura, em face do que 

ocorre na indústria. Conforme visto anteriormente, sobrelucros surgem em diversas 

situações na produção capitalista, por exemplo, sempre que um determinado capital 

consegue produzir uma mercadoria por um preço de produção individual unitário 

inferior ao seu preço de produção de mercado. Na indústria a redução dos sobrelucros 

que surgem desta forma ao lucro médio é realizada pelo próprio mecanismo de 

formação da taxa geral, ou seja, o impulso dos capitais em direção às maiores 

                                                 
234 Será visto adiante que essa determinação muda um pouco ao considerar a questão da renda absoluta. 
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lucratividades opera até que a ampliação da produção no setor leve a um aumento da 

oferta que, por sua vez, permitirá uma queda nos preços e, logo, na lucratividade setorial 

até que ela seja reduzida à lucratividade média. Na agricultura, o simples fato de que os 

sobrelucros tendem a ser apropriados pelos proprietários de terra já determina 

importantes peculiaridades. Aceita a apropriação dos sobrelucros pelos proprietários de 

terra como o principal mecanismo de redução dos lucros dos capitais agrários à taxa 

média, a principal consequência é que com isso os setores agrários deixam de 

participar do processo de formação da taxa geral de lucros. Os lucros dos capitalistas, 

assim como na indústria, tendem a ser reduzidos ao lucro médio na medida em que os 

sobrelucros transformem-se em renda fundiária. Mas como esta redução na agricultura 

se dá (principalmente) por um mecanismo diverso do impulso de capitais em direção 

aos maiores lucros, então os capitais que operam nos setores agrários não participam da 

determinação desta taxa de lucros à qual se ajustam. A taxa de lucros é determinada de 

forma externa, na indústria (e, de forma geral, nos setores que participam do processo 

de formação da taxa geral através do impulso de capitais por lucros maiores), de modo 

que “não é o lucro agrícola que determina o lucro industrial, mas o contrário” (MARX, 

1983, III-2, p. 150). 

 

Entretanto, o fato de que os capitais que operam na agricultura não participem da 

formação da taxa geral de lucros não explica ainda sua especificidade do ponto de vista 

da determinação dos preços e valores. A explicação para este fato decorre mais uma vez 

do caráter finito e não-reprodutível da terra, e do poder dos proprietários de especular 

com esta terra sempre que não obtenham por seu arrendamento um pagamento 

considerado adequado. Enquanto um capitalista em geral não tem a possibilidade de 

simplesmente “parar” seu capital até que ele volte a dar um lucro adequado (sob pena de 

deixar de ser capitalista dado que a própria essência do capital relaciona-se com o 

movimento de valorização, ou seja, não a riqueza em geral, mas o valor que se valoriza, 

a riqueza em um movimento autogerado de ampliação), a não utilização produtiva é 

algo perfeitamente possível no caso dos proprietários de terra. A quantidade limitada de 

terras disponíveis para a produção agrária, seu caráter não-reprodutível, e a 

concorrência entre os capitalistas favorecem adicionalmente as chances de que o 

proprietário de terras consiga obter um pagamento pelo seu arrendamento. De qualquer 

forma, o arrendamento de determinado terreno só ocorre sob a condição de que por ele 

seja paga determinada renda (chamemos aqui esta renda de “r”), de modo que um 
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capitalista interessado em sua utilização produtiva deve entender ser capaz de obter com 

a venda das mercadorias produzidas a partir de seu investimento ao menos o lucro 

médio, mais esta quantia “r”, correspondente ao arrendamento.  

 

Para Marx estes fatos geram (nos setores geradores de renda) uma modificação não 

apenas na determinação dos preços de produção em torno aos quais os preços de 

mercado oscilam (os preços de produção de mercado – PPm), mas também nos próprios 

valores das mercadorias agrárias que expressam o quantum de mais-valor foi adicionado 

a elas pelo trabalho vivo (seus valores de mercado – Vm): ambos são regulados não 

pelos capitais que operam nas condições médias do setor, mas pelos capitais próximos 

das condições mais desfavoráveis necessárias para o atendimento da demanda235. Em 

suma: em dado nível de neutralidade da relação entre oferta e demanda, os capitais 

reguladores são aqueles que operam nas piores condições onde é possível obter a média 

de taxa de lucro depois de pago o arrendamento da terra. Note-se aqui que toda a 

explicação para a determinação dos preços agrários (e valores) pressupõe concorrência 

entre distintos capitais tanto pela utilização dos terrenos quanto pela venda das 

mercadorias (de modo que contradiz qualquer hipótese de existência de monopólios, no 

sentido smithiano do termo – aquele normalmente utilizado na economia). 

 

Embora (a nosso ver) este aspecto da modificação do valor social (valor de mercado) 

posta pelo papel da propriedade da terra, ou seja, o reconhecimento de que a intervenção 

da propriedade da terra no movimento do capital não se limita à esfera da apropriação, 

mas também modifica sua produção apareça claramente na obra de Marx, apenas alguns 

poucos autores parecem tê-lo reconhecido de forma explícita (as exceções aqui são os 

trabalhos de Sandemose236 [2018], e Silva237 [1981]). Isso ocorre devido à 

                                                 
235 Trata-se aqui, portanto, do caso especial (caso II), visto anteriormente (seção 3.5), no qual a massa de 
mercadorias produzida nas piores condições regula o valor de mercado e o preço de produção de 
mercado. Veremos de forma mais precisa como ocorre esta determinação adiante, ao tratar da renda 
absoluta (seção 5.5). 
236 “The social exigencies for products from the soil, which are necessarily brought forward by capitalist 
industrial competition and accumulation, tend to enforce conditions that make the supply of “landed” 
products adequate to effective total demand. But this will, literally, only happen at a price: value 
production will be modified” (SANDEMOSE, 2018, p. 57). 
237 “[...] devemos concluir que o tempo de trabalho socialmente necessário é determinado pelo tempo de 
trabalho gasto na pior terra ou, de forma mais geral no que poderíamos chamar de terra marginal, isto é, 
aquela terre onde o preço de produção é o mais elevado, como é o caso tratado no capítulo sobre a 
existência de uma renda diferencial mesmo nas terras de pior qualidade” (SILVA, 1981, p. 126). Silva, 
entretanto, considera que o valor também pode ser determinado pelas oscilações da demanda (de modo 
semelhante à interpretação de Rosdolsky / Itoh vista no cap. 3). 
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predominância da interpretação fisiológica da teoria do valor, e da interpretação da 

determinação do valor de mercado como média técnica (conf. visto anteriormente nos 

caps. 1 e 3). 

 

Os capitais reguladores em questão não serão necessariamente aqueles que operam nas 

piores condições no mesmo tipo de cultura, mas sim, em geral, aqueles da cultura que 

funciona como o principal meio de alimentação, devido à possibilidade de alternância 

entre as culturas num mesmo terreno. Essa regra geral, descoberta por Smith, é 

considerada por Marx um de seus “grandes méritos”238. Entretanto, deve se considerar 

que esta regra é sempre limitada pela possibilidade de alternância entre as culturas. Caso 

esta alternância seja dificultada por alguma razão, então os capitais reguladores serão os 

da própria cultura em questão, e não os do principal meio de alimentação239. 

 

Considerados estes aspectos gerais, vejamos agora as modalidades específicas nas quais 

o sobrelucro apropriado na forma de renda fundiária pode existir. 

 

 

5.3 – Renda diferencial em geral e renda diferencial tipo I 
 

A forma mais simples da renda fundiária é a renda originária de “resultados desiguais de 

quantidades iguais de capital aplicado a terras diferentes mas de mesmo tamanho; ou, 

sendo  o tamanho  desigual, calculando-se os resultados sobre superfícies de igual  

grandeza” (MARX, 1983, III-2, p. 148); ou seja: trata-se de uma renda resultante do 

reduzido preço de produção que pode ser obtido a partir da fertilidade excepcional de 

certos tipos de terras (ou da menor distância entre os terrenos e os centros 

                                                 
238 “Um dos grandes méritos de A. Smith é ter ele exposto de que maneira a renda fundiária gerada pelo 
capital empregado para a produção de outros produtos agrícolas, como linho, plantas colorantes, criação 
autônoma de gado etc., é determinada pela renda fundiária gerada pelo capital investido na produção do 
principal meio de alimentação” (MARX, 1983, III-2, p. 124). 
239 No caso do Brasil, por exemplo, a soja, embora não seja realmente o “principal meio de alimentação” 
da população, é a principal cultura devido à sua demanda externa, especialmente da originária dos países 
industrializados (principalmente Europa) e da China. No ano de 2016, foram plantados cerca de 34 
milhões hectares de soja, contra 17 milhões de milho, 3 milhões de feijão e 2 milhões de arroz e trigo 
(MAPA, 2018, p. 15). Entre estas culturas, algumas têm o movimento dos preços mais explicado pelas 
variações do preço e, logo, da renda obtida na produção da soja, dado que permitem uma alternância 
relativamente facilitada com essa cultura (feijão, por exemplo), enquanto outras não, dadas as 
dificuldades para esta alternância decorrentes das diferentes técnicas de cultivo (caso do arroz nas regiões 
onde seu cultivo utiliza a técnica de produção por inundação dos terrenos). 
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consumidores, cujas economias em termos de custos de transporte levariam ao mesmo 

tipo de resultado)240. A este tipo de renda, similar à renda fundiária descrita por Ricardo 

e Anderson, Marx chama de renda diferencial de tipo I, ou renda diferencial I. 

 

Tabela 5.1 - Renda diferencial tipo I – produção de batatas241 

Tipo de 

solo 

Hectares Custos de 

produção 

(R$ mil) 

Produto 

(sacas) 

Renda 

em sacas 

Lucro 

(R$ mil) 

Renda em 

dinheiro (R$ mil 

/ taxa de 

renda)* 

PPi** 

(R$/saca) 

A 1 20 600 0 4 (20%) 0 (0%) 40 

B 1 20 700 100 4 (20%) 4 (20%) ≅34,3 

C 1 20 750 150 4 (20%) 6 (30%) 32 

D 1 20 800 200 4 (20%) 8 (40%) 30 

Total 4 80 2850 450 16 (20%) 18 (22,5%) - 

Fonte: De Paula (2018), adaptado. Supõe-se o preço da saca a R$ 40,00 e taxa média de lucros de 20%. 
 * A taxa de renda, para Marx, corresponde ao quociente do investimento total e da renda (MARX, 1983, 
III-2, p. 158). ** O PPi é obtido dividindo a soma de custos individuais e lucro médio pela quantidade 
total produzida. 
 

A venda da produção do pior terreno que permanecer produzindo (o terreno A na tabela 

5.1 acima), supondo tratar-se de uma produção capitalista, precisará ser o suficiente 

para pagar ao menos os salários e o lucro médio. Disso conclui-se que sempre que a 

produção atender pelo menos toda a demanda (e o excesso ou insuficiência da demanda 

deixe de explicar o movimento dos preços), então as condições de produção dos 

terrenos nos quais se produz nas piores condições serão equivalentes ao preço de 

produção regulador (PPm), e todos os terrenos onde a produção dá-se em melhores 

condições obterão um sobrelucro equivalente ao seu diferencial de produtividade. 

                                                 
240 Marx enumera ainda outros fatores menos relevantes, além da fertilidade e distância dos centros 
consumidores, que podem também ser causa de renda diferencial: 
“1) a distribuição de impostos, conforme ela atua de maneira uniforme ou não; este último é sempre o 
caso quando, como na Inglaterra, ela não está centralizada e quando os impostos incidem sobre o solo e 
não sobre a renda; 2) as desigualdades que decorrem do desenvolvimento diferente da agricultura em 
diferentes regiões do país, à medida que esse ramo de atividade, por causa de seu caráter tradicional, se 
nivela com maior dificuldade do que a manufatura; e 3) a desigualdade em que o capital está distribuído 
entre os arrendatários. Já que a tomada de posse da agricultura pelo modo de produção capitalista, a 
transformação dos camponeses que trabalham por conta própria em assalariados, é, de fato, a última 
conquista desse modo de produção, essas desigualdades são aqui, por conseguinte, maiores do que em 
qualquer outro ramo de atividade” (MARX, 1983, III-2, p. 148). 
241 Neste exemplo e nos seguintes desta seção serão utilizados como referência a moeda vigente no Brasil 
(o Real - R$) e considera-se que a principal mercadoria agrária consumida como alimento seja a batata. 
Os preços e a produtividade por área refletem, de forma aproximada, a produção brasileira do ano de 
2017. 
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Conforme visto anteriormente, este sobrelucro será tendencialmente apropriado pelos 

proprietários dos terrenos na forma de renda fundiária242. 

 

A origem deste sobrelucro está no fato de que a mesma quantidade de trabalho aplicada 

nos terrenos mais férteis permite a obtenção de uma quantidade maior de produto, ou 

em outros termos: o custo em trabalho por unidade de produto é menor nos terrenos 

mais férteis. A renda diferencial, portanto, só existe porque as mercadorias em questão 

custam menos trabalho, sem que isso signifique acréscimo nos preços.  
Sua força produtiva maior se revela no fato de que, para produzir a mesma 
massa de mercadorias, precisa de menor quantum de trabalho objetivado do 
que as outras; além disso, necessita de um quantum mais reduzido de 
trabalho vivo [...]. Essa maior força produtiva individual do trabalho 
empregado diminui o valor, mas também o preço de custo e, com isso, o 
preço de produção da mercadoria. (MARX, 1983, III-2, p. 142). 
 

Deste modo, embora a maior fertilidade reduza o preço de produção individual da 

mercadoria produzida nos terrenos mais férteis (e também seu valor individual), essa 

redução não influencia no preço de produção de mercado (social), na medida em que, 

como visto anteriormente, esta categoria na agricultura não é determinada pela média 

dos valores individuais, nem mesmo pela média dos preços de produção individuais, 

mas pelos preços de produção individuais das mercadorias produzidas pelos capitais que 

operam nas piores condições (terrenos menos férteis). Sendo assim, os limites desta 

modalidade de renda diferencial são postos pela diferença entre os preços de produção 

individuais dos distintos capitais e o preço de produção de mercado (preço de produção 

individual do capital regulador)243. Desta forma, para dado capital investido no setor 

(capital “A”), este limite pode ser descrito da seguinte forma (onde yA= número total de 

unidades produzidas pelo capital A, e ∑ 𝑃𝑃𝑖  representa o somatório dos preços de 

produção individuais de todas as unidades produzidas pelos trabalhadores empregados 

pelo capital A, por unidade de área): 𝑅𝑑 = 𝑦 (𝑃𝑃𝑚) −  𝑃𝑃𝑖  

                                                 
242 Entretanto, neste caso o pior terreno não daria renda. Alertamos o leitor para o fato de que, para Marx, 
isso não é uma hipótese plausível, e sua consideração aqui tem por finalidade seguir de forma rigorosa os 
níveis de abstração da exposição da teorização marxiana. A resolução do problema é apresentada com a 
teorização sobre a renda absoluta. 
243 “Já que uma das limitações desse sobrelucro é o nível do preço geral de produção, do qual o nível da 
taxa geral de lucro é um dos fatores, então ele só pode originar-se da diferença entre o preço geral e o 
preço individual de produção, portanto da diferença entre a taxa individual de lucro e a geral. Um 
excedente sobre essa diferença supõe a venda do produto acima do preço de produção regulado pelo 
mercado, e não por esse mesmo preço” (MARX, 1983, III-2, p. 143). 
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Já para o conjunto do setor, por unidade de área (onde A, B ... n, representam os 

distintos capitais do setor, sendo “n” o enésimo): 𝑅𝑑 = 𝑦 (𝑃𝑃𝑚) −  𝑃𝑃𝑖 + 𝑦 (𝑃𝑃𝑚) −  𝑃𝑃𝑖 + (… ) + 𝑦 (𝑃𝑃𝑚) −  𝑃𝑃𝑖  

 

Podendo ser sintetizada na seguinte fórmula: 

𝑅𝑑 = 𝑦 . 𝑃𝑃𝑚 − 𝑃𝑃𝑖  

 

Afora a questão da renda enquanto momento da teoria do valor, ou seja, do ponto de 

vista de suas proposições mais sintéticas244, a grande diferença entre o tratamento 

dispensado por Marx para a renda diferencial I e a teoria da renda de Ricardo consiste 

no fato de que Marx, ao contrário de Ricardo, não adota qualquer pressuposto quanto à 

ordem de utilização dos terrenos. Como visto anteriormente Ricardo em sua teoria da 

renda considera que necessariamente deverá existir uma ordem na exploração dos 

terrenos do ponto de vista da fertilidade: do mais fértil para o menos fértil. Com o 

crescimento da produção e o desenvolvimento do capitalismo, isso deveria levar 

necessariamente à introdução de terrenos cada vez piores ao cultivo, o que traria como 

consequências a redução da produtividade do trabalho empregado na agricultura, o 

encarecimento das mercadorias agrárias (saindo daqui também a explicação ricardiana 

para a queda da taxa de lucro dos capitalistas). 

 

Quanto a isso Marx, em primeiro lugar, busca mostrar que Ricardo generaliza 

indevidamente as tendências observadas num período específico da agricultura inglesa 

(de 1770 a 1815 principalmente), no qual sua expansão ocorre em geral para terras de 

pior qualidade e com aumentos nos preços. A análise de uma série de dados que cobre 

um período mais amplo mostra que as características deste período foram excepcionais, 

e não o padrão da expansão dos preços agrários na época capitalista245. Em segundo 

lugar, Marx ressalta também que o próprio cultivo e tratamento de terras com técnicas 

modernas também poderia melhorá-las de modo a que “as terras antes piores, tornem-se 

                                                 
244 O par analítico/sintético aqui é utilizado para diferenciar as proposições decorrentes da teoria do valor 
(analíticas) ou proposições referentes à teoria da renda que não decorrem de aspectos internos da 
teorização sobre o valor (sintéticas). 
245 Ver Marx (1980, p. 564-567) e também Rubin (2014, p. 337-339). 
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posteriormente melhores”246, o que estava excluído da teorização de Ricardo dada sua 

restrição da renda diferencial às diferenças de fertilidade natural dos terrenos. Por 

último, também é relevante para a exposição de Marx o trabalho empírico de autores 

como Carey (1848), que demonstra a ocorrência do caso oposto, ou seja, de que a 

expansão no caso das colônias da América do Norte (e depois dos EUA) se deu de 

terrenos menos férteis para terrenos mais férteis, e de forma geral com redução dos 

preços247. 

 

Além disso, e este é o aspecto central da crítica de Marx do ponto de vista teórico, está a 

demonstração de que a propriedade privada da terra, embora constitua uma barreira para 

o desenvolvimento da produtividade do trabalho na agricultura, não implica no 

completo impedimento deste desenvolvimento. A possibilidade de investimentos 

maiores de capitais no sentido da implantação de novas técnicas, máquinas e 

equipamentos, melhores sistemas de irrigação, sementes e adubação etc., embora sejam 

obstaculizados pelo desincentivo posto pela relação de arrendamento, seguem ocorrendo 

e permitindo incrementos de produtividade, ainda que a taxa deste incremento seja 

inferior àquela observada na maior parte dos ramos industriais. 

 

A devida consideração desta possibilidade de aumento da produtividade do trabalho 

derivado da ação humana sobre a terra (e não apenas de sua fertilidade “natural”) 

permite a Marx perceber que o crescimento da produção agrária pode ocorrer tanto na 

forma presumida por Ricardo (expansão para terrenos menos férteis) quanto pelo 

aumento do produto obtido em terrenos já utilizados na produção. Com isso, o aumento 

da produção pode ocorrer com aumento de preços (redução da produtividade dos 
                                                 
246 Esta posição é formulada por Marx inicialmente em sua correspondência com Engels (7 de janeiro de 
1851): 
“I am writing to you today in order to lay a little question of theory before you: 
1. There is no doubt that as civilization progresses poorer and poorer kinds of land are brought under 
cultivation. But there is also no doubt that, as a result of the progress of science and industry, these poorer 
types of land are relatively good in comparison with the former good types. 
2. Since 1815 the price of corn dropped [...]. Rent (nevertheless) has continually risen. 
3. In every country we find, as Petty (Sir William) already noticed, that when the price of corn drops the 
total rental of the country rises” (MARX& ENGELS, 1975, p. 47-48apud BINA, 1986, p. 90-91). 
247 É interessante notar que conforme demonstra Furtado (2000), no caso brasileiro (ressalvadas as 
dificuldades da comparação, dada a persistência do trabalho escravo até a segunda metade do século XIX) 
a maior parte da expansão da produção agrária voltada para a exportação (primeiro da cana-de-açúcar e 
depois do café) se deu em geral em contextos de queda de preços, intercalados por alguns períodos curtos 
de alta. Este fato, combinado com a alta dependência das exportações agrárias para a obtenção de 
dinheiro mundial (ouro, e posteriormente o dólar) geraram as diversas tentativas de políticas de defesa de 
preços agrários pelo governo, como o caso das depreciações da moeda e da política de defesa do café 
entre o final do século XIX e os anos 1920 (FURTADO, 2000, p. 162-163; caps. XXIX e XXX). 
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capitais reguladores), com preços constantes, ou até mesmo com a redução de preços e a 

eliminação da produção agrária nos piores terrenos (ou seja, aumentos de produto com 

redução da área plantada, ou sem sua ampliação). No último caso, o deslocamento da 

produção nos terrenos menos férteis, embora altere o nível da renda diferencial nos 

demais terrenos, não altera em nada sua lógica de determinação248. Vejamos no exemplo 

abaixo no qual se considera uma ampliação da produção nos diversos terrenos 

combinada com uma queda dos preços correspondente: 

 

Tabela 5.2 - Renda diferencial tipo I – ampliação da produção c/ aumento de renda e 
redução de preços 

Tipo de 

solo 

Hectares Custos de 

produção 

(R$ mil) 

Produto 

(sacas) 

Renda 

em sacas 

Lucro 

(R$ mil) 

Renda em 

dinheiro (R$ mil / 

taxa de renda) 

PPi (R$) 

A 1 20 750 0 4 (20%) 0 (0%) 32 

B 1 20 900 150 4 (20%) 4,8 (24%) ≅26,7 

C 1 20 1000 250 4 (20%) 8 (40%) 24 

D 1 20 1200 450 4 (20%) 14,4 (72%) 20 

Total 4 80 3850 850 16 (20%) 27,2 (34%) - 

Fonte: De Paula, 2018, adaptado. * Com preços em R$ 32 e taxas de lucro que permanecem em 20%. 

 

O exemplo acima, independente de seu caráter arbitrário, permite perceber o principal 

determinante do volume da renda diferencial (em geral): a heterogeneidade dos terrenos 

do ponto de vista da produtividade / fertilidade. Apesar da redução dos preços (de R$ 40 

para R$ 32) decorrente do aumento de produtividade, a renda nos terrenos B, C e D, e 

no total (assim como a taxa de renda total), aumentou substancialmente, o que prova 

que a ampliação da produção agrária pode combinar-se com queda de preços, e ao 

mesmo tempo com crescimento da renda fundiária249. Outro caso em que ocorreria 

aumento da renda diferencial seria aquele no qual a ampliação da produção para atender 

uma demanda crescente se desse para terrenos ainda piores (“sub-A”). Este é o caso 

imaginado por Ricardo como o “padrão”, no qual a ampliação da produção agrária se 

                                                 
248 A demonstração de Marx da irrelevância da ordem da expansão dos terrenos (seja das melhores para as 
piores terras, seja o contrário), através de diversos exemplos numéricos, pode ser vista em Marx (1983, 
III-2, p. 150-160). 
249 A heterogeneidade da produtividade cresce de 33,4% no primeiro exemplo (600-800 sacas) para 60% 
no segundo exemplo (750-1200 sacas), um aumento de 27,6 pontos percentuais. A variação do PPi, por 
sua vez, é de -25% (R$ 40-R$ 30), enquanto no segundo chega a -37,5% (R$ 32-R$ 20). Esta ampliação 
na heterogeneidade da produtividade está na base da ampliação da taxa de renda de quase 12 p.p. (de 
22,5% para 34%). 
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combina com aumento de preços e crescimento da renda. De qualquer forma, a única lei 

válida do ponto de vista do nível da renda diferencial é a seguinte: quanto mais 

heterogênea for a composição dos terrenos desde o ponto de vista do seu produto (para 

dado volume de investimentos), maior a renda diferencial total. Quanto menor a 

heterogeneidade, menor a renda diferencial250. O movimento do cultivo, portanto, pode 

ocorrer dos melhores para os piores terrenos e com aumento de preços, como imagina 

Ricardo, mas também no sentido oposto, com redução de preços251. Em ambos os casos 

é possível que a renda se amplie tanto em termos relativos quanto absolutos (MARX, 

1983, III-2, p. 161-162). 

 

Por outro lado, os aumentos de produtividade também podem significar diminuição da 

renda diferencial.  Como regra geral, para que isto ocorra, basta que a heterogeneidade 

de produtividades diminua. Isto pode ocorrer, por exemplo, através de um aumento 

relativo da produtividade nos piores terrenos – caso em que ocorreria uma diminuição 

dos preços. Outro caso específico em que isto pode ocorrer é aquele no qual a ampliação 

da produtividade nos melhores terrenos se dá até cobrir toda a demanda de modo a 

deslocar (eliminar) a produção nos piores terrenos. No limite, este caso aponta para uma 

situação na qual a renda diferencial é eliminada (deslocamento de todos os terrenos com 

produtividade abaixo de “D”), e os preços passem a ser regulados pelo melhor terreno (a 

chamada “lei de Storch”, já apontada anteriormente – seção 3.5). Neste sentido, o de 

que a ampliação da produção nos melhores terrenos pode determinar em que medida os 

piores terrenos serão ou não os reguladores dos preços (dada a demanda ou ainda 

considerando que uma possível ampliação da demanda causada pela redução dos preços 

não seja suficiente para evitar o deslocamento dos piores terrenos), é que seria possível 

afirmar que os melhores terrenos são os reguladores dos preços. Entretanto, apesar desta 

outra forma de observar a determinação dos preços, é possível afirmar que o “preço de 

                                                 
250 Esta “lei” já havia sido percebida corretamente por Ricardo: “qualquer fato que diminua a 
desigualdade entre os produtos obtidos com sucessivas porções de capital empregadas na mesma terra ou 
em novas terras tende a reduzir a renda, e que qualquer fator que aumente aquela desigualdade 
necessariamente produz o efeito oposto, tendendo a elevá-la” (RICARDO, 1996, p. 59). 
251O sentido geral do avanço (se para terrenos melhores ou piores) não reflete obviamente uma livre 
escolha dos produtores, mas as condições do mercado e a possibilidade de introdução de novas técnicas 
de produção ou transporte. A expansão para terras piores geralmente combina-se com o aumento de 
preços, e reflete a impossibilidade (ou grande dificuldade) de cultivo de terras de melhor qualidade. Por 
outro lado, a disponibilidade de novos meios de transporte pode permitir a expansão para terrenos 
melhores, antes preteridos dada sua distância dos centros consumidores. Ver Marx (1983, III-2, p. 161). 



270 
  

produção do solo pior” é sempre o preço regulador de mercado (MARX, 1983, III-2, p. 

153). 

 

Note-se desde já que há aqui uma diferença substancial na formulação de Marx do 

ponto de vista da relação de determinação dos preços pelo valor em relação à teorização 

de Ricardo. O último considera o valor das mercadorias agrárias como algo idêntico aos 

seus preços conforme resultantes do movimento de redução dos lucros ao lucro médio. 

Para Marx, entretanto, existe aqui uma diferença tanto categorial quanto quantitativa: 

enquanto o preço regulador (PPm) é determinado pelo preço de produção individual dos 

capitais que operam nos piores terrenos, o valor social (valor de mercado) aqui seria 

determinado de forma distinta, pelo custo total (c + v) somado ao valor adicionado pelo 

trabalho, considerada a taxa de mais-valia. Ambos coincidiriam, em termos 

quantitativos, apenas na hipótese em que a composição do capital na agricultura (do 

capital regulador) seja idêntica à composição do capital social médio. Mantém-se, 

portanto, no setor agrário (setor gerador de renda), a contradição entre produção e 

apropriação vista nos demais setores, ainda que suas determinantes e mediações sejam 

distintas. 

 

Além disso, sempre que houver aumento do preço das mercadorias que compõem a 

cesta de consumo dos trabalhadores, então isto significará uma pressão sobre os 

salários, o que dentro dos pressupostos da análise de Marx significa aumento do valor 

da força de trabalho, e, logo, aumento dos salários. Este tipo de aumento, com tudo o 

mais constante, significaria uma queda da taxa de lucros e da taxa de mais-valia. Como 

na teorização de Ricardo sobre a renda, o caso “padrão” é a expansão da produção com 

redução de produtividade e, logo, aumento de preços, então se torna possível para 

Ricardo derivar daqui sua “lei” da queda da taxa de lucros, ou seja, sua explicação para 

as causas das quedas da taxa de lucros, o que já constituía uma questão importante para 

a economia política desde antes de sua época. Entretanto, a derivação realizada por 

Ricardo para sua lei só é possível porque, como acabamos de ver, Ricardo exclui a 

possibilidade de ampliação da produção com aumento de produtividade (conforme o 

exemplo da tabela 5.2), caso em que haveria barateamento dos alimentos e, inclusive, 

possibilidade de barateamento da força de trabalho (mais-valia relativa). Descartada a 

exclusividade da expansão com queda de produtividade, então também a explicação de 

Ricardo para a queda da taxa de lucro dos capitalistas fica prejudicada. A expansão da 
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produção agrária pode ocorrer de distintas formas, algumas delas implicam numa 

elevação da taxa de lucros e outras em sua queda, de modo que nenhuma lei ou 

explicação de tendência pode ser deduzida deste movimento. Com isso fica 

demonstrado que a explicação de Ricardo para a queda da taxa de lucros é falsa. 

 

Desta forma, a falta de uma consideração adequada do avanço técnico na agricultura, ou 

em outras palavras a restrição inadequada de sua análise aos efeitos da fertilidade 

“natural” da terra, excluindo, portanto, os avanços produzidos pelo trabalho humano em 

suas diversas formas, constitui uma importante limitação na abordagem de Ricardo 

sobre a renda diferencial, limitação que é superada por Marx. 

 

5.4 – Renda diferencial tipo II 
 

O segundo tipo de renda diferencial é aquele decorrente das diferenças na quantidade de 

capitais investidos por área (MARX, 1983, III-2, p. 165-166). O ponto de partida lógico 

e histórico da renda diferencial tipo II é a renda diferencial I. O segundo tipo de renda 

diferencial é sua forma específica e mais sofisticada, por isso aparece depois, como um 

desenvolvimento do primeiro tipo. Enquanto existe abundância de terras a serem 

colonizadas isso é em geral feito com uma quantidade pequena de capitais. Assim, há 

uma correlação entre regiões de capitalismo mais “antigo” e a renda diferencial tipo II 

(MARX, 1983, III-2, p. 166)252.  

 

É comum entre as leituras da teoria da renda de Marx reduzir a renda diferencial de tipo 

I às diferenças de fertilidade, enquanto as diferenças de produtividade decorrente da 

adição de trabalho à terra são vinculadas, de forma exclusiva, à renda diferencial de tipo 

II. Opinamos que esta categorização é equivocada. Para Marx, o trabalho efetuado ao 

longo dos ciclos produtivos sobre a terra pode atuar (normalmente o faz) para alterar sua 

                                                 
252“No período da política protecionista [na Inglaterra, antes da revogação das Corn Laws –PGP], o 
efeito desta forma de renda diferencial era pequeno, e seu volume limitado, porque muitos produtores 
trabalhavam em solo ruim, isto é, com condições menos favoráveis do que as condições médias de 
produção” (MARX, 1983, III-2, p. 167). 
“Quando, depois da revogação das Leis do Trigo, o cultivo se intensificou na Inglaterra, uma enorme 
massa de terras anteriormente destinadas ao cultivo do trigo passou a ser utilizada para outras finalidades, 
ou seja, para a criação de gado, enquanto as zonas de terras férteis mais apropriadas para o trigo foram 
drenadas e sofreram outros melhoramentos: assim, o capital para o cultivo do trigo foi concentrado num 
território mais restrito” (MARX, 1983, III-2, p. 169). 
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fertilidade ou produtividade “natural”, ou mais precisamente aquela produtividade com 

a qual o arrendatário-capitalista se depara ao arrendar um terreno supondo aplicar-lhe o 

investimento médio comum para determinada cultura (produto por unidade de capital 

aplicada, ou por unidade de trabalho)253. Na realidade, conforme buscamos mostrar na 

subseção anterior, é justamente esta a diferença específica da renda diferencial tipo I de 

Marx para a renda diferencial ricardiana. Sendo assim, a distinção fundamental entre os 

dois tipos de renda diferencial, para Marx, reside nisto: uma é a renda por diferencial de 

produtividade do trabalho por área, a dado quantum de investimento; a outra é a renda 

por diferencial do quantum de investimento, a dada produtividade do trabalho (inicial) 

por área. Para Marx, nenhuma das formas está circunscrita a fatores “naturais” em 

oposição às determinações “artificiais” ou sociais, relacionadas à intervenção humana. 

 

Sendo assim, é possível compreender toda a análise vista na subseção anterior, da renda 

diferencial de tipo I, de forma que considere um pressuposto de determinado 

investimento “médio” (usual) de capital, e portanto a restrição da renda às diferenças de 

produtividade para este dado nível de investimento. Sendo assim, a alteração 

concernente à mudança da renda diferencial I para a renda diferencial II pode ser 

considerada uma alteração de enfoque: neste segundo momento serão analisadas as 

possibilidades do surgimento de sobrelucros que não decorrem da diferença de 

produtividade dos investimentos médios, usuais, mas da diferença no quantum de 

investimentos abstraídos aqueles diferenciais iniciais. Assim, trata-se de dois diferentes 

aspectos do mesmo fenômeno: o surgimento de sobrelucros baseados em diferenciais do 

produto obtido por distintos capitais empregados na produção agrária (renda fundiária 

diferencial). Portanto, que fique claro: não se tratam de dois diferentes tipos de 

produção que geram dois diferentes tipos de renda, mas sim de dois diferentes enfoques, 

um que restringe a variação do volume de investimentos e permite a variação da 

qualidade dos terrenos, e outro que restringe a variação da qualidade dos terrenos e 

permite a variação dos volumes de investimentos254. 

                                                 
253 Embora a noção de investimento médio ou usual apareça por diversas vezes na obra de Marx, coube a 
Fine (1986) o reconhecimento da importância desta categoria para a distinção entre os dois tipos de renda 
diferencial proposta por Marx. 
254 “Mas seja lá como for que surjam sobrelucros, sua transformação em renda, portanto sua transferência 
do arrendatário aos senhores fundiários, sempre pressupõe como condição prévia que os diferentes preços 
de produção individuais reais, ou seja, independentes do preço de produção geral, regulador do mercado, 
que possuem os produtos parciais dos sucessivos investimentos individuais de capital, tenham sido 
reduzidos a um preço de produção médio individual. O excedente do preço de produção geral, regulador 
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A especificidade desta segunda forma de renda do ponto de vista da produção dos 

sobrelucros reflete a diferente distribuição do capital entre os arrendatários-capitalistas 

(logo, entre as distintas porções de terra), e também a diferença na sua capacidade de 

obtenção de crédito para a realização de investimentos. Ambos os fatores tem efeitos 

similares. 

 

Já do ponto de vista da apropriação, sua relevância pode ser ainda mais acentuada. 

Enquanto na primeira modalidade de renda diferencial, o tipo I, a renda é vista desde o 

ponto de vista de um investimento “normal” na produção, na segunda modalidade há 

um investimento adicional, para além deste quantum normal. A consequência aqui é que 

este investimento adicional pode não ter sido igualmente previsto por ambas as partes 

(proprietário da terra e capitalista arrendatário) quando da celebração do contrato de 

arrendamento. Isto tem como consequência a possibilidade de que parte substancial dos 

sobrelucros obtidos a partir destes investimentos adicionais sejam apropriados pelo 

capitalista-arrendatário, e não pelo proprietário da terra255 (MARX, 1983, III-2, p. 167). 
 

Tabela 5.3 - Renda diferencial tipo II – Produtividade e PPm constantes* 

Tipo 

de 

solo 

Hectares Custos de 

produção 

(R$ mil) 

Produto 

(sacas) 

Renda 

em 

sacas 

Lucro 

(R$ mil) 

Renda em 

dinheiro 

(R$ mil) - taxa 

de renda 

PPi 

(R$) 

Renda 

por Ha 

(R$ mil) 

A 1 20 600 0 4 (20%) 0 (0%) 40 0 

B 1 20 700 100 4 (20%) 4 (20%) ≅34,3 4 
B’ 1 20+20=40 1400 200 8 (20%) 8 (20%) ≅34,3 8 
B’’ 1 20+40=60 2100 300 12 (20%) 12(20%) ≅34,3 12 

Total 4 140 4700 600 28 (20%) 24 (≅17,1%) - - 

Fonte: elaboração do autor. * Para viabilizar a hipótese de preços reguladores constantes considere-se 
esta tabela como resultado de investimentos adicionais em comparação com os terrenos de tipo A e B 
da tabela 5.1. 
 
                                                                                                                                               
do produto de um acre, acima desse preço de produção médio individual forma e mede a renda por acre” 
(MARX, 1983, III-2, p. 203). 
255 Na realidade, a apropriação de eventuais sobrelucros vai depender de fatores diversos, como a duração 
dos contratos de arrendamento (contratos mais longos favorecem a possibilidade de apropriação pelos 
arrendatários, contratos mais curtos, por outro lado, permitem aos proprietários de terra ir ajustando a 
quantia pedida pelo arrendamento ao sobrelucro esperado), e o conhecimento das partes sobre os 
sobrelucros esperados para cada tipo de terreno (e cultura), diante de distintos quanta de investimentos. 
Esse fato está na base de diversos conflitos em torno às estatísticas agrárias na Inglaterra no século XIX, e 
da “teimosa resistência dos arrendatários ingleses contra as estatísticas oficiais da agricultura” (MARX, 
1983, III-2, p. 166). 
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No exemplo acima se considera apenas dois tipos de terrenos e nos terrenos de melhor 

qualidade (terrenos B) a possibilidade de uma quantidade desigual de investimentos. De 

forma arbitrária se estabeleceu um caráter constante para a produtividade dos sucessivos 

investimentos. Percebe-se que apesar do PPi ser constante nos terrenos B* (dada a 

hipótese de produtividade constante), a renda total por área (por Hectare) é crescente 

conforme o volume de investimentos cresce. Com isso, ficam perceptíveis alguns dos 

principais aspectos relacionados à renda diferencial de tipo II: 

a) O aumento no volume de investimentos, mesmo com produtividade constante (e, 

em diversos casos, mesmo com produtividade decrescente) pode permitir uma 

ampliação da renda por área, ainda que a renda por unidade de capital investida 

(que se expressa na taxa de renda) fique constante ou mesmo decrescente256; 

b) Como esta ampliação do volume de investimentos para além do “usual” pode se 

dar após o fechamento do contrato de arrendamento (e mesmo após o pagamento 

da renda no período), torna-se mais provável que o capitalista-arrendatário (e 

não o proprietário) se aproprie dos sobrelucros correspondentes a este 

rendimento diferencial. Nesta hipótese, os arrendatários-capitalistas teriam um 

incentivo a mais para realizar estes investimentos adicionais (além da obtenção 

do lucro médio sobre o investimento adicional); 

c) Mesmo que o proprietário se aproprie de todos os sobrelucros (por exemplo, na 

hipótese de que os investimentos adicionais já estivessem previstos no contrato 

de arrendamento) e desde que o investimento adicional resulte ao menos no 

equivalente ao lucro médio, segue sendo interessante para o arrendatário realiza-

lo. Assim, o limite inferior para a realização deste investimento adicional seria 

este: que ele permita ao menos a obtenção da taxa média de lucro257; 

d) Os preços são regulados pelos capitais que operam nas piores condições (PPm). 

Assim como no caso da renda diferencial de tipo I, a condição para que os 
                                                 
256 “Por outro lado, sob os mesmos pressupostos, o nível de renda, calculado por acre, pode subir, 
embora a taxa de renda, calculada sobre o capital, permaneça a mesma. [...] permanecendo constantes o 
preço de produção, a taxa de lucro e as diferenças (e, portanto, a taxa de sobrelucro ou de renda, calculada 
sobre o capital), pode crescer o nível da renda em produto e em dinheiro por acre, e por conseguinte o 
preço da terra” (MARX, 1983, III-2, p. 171). 
257 Nos diversos exercícios que realiza sobre o tema, Marx demonstra que existe a possibilidade de 
investimentos adicionais mesmo com um retorno abaixo da taxa média de lucros: trata-se dos casos onde 
o arrendamento já foi pago, e como em “rodadas anteriores” (ou seja, com um investimento adicional 
mais baixo) surgiria um sobrelucro adicional (um excedente em relação ao lucro médio) apropriado pelo 
arrendatário. Neste caso é possível um crescimento adicional dos investimentos mesmo com lucratividade 
abaixo da média, até o ponto em que o excedente líquido sobre o lucro médio seja igual a zero (uma vez 
que já foi paga a renda), mas a massa de capitais que obtêm a taxa média seja substancialmente ampliada 
(ver, sobre isso, Marx [1983, III-2, p. 171; 204-207]). 
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preços permaneçam constantes (caso do exemplo) é que a ampliação da 

produção decorrente da ampliação dos investimentos não leve a um aumento do 

produto que desloque os capitais reguladores da produção (não leve à exclusão 

dos capitais que operam nas piores condições – capital investido no solo A nos 

exemplos - por impossibilidade de obtenção da lucratividade média). Neste caso, 

haveria redução de preços; Caso a ampliação da demanda permita uma 

ampliação da produção com redução da produtividade (para terrenos de 

qualidade inferior a A), então ocorreria aumento de preços258; 

e)  Se a ampliação dos investimentos em terrenos dos tipos B* permite a obtenção 

de mais quantidade de produto a um preço de produção individual menor ou 

igual ao PPm (regulado pelo terreno de tipo A), então este tipo de investimento 

terá precedência sobre uma eventual expansão da produção para terrenos menos 

produtivos do que A. Por outro lado, se for possível a ampliação extensiva da 

produção (para novos terrenos com produtividade igual ao nível dos terrenos de 

A), então este tipo de expansão terá precedência sobre qualquer expansão 

através da ampliação de investimentos em terrenos mais produtivos (B*) cuja 

produtividade total (sobrelucro líquido) seja inferior ao de A (logo, uma 

lucratividade inferior à expressa na taxa média de lucros), caso que aumentaria o 

preço de produção (logo, estabeleceria este nível como o PPm regulador, 

aumentando a renda diferencial em todos os terrenos e inclusive fazendo surgir 

uma renda diferencial em A, onde não havia). Com isso, é possível perceber uma 

dialética entre os tipos I e II da renda diferencial: embora o tipo II seja um 

desenvolvimento do tipo I, ambas se limitam reciprocamente em seu 

desenvolvimento, a expansão da renda diferencial de tipo I limita a expansão da 

renda diferencial de tipo II, e vice-versa (MARX, 1983, III-2, p. 202; 210). 

 

A produtividade do investimento adicional pode ser crescente, constante (caso do 

exemplo da tabela 5.3), ou decrescente, mas a hipótese mais comum (e realista) é que 

seja decrescente simplesmente porque, caso não o fosse, em geral o investimento 

“usual” provavelmente seria mais alto (embora esse não seja sempre o caso, em especial 

                                                 
258 Note-se, entretanto, que estes movimentos, seja a ampliação da produção para terrenos piores 
(aumento do PPm), seja o deslocamento dos piores terrenos da produção (redução do PPm), seja sua 
permanência num patamar constante, não dizem respeito especificamente à análise da renda diferencial de 
tipo II, e por isso são tratados por Marx, no trecho de O Capital onde ele trata do assunto (MARX, 1983, 
III-2, caps. 40-43), como distintos pressupostos dentro dos quais a análise será realizada. 
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quando se consideram culturas com presença relevante de pequenos produtores). Além 

disso, é possível que a ampliação da produção total em determinado setor resulte em 

preços reguladores (PPm) crescentes, constantes (caso da tabela 5.3), ou decrescentes. 

Em geral, a hipótese de preços reguladores crescentes corresponde a uma ampliação da 

produção para terrenos piores (caso visto quando da análise da renda diferencial tipo I), 

mas também pode se dar pela via do crescimento de investimentos com rendimentos 

decrescentes em terrenos mais produtivos (o “caso ricardiano”, a chamada “margem 

intensiva”), que é a forma específica relacionada à renda diferencial de tipo II na qual 

pode ocorrer elevação do preço de produção regulador. Por outro lado, a hipótese de 

preços reguladores decrescentes corresponde em geral a uma ampliação da produção 

nos melhores terrenos, seja com produtividade crescente, constante ou decrescente, mas 

ainda assim com produtividade mais alta do que a dos antigos capitais reguladores, 

levando ao seu deslocamento. Com isso, o movimento de ampliação dos investimentos 

correspondente à renda diferencial de tipo II pode resultar numa ampla gama de 

combinações entre estes fatores, o que levará aos mais diversos resultados. De qualquer 

forma, assim como no caso da renda diferencial de tipo I, a regra geral aqui do ponto de 

vista do movimento da renda total é que a ampliação da heterogeneidade da 

produtividade (por área) dos terrenos corresponde em geral a um aumento da renda 

diferencial, enquanto a redução da heterogeneidade da produtividade por área 

corresponde a uma redução da renda diferencial. 

 

Supondo, conforme no exemplo da tabela 5.3, preços reguladores (PPm) constantes (ou 

seja, que nem a demanda sobe a ponto de permitir a introdução de terras piores do que 

A, nem cai a ponto de deslocar o pior solo A da produção), então Marx analisa259 quatro 

casos possíveis: 

a) Ampliação dos investimentos gera apenas o lucro médio. Neste caso nenhum 

sobrelucro adicional é gerado, e a ampliação dos investimentos nos terrenos B* 

se assemelha à expansão do cultivo em solos do tipo A (conforme visto acima, a 

ampliação dos investimentos gerando um produto que viabilizaria algo menos 

do que o lucro médio seria possível em casos especiais, mas apenas na hipótese 

em que o sobrelucro líquido – do investimento ampliado, aqui negativo, somado 

ao do investimento usual – não se torne negativo); 

                                                 
259 Conf. Marx (1983, III-2, cap. 41). 
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b) Ampliação dos investimentos gera um sobrelucro proporcional ao gerado pelo 

investimento usual (caso específico da tabela 5.3). Neste caso, como visto 

acima, a renda por unidade de capital é constante, mas a renda por área cresce 

em termos absolutos conforme a ampliação dos investimentos, e com isso 

também o preço da terra. 

c) Ampliação dos investimentos gera sobrelucros, mas a taxas decrescentes, ou 

seja, os capitais adicionais investidos vão dando sempre menos do que o 

investimento usual em cada tipo de solo, mas ainda um produto superior ao 

obtido nos piores terrenos (que correspondem aos custos somados ao lucro 

médio). Este é o caso mais relevante do ponto de vista empírico dentre os 

cobertos neste pressuposto, e é o que gera a maior gama de variações possíveis, 

tendo todas em comum uma redução da renda por unidade de capital investida, 

combinada com uma ampliação em termos absolutos da renda por área (e logo, 

do preço da terra). A “lei”, neste caso, é, portanto, “crescimento absoluto da 

renda em proporção inferior ao crescimento do capital investido” (MARX, 1983, 

III-2, p. 175). 

d) Ampliação dos investimentos gera sobrelucro a taxas crescentes. Neste caso, 

ampliam-se a renda tanto do ponto de vista absoluto (por área), quanto relativo 

(por unidade de capital investido). 

 

Alterando o pressuposto concernente aos preços reguladores para o de preços 

decrescentes (deslocamento dos piores terrenos)260, então são possíveis três casos: 

a) Investimentos adicionais obtêm produtividade estável, com PPi constante 

comparado ao investimento usual.  Com o deslocamento dos piores terrenos 

(terreno A no exemplo), há uma redução no sobrelucro total e também nas taxas 

de sobrelucro (taxas de renda). Se o novo terreno regulador dos preços (B no 

exemplo) for aquele onde ocorre a ampliação da produção (caso do exemplo), 

então haverá redução do sobrelucro e da renda em termos relativos e absolutos, 

dado que os terrenos B agora não geram mais renda diferencial. Se a ampliação 

da produção ocorrer em terrenos melhores (os terrenos C e D das tabelas 

anteriores, por exemplo), então é possível que os sobrelucros e a renda caiam ou 

                                                 
260 Conf. Marx (1983, III-2, cap. 42). 
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cresçam, dependendo da ampliação ou da redução da heterogeneidade das 

produtividades. 

b) Investimentos adicionais obtêm produtividade decrescente, com PPi superior 

comparado ao investimento inicial. Este é o caso em que há mais probabilidades 

de uma redução dos sobrelucros e, da renda e da taxa de renda, sempre que a 

ampliação da produção se der nos terrenos menos produtivos. Só ocorre 

crescimento da renda, mesmo assim apenas em termos absolutos (ou seja, por 

área) no caso de que a ampliação da produção ocorra nos melhores terrenos. Em 

geral haverá redução da renda em termos relativos (por unidade de capital 

investida). 

c) Investimentos adicionais obtêm produtividade crescente, com PPi inferior 

comparado ao investimento inicial. Neste caso a renda e as taxas de renda 

aumentam mais quando as diferenças permitidas entre o preço de produção 

regulador (correspondente aos terrenos B, por exemplo, já que os terrenos A 

foram deslocados), e os novos investimentos são maiores. Quanto mais 

homogêneos os PPi finais, menor a renda ou seu aumento em termos relativos 

(ainda que ela possa sempre crescer em termos absolutos e por área). 

 

Por fim, resta a hipótese de preços reguladores crescentes261, ou seja, o crescimento da 

produção através da introdução do cultivo num novo tipo de solo, menos produtivo do 

que o tipo A – ou então crescimento através de uma ampliação dos investimentos nos 

demais solos com produtividade decrescente ao ponto de resultar num PPi / PPm (custos 

mais lucro médio) mais alto do que o que anteriormente regulava os preços. Este 

pressuposto permite uma gama de casos diversos dependendo da combinação de 

                                                 
261 Conf. Marx (1983, III-2, cap. 43). Note-se que este capítulo apresenta uma peculiaridade: ele foi a sua 
maior parte redigido por Friedrich Engels dado que se encontrava incompleto quando da morte de Marx 
em 1883. Ao redigir sua parte nele, Engels optou por refazer diversas análises que cabiam nos capítulos 
anteriores, retificando certos pontos e argumentando contra outros, o que torna o capítulo um tanto 
confuso e de compreensão mais difícil. Este fato é uma das escusas levantadas pelos críticos para rejeitar 
(explícita ou implicitamente) a seção V do livro III de O Capital como fonte para as posições de Marx 
sobre a teoria da renda. Trata-se, entretanto, de uma desculpa frágil. Dado o conjunto da seção, é 
plenamente possível entender a lógica das categorias, das conexões e dos exercícios propostos por Marx. 
Além disso, apesar de sua estratégia de redação peculiar, Engels desenvolve corretamente o caso 
específico a ser analisado no capítulo, além de apontar algumas conclusões gerais muito interessantes 
sobre a renda diferencial de tipo II. Diante do conhecimento de seu teor, salta aos olhos a fragilidade do 
argumento dos críticos ao preferir fontes onde, por exemplo, a determinação dos preços reguladores 
agrários coincide com o valor (como nas TMV – e coincidentemente também da mesma forma que ocorre 
na teoria de Ricardo), e não com os PPm, conforme a teoria mais desenvolvida de Marx sobre o modo de 
produção capitalista contida em O Capital, tudo isso tendo como razão apenas a incompletude de um de 
seus capítulos, fato de importância secundária. 
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diversas circunstâncias concretas tais como, em primeiro lugar, ocorrência ou não de 

uma ampliação forte da demanda, existência (ou não) de terrenos “sub-A” (ou seja, com 

produtividade inferior à dos terrenos reguladores) disponíveis ou então concentração de 

capitais suficiente para um crescimento da produção através da ampliação (com 

produtividade em queda) dos investimentos nos terrenos mais produtivos. Nos primeiros 

três casos com a introdução do cultivo num solo menos produtivo do que o regulador 

anterior (sub-A) ocorre sempre a ampliação da renda por área (o que inclui o surgimento 

de uma renda diferencial nos terrenos A - onde antes não existia), e também em termos 

relativos, por unidade de capital investido, sempre que houver produtividade constante 

ou crescente dos novos investimentos em todos os tipos de terras. Com produtividade 

decrescente, também ocorre em geral ampliação da renda por área, combinada em geral 

com a redução da renda por unidade de capital em alguns casos (melhores terrenos), e 

com ampliação da renda por unidade de capital em outros (por exemplo, quando a 

ampliação dos investimentos ocorre nos piores terrenos, onde a renda por unidade de 

capital pode subir mesmo com produtividade decrescente dada a inexistência de renda 

anterior). No geral tem-se substancial ampliação da renda tanto por área, quanto por 

unidade de capital. Já os casos de preços de produção crescente onde os terrenos A 

permanecem regulando os preços são aqueles onde ocorre uma ampliação dos 

investimentos também em A resulta num PPi final (líquido ou médio) superior nesses 

piores terrenos ao que existia anteriormente, ou seja, são casos onde a produtividade do 

investimento adicional é decrescente nestes piores terrenos. Nestes casos, a renda tem a 

sua maior ampliação tanto por área quanto por unidade de capital investida, podendo 

chegar ao dobro do seu nível inicial. 

 

De todos estes casos de renda diferencial de tipo II (são pelo menos 13 distintas 

possibilidades analisadas por Marx), apenas o caso em que ocorre uma ampliação dos 

investimentos com redução da produtividade a ponto de elevar o PPm (o último grupo 

visto acima) é discutido por Ricardo (Marx refere-se a ele como “caso ricardiano” –

margem intensiva ricardiana – ricardian intensive margin na literatura anglófona). 

Contudo, ele o é apenas como um desenvolvimento dos argumentos de Ricardo em 

defesa da redução de toda a renda fundiária a formas de renda diferencial, a favor de 
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uma tendência geral de aumento dos preços agrários, bem como de sua explicação para 

a tendência de queda da taxa de lucros262. 

 

Em oposição, Marx, ao considerar todas as distintas possibilidades de renda diferencial 

de tipo II, aponta os seguintes aspectos: 

1) Mantém-se sempre válida a lei segundo a qual a ampliação da heterogeneidade 

da produtividade corresponde à ampliação da renda, enquanto sua redução 

corresponde a uma redução da renda; 

2) Em apenas dois dos casos analisados é possível uma redução da renda total por 

área, e em ambos ocorre também redução dos preços. Entretanto, para a 

ampliação da renda não é necessário o aumento de preços. Na maior parte dos 

casos, mesmo com redução de preços ocorre ampliação da renda em termos 

absolutos. 

3) Com isso, é possível apontar uma tendência geral de ampliação da renda 

fundiária e de aumento dos preços da terra, não porque haja um constante 

aumento de preços das mercadorias agrárias (como imagina Ricardo), mas 

independente das tendências conjunturais destes movimentos de preços – dado 

que apenas numa combinação incomum de diversos fatores pode ocorrer uma 

queda da renda por área (MARX, 1983, III-2, p. 202); 

4) Entretanto, não existe uma relação necessária entre este movimento de aumento 

da renda e a queda da taxa de lucros dos capitalistas. Em parte dos casos 

analisados, o movimento da renda influencia negativamente na taxa de lucros 

(casos onde o preço das mercadorias agrárias cresce, e com isso aumenta a 

pressão sobre os salários, cuja elevação implica numa queda da taxa de lucros – 

uma “mais-valia relativa invertida”); numa segunda parte, a ampliação da renda 

não tem nenhuma relação com o movimento da lucratividade (preços 

constantes); ainda num terceiro grupo, o movimento da renda (inclusive sua 

ampliação) relaciona-se com uma redução dos preços agrários (preços 

decrescentes), o que potencialmente influenciaria positivamente na taxa de 
                                                 
262 Por esta razão, a sistematização de Caligaris (2014) segundo a qual haveria uma leitura “clássica” da 
teoria da renda diferencial de tipo II segundo a qual esta modalidade de renda estaria restrita ao caso de 
investimentos com produtividade decrescente (atribuída pelo autor a Kautsky, Lênin e Mandel) nos 
parece equivocada (CALIGARIS, 2014, p. 68-78). Nenhum destes autores restringe a existência dessa 
modalidade de renda diferencial somente a este caso. Este tipo de restrição aparece apenas na formulação 
de Ricardo sobre a “margem intensiva”, que é o único caso análogo ao que Marx chama de renda 
diferencial II admitido pelo autor e por sua escola e que, como apontado anteriormente, decorre por sua 
vez da restrição ricardiana da renda diferencial aos diferenciais de fertilidade natural dos terrenos.  
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lucros. Em todos os casos é possível a ampliação da renda em termos absolutos 

(e em apenas um pequeno grupo dentro do último caso ocorreria sua redução). 

Com isso fica refutada a explicação de Ricardo para a queda tendencial da taxa 

de lucros como decorrente da ampliação da renda fundiária. 

 

A análise da renda diferencial realizada por Marx permitiu ao autor compreender 

melhor a relação entre o movimento geral dos preços agrários e o movimento da renda e 

dos preços dos terrenos, bem como sua influência na taxa de lucros. Os capitais 

investidos na produção agrária não participam diretamente da formação da taxa média 

de lucros, embora influenciem nela indiretamente, através da influência nos salários nos 

preços das mercadorias agrárias. Esta influência, entretanto, não tem um sentido 

definido, podendo inclusive ser positiva, ou seja, contribuir para a ampliação da 

lucratividade através de uma forma de mais-valia relativa originada da ampliação da 

produtividade agrária. 

 

De toda forma, o movimento geral de ampliação da renda, que independe do movimento 

dos preços agrários, implica numa tendência do modo de produção capitalista à 

ampliação da renda por área e dos preços dos terrenos, e com isso da riqueza dos 

proprietários de terras: 
Quanto mais se desenvolve, no entanto, o modo de produção capitalista, tanto 
mais se desenvolve também a concentração de capital na mesma superfície 
de terra, tanto mais se eleva, portanto, a renda calculada por acre. Por isso, 
em dois países cujos preços de produção fossem idênticos, em que as 
diferenças entre os tipos de solo também fossem idênticas: e a mesma massa 
de capital fosse investida, mas num deles mais na forma de investimentos 
sucessivos em uma superfície limitada, enquanto no outro mais na forma de 
investimentos coordenados em superfícies mais amplas, a renda por acre, e 
com ela o preço do solo, seria mais elevada no primeiro e mais baixa no 
segundo, embora a massa da renda fosse igual em ambos os países. A 
diferença no nível da renda não seria, portanto, aqui explicável a partir da 
diferença na fertilidade natural dos tipos de solo, de acordo com a quantidade 
de trabalho empregado, mas exclusivamente a partir da diferente maneira de 
investir o capital. (MARX, 1983, III-2, p. 177-178). 
 
Portanto, quanto mais capital é investido no solo, quanto maior for o 
desenvolvimento da agricultura e da civilização em geral num país, tanto 
mais se elevam as rendas por acre, assim como a soma global das rendas, 
tanto mais gigantesco se torna o tributo que a sociedade paga, na forma de 
sobrelucros, aos grandes proprietários rurais (MARX, 193, III-2, p. 202). 
 

No entanto, na medida em que cresce demasiadamente o poder e a fortuna da classe dos 

proprietários de terras, o aumento da demanda por produtos agrários também força o 

desenvolvimento de meios (de transporte e armazenamento – redução de custos de 
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circulação) através dos quais se torne possível a obtenção de mercadorias agrárias 

vindas de regiões de capitalismo menos desenvolvido e, com isso, onde o peso da renda 

(em especial de tipo II) é menor. Este desenvolvimento se expressa, por outro lado, na 

pressão permanente pela expansão da fronteira agrícola desses países (como, por 

exemplo, nos casos da pressão permanente da grilagem sobre o cerrado e sobre a 

Amazônia brasileira). Estes movimentos expressam as limitações da renda diferencial 

de tipo I ao crescimento da renda diferencial de tipo II. 
Os vapores transoceânicos e as estradas de ferro norte e sul-americanas e 
indianas permitiram que territórios peculiares concorressem nos mercados 
europeus de cereais. Aí estavam, por um lado, as pradarias norte-americanas, 
os pampas argentinos, as estepes, predispostos pela própria natureza para o 
arado, terras virgens que ofereciam ricos rendimentos durante anos, mesmo 
no caso de serem cultivadas de modo primitivo e sem adubos (MARX, 1983, 
III-2, p. 202). 
 

Note-se aqui que o fato de que estes países periféricos na economia mundial, como o 

Brasil, tenham uma grande parte de seu trabalho excedente expresso na forma de 

mercadorias agrárias disponibilizadas para a exportação não significa necessariamente 

que a produtividade agrária nestes países seja mais alta. Marx aponta que estes países 

que exportam grãos por preços mais baixos, não o fazem necessariamente por ter maior 

fertilidade, mas principalmente por causa do caráter unilateral do seu excedente, ou seja, 

na parte desproporcionalmente grande de sua força de trabalho que é direcionada para a 

produção agrária, de modo que um percentual desproporcionalmente alto do produto do 

trabalho nesses países aparece na forma de um produto agrícola. Na verdade, estas 

regiões vendem seus produtos abaixo do valor e mesmo abaixo do preço de produção. 

Segundo Marx: 
[...] é uma hipótese falsa a de que o solo nas colônias e sobretudo em países 
jovens, que podem exportar grãos por preços mais baixos, seja por isso 
necessariamente de maior fertilidade natural. O cereal aí não apenas é 
vendido abaixo de seu valor, mas abaixo de seu preço de produção, isto é, 
abaixo do preço de produção determinado pela taxa média de  lucro dos  
países mais antigos. 
A população toda de tal região [...] está de início ocupada quase 
exclusivamente com a agricultura, sobretudo com a de produtos em massa, os 
únicos que pode trocar por mercadorias industriais e produtos tropicais. Todo 
o seu produto excedente aparece, por isso, na forma de grãos. Isso distingue, 
de antemão, os Estados coloniais criados com base no moderno mercado 
mundial em face dos antigos e especialmente dos da época antiga. Recebem 
já prontos, através do mercado mundial, produtos que, sob outras 
circunstâncias, eles próprios teriam de produzir: vestuário, ferramentas etc. 
[...] A divisão do trabalho no mercado mundial permite-lhes isso. Se ao se 
levar em consideração sua juventude e a densidade relativamente baixa de 
sua população, parecem produzir um produto excedente muito grande, isso 
não se deve à fertilidade do solo, nem à fertilidade do trabalho, mas à forma 
unilateral de seu trabalho, e portanto do produto excedente em que este se 
objetiva (MARX, 1983, III-2, p. 162). 
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A produção de soja, o principal produto da agricultura brasileira (e principal item da 

pauta exportadora) permite uma ilustração deste ponto. Segundo dados da Embrapa 

(S/D), a produção total de soja no Brasil na safra 2018/2019 foi de 114,843 milhões de 

toneladas, para uma área plantada de 35,822 milhões de hectares, uma produtividade de 

3.206 kg/ha. Nos EUA, no mesmo ano, o produto total foi de 123,664 milhões de 

toneladas para uma área plantada de 35,657 milhões de hectares, permitindo a 

produtividade por hectare de 3.468 kg/ha (EMBRAPA, S/D). Embora estes dados 

pareçam indicar uma diferença significativa, mas ainda reduzida, eles na realidade 

escondem um aspecto muito relevante: enquanto apenas uma relativamente pequena 

parcela de todo o trabalho dispendido nos EUA no ano de 2016 se materializou em seu 

produto total de grãos de soja, uma parcela muito mais significativa do trabalho total 

dispendido no Brasil no mesmo ano foi necessária para obter estes resultados. Indícios 

da validade deste ponto podem ser vistos nos dados de exportação dos dois países: 

enquanto os grãos de soja e alimentos derivados corresponderam ao total de 14,3% das 

exportações do Brasil no ano de 2017, num total cerca de US$ 30,95 bilhões, estes 

mesmos produtos corresponderam, no mesmo ano de 2017, a apenas 2,06% das 

exportações dos EUA, num total de US$ 25,27 bilhões (OEC, 2017). A proximidade 

dos valores e distância em termos percentuais indica, para além do fato de que a 

produção de soja dos EUA seja relativamente menos direcionada para exportação e mais 

para o mercado interno, que uma parcela muito inferior do tempo total de trabalho 

despendido nos EUA foi direcionado, no período, para a produção de soja, embora 

também possa refletir a maior produtividade por área e, logo, a maior participação da 

renda nos rendimentos totais nos EUA em comparação com o Brasil. 

 

Com isso, é possível perceber que o crescimento da produção agrária nos países 

periféricos dependentes contribui para arrefecer o crescimento da renda diferencial de 

tipo II, e logo o aumento desproporcional da riqueza e do poder da classe dos 

proprietários de terra, nos países industrializados. Com isso, contribuem igualmente 

para o barateamento das mercadorias de consumo da classe trabalhadora dos países 

centrais, e, logo, para o estabelecimento de condições para a redução, em termos de 

valor, dos seus salários. Neste sentido, o fornecimento de mercadorias agrárias pelos 

países periféricos no mercado mundial – e sua expansão - constitui uma contra-

tendência permanente à queda da taxa de lucros dos capitais dos países centrais, já que, 
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conforme visto aqui, independentemente do crescimento da renda não ser 

necessariamente resultado da ampliação de preços, a redução de preços sempre permite 

espaço para a ampliação da taxa de lucros (mesmo que combinada com crescimento da 

renda em termos absolutos)263. 

 

5.5 – Renda absoluta 
 

Em todos os exemplos vistos anteriormente, sempre foi suposta a existência de um pior 

terreno onde nenhuma renda é obtida e que ao mesmo tempo é o regulador dos preços. 

Marx segue este pressuposto até completar a análise da renda diferencial, uma vez que 

em seu aspecto diferencial esta forma de renda não depende do seu ponto de partida, ou 

seja, embora seu nível total dependa do quanto os diferenciais de produtividade 

permitem de sobrelucros enquanto excesso sobre os preços de produção reguladores, a 

existência destes diferenciais e suas leis internas não dependem de forma alguma da 

forma pela qual os preços reguladores são determinados. 

 

Entretanto, uma vez completada a análise da renda diferencial, Marx passa a questionar 

o realismo desse pressuposto, sua aderência ao real. A questão aqui é: pode haver 

produção capitalista num terreno cuja venda do produto total permite apenas cobrir os 

custos de produção e obter o lucro médio? (MARX, 1983, III-2, p. 223). 

 

É possível compreender a resposta de Marx a esta questão em dois momentos. Num 

primeiro, Marx analisa em que medida seria possível a permanência da renda 

diferencial, num sentido dinâmico, sem a existência de uma renda nos piores terrenos. A 

conclusão de Marx aqui aponta para que, dados os efeitos da propriedade privada, 

mesmo supondo a inexistência de renda nos piores terrenos, esta tenderia a surgir na 

medida em que se consideram os efeitos da ampliação dos investimentos nos terrenos 

mais produtivos, o que torna possível o surgimento de sobrelucros em todos os terrenos 

sempre que para atender à demanda não seja necessário ampliar os investimentos 

                                                 
263 A análise de Marx aqui converge no sentido que seria posteriormente desenvolvido por Marini, ao 
apontar a forma de expansão prioritariamente quantitativa (ou seja, fundada não nos aumentos de 
produtividade, mas numa expansão extensiva) da produção agrária nos países periféricos (em especial na 
América Latina) para atender a demanda crescente nos países centrais por alimentos e matérias-primas. 
Ou seja, um tipo de expansão que difere, inclusive, do tipo de expansão agrária ocorrido nos países 
centrais. Ver Marini (1973, p. 142-4; 1973a, p. 186). 
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(produção) até que o sobrelucro líquido nos terrenos reguladores se iguale a zero 

(mesmo suposta produtividade decrescente dos investimentos)264. Isto, combinado com 

o papel da propriedade privada na fixação desses sobrelucros na forma de renda, 

permite concluir que mesmo supondo a inexistência de sobrelucros nos terrenos 

reguladores de preços, alguma renda tenderia a surgir neles (MARX, 1983, III-2, cap. 

43). 

 

Num segundo momento Marx questiona em que medida estes (supostos) piores terrenos 

que não permitem quaisquer sobrelucros poderiam permitir a produção capitalista. Ao 

refletir sobre esta questão, fica claro que não faz sentido nenhum imaginar que um 

proprietário possa ceder, como regra, terrenos sob seu domínio para a exploração 

capitalista do solo na agricultura sem exigir nenhum tipo de pagamento. Sendo assim, 

na realidade, o reconhecimento da existência de algum tipo de renda nestes terrenos 

nada mais é do que reconhecer a inadequação dos pressupostos segundo os quais ela não 

existiria. 

 

Ao analisar os diversos argumentos feitos anteriormente em defesa de inexistência de 

renda nestes terrenos reguladores dos preços (especialmente por Ricardo e os seguidores 

de sua teoria da renda), percebe-se que, em todos eles há em comum o fato de que a 

condição concreta para a inexistência da renda nestes terrenos é justamente a supressão 

da relevância prática da propriedade privada, ainda que sob formas diversas. 

Enquadram-se aqui: 1) o caso “das colônias”, ou mais precisamente a situação dos 

países ou regiões onde a livre disponibilidade de terras agricultáveis inviabiliza a 

cobrança de quaisquer renda pela utilização produtiva dos terrenos na agricultura; 2) os 

argumentos segundo os quais nestes terrenos a inexistência da renda poderia estar 

relacionada com a circunstância de o proprietário ser o próprio capitalista (e, logo, não 

buscar o pagamento de uma renda fundiária); 3) a possibilidade de que uma parcela dos 

terrenos dê renda e outras não; e 4) que considerados os investimentos sucessivos num 

determinado terreno, certa parcela destes investimentos proporcione renda, e outra não. 

                                                 
264 É desta forma que compreendemos o argumento desenvolvido por Marx no capítulo 44 d’O Capital 
(intitulado “renda diferencial mesmo no pior solo cultivado”). Marx ali simplesmente busca mostrar que 
mesmo supondo a inexistência de renda nos piores terrenos, esta tenderia a aparecer assim que a 
propriedade privada permitisse aos proprietários fixar certas porções de sobrelucros na forma de renda 
fundiária. Isto já afasta interpretações segundo as quais uma suposta explicação de Marx sobre “renda 
diferencial nos piores terrenos” poderia substituir sua teoria sobre a renda absoluta, como se tratassem de 
teorizações distintas. Este é o caso da formulação presente em Ghosh (1985). 
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Em todos estes casos, o aspecto comum é que, para que seja possível admitir a 

possibilidade de certos terrenos sejam cedidos para a exploração capitalista sem o 

pagamento de uma renda a própria relevância da propriedade da terra, senão jurídica ao 

menos de fato, está ausente265. 

 

No caso dos países ou regiões onde existe ampla e livre disponibilidade de terras para a 

produção agrária, a questão, como já apontado anteriormente, é simples e um tanto 

óbvia: dada a possibilidade de ocupação de terras disponíveis sem pagamento de 

arrendamento então os efeitos práticos da existência da propriedade da terra (suas 

“consequências econômicas”) deixam de existir enquanto persistir a disponibilidade de 

terras. É o caso em regiões onde há expansão da fronteira agrícola, ou mais 

precisamente, expansão da agricultura capitalista266: 
Portanto, quando se trata de investigar como a propriedade fundiária atua 
sobre os preços dos produtos agrícolas e sobre a renda, aí onde ela restringe o 
solo enquanto campo de aplicação do capital, é um absurdo falar de colônias 
burguesas livres onde não existe o modo de produção capitalista na 
agricultura, nem sua forma correspondente de propriedade fundiária, sendo 
que esta última, de fato, não existe (MARX, 1983, III-2, p. 204). 
 

No caso da coincidência do proprietário e do capitalista na mesma pessoa, tal 

coincidência apenas faz com que para ele o efeito da propriedade privada deixe de 

existir, de modo que lhe torna possível o aproveitamento gratuito das forças da natureza. 

Entretanto, as oscilações de preços e a tendência de ampliação da produção (tendências 

gerais da produção capitalista, como a concentração e centralização), por si já excluem 

qualquer hipótese de que esta forma de produção, a coincidência entre estas duas 

classes, torne-se uma regra sob a égide do capital. Nas palavras de Marx: 
[...]assim que o preço de mercado subir o suficiente para extrair do que agora 
é o tipo de solo A o preço 'de produção, isto é, reposição de capital mais lucro 
médio, ele mesmo pode explorar sua terra. Mas por quê? Porque para ele a 
propriedade do solo não constitui uma barreira para o investimento de capital. 
Ele pode tratar o solo como simples elemento da Natureza, e levar em 
consideração, por conseguinte, apenas a valorização de seu capital: interesses 

                                                 
265 “A propriedade fundiária só atua de modo absoluto como barreira à medida que condiciona o acesso 
ao solo em geral, enquanto campo de investimento de capital, ao pagamento de um tributo ao proprietário 
da terra. Tendo ocorrido esse acesso, o proprietário já não pode opor barreiras absolutas ao volume do 
investimento de capital em dado terreno. A construção de casas em geral encontra uma barreira na 
propriedade de um terceiro sobre o solo onde a casa deve ser construída. Mas, uma vez arrendado esse 
solo para a construção de casas, depende do arrendatário se construirá uma casa grande ou pequena” 
(MARX, 1983, III-2, p. 230). 
266 Como ilustração podemos apontar que as recentes pressões para a expansão da fronteira agrícola 
brasileira para regiões da floresta amazônica ou do pantanal teriam como efeito imediato a redução da 
renda absoluta e da renda diferencial de tipo II, e a redução em termos imediatos da renda diferencial de 
tipo I que se converteria posteriormente em sua expansão, assim que a livre disponibilidade de terrenos 
deixe de existir. 
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capitalistas. Tais casos chegam a ocorrer na prática, mas constituem exceção. 
O cultivo capitalista do solo, da mesma forma que pressupõe separação entre 
capital ativo e propriedade fundiária, exclui, em regra, a exploração da 
propriedade fundiária pelo proprietário. Logo se vê que isso é puramente 
ocasional. Se o aumento da demanda de cereal exige o cultivo de áreas de 
solo do tipo A mais extensas do que as que se encontram nas mãos dos 
proprietários que cultivam eles mesmos suas terras, se, portanto, parte delas 
precisa ser arrendada para de algum modo ser cultivada, imediatamente 
desaparece essa abolição hipotética da barreira que a propriedade fundiária 
constitui para o investimento de capital. É uma contradição absurda partir da 
separação entre capital e solo, arrendatário e proprietário da terra, 
correspondente ao modo de produção capitalista e, daí, pressupor, ao 
contrário, como regra geral que os proprietários de terras explorem eles 
mesmos suas propriedades até o montante e por toda parte onde o capital não 
obteria renda do cultivo do solo se não existisse a propriedade da terra 
independente dele. Essa abolição da propriedade fundiária é ocasional. Pode 
ocorrer ou não. (MARX, 1983, III-2, p. 221). 
 

No terceiro caso, se uma parcela do terreno permite o pagamento da renda e outra não, 

então o sobrelucro obtido pela parcela que dá renda deverá permitir o pagamento da 

renda relativa à outra parcela. O mesmo pode ser dito em relação aos investimentos 

sucessivos (ampliação dos investimentos com produtividade decrescente): o 

investimento ampliado deve permitir o pagamento de renda, e só pode ampliar-se com 

produtividade decrescente até o ponto em que o total líquido do sobrelucro permita ao 

menos o pagamento da renda. Em ambos os casos, os efeitos da propriedade só deixam 

de existir na medida em que (se) a renda já foi anteriormente paga. 

 

Depois de consideradas as quatro hipóteses, a proposição ricardiana que informa o 

pressuposto ora questionado por Marx, ou seja, a possibilidade de exploração capitalista 

autônoma de terrenos que não permitem a obtenção de sobrelucro algum, segue sem 

nenhum argumento consistente em sua defesa. Deste modo, não resta outro caminho 

senão o de aceitar a existência deste sobrelucro mesmo nos piores terrenos e tentar 

explicá-lo. 

 

Sendo assim, a atenção passa a se direcionar para a construção de uma explicação para a 

existência desse sobrelucro: dada a teoria do valor e dos preços de produção, as 

tendências já analisadas do modo de produção capitalista, como explicar a existência 

desta forma de sobrelucro correspondente à renda nestes piores terrenos, reguladores 

dos preços agrários? 

 

As explicações para a renda nos piores terrenos que recorrem a situações excepcionais 

ou conjunturais como, por exemplo, a possibilidade de que nos casos destes terrenos 
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reguladores dos preços a taxa de lucro seja mais baixa do que a média (caso no qual se 

enquadra a explicação de Rodbertus segundo a qual os fazendeiros não contabilizariam 

os custos das matérias-primas reaproveitadas), ou os salários sejam pagos abaixo do 

valor da força de trabalho, são inadequadas. Tais soluções poderiam excepcionalmente 

explicar alguns casos, mas não permitiriam explicar como estes terrenos poderiam, via 

de regra, permitir um sobrelucro que possa ser revertido para o pagamento de uma 

renda. No caso dos lucros, este tipo de hipótese precisaria explicar porque os capitalistas 

em questão aceitariam uma lucratividade abaixo da média sem mover seus capitais para 

outras atividades ou outros terrenos. No caso dos salários as dificuldades são similares 

(MARX, 1983, III-2, p. 224). 

 

Se a explicação para a renda nos terrenos reguladores não pode recorrer a este tipo de 

caráter “excepcional” (lucratividade abaixo da média, salários abaixo do valor, etc.), 

então, conclui Marx, é preciso desenvolver uma explicação na qual a peculiaridade dos 

setores geradores de renda não esteja no fato de que eles não permitem a obtenção da 

taxa média de lucros, ou a realização do valor das mercadoras, mas, ao contrário, que 

justamente ao realizar o valor das mercadorias estes setores permitam a existência de 

um sobrelucro (o lucro médio e mais um plus, que o exceda), que devido ao papel da 

propriedade da terra, seria fixado como renda adquirindo um caráter permanente: 
Para as mercadorias da esfera particular de produção onde a relação do 
capital variável com o total do capital adiantado (suposta dada e igual à taxa 
de trabalho excedente) corresponde à relação média pertinente ao capital 
social, o valor é igual ao preço médio, e não há acréscimo nem decréscimo de 
valor. Mas, se em determinadas esferas de produção, em virtude de 
circunstâncias especiais que não cabe expor aqui, o valor das mercadorias, 
embora acima do preço médio, em caráter não transitório e em média, não 
sofre decréscimo, essa captura da mais-valia inteira numa esfera particular da 
produção – apesar de sustentar o valor da mercadoria acima do preço 
médio267 e em consequência proporcionar taxa de lucro superior à média – 
deve ser considerada um privilégio dessa esfera de produção. Cabe aqui tratar 
como peculiaridade, exceção e explicar não a circunstância de seu preço 
médio ficar abaixo do valor – fenômeno de ordem geral e condição 
necessária do nivelamento – e sim a razão por que são vendidas justamente 
pelo valor acima do preço médio, em contraste com as outras mercadorias 
(MARX, 1980, p. 502-503 – grifos originais). 

 

                                                 
267 Lembramos que nesta passagem, que assim como outras vistas anteriormente foi retirada das Teorias 
da Mais-valia, a expressão “preço médio” tem o sentido que posteriormente, em O Capital, Marx 
atribuiria à categoria preços de produção: “O preço médio de uma mercadoria é igual a seu custo de 
produção (o capital nela adiantado, seja em salário, matéria-prima, maquinaria e o que mais for) + lucro 
médio” (MARX, 1980, p. 503). 
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Quais seriam então as condições, os pressupostos nos quais a peculiaridade da 

determinação dos preços pelo valor (e do próprio valor social / de mercado) nos setores 

geradores de renda fundiária poderia ser explicada? Segundo o que foi visto até aqui: 

a) Em primeiro lugar, não se trata de qualquer excepcionalidade, mas da regra de 

determinação dos valores e dos preços que permitam a renda (inclusive nos 

piores terrenos). Portanto, estão excluídas possibilidades tais como: divergência 

entre oferta e demanda, lucratividade abaixo da média, salários abaixo do valor 

da força de trabalho etc. 

b) Se os capitais obtém a taxa de lucro média e ainda assim o preço de venda das 

mercadorias agrárias permite um sobrelucro, então, excluída a hipótese de que 

os preços sejam superiores ao valor das mercadorias (preços de monopólio - o 

que só poderia ocorrer excepcionalmente no caso de uma preponderância da 

demanda sobre a oferta ou então no caso da existência de monopólios capazes de 

reduzir a oferta abaixo da demanda para forçar uma alta de preços, ambas as 

hipóteses que violariam o pressuposto anterior), então estes preços precisam 

necessariamente expressar valores que sejam superiores aos preços de produção, 

ao menos no que diz respeito aos capitais / terrenos reguladores dos preços; 

c) Ademais, também refletindo o papel da propriedade da terra, a formação de tais 

preços reflete uma circunstância específica na qual os preços de produção 

(custos mais lucro médio) dos capitais que operam nas piores condições 

determinam tendencialmente os preços de mercado (e não a média dos preços de 

produção). 

 

Uma vez considerados estes aspectos a explicação das modificações da determinação do 

valor das mercadorias agrárias e dos seus preços que por sua vez permitem o surgimento 

dos sobrelucros dos setores geradores de renda torna-se relativamente simples. 

 

Em primeiro lugar, nestes setores, ocorre um tipo de modificação relacionada à 

formação do lucro médio, mas através de uma forma de mediação distinta daquela 

observada em relação às demais mercadorias caracterizadas pela participação no 

processo de formação da taxa geral de lucros pela via do impulso dos capitais em 

direção à maior lucratividade (ver cap. 3 – seção 3.2). Nos setores geradores de renda 

esta modificação do valor no sentido da formação da taxa média de lucros se dá através 

da formação e fixação de sobrelucros na forma de renda, o que tem duas implicações: 1) 
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a permanência dos sobrelucros; 2) que os preços agrários sejam determinados pelos 

preços de produção dos capitais que operam nas piores condições, e não pela sua 

média268. Em outras palavras, nos setores geradores de renda assim como nos demais 

ocorre uma modificação nas condições de intercâmbio das mercadorias, mas esta 

modificação está sujeita a mediações específicas: enquanto nos demais setores onde não 

é gerada renda o patamar de neutralidade da relação oferta-demanda deixa de ser 

determinado diretamente pela igualdade de trabalho socialmente necessário para a 

produção das mercadorias e passa a ser determinado pelo critério “pro rata”, ou seja, de 

que elas permitam uma lucratividade igual para capitais do mesmo tamanho; no setor 

agrário, devido à intervenção da propriedade da terra, este critério se modifica para um 

no qual, além da lucratividade pro rata, o intercâmbio também permita o surgimento e a 

fixação de sobrelucros a serem apropriados como renda. 

 

Em segundo lugar, dada a fixação dos sobrelucros como renda e a tendência de que esta 

se forme em todos os terrenos (o que é reforçado pela constatação de que nenhum 

proprietário de terra cederia terrenos sob seu domínio para a exploração capitalista 

gratuitamente), ocorre uma modificação adicional: o trabalho empregado nos piores 

terrenos (tanto o atual como o socialmente necessário para a produção das mercadorias 

que compõem o capital constante) determina o valor social (de mercado) das 

mercadorias (Vm = c + v + (m’v) – onde as referentes de “c” e “v” os custos dos 

capitais reguladores); já os preços de produção de mercado são determinados pela soma 

dos custos de produção com a taxa média de lucro, mas aqui somadas a um adicional 

correspondente ao arrendamento mínimo aceito pelos proprietários de terra para cedê-

las para a produção capitalista. Em outras palavras: para que em certo terreno seja 

possível a produção capitalista de mercadorias agrárias, é necessário que os preços desta 

mercadoria se elevem até o ponto em que permitam, além dos custos e da taxa média de 

lucros, ao menos um sobrelucro “mínimo”, que equivale ao montante mínimo aceito 

pelo proprietário do terreno por seu arrendamento (ou seja, os preços precisam se elevar 

até o patamar do PPi do pior terreno + o necessário ao pagamento de rA, onde “rA” 

representa este montante mínimo). Este montante “mínimo” é chamado de renda 

absoluta. 

                                                 
268É digno de nota que este primeiro aspecto sequer é específico da teorização de Marx sobre o 
surgimento da renda. Mesmo na teoria ricardiana da renda diferencial o preço das mercadorias agrárias já 
é determinado pelos capitais que operam nas piores condições. 
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Figura 5.1 – Dinâmica da formação de preços (SGR vs. NGR) 

 
Fonte: elaboração do autor. *O valor social / de mercado nas condições dos setores geradores de renda 
também sofre uma modificação, no sentido de que sua determinação é dada pelo valor individual das 
mercadorias produzidas pelos capitais que operam nas piores condições. SGR são os setores geradores 
de renda, e NGR os setores não geradores de renda. 
 

Marx considerava a explicação da renda absoluta como um dos maiores desafios de sua 

teorização sobre o capitalismo e, assim, via o desenvolvimento de uma teorização 

consistente sobre esse assunto como uma das maiores conquistas de sua teoria do valor. 

O trecho abaixo, retirado de sua correspondência com Engels, dá a dimensão de sua 

relevância para o autor: 
The only thing I have got to prove theoretically is the possibility of absolute 
rent, without violating the law of value. This is the point around which the 
theoretical controversy has turned from the days of the Physiocrats up till 
now. Ricardo denies this possibility. I maintain that it exists. (MARX & 
ENGELS, 1975, p. 134 apud HARVEY, 2007, p. 349). 
 

Por outro lado, embora (a nosso ver) a conquista obtida por Marx em sua teorização 

sobre a renda absoluta não seja devidamente reconhecida por grande parte dos 

estudiosos (marxistas) de sua teoria do valor, ela foi já admitida até mesmo por alguns 

de seus maiores detratores, como exemplifica o caso economista Paul Samuelson 

(1992), que se vê forçado reconhecer nela “uma vitória” do marxismo269. 

                                                 
269 Em seu trabalho sobre a teoria marxista da renda Samuelson, embora não poupe ataques de todo tipo 
contra Marx, se vê forçado pelas circunstâncias a admitir que na questão da teoria da renda absoluta “o 
autodidata obtém uma vitória no debate” (SAMUELSON, 1992, p. 148). O “autodidata” em questão é 
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A diferença fundamental, para Marx, da renda absoluta para as modalidades diversas de 

renda diferencial é que ela não depende de forma alguma, para sua existência, de uma 

produtividade excepcional dos terrenos onde é produzida. Ela é resultado direto da 

intervenção da propriedade privada no processo de constituição do valor social (de 

mercado) e dos preços. A “propriedade” não gera a renda, esta é uma forma assumida 

pelo mais-valor produzido pelo trabalho. Mas a intervenção da propriedade altera, 

modifica as condições através das quais o trabalho socialmente necessário pode ser 

medido no intercâmbio (das condições médias para as piores condições), assim como 

estabelece as condições de determinação dos preços de produção (no caso, das 

condições de neutralidade da relação oferta-demanda): 
A mera propriedade jurídica do solo não gera nenhuma renda fundiária para o 
proprietário. Entretanto, lhe dá o poder de subtrair suas terras à exploração 
até que as condições econômicas permitam uma valorização que lhe 
proporcione um excedente, seja o solo destinado à agricultura propriamente 
dita, seja a outros fins de produção, como construções etc. Ele não pode 
aumentar ou diminuir a quantidade absoluta desse campo de ocupação, mas 
sua quantidade presente no mercado. Por isso, como já observou Fourier, é 
um fato característico que em todos os países civilizados parte relativamente 
significativa do solo sempre permaneça subtraída ao cultivo. 
Posto, portanto, o caso em que a demanda exige a incorporação de novas 
terras, digamos, de terras menos férteis do que as cultivadas, então o 
proprietário as arrendará de graça, pois o preço de mercado do produto 
agrícola subiu o suficiente para que o investimento de capital nesse solo 
pague o preço de produção, proporcionando assim o lucro corrente? De jeito 
algum. O investimento de capital precisa proporcionar-lhe renda. Ele só 
arrenda suas terras quando um arrendamento pode ser pago. O preço de 
mercado precisa ter, portanto, subido acima do preço de produção, a P + r, de 
tal modo que possa ser paga uma renda ao proprietário da terra. (MARX, 
1983, III-2, p. 225). 
 

A capacidade de obstaculizar a produção agrária, exercida pelos proprietários, faz surgir 

a renda absoluta como um “imposto”, ou seja, como uma taxa que os proprietários 

cobram da sociedade para que as terras sob seu domínio sejam utilizadas na produção. 

A renda absoluta existe na medida em que a sociedade permite que determinados 

indivíduos se assenhorem de frações do globo terrestre e que exerçam sobre estas 

frações um domínio que inclua a possibilidade de impedir que tais terrenos sejam 

utilizados na produção agrícola até que lhes seja pago uma quantia que considerem 

aceitável pelo seu arrendamento270. 

                                                                                                                                               
Marx, contra quem Samuelson espera atrair a desconfiança do seu público leitor (em geral composto por 
economistas profissionais) através da acusação de que este não possuía a educação formal de um 
economista (algo que sequer existia em sua época). 
270 “Aqui, a propriedade fundiária é a barreira que não permite nenhum novo investimento de capital em 
um solo até então não cultivado ou não arrendado sem pretender um tributo, isto é, sem exigir renda, 
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Toda especificidade, portanto, dos setores geradores de renda, pode ser sintetizada no 

fato de que neles, excepcionalmente devido à existência da propriedade privada da terra, 

é necessário pagar uma taxa pela utilização das forças da natureza271, enquanto nos 

demais setores isso em geral não ocorre. 
Do ponto de vista do modo de produção capitalista, sempre ocorre relativo 
encarecimento dos produtos se, para obter o mesmo produto, é feito um 
gasto, algo precisa ser pago, que antes não era pago. Por reposição do capital 
consumido na produção só se deve entender a reposição de valores que se 
apresentam em determinados meios de produção. Elementos naturais que 
ingressam na produção como agentes, sem custar nada, qualquer que seja o 
papel que nela possam desempenhar, não ingressam como partes integrantes 
do capital, mas como força natural gratuita do capital, isto é, como força 
produtiva natural gratuita do trabalho, mas que, na base do modo de produção 
capitalista, se apresenta, como toda força produtiva, como força produtiva do 
capital. Se tal força da Natureza, que originalmente nada custa, entra na 
produção, não é levada em conta na determinação do preço enquanto o 
produto obtido com sua ajuda for suficiente para satisfazer as necessidades. 
Mas se, ao longo da evolução, se deve fornecer um produto maior do que se 
pode produzir com ajuda dessa força natural, se portanto se deve produzir 
esse produto adicional sem ajuda dessa força natural ou com assistência da 
intervenção humana, trabalho humano, um novo elemento adicional entrará 
no capital. Haverá, portanto, um desembolso relativamente maior de capital 
para obter o mesmo produto. Permanecendo iguais as demais circunstâncias, 
ocorre um encarecimento da produção (MARX, 1983, III-2, p. 216). 
 

Isto significa que o valor-trabalho deixa de ser o determinante dos preços nos setores 

agrários devido ao papel da propriedade da terra? Opinamos que não. A determinação 

pelo trabalho segue sendo a única forma racional de descrever o processo de surgimento 

dos preços e o intercâmbio entre os distintos setores da produção capitalista. Seria 

provavelmente correto dizer que interpretações da teoria do valor que o conceituam 

enquanto “trabalho contido”, trabalho “incorporado” nas mercadorias etc., teriam sérias 

dificuldades para demonstrar uma relação entre este conceito de valor e os preços das 

mercadorias agrárias. Mas entendendo o valor conforme a leitura da teoria marxiana 

exposta até aqui nos parece que a modificação posta pela propriedade da terra é 

plenamente compreensível dentro do quadro teórico do valor-trabalho. 
                                                                                                                                               
embora o solo recém-incorporado ao cultivo pertença a um tipo que não proporciona nenhuma renda 
diferencial e que, se não fosse a propriedade fundiária, já poderia ter sido cultivado no caso de haver 
incremento menor do preço de mercado, de tal modo que o preço regulador de mercado só teria pagado 
seu preço de produção a quem cultivasse esse solo pior. No entanto, devido à barreira que a propriedade 
fundiária coloca, o preço de mercado tem de subir até o ponto em que o solo pague um excedente acima 
do preço de produção, isto é, uma renda” (MARX, 1983, III-2, p. 228). 
271Daqui podemos concluir que surgiria uma renda deste tipo sempre que certas forças naturais que 
auxiliem no processo de produção e não sejam reprodutíveis artificialmente sejam “privatizadas”, ou seja, 
seja permitido a certos indivíduos exercer domínio sobre elas, então surgirá uma renda relacionada à 
possibilidade de exclusão destas forças naturais da produção capitalista. Esse fato contribui para explicar 
a constante ofensiva de setores capitalistas pela privatização de certos recursos naturais, como a água, 
subsolo etc. 
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Viu-se anteriormente que a determinação do valor social pela média dos valores 

individuais de determinada esfera está relacionada com a constituição das relações de 

intercâmbio entre as esferas, no sentido de que estas permitam uma igualdade do ponto 

de vista do trabalho necessário para reproduzir seus produtos e aqueles que seus 

produtores retiram do processo de circulação através do intercâmbio. Viu-se também 

que está determinação é necessariamente modificada pela consideração do processo de 

formação da taxa geral de lucros. Ocorre que, no setor agrário, como os elementos da 

natureza que participam do processo de produção permitindo uma determinada 

produtividade do trabalho são objeto de um domínio exclusivo, além de não serem 

reprodutíveis, além do trabalho necessário para a reprodução das mercadorias agrárias, 

existe também a necessidade da obtenção de um adicional que corresponda (ou permita) 

o pagamento de uma renda aos proprietários da terra. A própria ação dos proprietários 

de terra, na medida em que não cedem suas terras para a produção capitalista sem obter 

por isso um pagamento, força a relação entre necessidade social e produção social (ou 

seja, a relação entre oferta e demanda), para um patamar onde os preços das 

mercadorias agrárias permitam o surgimento destes sobrelucros. 

 

Mas o que acontece então com o valor das mercadorias agrárias? Do ponto de vista do 

valor individual, será sempre equivalente à soma do trabalho contido nas mercadorias 

que compõem o capital constante e do trabalho vivo, dispendido pelos trabalhadores 

empregados no setor agrário, que se dividirá entre (reposição do) capital variável e 

mais-trabalho de acordo com a taxa de mais-valia. Nada muda aqui272. 

 

Entretanto, a determinação do valor social (valor de mercado) nestes setores não pode 

obedecer ao critério da “média de valores individuais”, como visto anteriormente, 

devido ao fato de que com preços equivalentes a estes níveis médios não existiria 

neutralidade entre oferta e demanda uma vez que em diversos terrenos a produção 

capitalista seria impossibilitada pela inviabilidade do pagamento do arrendamento (isto 

ocorreria em todos os terrenos nos quais o valor individual das mercadorias ficasse igual 

ou superior à média dos valores individuais do setor, ou ainda sendo inferior, esta 

diferença fosse insuficiente para o pagamento do arrendamento). Sendo assim, se o 

                                                 
272 Ver relevância do trabalho individual para o valor social (cap. 1, seção 1.4; cap. 3, seção 3.5). 
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valor social / de mercado nos setores agrários fosse determinado pela média dos valores 

individuais, a consequência seria que a produção ficaria muito abaixo da demanda, e os 

preços não refletiriam os valores-trabalho das mercadorias, mas sim a sua escassez 

relativa (estariam acima do valor). Preços acima do valor permitiriam, além da obtenção 

da taxa média, um excedente que poderia ser apropriado como lucros (sobrelucros, 

acima da taxa média) ou fixado pela “intervenção” da propriedade da terra como renda. 

Sempre que uma parte dos sobrelucros for apropriada pelos arrendatários, tal fato gerará 

novos investimentos no sentido da ampliação da produção. Até onde esta ampliação 

poderia prosseguir? Até o patamar no qual os preços permitissem apenas a reposição 

dos custos mais o lucro médio? Não, como vimos neste patamar os proprietários de terra 

já não aceitariam ceder seus terrenos para a produção capitalista. Então a ampliação nos 

piores terrenos, considerada a produção capitalista, só pode ocorrer até o patamar onde 

além da soma dos custos mais lucro médio os preços permitam ainda um excedente 

mínimo que possa ser utilizado no pagamento da renda. 
Ao revés, se a terra é (1) limitada, e (2) objeto de propriedade, o capital 
encontra a propriedade da terra como condição prévia, e é o que sucede onde 
se desenvolve a produção capitalista; onde o capital não encontra essa 
precondição existente na velha Europa, ele mesmo a cria como nos Estados 
Unidos, e desse modo a terra não é a priori um campo elementar de ação do 
capital. Daí a renda absoluta, além da renda diferencial. E as transições de 
uma classe para outra, sejam as ascendentes, I, II, III, IV, ou descendentes, 
IV, III, II, I, se processam de maneira diferente da suposição de Ricardo. É 
que o emprego de capital encontra resistência da propriedade fundiária tanto 
em I, quanto em II, III e IV, e o mesmo se dá quando se passa de IV para III 
etc. Não basta, quando se transita de IV para III, que o preço de IV esteja 
suficientemente alto para se poder aplicar o capital em III com o lucro médio. 
É mister que esteja tão alto que se possa pagar renda em III. Se a transição se 
faz de I para II etc., já está evidente que o preço que pagava renda a I paga a 
II não só essa renda, porém mais ainda renda diferencial Ao supor a 
inexistência da propriedade da terra, Ricardo, sem dúvida, não eliminou a lei 
estabelecida pela existência e com a existência da propriedade da terra 
(MARX, 1980, p. 739). 
 

Este patamar no qual os preços agrários permitem a obtenção da soma entre custos, 

lucro médio e um sobrelucro equivalente ao mínimo aceito pelos proprietários pelo 

arrendamento dos terrenos (nos piores terrenos, os reguladores dos preços) é, portanto, 

aquele que corresponde à neutralidade entre oferta e demanda no setor agrário uma vez 

considerada a propriedade privada da terra273, ou seja, é aquele onde a relação oferta-

demanda deixa de determinar os preços, e, logo, sua determinação precisa vir de outra 

                                                 
273 As formulações que consideram que a teoria de Marx recorre a um desequilíbrio entre oferta e 
demanda para explicar os preços agrários na realidade se fundamentam numa desconsideração dos efeitos 
da propriedade da terra, numa naturalização das condições de neutralidade da relação oferta-demanda 
para a inexistência das formas de propriedade, e sua transposição para os setores geradores de renda. 
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origem que não o movimento relativos dessas forças ou sua escassez relativa. Qual 

determinação é esta? Vimos que neste patamar, são as condições de produção existentes 

nos piores terrenos (as piores condições de produção que permitem a taxa média de 

lucros e um arrendamento mínimo) que determinam os preços. Desta forma, são 

também estas condições que determinam o valor (social / de mercado) nos setores 

agrários. Trata-se, assim, de uma modificação na determinação do patamar de 

neutralidade da relação oferta-demanda, e, logo, do valor social / de mercado. Como 

visto anteriormente, estas modificações não são apenas possíveis, mas necessárias para 

que seja possível uma determinação dos preços e das relações de intercâmbio pelo 

valor-trabalho: 
A grandeza de valor de uma mercadoria permaneceria, portanto, constante, 
caso permanecesse também constante o tempo de trabalho necessário para 
sua produção. Este muda, porém, com cada mudança na força produtiva do 
trabalho. A força produtiva do trabalho é determinada por meio de 
circunstâncias diversas, entre outras pelo grau médio de habilidade dos 
trabalhadores, o nível de desenvolvimento da ciência e sua aplicabilidade 
tecnológica, a combinação social do processo de produção, o volume e a 
eficácia dos meios de produção e as condições naturais. Assim, por exemplo, 
o mesmo quantum de trabalho em condições climáticas favoráveis, se 
representa em 8 bushels de trigo, em condições climáticas desfavoráveis, em 
somente 4. A mesma quantidade de trabalho fornece mais metais em minas 
ricas do que em minas pobres etc. Diamantes aparecem muito raramente na 
crosta terrestre; encontrá-los custa, portanto, em média, muito tempo de 
trabalho. Em consequência representam, em pouco volume, muito trabalho 
(MARX, 1996, I-1, p. 169-170). 
 

Sendo assim, ao considerar adequadamente o papel da propriedade da terra na 

determinação dos preços e do valor social (de mercado) das mercadorias agrárias, é 

necessário compreender que seus capitais reguladores, aqueles que determinam os 

valores de mercado e os preços de produção, são aqueles cujo produto permitirá, a 

preços que permitam o atendimento de toda a demanda, que se obtenha a reposição dos 

custos, o lucro médio e um sobrelucro equivalente a uma quantia mínima aceita como 

arrendamento pelos proprietários de terra. Neste caso, valor de mercado e preços de 

produção de mercado podem ser descritos da seguinte forma (onde cr e vr se referem às 

componentes de custos do capital regulador e rA corresponde à renda absoluta): 
 𝑉 = 𝑐 + 𝑣 + 𝑚′𝑣  𝑃𝑃𝑚 =  𝑐 +  𝑣  +  𝑙’(𝑐 +  𝑣 ) + 𝑟𝐴 
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Desta forma, uma vez devidamente considerada a modificação na determinação dos 

preços de produção de mercado, pode-se ilustrar a formação da renda absoluta da 

seguinte maneira: 

 

Tabela 5.4 - Renda absoluta 

Tipo de 

solo 

Hectares Custos de 

produção 

(R$ mil) 

Produto 

(sacas) 

Preço do 

produto 

total (R$) 

Lucro 

(R$ mil) 

Renda absoluta / 

renda total 

(R$ mil) 

PPi 

(R$/saca) 

A - 0,5(0) 10 (0) 290 (0) 11890 (0) 2 (20%) (0) 0 / 0 ≅41,38 

A+ 0,5 10 310 12710 2 (20%) 0,710 / 0,710 ≅38,71 

B 1 20 700 28700 4 (20%) 1,42/ 4,7 ≅34,3 

C 1 20 750 30750 4 (20%) 1,42 / 6,75 32 

D 1 20 800 32800 4 (20%) 1,42/ 8,8 30 

Total 3,5 70 2250 104960 16 (20%) 4,97/20,96 - 

Fonte: elaboração do autor. Supõe-se preço da saca a R$ 41,00 e taxa média de lucros de 20%.  
 

No exemplo acima as principais mudanças em relação à tabela 5.1 são as seguintes: o 

terreno A, que anteriormente regulava os preços, agora é dividido em duas partes, “A-“, 

na qual a produtividade é menor, e “A+”, na qual a produtividade é um pouco mais alta. 

O produto total de A- não é suficiente sequer para a obtenção dos custos mais o lucro 

médio, uma vez que seu PPi é superior ao preço de mercado (anterior = R$ 40)274. Com 

isso, a produção é deslocada do terreno A-, reduzindo a oferta total. A redução da oferta 

leva a uma pequena alta nos preços (que passam de R$ 40, para R$ 41 a saca). Ao preço 

de R$ 41, o terreno A+ permite, além da reposição dos lucros e da obtenção do lucro 

médio, o surgimento um sobrelucro (um adicional de R$ 710 sobre o lucro médio). 

Sendo assim o capital investido em A+ torna-se o regulador dos preços, estabelecendo-

se a renda absoluta em R$ 1420 por Ha (que equivale a R$ 710 por 0,5 Ha). Mantidos 

os pressupostos do exemplo (principalmente a quantia de R$ 1420/Ha como a renda 

absoluta por hectare), o terreno A- poderia retornar a produzir de forma capitalista e 

com o pagamento de renda absoluta apenas na hipótese de que os preços se elevem 

acima de R$ 43,83 a saca. 

 

                                                 
274 Note-se que, neste caso, a produção seria deslocada mesmo que o PPi neste terreno fosse igual ao 
preço, e mesmo que ficando um pouco abaixo, a diferença ainda não fosse suficiente para permitir o 
pagamento da renda absoluta. 
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O estabelecimento do nível da renda absoluta permite agora a distinção entre renda 

absoluta e renda diferencial nos demais terrenos. No exemplo, de uma renda total de 

R$ 20960,00, tem-se R$ 4970,00 de renda absoluta e o restante, R$ 15990,00 

corresponde à renda diferencial. 

 

Para Marx este pagamento mínimo pelo arrendamento que corresponde à renda absoluta 

tende a ser relativamente pequeno (MARX, 1983, III-2, p. 234), mas isso não quer dizer 

que não seja significativo. Vejamos, como ilustração, a produção brasileira de soja na 

safra 2016/2017. Segundo dados da Embrapa a produção naquele ano ocupou uma área 

33,89 milhões de hectares, e totalizou 113,92 milhões de toneladas, cerca de 3362 

kg/Ha (EMBRAPA, S/D). Na mesma safra, segundo a consultoria Informa Economics 

(IEG/FNP, 2017), os preços dos arrendamentos de terra para a produção de soja nas 

principais regiões produtoras do país foram os seguintes: 

 

Gráfico 5.1 – Preços médios pagos pelo arrendamento de terras nas principais regiões 
produtoras do Brasil (em sacas de 60 kg de soja por hectare) 

 
Fonte: IEG/FNP, 2017. 

 

Levando em conta esses dados se torna possível fazer uma estimativa aproximada da 

renda absoluta obtida na produção de soja no período. Segundo o Cepea da USP, que 

mantém indicadores de preços de soja, a saca de 60 kg apresentou no ano de 2017 o 

preço médio275 de R$ 66,20 (CEPEA, 2018). Supondo tais preços, poder-se-ia estimar o 

                                                 
275 O preço refere-se ao indicador CEPEA/ESALQ/Paraná (CEPEA, 2018). 
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preço do produto total de soja no Brasil no período em aproximadamente R$ 125,67 

bilhões. Deste total, supondo adicionalmente que os dados do gráfico 5.1 sejam 

representativos de toda a produção de soja no país276, então teríamos que um total de 

aproximadamente R$ 13,46 bilhões corresponderia à renda absoluta, o equivalente à 

R$ 397,20 por hectare ou 10,7% do preço estimado para a produção total de soja no 

período277, restando os demais 89,3% para serem divididos entre reposição de custos, 

lucros e ainda a renda diferencial. 

 

De qualquer forma, para que seja possível (dada qualquer taxa de mais-valia) que o 

produto da aplicação de determinado capital se constitua num valor de mercado tal que 

permita a existência de um excedente sobre os seus preços de produção de mercado (ou, 

considerando as expressões acima, que Vm > PPm), é necessário que este capital 

preencha uma condição: ele precisa ter uma composição mais baixa do que a 

composição do capital social médio. 
 [...] A mais-valia produzida pelo capital social médio é menor do que a mais-
valia produzida por uma capital com essa composição inferior. Ocorre o 
inverso se o capital investido em determinada esfera de produção tem 
composição superior à do capital social médio. O valor das mercadorias 
produzidas por meio dele está abaixo de seu preço de produção, o que em 
geral ocorre com os produtos das indústrias bem mais desenvolvidas. 
Se em determinada esfera da produção a composição do capital é inferior à 
do capital social médio, então isso, em primeira instância, expressa apenas 
que a força produtiva do trabalho social nessa esfera específica da produção 
está abaixo do nível médio, pois o nível alcançado pela força produtiva se 
evidencia na preponderância relativa da parte constante do capital sobre a 
variável, ou no constante decréscimo da parte de um capital dado despendida 
em salários. Se, pelo contrário, o capital em determinada esfera da produção 
tem composição mais elevada, então isso expressa desenvolvimento da força 
produtiva acima do nível médio (MARX, 1983, III-2, p. 226). 
 

Esta questão da composição do capital agrário é sem dúvida uma das mais profundas 

conclusões da teoria marxiana da renda e também o aspecto mais criticado e atacado 

desta teoria. Sua implicação é o reconhecimento de que a existência da propriedade da 

terra leva tendencialmente a uma situação de atraso relativo da agricultura, na medida 

em que os capitais reguladores, para que seja possível o surgimento de uma renda 
                                                 
276 Além disso, é necessária aqui a suposição de que o preço da soja seja determinado internamente (ou 
seja, abstrai-se a possibilidade de determinação dos preços externa, no mercado mundial). Caso seja 
considerado o mercado mundial, a validade desta ilustração dependeria ainda da circunstância de que os 
capitais investidos nas piores condições no Brasil sejam os reguladores dos preços internacionais, caso 
contrário parte dos sobrelucros apontados como renda absoluta corresponderiam a formas de renda 
diferencial. 
277 Considerando que a renda absoluta seja de 6 sacas por Ha (o que equivale a considerar, nos dados do 
gráfico 5.1, que os produtores dos Estados do MT e MA operam nos “piores terrenos”, reguladores dos 
preços), a R$ 66,20 a saca (CEPEA, 2018), numa área plantada total de 33,89 milhões de Ha (Embrapa, 
S/D). 
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absoluta, sempre deverão ter uma composição mais baixa do que a média do capital 

social total. 

 

Note-se, desde já, que não se trata aqui de uma conclusão sobre a totalidade do capital 

agrário, mas apenas sobre os capitais reguladores, ou seja, daqueles que operam nas 

piores condições nas quais é possível a obtenção da taxa média e de uma quantia 

mínima de sobrelucros a serem utilizados no pagamento do arrendamento. Para estes 

capitais, a renda é igual à renda absoluta (r = rA). São estes capitais que determinam o 

valor de mercado e o preço de produção de mercado das mercadorias agrárias. É 

completamente irrelevante para o ponto exposto aqui se a composição de outros capitais 

que não regulam os preços de determinado setor (por exemplo, daqueles empregados 

em terrenos mais produtivos e que recebam renda diferencial) estiver acima da 

composição social média. Sendo assim também não é especialmente relevante se o 

capital total empregado em determinado setor agrícola (por exemplo, a produção de 

soja) apresentam ou não sua composição abaixo ou acima da composição social média. 

A única exigência decorrente da explicação marxiana da renda absoluta é que os 

capitais reguladores de determinado setor tenham sua composição abaixo da 

composição social média. 
Se a composição do capital na agricultura propriamente dita fosse inferior à 
do capital social médio, isso expressaria prima facie que em países com 
produção desenvolvida a agricultura não progrediu no mesmo grau que a 
indústria de transformação. Abstraindo das demais circunstâncias 
econômicas, em parte decisivas, tal situação já se esclareceria a partir da 
evolução anterior e mais rápida das ciências mecânicas, e, especificamente, 
de sua aplicação, em comparação com o desenvolvimento posterior e, em 
parte, bastante recente da Química, da Geologia e da Fisiologia, 
especialmente, mais uma vez, com a aplicação destas na agricultura. E, aliás, 
um fato indubitável e há muito conhecido que os progressos da própria 
agricultura se expressam sempre no crescimento relativo da parte constante 
do capital em comparação com a variável. Se em determinado país de 
produção capitalista, por exemplo, na Inglaterra, a composição do capital 
agrícola é inferior à do capital social médio é uma questão que só pode ser 
resolvida estatisticamente e sobre a qual torna-se desnecessário, para nossa 
finalidade, entrar em detalhe. Em todo caso, é teoricamente certo que só sob 
esse pressuposto o valor dos produtos agrícolas pode estar acima de seu preço 
de produção; ou seja, a mais-valia gerada na agricultura por um capital de 
certa grandeza, ou, o que dá na mesma, o mais-trabalho por ele mobilizado e 
comandado (portanto o trabalho vivo empregado em geral) é maior do que no 
caso de um capital de mesma grandeza e composição social média. 
Basta, portanto, para a forma de renda que examinamos aqui, e que só pode 
ocorrer sob essa suposição, estabelecer tal pressuposto. Quando se descarta 
esse pressuposto, descarta-se também sua correspondente forma de renda 
(MARX, 1983, III-2, p. 227). 
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Desta forma, segundo Marx, a renda absoluta é parte do valor, parte do mais-valor 

produzido pelos trabalhadores empregados na agricultura, uma parte que, dada a 

composição mais baixa na agricultura do que a composição do capital social médio, 

seria retirada da agricultura para a formação do aprovisionamento (pool)comum da taxa 

geral de lucros (ou seja, seria apropriada fora da agricultura) se os capitais agrários 

participassem do processo de formação da taxa média de lucros. Como isso não ocorre, 

ou seja, como a redução dos sobrelucros ao lucro médio na agricultura se dá por outro 

caminho que não o da participação na formação da taxa geral de lucros, então é possível 

que este mais-valor que excede o lucro médio permaneça fixado no setor agrário e seja 

apropriado como renda. Logo: “a renda absoluta é um excedente do valor sobre o preço 

de produção”: 
A essência da renda absoluta consiste, portanto, no seguinte: capitais da 
mesma magnitude em diferentes esferas da produção produzem, conforme 
sua distinta composição média, com a mesma taxa de mais-valia ou a mesma 
exploração do trabalho, diferentes massas de mais-valia. Na indústria, essas 
diferentes massas de mais-valia se nivelam para constituir o lucro médio e se 
distribuem uniformemente entre os diferentes capitais como partes alíquotas 
do capital social. A propriedade fundiária, assim que a produção precisa de 
terra, seja para a agricultura, seja para a extração de matérias-primas, impede 
essa nivelação dos capitais investidos na terra e intercepta parte da mais-
valia, que, do contrário, entraria na nivelação para formar a taxa geral de 
lucro. A renda constitui, então, uma parte do valor, mais especificamente da 
mais-valia das mercadorias, só que, em vez de reverter para a classe 
capitalista, que a extraiu dos trabalhadores, reverte para os proprietários de 
terras, que a extraem dos capitalistas. Pressupomos aqui que o capital 
agrícola mobilize mais trabalho do que uma parte de igual magnitude do 
capital não agrícola. Até que ponto vai a divergência ou se ela existe mesmo 
depende do desenvolvimento relativo da agricultura em face da indústria. De 
acordo com a natureza da questão, com o progresso da agricultura essa 
diferença deve reduzir-se sempre que a proporção em que a parte variável do 
capital diminui em relação à constante não for maior no capital industrial do 
que no agrícola (MARX, 1983, III-2, p. 234). 
 

A afirmação de que a renda é um excedente do valor sobre o preço de produção não 

significa, entretanto, que ela corresponda a todo este excedente, nem que os preços das 

mercadorias agrárias sejam determinados diretamente pelos seus valores, sem a 

intermediação dos preços de produção (PPm). Pelo contrário, a proporção entre a 

parcela do mais-valor que reaparece sob a forma do PPm das mercadorias agrárias e a 

que não reaparece é importante para (e corresponde a) a determinação das proporções 

do mais-valor produzido no setor agrário entre a parcelas que é apropriada internamente 

no setor e aquela que é direcionada para o aprovisionamento comum da formação da 

taxa geral de lucros: 
Já que, porém, o valor das mercadorias produzidas pelo capital agrícola está, 
conforme o pressuposto, acima de seu preço de produção, essa renda 
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(excetuando-se um caso a ser logo examinado) constitui o excedente do valor 
sobre o preço de produção ou parte disso. Que a renda seja igual a toda a 
diferença entre o valor e o preço de produção ou só igual a uma parte maior 
ou menor dessa diferença dependerá de modo total e absoluto da relação 
entre oferta e demanda e da extensão do território recém-incorporado ao 
cultivo. Enquanto a renda não igualar o excedente do valor dos produtos 
agrícolas sobre seu preço de produção, parte desse excedente sempre entrará 
na equiparação geral e na distribuição proporcional de toda a mais-valia entre 
os diferentes capitais individuais. Assim que a renda igualar o excedente do 
valor sobre o preço de produção, toda essa parte da mais-valia que excede o 
lucro médio ficará subtraída a essa equiparação. Mas pouco importa que essa 
renda absoluta se iguale a todo o excedente do valor sobre o preço de 
produção ou só a parte do mesmo: os produtos agrícolas serão sempre 
vendidos por um preço de monopólio, não porque seu preço esteja acima de 
seu valor, mas por ser igual a seu valor ou por estar abaixo deste, estando, 
contudo, acima de seu preço de produção. Seu monopólio278 consiste em não 
serem nivelados ao preço de produção, como ocorre com outros produtos 
industriais cujo valor se encontra situado acima do preço de produção geral. 
(MARX, 1983, III-2, p. 228-229). 

 

Sendo assim, é possível descrever a relação entre o valor produzido num setor agrário e 

a renda absoluta da seguinte forma: se os preços se igualam ao valor das mercadorias, 

então todo o mais-valor produzido no setor é apropriado internamente, na forma de 

lucros e renda absoluta: 𝑙’(𝑐 +  𝑣 ) + 𝑟𝐴 = 𝑚′𝑣  

(onde l’ expressa a taxa média de lucros, rA a renda absoluta, vr o capital variável – 

considerado em função do capital regulador - e m’ a taxa de mais valia). 

 

Por outro lado, se os preços estão abaixo do valor (a situação mais comum), então uma 

parcela do mais-valor produzido no setor poderá ser direcionada ao 

aprovisionamento(pool) comum da formação da taxa geral de lucros, ou apropriada 

internamente no setor, por outros capitais ou proprietários de terra, na forma de renda 

diferencial (num processo semelhante ao que foi descrito anteriormente como 

“transferência de valor intersetorial”). Neste caso: 𝑙’(𝑐 +  𝑣 ) + 𝑟𝐴 < 𝑚′𝑣  

 

                                                 
278 Obviamente, o sentido da palavra monopólio aqui não é o smithiano (o sentido comum na economia), 
mas um sentido distinto, relacionado à forma através da qual a classe dos proprietários de terra é capaz de 
impor seu domínio sobre a terra, inclusive para evitar que ela seja utilizada no processo de produção se 
uma determinada quantia não lhe for paga pelo arrendamento. 
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Uma vez dada a taxa de lucros média num determinado país279, sua taxa de mais-valia e 

sendo conhecida também a composição de custos do capital regulador de um setor 

agrário, então seria possível medir empiricamente se neste setor qual a relação entre os 

PPm e os valores de mercado (se PPm < Vm, PPm = Vm ou PPm >Vm). Como não há 

uma relação de determinação direta dos preços pelo valor, a relação entre estas 

categorias varia muito, e depende em especial dos movimentos da relação oferta-

demanda e da capacidade relativa dos proprietários de terra de especular com seus 

terrenos, retirando-os da produção quando necessário para buscar fixar os sobrelucros 

na forma de renda (o que influencia do outro lado, no nível da renda absoluta). A 

combinação destes dois fatores é que vai determinar a relação entre PPm e valor de 

mercado. Dentro dos pressupostos da análise realizada por Marx, apenas as duas 

primeiras hipóteses (PPm< Vm e PPm = Vm) comportam uma situação na qual exista 

renda absoluta, conforme teorizada por Marx. 

 

Mas e a terceira hipótese (PPm > Vm)? Ela poderia existir? Imaginemos uma situação 

excepcional na qual a expansão da produção não encontrasse terrenos disponíveis e nem 

tampouco pudesse ocorrer através do aumento da intensidade dos investimentos nos 

terrenos já ocupados, e que isso ocorresse durante um período relativamente longo. 

Neste caso, os preços permaneceriam acima do valor dada a restrição da oferta. Durante 

este ínterim, teríamos autênticos preços de monopólio, baseados exclusivamente na 

restrição da oferta abaixo da demanda. Entretanto, é possível que após certo tempo, os 

sobrelucros monopolistas obtidos nesse setor sejam fixados como renda fundiária (nos 

novos contratos de arrendamento), passando a compor os preços de produção de 

mercado do setor (PPi das mercadorias produzidas nas piores condições = PPm)? 

Certamente, trata-se de uma situação no mínimo improvável, em especial na agricultura. 

No caso dos produtos agrários, a elevação dos preços de uma determinada mercadoria 

acima de seu valor (e mesmo acima dos preços de produção) levaria à substituição de 

terras ocupadas por outras culturas ou ao aumento da importação do gênero em questão. 

Em ambos os casos, mesmo que os custos de produção aumentem (c+v), devido à 

utilização de terras menos adequadas ou ao aumento dos custos de transporte e 

armazenamento, isto também impactaria no valor de mercado, de modo que os PPm 

                                                 
279 Optamos, em função do foco do trabalho, por não desenvolver aqui qualquer discussão sobre o 
processo de formação de uma taxa de lucros média mundial, o que não significa que esta possibilidade 
esteja excluída. Sobre isso, ver Leite (2017) e Miranda (2019). 
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permaneceriam abaixo dele. Mas é possível ainda que estas opções de expansão sejam 

também inviáveis. Isto poderia ocorrer no caso de certos vinhos que exijam condições 

climáticas muito peculiares para sua produção ou então no que diz respeito à limitação 

de jazidas de hidrocarbonetos (ou certos minerais raros) disponíveis para o extrativismo. 

Mesmo nestes casos, veremos adiante que a elevação dos preços acima do valor implica 

numa redução da taxa de lucros para os capitais participantes do aprovisionamento 

(pool) da formação da taxa geral de lucros. Com isso, esta mercadoria muito “cara” 

possivelmente seria substituída por outra similar, ou então seus altos preços 

incentivariam a adaptação dessas culturas para novas regiões, o desenvolvimento de 

alternativas “sintéticas”, ou formadas por componentes artificialmente produzidos280. 

Somente se nenhuma dessas alternativas for viável é que existiria, do ponto de vista 

teórico, a possibilidade de que os sobrelucros monopolistas existentes por um longo 

período viessem a ser fixados e apropriados na forma de renda fundiária. Neste caso 

excepcional a renda obtida nos terrenos reguladores dos preços teria uma natureza 

distinta tanto da renda absoluta (baseada no excedente do valor sobre os preços de 

produção – Vm sobre PPm), quanto da renda de monopólio, baseada num excedente dos 

preços de mercado sobre os preços de produção (logo, num resultado do excesso da 

demanda sobre a oferta). Aqui a renda teria sua origem na fixação dos sobrelucros 

obtidos devido à existência de preços monopolistas na forma de renda fundiária nos 

piores terrenos, e sua peculiaridade é que ela seria possível mesmo que o preço de 

mercado se iguale ao PPm (dado que o PPm supera o valor de mercado). O surgimento 

desta modalidade de renda monopolista, que chamaremos de renda de monopólio 

especial281, teria, portanto, duas condições: a disponibilidade limitada dos terrenos 

utilizáveis na produção da mercadoria em questão, e que tal mercadoria tenha uma 

demanda que não se contraia com a elevação dos preços posta pela insuficiência de 

oferta. Apenas neste caso excepcional de renda fundiária, a composição do capital 
                                                 
280 Este foi o caso, por exemplo, da borracha no início do século XX. 
281 Este tipo especial de renda fundiária foi chamado de “renda de monopólio II” por Ball (1986) e de 
“renda de monopólio simples” por Carrera (2017). Entendemos que nenhuma das terminologias seja 
adequada, dado que a renda de monopólio mais comum é certamente aquela determinada por um preço de 
mercado acima do valor, sendo esta modalidade a excepcional ou especial. Segundo a leitura alguns 
autores (como o próprio Carrera), este tipo de renda fundiária teria sido analisado por Marx no final do 
capítulo sobre renda absoluta (MARX, 1983, III-2, p. 234-235), o que não nos parece ser o caso. Marx 
parece mencionar brevemente a possibilidade teórica de algo parecido apenas quando discute a diferença 
entre preços de monopólio que originam uma renda (renda de monopólio strictu sensu) e de produtos que 
são vendidos a preços de monopólio em decorrência da existência da renda, que seria o caso desta renda 
de monopólio especial (MARX, 1983, III-2, p. 239). Será visto adiante (cap. 6 – seções 6.1.2.1 e 6.2.1) 
que a consideração desta forma de renda gerou uma importante controvérsia contra a teoria de Marx, a 
nosso ver fundada em leituras inadequadas de sua teoria do valor. 
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regulador poderia superar a composição do capital social médio, dado que nele a 

existência de um sobrelucro a ser apropriado como renda não dependeria de um 

excedente do valor (Vm) sobre os preços de produção (PPm). 

 

De qualquer forma, as condições excepcionais exigidas para o surgimento desta renda 

de monopólio especial apenas comprovam o limite do valor para os preços de produção 

no que diz respeito às possibilidades de existência da renda absoluta. 

 

Além da questão da composição do capital agrário, uma segunda implicação importante 

da teoria da renda absoluta é que ela deixa claro o aspecto ineficiente da produção 

agrária sob o capitalismo. Embora a colonização capitalista do campo tenha significado 

um impulso para o aumento da produtividade do trabalho, este impulso é ao mesmo 

tempo fortemente limitado pela propriedade privada da terra. Num sentido mais 

imediato, a propriedade da terra força a neutralidade da relação oferta-demanda para um 

nível onde os preços são mais altos e a oferta é menor do que seriam caso a propriedade 

privada da terra não existisse. Isto está relacionado, como visto anteriormente, com a 

retirada da produção dos terrenos cuja produtividade não permita o pagamento de uma 

renda fundiária, além da taxa média de lucros. Por isso, muitos desses terrenos só 

podem ser trabalhados por agricultores camponeses ou mediante relações pré-

capitalistas de produção (relações nas quais não se busca a obtenção de uma 

lucratividade ao menos igual à taxa média). Este aspecto está por trás do atraso 

estrutural da agricultura, em relação à indústria, sob o capitalismo282, um fato notório da 

economia capitalista moderna que não pode ser explicado por nenhuma teoria 

econômica que ignore a especificidade da renda agrária, como faz o mainstream da 

ciência econômica. 

 

5.6 – A origem do mais-valor apropriado como renda agrária 
 

Nosso objetivo agora será discutir a origem do mais-valor apropriado como renda na 

agricultura em suas três formas possíveis: 

1) Renda absoluta; 

                                                 
282 Ver também Marx (1983, III-2, p. 156). 
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2) Renda diferencial (apenas estas duas modalidades compõe o que consideramos 

aqui como renda fundiária); 

3) Rendas decorrente de preços monopolistas, ou rendas de monopólio (no sentido 

smithiano – comumente usado na economia), ou seja, a renda obtida por capitais 

que conseguem vender as mercadorias que produzem por preços acima do seu 

valor; 

 

Em primeiro lugar, pelo visto até aqui, fica claro que a renda absoluta (modalidade 1) é 

inteiramente gerada dentro do setor agrário na medida em que ela constitui um 

“excedente do valor sobre o preço de produção”, em outras palavras, um excedente do 

mais-valor gerado internamente sobre os lucros agrários283. Não importa, para tanto, 

nem mesmo se ocorrerem eventuais altas dos preços acima dos preços de produção, 

dado que enquanto os preços reguladores não superarem o valor, a renda absoluta 

permanece gerada internamente (no caso de superarem o valor, o tipo de sobrelucro 

teria sua natureza modificada, como será apontado adiante). 

 

No outro extremo, fica a renda decorrente de preços de monopólio, ou renda de 

monopólio (modalidade 3), ou seja, a renda obtida em decorrência de uma elevação dos 

preços acima do valor (Vm). No setor agrário, isto só pode ocorrer quando existe forte 

preponderância da demanda sobre a oferta, quando um controle monopolista da 

produção permite aos capitais que produzem determinada mercadoria exercer um 

controle intencional das quantidades totais produzidas de forma a forçar a oferta para 

níveis abaixo da demanda forçando assim também uma alta dos preços, ou então no 

caso especial visto anteriormente, no qual o sobrelucro oriundo de preços monopolistas 

é fixado enquanto renda fundiária fazendo com que os preços de produção de mercado 

superem o valor de mercado (renda de monopólio especial). Em todos os casos, trata-se 

de formas de renda de natureza distinta daquelas analisadas até aqui. Segundo Marx: 
Embora a propriedade fundiária possa elevar o preço dos produtos agrícolas 
acima de seu preço de produção, não depende dela, mas da situação geral do 
mercado, até que ponto o preço de mercado se aproxima do valor, indo além 
do preço de produção, e em que medida, portanto, a mais-valia gerada na 
agricultura acima do lucro médio dado se transforma em renda ou então entra 
na nivelação geral da mais-valia para formar o lucro médio. Em todo caso, 

                                                 
283 “Se a propriedade da terra põe obstáculos no caminho da equalização dos valores das mercadorias 
sobre os preços de produção e se se apropria da renda absoluta, então esta é limitada pelo excedente do 
valor dos produtos agrícolas sobre seu preço de produção, portanto pelo excedente da mais-valia neles 
contida sobre a taxa de lucro que recai nos capitais mediante a taxa geral de lucro” (MARX, 1983, III-2, 
p. 300). 
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essa renda absoluta, originária do excedente do valor sobre o preço de 
produção, é apenas parte da mais-valia agrícola, metamorfose dessa mais-
valia em renda, captação dela pelo proprietário da terra; exatamente como a 
renda diferencial se origina da metamorfose de sobrelucro em renda, captação 
da mesma pela propriedade fundiária, havendo um preço geral de produção 
regulador. Essas duas formas da renda são as únicas normais. Fora delas, a 
renda só pode basear-se num autêntico preço de monopólio, que não é 
determinado nem pelo preço de produção nem pelo valor das mercadorias, 
mas pela necessidade e pela capacidade de pagar dos compradores. Essa 
investigação pertence à teoria da concorrência, onde o movimento real dos 
preços de mercado é examinado (MARX, 1983, p. 229-230). 
 

Esta modalidade origina-se em geral numa forma de apropriação de mais-valor gerado 

externamente ao setor em questão, mas isto não significa de nenhuma forma uma 

“abolição” da regulação dos preços das mercadorias pelo valor. Segundo Marx: 
Se, finalmente, a equalização da mais-valia no lucro médio encontra nas 
diferentes esferas da produção um obstáculo em monopólios artificiais ou 
naturais, e especialmente no monopólio da propriedade fundiária, de tal modo 
que seria possível um preço de monopólio que subisse acima do preço de 
produção e acima do valor das mercadorias sobre as quais o monopólio age, 
então os limites dados pelo valor das mercadorias não seriam abolidos. O 
preço de monopólio de certas mercadorias só transferiria uma parte do lucro 
dos outros produtores de mercadorias para as mercadorias com o preço de 
monopólio (MARX, 1983, III-2, p. 301). 
 

Desta forma, este tipo de renda tem sua origem numa dedução de parcelas do mais-valor 

que seriam de outra forma apropriadas pelos capitais que participam do processo (pool) 

de formação da taxa média de lucros. O mecanismo dessa “transferência” é o seguinte: 

se estas mercadorias entram no consumo dos trabalhadores, então o gasto a mais que os 

trabalhadores fazem para adquiri-las reduz sua capacidade de consumo, ou seja, 

funciona como se reduzisse os salários abaixo do valor da força de trabalho. Esta 

redução implica numa redução proporcional no consumo das mercadorias produzidas 

pelos capitais que participam da formação da taxa geral, o que impacta no seu nível 

desta taxa. Neste caso, portanto: 
Ocorreria indiretamente uma perturbação local na repartição da mais-valia 
entre as diferentes esferas da produção, mas que deixaria inalterado o limite 
dessa mais-valia. Se a mercadoria com preço de monopólio entrasse no 
consumo necessário do trabalhador, então ela elevaria o salário e, com isso, 
diminuiria a mais-valia, caso o trabalhador, depois como antes, receba em 
pagamento o valor de sua força de trabalho. Ela poderia reduzir o salário 
abaixo do valor da força de trabalho, mas isso só à medida que aquele 
estivesse acima do limite de seu mínimo físico. Nesse caso, o preço de 
monopólio seria pago com dedução no salário real (isto é, na massa dos 
valores de uso que o trabalhador receberia pela mesma massa de trabalho) e 
no lucro dos outros capitalistas. Os limites, dentro dos quais o preço de 
monopólio afeta a regulação normal dos preços das mercadorias, seriam 
nitidamente definidos e poderiam ser exatamente calculados (MARX, 1983, 
III-2, p. 301). 
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Entretanto, existe uma exceção possível para esta origem do mais-valor apropriado 

enquanto renda monopolista. No caso da renda de monopólio especial a origem da renda 

fundiária pode ser parcialmente interna ao setor em questão, e apenas parcialmente 

externa. Isto vai depender da relação entre os PPm descontados os sobrelucros (preço 

de produção direto284) e o valor de mercado. Se o PP direto for superior ao valor de 

mercado, então todos os sobrelucros terão origem externa ao setor em questão. Se o PP 

direto for inferior ao valor de mercado, então uma parcela da renda terá sua origem no 

próprio mais-valor produzido internamente. Em suma: no caso desta renda de 

monopólio simples, a parcela do sobrelucro que supera o valor de mercado tem sua 

origem no aprovisionamento (pool) comum da taxa média de lucros, enquanto a parcela 

que não ultrapassa do valor de mercado tem sua origem interna ao setor. 

 

Resta ainda, em terceiro lugar, determinar a origem dos sobrelucros apropriados na 

forma de renda diferencial. Marx não parece discutir de forma direta em lugar nenhum 

qual seria a origem desta forma de sobrelucros. Entretanto, a partir da leitura da teoria 

da renda marxiana apresentada aqui, pode-se afirmar a existência de duas 

possibilidades, ou dois caminhos para a explicação da origem desses sobrelucros: a 

primeira que chamamos de “qualitativa” e a segunda de “quantitativa”. 

 

A possibilidade de abordagem qualitativa aqui seria a seguinte: parte-se da análise da 

constituição da renda diferencial no mesmo quadro teórico dos sobrelucros (ou 

superlucros) originários de diferenças de produtividade em geral (como nos setores não 

geradores de renda), ou seja, das diferenças entre os preços de produção individuais do 

capital em questão e daquela que corresponde ou regula os preços de mercado, aqueles 

sobrelucros que correspondem à chamada transferência de valor intersetorial285. Nesta 

possibilidade, da mesma forma que ocorre na indústria (na formulação mais geral da 

teoria marxiana do valor e dos preços) todos esses sobrelucros corresponderiam a 

parcelas do mais-valor gerado internamente no setor em questão, produzidos pelos 

capitais menos produtivos e apropriados pelos mais produtivos. 

                                                 
284 Este preço de produção direto pode ser descrito pela fórmula: PPdireto = PPm – r = c + v + l’(c+v).  
(onde r = a renda nos piores terrenos, reguladores dos preços, e as componentes constante e variável do 
capital também são referenciadas no capital investido nos piores terrenos). 
285 “Se a equalização dos valores das mercadorias nos preços de produção não tropeça em nenhum 
obstáculo, então a renda se resolve em renda diferencial, isto é, ela é limitada à equalização dos 
sobrelucros que os preços de produção reguladores dariam a uma parte dos capitalistas e de que agora os 
proprietários da terra se apropriam” (MARX, 1983, III-2, p. 300). 
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O problema desta possibilidade qualitativa é que no caso dos setores agrários, como os 

preços não são regulados pela média dos preços de produção individuais (e nem pela 

média dos valores individuais, que ademais divergiriam dos PPi), mas pelos PPi dos 

capitais que operam nas piores condições em que se pode obter o lucro médio mais a 

renda absoluta, então existiria sempre a possibilidade de que surgissem no setor agrário 

sobrelucros apropriados como renda diferencial que divergiriam (superariam) 

quantitativamente a diferença entre o valor individual das mercadorias produzidas pelo 

capital regulador e a soma desse sobrelucro apropriado como renda diferencial. 

 

Vejamos um exemplo286: utilizando os dados da tabela 5.4 (p. 296), imaginemos que o 

capital regulador (o empregado no terreno A+) se divida em R$ 5000,00 de capital 

constante e R$ 5000,00 de capital variável (50/50), e que a taxa de mais-valia seja de 

100% (ou =1). Neste caso, o valor das mercadorias produzidas pelo capital A+ seria de 

R$ 15000,00. Seu preço de produção de mercado (do produto total, ou do produto 

obtido para cada 0,5 Ha), que no exemplo se iguala ao preço de mercado, corresponde a 

R$ 12710,00 (considerando também a renda absoluta). Portanto, mesmo considerando a 

renda absoluta, ainda subsistiria um excedente do valor sobre o preço de produção de, 

no caso, R$ 2290,00 (para cada 0,5 Ha). O valor unitário da saca seria, portanto, de 

aproximadamente R$ 48,39 (=15000÷310). Se considerarmos o valor de todo o produto 

do setor tendo por base seu valor de mercado, que é regulado pelo capital A+, temos um 

valor de mercado total de aproximadamente R$ 108870,97 (=48,39x2250). Neste caso, 

o valor de mercado total do produto seria superior ao seu preço total (R$ 104960,00), de 

modo que seria possível afirmar que todo o valor apropriado no setor foi criado 

internamente, pelo trabalho nele empregado. 

 

Façamos agora uma pequena alteração no exemplo. Suponha-se que ao invés de uma 

composição de 50/50, o capital A+ tenha uma composição mais alta - de 70/30 (c= 

R$ 7000,00 e v = R$ 3000,00) - mantidos os demais pressupostos. Neste caso, teríamos: 

valor de mercado do produto total de A+ = R$ 13000,00 (ainda superior ao seu preço 
                                                 
286 Diversas ressalvas podem ser feitas para este tipo de cálculo monetário do valor de mercado. De 
qualquer forma, não se trata aqui de uma tentativa de medição exata, mas apenas de uma ilustração da 
relação entre produção e apropriação nos setores geradores de renda e suas contradições. Os cálculos em 
termos monetários, neste caso, podem ser considerados apenas como referências proporcionais (ou 
mediadas pelo valor do dinheiro) de forma que permitam uma comparabilidade entre produção e 
apropriação (conf. cap. 3, seções 3.4-3.5). 
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total); valor de mercado unitário da saca (aproximado) = R$ 41,93 (=13000 ÷ 310). 

Com este valor unitário, entretanto, o valor de mercado total das mercadorias 

produzidas no setor seria de aproximadamente R$ 94354,84 (= 2250 x 41,93), ficando 

abaixo do preço de mercado total de R$ 104960,00. De onde então teria surgido esta 

diferença (que seria apropriada como renda diferencial)? 

 

Com o exemplo acima, vemos que existe a possibilidade de que parte da renda 

diferencial esteja acima do valor (de mercado) produzido no setor, mesmo quando o 

valor de mercado supera os preços de produção de mercado reguladores. Com isso, a 

abordagem que chamamos aqui de qualitativa, ou seja, a de considerar que a renda 

diferencial é gerada internamente no setor agrário, levaria a uma descrição do real na 

qual existiria a possibilidade de certo quantum de mais-valor seja apropriado sem ter 

sido produzido287. 

 

Esta situação levou alguns autores288 a adotar uma variante oposta a esta possibilidade 

qualitativa, considerando que a renda diferencial deveria então ter sua origem externa ao 

setor em questão, de forma similar ao que ocorre com a renda de monopólio. 

 

No entanto, além de outros problemas (que serão discutidos adiante), esta leitura não 

parece descrever adequadamente situações como a vista no primeiro exemplo, na qual o 

valor de mercado total do produto supera o preço total. Na verdade, ao afirmar que toda 

a renda diferencial é produzida externamente ao setor, não se descreve adequadamente 

nem o segundo exemplo, já que nele a diferença entre o valor total e os preços totais é 

muito inferior à renda diferencial total. 

 

                                                 
287 Tratamos aqui da relação entre o valor total produzido e apropriado, e não entre mais-valor total, de 
um lado, e a soma entre lucros e sobrelucros totais do outro. O segundo tipo de comparação não faria 
sentido algum no caso da renda diferencial, razão pela qual Marx fala da renda fundiária como um falso 
valor social, ou seja, um valor que não existiria caso os setores geradores de renda fossem regulados da 
mesma forma que os setores não geradores de renda. É tratando desta questão que Carcanholo (1982; 
1984) desenvolve a categoria “geração” de mais-valor, que substituiria a noção de produção no que diz 
respeito à renda diferencial (CARCANHOLO, 1984, p. 114). 
288 Este é o caso Carrera (2017) e de outros autores de sua escola, como Caligaris (2014, p. 61-68). A 
interpretação de Carrera sobre a questão da origem da renda diferencial será discutida adiante (Cap. 6 – 
seção 6.2.4). Conforme apontado por Murray (1977), esta também era a posição de Ricardo, para quem a 
renda diferencial teria origem “numa dedução do valor produzido em outras áreas da economia” 
(MURRAY, 1977, p. 103). 
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Desta forma, parece mais adequada aqui uma possibilidade quantitativa, ou seja, 

entender a origem do mais-valor apropriado como renda diferencial de acordo com a 

sua situação concreta: se o valor de mercado total das mercadorias produzidas no setor 

for superior ao seu preço de mercado total, então toda a renda diferencial terá sido 

produzida internamente (como no caso do primeiro exemplo, com o capital aplicado no 

terreno A+ com composição 50/50). Se o preço total superar o valor de mercado total, 

então ao menos parte da renda diferencial terá sido produzida fora do setor (caso do 

capital aplicado no terreno A+ com composição 70/30). A hipótese de que toda a renda 

diferencial seja produzida externamente ao setor só poderá ocorrer quando o excedente 

do valor de mercado sobre o preço de produção de mercado for igual a zero, ou seja, 

quando preço de mercado =Vm = PPm (lembrando que o PPm aqui inclui a renda 

absoluta). 

 

Por fim, cabe aqui uma última consideração sobre a relação entre o fato de que a 

determinação quantitativa do valor seja dada pelas condições de (re)produção da 

mercadoria no momento do intercâmbio, por um lado, e por outro a forma de expansão 

peculiar dos setores geradores de renda, em especial da agricultura. 

 

Sempre que ocorre uma preponderância da demanda sobre a oferta de produtos agrários, 

é possível que a expansão da produção ocorra de forma extensiva, ou seja, recorrendo a 

terrenos iguais ou piores do que aqueles que anteriormente regulavam os preços, ou 

seja, uma expansão com redução da produtividade do trabalho (e possivelmente também 

aumento dos preços reguladores). 

 

Viu-se no cap. 1 (seção 1.4) que, dada a tendência geral do modo de produção 

capitalista de crescimento da produtividade, é plausível imaginar que muitas vezes nem 

mesmo os produtores que operam nas condições reguladoras do mercado (lá, as 

condições médias) conseguiriam se apropriar de todo o trabalho que despenderam na 

durante a produção de suas mercadorias, uma vez que as condições de produção no 

momento do intercâmbio podem diferir daquela existência no momento da produção. 

Este fato, sendo correto, atestaria mais uma vez a inadequação da visão segundo a qual 

o valor das mercadorias é determinado pelo trabalho nelas contido / incorporado. 
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Pois bem, no caso do setor agrário (e de outros setores geradores de renda nos quais é 

relativamente comum este tipo de expansão extensiva, com redução da produtividade), 

ocorrerá o inverso. Sempre que o movimento de expansão se der desta forma, será 

possível que os capitais, mesmo aqueles que operam nas piores condições (os capitais 

reguladores), se apropriem de um quantum de mais-valor maior do que o despendido 

por eles no processo de produção. Esta peculiaridade, que não chegou a ser analisada 

por Marx, não decorre diretamente da existência da renda (e da propriedade privada da 

terra), mas indiretamente, do tipo de movimento que esta forma impõe ao capital, 

modificando (muitas vezes) sua forma de movimento usual. Também não expressa uma 

“transferência de valor”, mas uma peculiaridade em sua produção289 e será ainda mais 

significativa se considerarmos correta a “preferência pela expansão extensiva” prevista 

por Fine (1986). 

 

5.7 - O preço da terra 
 

Diante do exposto até aqui, como explicar então o preço da terra? A terra não é produto 

do trabalho, portanto, não tem valor-trabalho. Não obstante, ela tem preço. Para Marx as 

determinantes do preço da terra são em primeiro lugar a renda, e em segundo lugar a 

taxa de juros. 

 

Um terreno onde o investimento usual de capital permite ao proprietário a obtenção de 

R$ 100.000,00 de renda fundiária ao ano, considerando uma taxa de juros de 10% a.a., 

então o preço deste terreno seria de R$ 1.000.000,00. O nível dos preços de um 

determinado terreno equivale a um determinado capital que obteria a mesma quantia 

que este terreno permite obter como renda, caso fosse apreciado pela taxa de juros 

vigente. Em outras palavras: considera-se o preço da terra que dá R$ x de renda anual, o 

equivalente a um quantum de capital monetário (imaginário) que, a taxa de juros y% 

(taxa de juros média do mercado), daria R$ x ao ano. Esse quantum corresponde ao 

preço da terra. Desta forma, quanto maior a taxa de juros, menor o preço da terra; 

quanto menor a taxa de juros, maior o preço da terra; Dada a renda, a taxa de juros 

                                                 
289 Como ilustração, basta observar o exemplo 1.2 (seção 1.4), invertendo a relação cronológica entre os 
tempos de trabalho. 
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determina o preço da terra; Dada a taxa de juros, a renda determina o preço da terra 

(MARX, 1983, III-2, p. 146 e 240-241). 

 

O preço da terra é, portanto, uma capitalização da renda fundiária. Desta forma, o preço 

dos terrenos é explicado a partir da teoria do valor-trabalho, ainda que a terra não seja 

ela própria uma mercadoria, no sentido de um produto do trabalho direcionado ao 

intercâmbio (o que não exclui que no preço de determinado terreno certas componentes, 

como certas construções feitas para a venda, tenham valor). O trabalho que determina, 

portanto, o preço da terra, é aquele que produz as mercadorias agrárias e que tem uma 

significativa parcela de seu produto capturada pelos proprietários de terra devido ao 

papel da propriedade privada: 
 [...] esse preço [...] é, sobretudo, uma expressão irracional, atrás da qual se 
esconde uma relação econômica real. [...] Onde não há valor, nada, e o ipso, 
pode ser expresso em dinheiro. Esse preço é apenas renda capitalizada. A 
propriedade fundiária capacita o proprietário a se apoderar da diferença entre 
o lucro individual e o lucro médio; o lucro assim apoderado, que se renova 
anualmente, pode ser capitalizado e aparece, então, como preço da própria 
força natural (MARX, 1983, III-2, p. 146). 

 
O preço das terras ainda não cultivadas, por sua vez, pressupondo a propriedade privada 

e exploração capitalista generalizada, preços estacionários e fertilidade diferencial 

constante das terras (relativa, ou seja, a pior não vira melhor nem o contrário) é 

determinado pelo preço das terras cultivadas de mesma qualidade e localização 

equivalente (MARX, 1983, III-2, p. 160-161). A exceção aqui seriam aquelas regiões ou 

países com abundancia de terras não exploradas (a situação das “colônias”). 

 

Desta forma as determinantes das variações dos preços das terras são as seguintes: 
I- O preço da terra pode aumentar sem que aumente a renda; ou seja: 
1) devido à mera queda da taxa de juros, o que faz com que a renda seja 
vendida mais caro, crescendo por isso a renda capitalizada, o preço da terra; 
2) porque aumentam os juros do capital incorporado ao solo. 
 
II. O preço da terra pode subir, porque a renda aumenta (MARX, 1983, III-2, 
p. 240). 

 
Como foi demonstrado anteriormente, a renda pode subir mesmo num situação geral de 

queda dos preços das mercadorias agrárias, assim como o preço das terras. Com isso, 
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torna-se possível explicar a tendência geral de aumento do preço da terra, mesmo em 

períodos de queda de preços das mercadorias agrárias290. 

 

Esta combinação de circunstâncias, ao mesmo tempo, permite descrever algumas 

tendências gerais de movimento da renda dentro do modo de produção capitalista: a 

renda, assim como o preço da terra, tendem a crescer. Esta conclusão, que já surge na 

análise da renda diferencial de tipo II (onde transparece que apenas em combinações 

muito específicas é possível a queda da renda), agora pode ser desenvolvida para 

abarcar também o movimento geral dos preços da terra291. 

 

Com isso encerramos esta exposição sobre a teoria da renda fundiária de Marx. Nas 

próximas duas seções, finalizando o capítulo, serão feitas ainda algumas considerações 

que, embora não pertençam a exposição geral da teoria marxiana da renda, estão 

relacionadas a esta de forma íntima e são de grande importância para a compreensão das 

controvérsias sobre esta teoria, que serão tratadas no capítulo seguinte. Tratam-se de 

considerações sobre a evolução das formulações de Marx sobre a determinação dos 

preços agrários e sobre a relação entre a evolução das formas de renda da propriedade e 

o surgimento do modo de produção capitalista. 

 

5.8 – Distintas formulações de Marx sobre a determinação dos 
preços agrários 
 

Esta subseção tem como objetivo apresentar ao leitor um aspecto importante da 

formação do pensamento de Marx sobre a questão da renda fundiária, de grande 

relevância para a compreensão de diversas controvérsias surgidas posteriormente sobre 

o tema, que é a evolução das posições do autor entre a redação dos manuscritos 

publicados sobre o título Teorias da Mais-valia (Theorien über den Mehrwert) (MARX, 

1980), redigidos entre 1862 e 1863 e publicados por Kautsky em 1905 sob o título 

                                                 
290Do que foi desenvolvido decorre, no entanto, que a elevação do preço da terra não significa 
necessariamente elevação da renda, e que a elevação da renda, que sempre acarreta elevação do preço da 
terra, não implica necessariamente aumento dos [preços dos] produtos do solo (MARX, 1983, III-2, p. 
242). 
291 Ver sobre isso, em especial Marx (1983, III-2, p. 202). 
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(equivocado) de “livro 4 d’O Capital”292, e a publicação do livro terceiro d’O Capital 

(MARX, 1983, III-2, seção 6), ocorrida postumamente em 1894293. 

 

As diferenças fundamentais da formulação anterior, presente nas Teorias, e a 

formulação final que aparece no livro III d’O Capital são três, todas intimamente 

relacionadas: 

1) Em primeiro lugar, como já apontado anteriormente, na primeira formulação Marx 

ainda não havia elaborado de forma acabada a categoria “preços de produção”, e nem 

do que ele chamaria posteriormente de “valor de mercado”. Nos diversos momentos em 

que Marx busca se referir ao que chamaria posteriormente de preços de produção, ele 

fala em “preços médios”, “preços de custo” ou mesmo “custos mais lucro médio”; já no 

que diz respeito ao valor de mercado, nos momentos em que caberia alguma 

consideração sobre o tema Marx em geral desenvolve explicações pormenorizadas, com 

exemplos numéricos sem, no entanto, alcançar uma formulação geral. O mais 

importante, entretanto, não é a questão dos nomes das categorias, mas o seu conteúdo. 

Como não havia ainda refletido a fundo sobre a determinação destas categorias, Marx 

durante a redação dos manuscritos ainda não havia se apercebido das complexidades da 

sua determinação. Por exemplo, em certos trechos das Teorias da mais-valia, Marx 

insiste que os preços de produção sempre refletiriam a média das condições de produção 

de determinado setor, mesmo quando houvesse uma concentração maior de produtores 

nas melhores ou piores condições (MARX, 1980, p. 634-637). 

 

2) Com isso, ao discutir o problema da determinação do valor das mercadorias agrárias, 

Marx desenvolve uma contradição aparente, já que nesta discussão entende que são as 

piores condições de produção que determinam os preços, mas ao mesmo tempo rejeita 

que a determinação do valor possa ser distinta das condições médias (algo que 
                                                 
292 Em diversos momentos ao longo d’O Capital Marx expressou a intenção de que redigir posteriormente 
aos três livros iniciais (que por sua vez já expressavam uma adaptação de um plano anterior, bem mais 
ousado – de 6 ou 7 livros – ver sobre isso Rosdolsky (2001, p. 27-60)), um quarto livro no qual analisaria 
a história das teorias sobre o mais-valor. Independente de ter mantido esta intenção até o final de sua vida 
ou não, é certo é que os manuscritos publicados por Kautsky em 1905 sob o título de livro IV de O 
Capital não correspondem a esta obra redigida com a intenção de vir ao público, podendo ser 
considerados, na melhor das hipóteses, um conjunto de anotações sobre o mesmo tema do livro em 
questão, que não chegou a ser redigido. O fato das Teorias terem sido apresentadas equivocadamente 
como o livro IV da obra principal de Marx, portanto posterior ao livro III (onde consta o material final 
sobre a teoria da renda fundiária), pode ter contribuído para as dificuldades da recepção da teoria da renda 
marxiana entre os seus estudiosos ao longo do século XX. 
293Sobre os tratamentos dispensados por Marx ao tema da propriedade moderna da terra e da renda 
fundiária anteriores às Teorias da mais-valia (até os Grundrisse), ver Sandemose (2018, p. 47-52). 
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considerará possível quando da formulação da categoria valor de mercado, no capítulo 

X do livro III de O Capital). A segunda diferença importante, portanto, é que Marx, n’O 

Capital, considera a possibilidade dessa modificação na própria constituição do valor 

social (chamado então de valor de mercado) em decorrência da atuação da propriedade 

da terra, algo rejeitado nas Teorias da mais-valia. 

 

3) Por fim, a elaboração da categoria preços de produção de mercado, ou seja, o nível 

em torno ao qual oscilam os preços agrários e que estabelece as suas condições de 

neutralidade entre oferta e demanda, as condições determinantes dos preços agrários, só 

ocorre na seção 6 do livro III d’O Capital. Apenas aqui, o patamar em torno do qual 

ocorrem as oscilações dos preços agrários (os PPm) apresentam a configuração final 

(𝑐 +  𝑣  +  𝑙’(𝑐 +  𝑣 ) + 𝑟𝐴). Nas Teorias, sempre que Marx se refere a este 

regulador dos preços agrários, Marx entende que tal papel seria cumprido pelo valor 

(𝑐 +  𝑣 +  𝑚′𝑣) das mercadorias. Marx afirma esta posição em diversos trechos das 

Teorias: 
De acordo com a teoria correta, o problema não apresenta dificuldade 
alguma. O trabalho – ou capital – aplicado na “produção” (não reprodução) 
de madeira, carvão, pedras (sem dúvida, esse trabalho não cria esses produtos 
naturais e sim os separa de seu nexo elementar com a terra e os produz na 
qualidade de madeira, carvão ou pedras utilizáveis) pertence de certo aos 
ramos de produção onde a parte do capital empregada em salário é maior que 
a empregada em capital constante, o trabalho imediato é maior que o pretérito 
cujo resultado serve como meio de produção294. Por isso, se a mercadoria for 
aí vendida pelo valor, esse valor estará acima do preço de custo, isto é, do 
desgaste dos instrumentos de trabalho, do salário e do lucro médio. A sobra 
pode assim, a título de renda (rent), ser paga ao dono da floresta, da pedreira 
ou da mina de carvão (MARX, 1980, p. 679). 

 
Renda absoluta é o excedente do valor sobre o preço médio do produto 
primário (MARX, 1980, p. 572). 

 
Renda diferencial é o excedente do preço de mercado do produto fornecido 
por solos favorecidos sobre o valor desse mesmo produto (p. 572). 
 
Ricardo admite que no solo que não dá renda o preço é igual ao valor do 
produto, por nivelar-se ao preço médio. Erra assim ao supor que o valor da 
mercadoria é igual ao preço médio da mercadoria. Se cai essa suposição 
falsa, torna-se possível a renda absoluta, porque o valor dos produtos 
agrícolas, como o de todo um vasto elenco de outras mercadorias, está acima 
do respectivo preço médio, mas em virtude da propriedade fundiária não se 
nivela ao preço médio como sucede com essas outras mercadorias. Essa idéia 
portanto admite, em harmonia coma teoria do monopólio que a propriedade 
fundiária como tal tem algo a ver com a renda; aceita a renda diferencial, de 

                                                 
294 Aqui existe ainda uma imprecisão adicional de Marx (em comparação com sua formulação final, n’O 
Capital): não é necessário para a existência da renda absoluta que o trabalho imediato seja maior que o 
trabalho pretérito, mas apenas que a relação entre o trabalho imediato e o trabalho pretérito (a composição 
do capital) seja mais baixa do que a média social para os capitais reguladores dos preços. 
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acordo com Ricardo, e por fim dá por certo que a renda absoluta não 
transgride a lei do valor (MARX, 1980, p. 596). 
 
A intervenção da propriedade privada faz o produto ser vendido pelo valor 
que excede o preço de custo (MARX, 1980, p. 745). 
 
A alternativa é a existência de renda (absoluta). Nesse caso, o produto 
agrícola se vende acima do preço de custo. Vende-se pelo valor, que está 
acima do preço de custo. Mas a renda entra no valor de mercado do produto 
ou, antes, constitui parte desse valor. Para o arrendatário, contudo, ela 
representa um dado, como o lucro, para o industrial. É determinado pelo que 
o valor do produto agrícola ultrapassa o preço de custo. Mas o arrendatário 
calcula no mesmo estilo do capitalista: primeiro os adiantamentos; segundo, 
o salário; terceiro, o lucro médio, e por fim a renda, que também lhe parece 
dada. Isso é para ele o preço natural do trigo, por exemplo. A circunstância 
de esse preço lhe ser pago depende, de novo, do estado eventual do mercado 
(MARX, 1980, p. 748). 
 

 
Em todas as passagens acima (e em outras295), Marx defende uma posição que depois, 

n’O Capital, consideraria equivocada. N’O Capital, como visto acima, o papel ocupado 

pelo valor (cuja própria determinação aparece modificada = 𝑐 +  𝑣  +  𝑚′𝑣 ), é o de 

limite superior (“teto”) dos preços sob o pressuposto de que toda a demanda seja 

atendida (de modo que seja possível a existência de renda absoluta), e não mais o de 

determinante dos preços. 

 

Estas diferenças, como já está claro, são fundamentais para a compreensão da renda 

fundiária, da renda absoluta e da determinação do valor e dos preços na agricultura. 

Deveria ficar claro assim que a formulação dos manuscritos contidos nas Teorias, 

embora sirva como referência para o estudo das origens da teoria marxista da renda, não 

serve como referência da formulação mais avançada de Marx sobre o tema. Trata-se tão 

somente de uma constatação que seria considerada razoável para qualquer autor normal 

em qualquer área do pensamento científico. A razoabilidade, entretanto, não parece ser 

um critério adequado para os críticos de Marx. 

 

                                                 
295Existem ainda algumas passagens das Teorias nas quais Marx parece começar a perceber que a 
determinação do valor e dos preços agrários assumiria uma forma modificada. Exemplo: “É que o 
montante efetivo de renda pago pelo pior solo depende, não como quer Ricardo, do excesso do valor do 
respectivo produto sobre o preço desse produto, mas do excesso do valor de mercado sobre esse preço de 
custo. Mas aí estão coisas bem diferentes. Se é esse produto que determina o preço de mercado, então o 
valor de mercado é igual a seu valor real, e assim o excesso de seu valor de mercado. Mas a coisa muda 
se o preço de mercado não é determinado pelos outros tipos de terras” (MARX, 1980, p. 767). 
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5.9 – A evolução histórica das formas de renda relacionadas à 
propriedade da terra segundo Marx e o surgimento do 
capitalismo 
 

A existência de formas de renda relacionadas à terra, e ao papel de sua propriedade (ou 

“domínio”) na sua apropriação, remetem a formações sociais diversas que certamente 

antecedem o surgimento do modo de produção capitalista. Entretanto, há um mundo de 

diferenças entre formas pré-capitalistas de apropriação de um sobre-trabalho (ou de um 

sobre-produto) por indivíduos que controlam a terra (em geral chamadas também de 

renda), e as formas capitalistas descritas na teoria da renda fundiária. Equiparar estas 

formas históricas de renda à forma capitalista consistiria em compreendê-las como um 

excedente sobre o lucro médio, quando sequer existe uma taxa geral de lucros na qual 

tal excedente possa ser referenciado296. 

 

Marx aponta que seria um equívoco de importância grande equiparar a renda moderna, 

capitalista, relacionada à propriedade privada da terra e caracterizada por ser um 

excedente do mais-valor apropriado sobre o lucro médio, de formas anteriores de renda, 

como, por exemplo, aquela característica de relações pré-capitalistas (como no caso do 

sobre-trabalho obtido pelo senhor feudal). Isto ocorre, por exemplo, quando se 

considera a renda fundiária como uma “reminiscência pré-capitalista”. Marx aponta que 

estas formas pré-capitalistas sequer estão na origem histórica da renda fundiária 

moderna. 

 

Tomemos como ponto de partida a relação de produção na qual o produtor direto 

trabalha uma parte da semana com seus instrumentos no solo que lhe pertence de fato 

(ainda que tal posse seja derivada de complicados mecanismos ideológicos e 

relacionada a formas de dominação diversas) e nos outros dias da semana trabalha na 

propriedade do senhor fundiário sem remuneração. Nesta relação, que pode ser 

encontrada na história de diversos países e regiões da Europa sob o rótulo de 

                                                 
296 “Para poder falar de um excedente sobre o lucro médio, esse lucro médio deve servir de norma e, 
como é o caso no modo de produção capitalista, ser considerado como regulador da produção em geral. 
Portanto, nas formas de sociedade em que ainda não é o capital que executa a função de forçar todo o 
mais-trabalho e, em primeira mão, de apropriar-se ele mesmo de toda a mais-valia, onde, portanto, o 
capital ainda não submeteu a seu controle o trabalho social, ou só o fez esporadicamente, não se pode 
sequer falar de renda no sentido moderno, da renda como excedente sobre o lucro médio, ou seja, sobre a 
participação proporcional de cada capital individual na mais-valia produzida pelo capital social global” 
(MARX, 1983, III-2, p. 246). 
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feudalismo, a renda da terra e o mais-trabalho297, ou seja, o trabalho excedente do 

produtor que é apropriado por outrem, são idênticos. Dependendo da forma em que se 

divida o tempo de trabalho para si ou para o senhor das terras, o produtor pode obter 

mais do que o “trabalho necessário”, o que significaria que ele obtém para si algo a mais 

do que aquilo que no capitalismo seria considerado seu salário normal (o valor da força 

de trabalho). Segundo Marx esse excedente do salário é o germe daquilo que no 

capitalismo se tornaria o lucro, mas aqui seu nível é determinado pela magnitude da 

renda (MARX, 1983, III-2, p. 250). Esta forma embrionária do lucro no caso do 

capitalismo reverteria para o proprietário dos meios de produção (o capitalista). Essa 

forma primitiva de “lucro” quando apropriada pelo produtor é a base de qualquer 

possibilidade de “enriquecimento” dos camponeses. 

 

Portanto nesta forma, que Marx chama de “renda em trabalho”298, a renda é a forma 

original do mais-trabalho e se confunde com ele, e essa coincidência da renda com o 

trabalho não-pago é visível, aparece de forma clara já que o trabalho do produtor direto 

para si está completamente separado do trabalho para o senhor fundiário. Suas 

condições são que o trabalho do produtor direto tenha produtividade suficiente para que 

lhe reste a possibilidade de trabalho excedente (a parte do trabalho nas terras do senhor 

fundiário), o que depende de que nos dias restantes o produtor seja capaz de produzir 

seu próprio sustento. Entretanto, não é esta possibilidade (produtividade) que cria a 

renda, mas a coerção e o trabalho não pago. A existência de certo nível de produtividade 

é seu pressuposto. 

 

Com um desenvolvimento sociocultural maior dos produtores e do conjunto da 

sociedade, surgem formas de renda que não se assentam mais numa coerção direta, mas 

em formas legais ou costumeiras de pagamento. Estas formas permitem ao produtor um 

grau de liberdade maior sobre como dispor do seu tempo de trabalho para produzir tanto 

o seu próprio sustento, quanto o excedente em produtos que deverá ser pago ao 

proprietário da terra. Esta forma, chamada por Marx de “renda em produtos”, a parte 

dessas diferenças ainda guarda uma semelhança fundamental com a renda em trabalho 

                                                 
297 Uma vez que neste tipo de formação social não existe ainda “valor”, a descrição deste excedente pelo 
termo “mais-valor” seria completamente inapropriada. 
298Este tipo de relação se diferencia de outras nas quais são necessárias relações de dependência pessoal 
(escravidão), e também daquelas onde a propriedade estatal das terras faz o estado aparecer como senhor 
fundiário e a renda se confunde com os impostos (MARX, 1983, III-2, p. 251). 
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na medida em que sua figura econômica permanece a mesma: ela expressa todo o mais-

trabalho (ou mais-produto), e permanece sendo a forma normal que o mais-trabalho 

assume nestas sociedades. Esta forma de renda pressupõe em geral a existência de uma 

economia natural299, de modo que a renda em produtos pode assumir a forma dos 

distintos produtos da produção domiciliar. 

 

Com o desenvolvimento de uma economia monetária, é possível que surja contra os 

produtores a exigência de que o excedente em produtos assuma, antes do pagamento da 

renda, uma forma monetária, ou seja, é exigido agora pelo proprietário de terras que os 

produtores vendam sua produção (ou parte dela), transformando-a numa forma-dinheiro 

antes do pagamento da renda. Essa “renda em dinheiro” não corresponde ainda à renda 

fundiária capitalista, mas já implica em importantes modificações no modo de 

produção: 
Embora o produtor direto continue sempre a produzir ele mesmo ao menos a 
maior parte de seus meios de subsistência, agora parte de seu produto precisa 
ser transformada em mercadoria, ser produzida como mercadoria. Portanto, o 
caráter de todo o modo de produção fica mais ou menos alterado. Perde sua 
independência, sua desvinculação do contexto social. A relação dos custos de 
produção, em que, agora, entram gastos financeiros maiores ou menores, 
torna-se decisiva; em todo caso, decisivo se torna o excedente da parte do 
produto bruto a ser transformada em dinheiro sobre a parte que precisa servir, 
por um lado, novamente como meio de reprodução e, por outro, como meio 
de subsistência imediato [...]. O produtor direto continua a ser o possuidor 
tradicional, por herança ou por outra via, da terra, e tem de canalizar para o 
senhor fundiário, enquanto proprietário de sua mais essencial condição de 
produção, trabalho forçado excedente, isto é, trabalho não pago, feito sem 
equivalente, na forma de mais-produto transformado em dinheiro (MARX, 
1983, III-2, p. 255). 
 

Nesta configuração, os preços pelos quais os produtores vendem suas mercadorias para 

a obtenção da forma-dinheiro necessária ao pagamento da renda recebem uma 

determinação dos custos de produção e do trabalho necessário para a sua produção, ou 

seja, são determinados pelo valor-trabalho, ainda que numa forma embrionária, 

“antediluviana” (na qual não existe ainda trabalho abstrato, capital ou taxa de lucros)300. 

 

                                                 
299 Para Marx uma economia natural é aquela na qual “as condições econômicas sejam geradas na maior 
parte pela própria economia, e que sejam repostas e reproduzidas diretamente do produto bruto” (MARX, 
1983, III-2, p. 254). Corresponde, portanto, as diversas formações sociais nas quais existe um alto grau de 
autossuficiência dos produtores, para os quais o intercâmbio dos produtos de seu trabalho apresenta 
importância reduzida. 
300 “[A renda em dinheiro – PGP] pressupõe um preço de mercado dos produtos e que estes sejam 
vendidos aproximadamente por seu valor, o que nas formas anteriores não precisa ser de maneira alguma 
o caso” (MARX, 1983, III-2, p. 255). 
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No curso em direção à sua dissolução, essa renda em dinheiro pré-capitalista é 

caracterizada pelo fato de que a liberdade ampliada possibilitada pela sua forma, e 

também pelo desenvolvimento do comércio, do mercado mundial, da indústria urbana e 

das formas jurídicas de subordinação dos produtores aos proprietários de terra, os quais 

são requisitos de seu surgimento, tudo isso contribui para que um excedente sobre o 

trabalho necessário dos produtores (o “germe” do lucro capitalista) se amplie. Também 

contribui para isso o surgimento de uma classe de “jornaleiros”, camponeses 

empobrecidos que vendem sua força de trabalho para outros produtores (também 

camponeses) em melhores condições. Entretanto, nessa forma, o lucro ainda é residual e 

é limitado pela renda, que segue como a forma normal assumida pelo mais-trabalho 

(pelo trabalho não-pago). 

 

É somente com a expulsão dos camponeses e com o arrendamento da terra a produtores 

capitalistas (o que pode também ocorrer com a conversão do próprio produtor camponês 

em capitalista, ou seja, num novo tipo de relação) que o modo de produção se altera 

completamente e surge então a relação de produção capitalista no campo. A mudança 

principal é que agora a possibilidade da obtenção de um lucro médio sobre o 

investimento de capital é condição para a própria existência do arrendamento, o que 

implica que os preços das mercadorias agrárias devem permitir lucro médio e renda 

depois de abatidos os custos de produção. Note-se que o lucro médio precisa antes 

existir, ou seja, é necessário primeiro que o restante da sociedade já produza sob formas 

capitalistas em grande medida para que depois a produção agrária possa adotar este tipo 

de relação de produção – o capitalismo na agricultura é uma relação derivada e o capital 

coloniza a agricultura depois de já formado o lucro médio (a taxa geral de lucros)301. 

Com essa mudança, o lucro médio passa a ser a forma “normal” do mais-trabalho (e do 

mais-valor) e a renda se torna sua forma autonomizada sob circunstâncias especiais, ou 

seja, a renda torna-se o excedente, o sobrelucro, lugar que antes era ocupado pela forma 

“germinal” do lucro (aquele excedente de trabalho do camponês sobre a renda e sua 

subsistência) (MARX, 1983, III-2, p. 257). Esta transformação também está relacionada 

ao surgimento do preço da terra (regulado pela renda), ou mais precisamente de sua 

alienabilidade para a qual o estabelecimento de um “preço” é um pressuposto. A renda 
                                                 
301 A hipótese principal de Marx é que a formação histórica da taxa geral de lucros na agricultura tenha 
ocorrido como forma de compensação (cuja alternativa era a retirada dos arrendatários da produção) num 
período longo de baixa de preços agrários durante a primeira metade do século XVIII na Inglaterra 
(MARX, 1983, III-2, p. 258). 
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em dinheiro e o seu desenvolvimento posterior na renda capitalista colocam, portanto, 

as bases para que não apenas o próprio camponês, mas também outros capitalistas das 

cidades tornem-se proprietários de terra, o que antes era improvável (MARX, 1983, III-

2, p. 258). 

 

A consideração desta evolução histórica das formas de renda e das formas de 

propriedade relacionadas é importante por dois motivos principais. 

 

Em primeiro lugar, por que aqui é possível abordar o assim chamado “problema 

histórico da transformação”, a saber: como e em quais circunstâncias as mercadorias 

passaram a ser reguladas pelo valor e, a partir daí, pelos preços de produção. A 

compreensão de Marx em relação a isto é bem clara: segundo ele, há um processo 

histórico no qual num primeiro momento surge uma determinação do intercâmbio das 

mercadorias agrárias por formas antediluvianas do valor, e posteriormente, em conjunto 

com o surgimento da propriedade moderna da terra e da renda capitalista, a 

determinação do intercâmbio passa a ser dada pelos preços de produção (de mercado 

como visto anteriormente). As condições da constituição histórica da propriedade 

moderna da terra e da renda fundiária capitalista também ajudam a compreender porque 

e em que medida os capitais investidos na produção agrária não determinam a taxa 

média de lucros, mas tem seus preços de produção determinados pela taxa de lucros 

estabelecida na indústria. 

 

Em segundo lugar, também cabe destacar que segundo Marx a propriedade moderna da 

terra e renda fundiária são históricas (no sentido em que dependem do ponto de partida 

social do qual o capitalismo surgiu), mas isso não significa que sejam meramente 

contingenciais. A propriedade da terra e a renda são formas necessárias do capitalismo 

histórico e sua inexistência (por exemplo, caso a terra estivesse livremente disponível 

para a utilização dos produtores) tornaria impossível a existência do modo de produção 

capitalista, na medida em que inviabilizaria a constituição de uma classe social formada 

por proletários, ou seja, por indivíduos cuja única forma possível de reprodução de sua 

existência é a venda de sua força de trabalho. Dado o ponto de partida histórico do 

capitalismo, a propriedade da terra é condição para que esta seja alienada e objeto de 

apropriação, de modo que termine por contrapor-se ao trabalhador como propriedade 

alheia. Segundo Marx: 
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Antes de mais nada, se a terra estivesse à livre disposição de todos de 
maneira imediata, faltaria um elemento primordial para a formação do 
capital. Uma condição de produção essencial e – excluído o homem e seu 
próprio trabalho – a única condição original de produção não poderia ser 
alienada nem ser objeto de apropriação e assim não poderia contrapor-se ao 
trabalhador como propriedade alheia e fazer dele trabalhador assalariado 
(MARX, 1980, p. 476-477). 
 

Isto não significa necessariamente que a propriedade da terra e a renda sejam um 

aspecto insuperável de qualquer sociedade mercantil-capitalista. Significa que dado seu 

ponto de partida histórico, a constituição da moderna propriedade da terra e da renda 

fundiária capitalista foram necessárias para o surgimento deste modo de produção302. 

Marx, entretanto, admite a possibilidade de que o Estado, ainda nos marcos do modo de 

produção capitalista, venha a assumir a função de proprietário da terra. Neste caso, 

haveriam duas consequências fundamentais: primeiro surgiria a necessidade de 

coordenação consciente da formação e constituição do proletariado enquanto uma classe 

de produtores dissociada de suas condições de reprodução; segundo, caberia ao próprio 

Estado a administração e distribuição dos rendimentos originários dos sobrelucros 

agrários, que em circunstâncias capitalistas “normais” seria apropriados como renda 

pela classe social dos proprietários de terra303. Por outro lado, para o desaparecimento 

da renda, mesmo estas circunstâncias seriam insuficientes. Seria necessária a livre 

utilização da terra pelos produtores (ou seja, a completa abolição da propriedade da 

terra, até mesmo de sua forma estatal): 
[...] o capitalista não é só funcionário imprescindível da produção, mas o 
funcionário predominante. O dono da terra, ao revés, é de todo supérfluo no 
modo de capitalista de produção. Este modo de produção precisa apenas que 
a terra não seja propriedade comum, se oponha à classe trabalhadora como 
condição de produção que não pertence a essa classe, e se atinge por 
completo esse objetivo quando a terra se torna propriedade do Estado, isto é, 
o Estado percebe a renda fundiária [...]. O burguês radical (cobiçando 
também a supressão de todos os outros tributos) avança no plano teórico para 
negar a propriedade privada da terra, que desejaria tornar propriedade comum 
da classe burguesa, do capital, na forma de propriedade do Estado. Na 
prática, entretanto, falta coragem, pois o ataque a uma forma de propriedade 
– uma forma de propriedade privada das condições de produção – seria muito 

                                                 
302 Este aspecto foi analisado de forma aprofundada por Sandemose (2018, p. 83-87). 
303 Obviamente, tais circunstâncias pressuporiam a eliminação da propriedade privada da terra, o que, 
conforme a experiência histórica demonstra, só foi possível em países onde ocorreram revoluções 
vitoriosas de orientação socialista que realizaram a expropriação da classe dos proprietários de terra. O 
caso da China nos mostra o quanto a análise de Marx se aproxima das circunstâncias reais. Nele, o 
primeiro aspecto, da necessidade de uma política consciente de constituição de um proletariado, aparece 
de forma clara no sistema Hukou, através do qual o Estado central determina a mobilidade dos 
trabalhadores, o que chega ao ponto do estabelecimento de fluxos migratórios planejados. Por outro lado, 
como recentemente ressaltado por autores como Jie Meng (MENG, 2019), a apropriação da renda 
fundiária pelos governos locais e central tem sido um aspecto fundamental da peculiaridade da formação 
social existente na China contemporânea, em especial da capacidade excepcional do Estado para intervir 
no crescimento econômico. 
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perigoso para a outra forma. Ademais, o próprio burguês tornou-se dono de 
terras (MARX, 1980, p. 477). 
 

O que aponta no sentido da impossibilidade da superação da propriedade privada da 

terra, e assim da renda fundiária, nos marcos da manutenção do modo de produção 

capitalista304. 

 

Neste capítulo foi exposta a teorização de Marx sobre a renda fundiária, seus 

fundamentos e principais implicações. No próximo capítulo, a atenção se voltará para as 

leituras da teoria marxiana da renda que sucederam a publicação da obra do autor, bem 

como para as principais aplicações desta teoria e as mais importantes controvérsias que 

a envolveram, como parte do esforço para demonstrar não apenas sua consistência com 

o restante da teoria do valor do autor, mas também em que medida grande parte das 

controvérsias contra esta teoria pode ter sua origem traçada até as diversas 

inconsistências e dificuldades apontadas anteriormente nas mais difundidas leituras da 

teoria marxiana do valor. 

  

                                                 
304 Estas considerações nos parecem suficientes para rechaçar a posição de autores como Tribe (1977), 
segundo os quais a teoria da renda fundiária de Marx seria falha por tratar a questão da renda a partir de 
determinadas relações de propriedade que são vistas como mero resultado histórico acidental, e de uma 
forma na qual a “necessidade” da propriedade privada da terra não é demonstrada, ou seja, não seria 
resultado da teoria (TRIBE, 1977, p. 69-88). Ao contrário, embora a propriedade da terra seja um 
resultado histórico (de fato), a teorização de Marx, a nosso ver, mostra claramente a necessidade da 
propriedade da terra para o modo de produção capitalista. 
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Capítulo 6 – Teoria da renda de Marx: suas aplicações e 
controvérsias enquanto expressões das diferentes 
leituras da teoria do valor 
 
Neste capítulo o esforço será direcionado para a análise de algumas das principais 

aplicações da teoria marxista da renda ao longo dos mais de 130 anos desde sua 

formulação com o objetivo de compreender a relação entre as distintas leituras da teoria 

do valor de Marx conforme analisadas nos primeiros capítulos trabalho (caps.1-3) e as 

principais controvérsias surgidas no debate sobre a adequação desta teoria, suas 

possibilidades e sua aderência ao real. Buscaremos analisar em que medida os principais 

questionamentos à teoria da renda de Marx decorrem de questões internas à análise e 

compreensão desta forma específica de rendimento e em que medida decorrem de 

diferenças nas respectivas leituras da teoria do valor-trabalho (de Marx), conforme 

formuladas por seus críticos. 

 

Na primeira seção, será feita uma revisão abrangente da literatura sobre a teoria 

marxista da renda, focando nas principais críticas e controvérsias em torno às suas 

principais categorias e implicações. Na segunda seção, após uma sistematização das 

principais questões controversas, estas serão analisadas à luz das leituras da teoria do 

valor-trabalho e da renda fundiária apresentadas nos capítulos anteriores. 

 

6.1 - A teoria marxista da renda fundiária de Marx: leituras e 
controvérsias 
 

Logo após a publicação do livro 3 de O Capital, ocorrida em 1894, surgiram diversas 

leituras e críticas da teoria de Marx sobre o modo de produção capitalista. Entretanto, 

das principais discussões teóricas travadas dentro do pensamento marxista no período 

que vai da publicação de O Capital até as vésperas da Segunda Guerra Mundial (como a 

questão da “maturidade” do capitalismo para a revolução proletária; das diversas “vias” 

de desenvolvimento de uma sociedade moderna; do imperialismo e das relações de 

exploração em escala internacional etc.) a teoria da renda fundiária parece ter tido um 

papel relevante apenas na “questão agrária”, ou mais precisamente no debate 

programático sobre como os socialistas deveriam lidar com as contradições e 

heterogeneidades do desenvolvimento capitalista no campo. 
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Mesmo neste debate a teoria em si não parece ter sido especialmente relevante. 

Exemplifica isto o fato de que em sua importante obra sobre o desenvolvimento do 

capitalismo na Rússia, Lênin (1982) não dedique muito espaço para explicar ou utilizar 

as categorias teóricas desenvolvidas por Marx na seção VI do livro III de sua principal 

obra. Das mais importantes obras marxistas do período, apenas A questão agrária, de 

Karl Kautsky (KAUTSKY, 1972), publicada no final dos anos 1890, a teoria da renda 

fundiária aparece com destaque e ocupa um papel de primeira importância no 

desenvolvimento dos principais argumentos. Por esta razão, este trabalho de Kautsky 

que se tornou por muito tempo a principal referência de exposição “simplificada” da 

teoria da renda de Marx. 

 

Por outro lado, a hostilidade da “ciência econômica universitária” contra o marxismo 

não poderia deixar de se fazer presente no que diz respeito à teoria da renda. Coube à 

Ladislau Von Bortkiewicz, assim como em outros temas, realizar a principal crítica da 

teoria da renda de Marx no período. 

 

De forma muito mais intensa do que ocorreu em geral com a teoria marxista do valor, o 

período que vai da ascensão do nazismo na Alemanha até a crise do capitalismo no final 

dos anos 1960/70 (que se combinou com amplas mobilizações “anti-sistêmicas”, em 

especial no ano de 1968) foi pouco produtivo para a teoria marxista da renda fundiária. 

O “renascimento” da teoria da renda ocorre nos anos 1970, provavelmente como 

expressão intelectual da geração formada nas mobilizações da década anterior, em 

especial em duas frentes: nos Estados Unidos da América, na Alemanha e, 

principalmente, na França e na Inglaterra já na primeira metade da década de 1970, com 

diversos estudos que buscam analisar os efeitos sociais e demais questões decorrentes 

do boom imobiliário (em cidades como Londres e Paris) desde a perspectiva da teoria 

da renda fundiária de Marx; A segunda frente se dá no “sul global” principalmente a 

partir da segunda metade dos anos 1970, em especial na América Latina, mas também 

na África e na Ásia (regiões nas quais muitos países haviam recentemente obtido sua 

independência das antigas metrópoles europeias), com a introdução da teoria marxista 

da renda nas efervescentes discussões sobre as questões das relações de dependência na 

economia mundial e das explicações do subdesenvolvimento capitalista nos países 

destas regiões do planeta. 
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Entretanto, assim como no debate em torno à teoria do valor e do capital desenvolvida 

por Marx, também a teoria marxista da renda foi objeto de hostilidade da ciência 

econômica neste período (inclusive por parte de autores considerados marxistas), tendo 

sido alvo de constantes ataques desde meados dos anos 1970. Em geral, estes ataques se 

expressam em críticas direcionadas às especificidades mais importantes da teorização de 

Marx: a determinação dos preços agrários pelo valor-trabalho, a relação entre valor e 

preços de produção na agricultura, a possibilidade de uma explicação para a renda 

fundiária nos piores terrenos que não viole os princípios da teoria do valor-trabalho, a 

teoria da renda absoluta e suas implicações (em especial aqui a questão da composição 

do capital na agricultura). 

 

As próximas seções visam cobrir cada um destes três momentos nos quais ocorreram 

distintas leituras ou aplicações da teoria da renda fundiária de Marx: as primeiras 

leituras (Kautsky e a crítica de Bortkiewicz), o renascimento dos anos 1970 (e as 

aplicações da teoria às questões urbanas e à questão das relações de dependência na 

economia mundial), e a ofensiva crítica iniciada na metade dos anos 1970 e mantida 

desde então contra os principais aspectos da teoria marxista da renda. Na seção final, os 

principais argumentos contrários à teoria da renda fundiária de Marx serão sumarizados 

e submetidos a uma análise crítica. 

 

6.1.1 - Primeiras leituras e suas limitações: Kautsky e Bortkiewicz 
 

A primeira leitura de relevância da teoria da renda de Marx foi realizada na obra A 

questão agrária (Die Agrarfrage), de Karl Kautsky (KAUTSKY, 1972), publicada 

originalmente no ano de 1898, quatro anos após a publicação póstuma do livro III de O 

Capital. Com a morte de Marx em 1883, Kautsky havia se tornado o “número 2” da 

corrente marxista dentro do movimento socialista internacional, o principal parceiro 

intelectual de Engels no período e um dos mais importantes dirigentes do principal 

partido socialista do mundo: o poderoso SPD alemão305. Coube a Kautsky editar a 

                                                 
305 Nos final dos anos 1910, em especial após 1917, Kautsky perderia o status de um dos principais 
herdeiros intelectuais do marxismo e se tornaria um verdadeiro pária (ou um “renegado”, nas palavras de 
Lenin), devido à sua postura abertamente crítica da revolução russa, dos bolcheviques e do Estado 
Soviético (Levian et al, 2018), bem como em decorrência de sua teoria do “ultra-imperialismo”, uma 
visão que segundo Lenin apontava para uma mistificação completa do capitalismo, na medida em que 
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primeira publicação dos manuscritos de Marx sobre a história das abordagens da 

economia política para a questão do valor e da mais-valia, as Teorias da Mais-valia, 

publicadas por volta de 1905 sob o título (equivocado, a nosso ver306) de “livro IV” de 

O Capital. 

 

A questão agrária é muito mais uma obra com um sentido prático do que um tratado 

teórico. Embora contenha alguns capítulos teóricos nos quais Kautsky expõe suas 

leituras da teoria marxista do valor, do capital e da renda fundiária, o grande objetivo de 

Kautsky na obra é apontar elementos programáticos para a atuação da socialdemocracia 

alemã junto ao povo do campo, aos trabalhadores agrários e principalmente aos 

camponeses e parte dos proprietários rurais (especialmente os pequenos proprietários), 

cujo apoio o SPD acredita ser possível galvanizar para o seu projeto de busca por um 

“socialismo” pela via político-eleitoral. Apesar disso, esta obra parece ter se tornado por 

décadas o principal “cânone” da discussão socialista sobre a economia política agrária 

(LEVIAN et al, 2018, p. 858-859). 

 

A exposição da leitura de Kautsky sobre as teorias marxianas do valor e da renda 

aparece no capítulo 5 da obra (KAUTSKY, 1972, p. 85-128). Kautsky parte de uma 

exposição introdutória da teoria do valor, na qual busca contrapor o princípio do valor-

trabalho ao que chama de “ciência econômica universitária” (se dirigindo, em especial, 

às teorias subjetivas do valor, como os marginalistas e os austríacos). Apesar de seu 

caráter simplificado, a exposição de Kautsky é cuidadosa, e em sua época talvez tenha 

sido uma das melhores explicações curtas da teoria de Marx sobre o valor-trabalho e o 

surgimento do mais-valor. Apesar disso, ela contém também limitações que 

contribuiriam para o desenvolvimento posterior de leituras que, a nosso ver, se 

distanciariam substancialmente das formulações originais de Marx307. 

 

                                                                                                                                               
previa uma época de estabilidade para este modo de produção (que aliás é completamente invalidada pela 
eclosão da crise dos anos 1930 e, em especial, da segunda guerra mundial). 
306 Ver nota de rodapé no início da seção 5.8 (nota 292, p. 315). 
307 Exemplos destas limitações aparecem quando Kautsky restringe a validade da teoria do valor-trabalho 
a situações de concorrência perfeita, afirmando que “a lei do valor não tem qualquer efeito porque nos 
deparamos com o monopólio”, e que “A lei do valor pressupõe a livre concorrência” (KAUTSKY, 1972, 
p. 89), além de outras trechos nos quais Kautsky deriva a validade da teoria do valor-trabalho da 
existência histórica de uma sociedade mercantil pré-capitalista na qual o valor regularia de forma direta o 
intercâmbio de mercadoria – algo que, como visto anteriormente (caps. 1 e 2) contraria o conceito de 
trabalho abstrato desenvolvido por Marx (KAUTSKY, 1972, p. 91-99). 
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No que diz respeito à teoria da renda, a exposição de Kautsky segue em geral a lógica 

da exposição marxiana n’O Capital: parte da renda diferencial, determinada pelas 

diferenças entre os preços de produção nos “piores terrenos” (que determinam os preços 

de mercado), e os preços de produção nos terrenos com produtividade mais alta, que 

permitem a apropriação desta forma de renda (KAUTSKY, 1972, p. 99-107). Kautsky 

parece ter sido o primeiro autor a relacionar os juros bancários cobrados pelos 

empréstimos para a aquisição dos terrenos e para o financiamento da produção com a 

possibilidade de que parte substancial da renda fundiária venha a ser apropriada pelos 

bancos, ao que chama de “sistema hipotecário” da renda fundiária (em oposição ao 

“sistema de arrendamento”), no que constituiria uma importante contribuição original 

de sua obra308. 

 

Após analisar as distintas formas da renda diferencial, Kautsky aponta para a questão do 

surgimento da renda absoluta (ou a necessidade de explicar a possibilidade de uma 

renda nos piores terrenos), e é neste momento que aparecem os maiores problemas da 

leitura kautskyana da teoria da renda. Kautsky parte da suposição de que a venda das 

mercadorias agrárias por preços regulados pelos valores (e não pelos preços de 

produção dos capitais reguladores, que operam nos piores terrenos, como aponta Marx), 

é o que possibilitaria o surgimento da renda nos “piores terrenos”: 
Até agora admitimos que o terreno pior não dá lucro extraordinário. Mas se 
os preços de mercado das mercadorias criadas pela produção capitalista 
fossem diretamente determinados pelos seus valores, e não pelos seus 
preços de produção, mesmo o pior dos terrenos poderia dar um lucro 
extraordinário à exploração capitalista (KAUSTKY, 1972, p. 108 – grifo 
nosso). 
 

Vimos anteriormente que esta visão segundo a qual a possibilidade da existência de uma 

renda fundiária absoluta dependeria da determinação dos preços agrários pelo valor das 

mercadorias faz parte de uma primeira formulação de Marx sobre o tema (nas Teorias 

da mais-valia), mas que depois foi abandonada pelo autor em sua formulação mais 

acabada. Kautsky, entretanto, não apenas a defende como em certos aspectos a 

aprofunda. Ao desenvolver sua explicação desta forma de renda Kautsky aponta que ela 

                                                 
308 Este tipo de análise, por encontrar-se num nível de abstração mais baixo (mais próximo do concreto) 
do que aquele que consta da seção sobre renda fundiária de O Capital, não chegou a ser desenvolvido na 
obra de Marx. Kautsky busca demonstrar, com aparente sucesso, que uma parte substancial da renda 
fundiária seria apropriada pelos bancos na forma de juros no caso na Prússia e na Áustria de sua época 
através de diversos estudos estatísticos (KAUTSKY, 1972, p. 115-128). A nosso ver, aqui existe uma 
interessante hipótese interpretativa do caso brasileiro, a ser explorada numa agenda de pesquisa sobre o 
tema da renda fundiária a partir da abordagem marxista. 
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constituiria um “desconto” nos salários ou nos lucros dos capitalistas, na medida em que 

ela sempre resultaria de uma elevação dos preços agrários para um patamar superior ao 

“normal” (portanto, um sobrepreço em relação aos preços de produção): 
Com efeito - e esta é a segunda diferença entre a renda diferencial e a renda 
absoluta – a primeira não constitui um fator que determine os preços dos 
produtos agrícolas, como acontece com a segunda. A primeira resulta dos 
preços de produção, a segunda provém da diferença entre os preços de 
mercado e os preços de produção. A primeira é constituída pelo excedente, 
pelo lucro extraordinário que o trabalho realiza num solo melhor ou mais 
bem situado. A segunda, pelo contrário, não resulta de uma mais-valia 
realizada por certos trabalhos agrícolas; só é possível, portanto, por um 
desconto efetuado pelo proprietário fundiário sobre os valores existentes, um 
desconto sobre a massa de mais-valia, logo uma diminuição do lucro ou um 
desconto nos salários. Se os preços dos gêneros e os salários aumentam ao 
mesmo tempo, o lucro do capital diminui. Se os preços dos gêneros 
aumentam sem que se dê uma alta proporcional dos salários, as vítimas são 
os operários (KAUTSKY, 1972, p. 113). 
 

Aqui temos uma formulação que, por um lado, se aproxima de uma leitura ricardiana 

por considerar a possibilidade de que os preços de mercado das mercadorias agrárias 

seja determinado diretamente pelo seu valor; por outro lado há um elemento, por assim 

dizer, rodbertiano, na medida em que a origem da renda absoluta é descrita como um 

desconto sobre o lucro médio ou sobre os salários, ainda que aqui não fique claro se 

Kautsky estaria se referindo para lucros e salários setoriais agrários ou na totalidade. 

 

A diferença entre as duas possibilidades é relevante porque no primeiro caso (renda 

absoluta originando-se de descontos dos lucros dos arrendatários ou dos salários dos 

trabalhadores por eles empregados) a explicação da renda absoluta se aproximaria 

daquela formulada por Rodbertus; Já no segundo caso (renda absoluta originando-se de 

um “desconto” da taxa geral ou do nível geral de salários) seria possível uma 

aproximação com a teoria da renda absoluta como renda de monopólio, conforme 

formulada originalmente por Buchanan. Em qualquer dos casos a explicação da origem 

da renda absoluta se afasta da posição de Marx. 

 

Este aspecto fundamental da leitura de Kautsky direciona sua exposição da teoria da 

renda fundiária absoluta, e num sentido mais amplo toda sua apreciação da expansão do 

capital sobre a agricultura, para um caminho bem diferente daquele trilhado por Marx 

n’O Capital. A explicação aqui não se desenvolve no sentido de apresentar uma 

explicação para o surgimento da renda absoluta que ao mesmo tempo garanta a validade 

de outros aspectos fundamentais da determinação do movimento do capital e dos preços 
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pelo valor-trabalho (ainda que de forma modificada), mas num sentido que necessita 

recorrer à existência circunstâncias especiais de funcionamento do capital na agricultura 

(ou no setor gerador de renda), supondo um comportamento diferenciado dos 

capitalistas que operam na agricultura e dos trabalhadores empregados por estes 

capitais309 em relação aos demais capitalistas / trabalhadores, ou ainda que estes setores 

exibam características contra factuais. 

 

Outro momento em que Kautsky se afasta substancialmente das formulações marxianas 

é em sua discussão da questão da composição do capital na agricultura. Embora 

reconheça que Marx se pronuncia diversas vezes no sentido de que a composição do 

capital agrário (na realidade, como visto anteriormente, dos capitais reguladores 

agrários) não poderia superar a composição do capital médio, ele afirma que esta 

conclusão não seria uma decorrência necessária de sua teoria da renda absoluta310, e ao 

mesmo tempo atribui esta visão à teorização de Rodbertus sobre o tema (KAUTSKY, 

1972, p. 109). Ao discutir a plausibilidade de que a composição do capital na agricultura 

em sua época seja inferior à composição média, Kautsky afirma ser “muito duvidoso 

que, na cultura intensiva de hoje, a composição orgânica do capital se mantenha abaixo 

da média” (KAUTSKY, 1972, p. 109), sem, entretanto, buscar realizar qualquer 

demonstração deste ponto. 

 

As diferenças aqui não ficam restritas ao aspecto teórico, mas vão se refletir em 

diversos momentos nas formulações mais concretas de Kautsky sobre as possibilidades 

da política agrária311. Kautksy, por exemplo, aponta que a nacionalização da terra (ou 

alguma forma de controle de preços) poderia levar à eliminação da renda, em especial 

da renda absoluta, mesmo mantido o caráter capitalista da produção (KAUTSKY, 1972, 

p. 113). Como apontado anteriormente, isto só seria possível se este tipo de medida 

fosse acompanhada da livre utilização da terra, o que na opinião de Marx ameaçaria as 

                                                 
309 Ver a crítica anteriormente apresentada das formulações de Rodbertus (seção 4.2.5), e Buchanan 
(seção 4.2.3). 
310 Conforme apontado anteriormente a hipótese de que a composição do capital na agricultura deve ser 
inferior à composição do capital social médio (no que diz respeito aos capitais reguladores e supondo 
neutralidade da relação oferta-demanda) constitui certamente uma decorrência necessária da teoria 
marxiana da renda absoluta (seção 5.5). 
311 Uma discussão aprofundada da visão de Kautsky sobre a expansão do capitalismo na agricultura, da 
economia política agrária, bem como das políticas propostas pelo autor iriam além dos limites desse 
trabalho. Para análises mais minuciosas destes pontos, ver Alavi & Shanin (1988), Hussain & Tribe 
(1989), e Levian et al (2018). 
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próprias bases do modo de produção capitalista (em especial um dos aspectos 

fundamentais da separação entre produtores e meios de produção). 

 

Estes problemas da leitura de Kautsky dificilmente poderiam ser atribuídos a alguma 

confusão ou desconhecimento das formulações de Marx. Kautsky foi um dos principais 

editores das obras de Marx, e provavelmente tinha um conhecimento profundo de todas 

as suas nuances (inclusive da evolução na exposição da teoria da renda apontada 

anteriormente). O mais provável, a nosso ver, é que os descuidos teóricos de Kautsky 

tenham sido facilitados pelo fato de que eles ajudavam na formulação de uma política 

agrária “viável” dentro de um projeto de administração do modo de produção 

capitalista, ainda que uma que busque direcioná-lo para atender as reivindicações dos 

trabalhadores (ou o máximo “possível” delas), a partir do Estado no evento de uma 

vitória eleitoral da socialdemocracia alemã. 

 

É possível que, em certa medida, estes “descuidos” teóricos tenham contribuído para 

gerar algumas das principais controvérsias quando do “renascimento” da teoria marxista 

da renda anos 1970, ainda mais levando em conta a importância que a leitura constante 

na obra de Kautsky adquiriu enquanto explicação “simplificada” da teoria da renda de 

Marx. Entretanto, apesar disso, é importante frisar que não parece existir na obra de 

Kautsky nenhuma tentativa de desautorizar, “corrigir” ou muito menos refutar as teorias 

marxianas do valor e da renda fundiária. 

 

Este, entretanto, é exatamente o caso da outra leitura da teoria marxista da renda 

fundiária relevante no período, a do nosso já conhecido antimarxista Bortkiewicz, em 

trabalhos publicados na década de 1910 (BORTKIEWICZ, 1910; 1919; 1971; 2016). 

 

O esforço da leitura de Bortkiewicz é essencialmente o de tentar demonstrar que os 

avanços de Marx em relação à teoria ricardiana da renda resultam todos eles em 

fracassos, becos sem saída ou posições insustentáveis312. 

                                                 
312Nada disso deveria surpreender vindo de um autor que já havia rejeitado todas as categorias 
fundamentais da teorização social de Marx (como as categorias trabalho abstrato, força de trabalho e a 
distinção entre trabalho produtivo e improdutivo, além de atacar o procedimento marxiano de 
transformação de valores em preços de produção)(Ver cap. 2 - seção 2.2). As simpatias ricardianas do 
marxismo acadêmico (principalmente o anglófono), entretanto, estabeleceram as condições para que os 
apelos de Bortkiewiecz pela supressão da teoria de Marx muitas vezes sejam lidos, equivocadamente, 
como preocupações legítimas com sua coesão e coerência interna. Em grande medida, é esta confusão 
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Em termos específicos da teoria da renda, o ataque de Bortkiewicz se dirige à teoria da 

renda absoluta e suas decorrências, principalmente: a determinação do lucro agrário 

pelo lucro industrial (ou em outras palavras, a não participação dos capitais agrários na 

determinação da taxa geral de lucros); A explicação da renda nos piores terrenos (teoria 

da renda absoluta), e o limite do valor (mais precisamente da diferença entre valor e 

preços de produção) para o nível renda absoluta. 

 

Em primeiro lugar, a questão da determinação dos lucros agrários pela taxa de lucros 

geral, estabelecida fora da agricultura, é rejeitada por Bortkiewicz nos seguintes termos: 
[...] it is a somewhat crude and contrived idea that first a particular rate of 
surplus value is established on the basis of the production conditions in both 
agriculture and industry, and that thereafter a definite rate of profit is formed 
within industry alone, which is then transmitted to agriculture by conferring 
to it the ability to regulate agricultural profit. (BORTKIEWICZ, 1910, 409 
apud SANDEMOSE, 2018, p. 71). 
 

Aqui, entretanto, é necessário lembrar313 que Bortkiewicz não aceita sequer as 

categorias de força de trabalho e de trabalho abstrato de Marx, ou seja, ele rejeita a 

possibilidade de que o valor-de-uso do trabalho (a capacidade de trabalhar, força de 

trabalho) sirva de explicação para o surgimento do mais-valor, bem como a 

possibilidade do surgimento de um “trabalho humano em geral”. Como então poderia 

este autor aceitar a existência de uma taxa uniforme de mais-valia, e depois “uma taxa 

definida de lucro seja formada apenas dentro da indústria, transmitida à agricultura, 

conferindo-lhe a capacidade de regular o lucro agrícola”? Bortkiewicz aqui está tão 

somente sendo coerente com sua postura inteiramente antimarxista. Foi demonstrada 

anteriormente aqui314 a possibilidade da determinação do lucro agrário pela taxa de 

lucro geral estabelecida fora da agricultura, mas toda a demonstração teve como 

fundamento a teoria marxiana do valor-trabalho e de seus determinantes. É duvidoso, 

entretanto, que tal demonstração fosse possível dentro do arcabouço teórico proposto 

por Bortkiewicz. 

 

Mas o aspecto da crítica de Borktiewicz mais relevante para o debate mais recente é sua 

crítica da teoria marxista da renda absoluta. Para este autor, Marx estaria correto ao 

                                                                                                                                               
sobre seu intento e sobre o tipo de resultado por ele alcançado o que torna Bortkiewicz um interlocutor 
inevitável, e não necessariamente o quilate de suas contribuições. 
313 Ver cap. 2 (seção 2.2). 
314 Ver cap. 5. 
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apontar que a explicação da renda nos “piores terrenos” não poderia ser atribuída a 

desvios fortuitos ou discrepâncias (como o caso “das colônias” com livre 

disponibilidade de terras, a exploração pelos próprios proprietários ou a aceitação de um 

lucro inferior à taxa geral pelos arrendatários). Nestes casos, realmente não poderia 

haver renda absoluta, uma vez que ela pressupõe a existência (ou generalização) de um 

sistema de arrendamento da produção agrária (logo, a produção capitalista) 

(BORTKIEWICZ, 1971, p. 171; FRATINI, 2018, p. 9). 

 

Na compreensão da teoria da renda absoluta de Bortkiewicz, entretanto, a explicação da 

sua origem estaria no caráter ineficiente da concorrência capitalista pela terra. Ele 

rejeita, entretanto, que esta renda absoluta resultante dessa “falha de mercado”, digamos 

assim, do arrendamento de terras esteja relacionada (ou limitada) à diferença entre o 

valor-trabalho dos produtos agrícolas e seus preços de produção (estabelecido pela taxa 

geral de lucro, externa à agricultura). 
Why should the difference between “value” and “price of production” 
provide a measure of absolute rent? What does this measure have to do with 
the reason that, in Marx’s view, induces landowners to make their land 
available for capitalists only upon payment? 
[…] it is not possible to understand why the market prices of the products of 
the soil cannot rise even above their “values”, as this increase is due to the 
fact that landed property has the power to prevent the subordination of 
agricultural products to the general rules of the capitalistic price formation 
and to impose deviations from these rules in its own favour. What gives 
“value”, in a Marxian sense, the capacity to act as a barrier here? Why does 
the power of landed property reach this precise point? (BORTKIEWICZ, 
1971, p. 172; apud FRATINI, 2018, p. 10). 
 

Bortkiewicz entende que este tipo de relação entre o valor e os preços de produção 

agrários exigiria duas hipóteses adicionais: a) Que a composição do capital agrário seja 

mais baixa do que a composição do capital industrial (na realidade daquele capital 

social médio que determina a taxa geral de lucros); b) Que uma “lei do valor original”315 

tenha sido válida (em algum momento) e mantenha algum grau de vigência. Entretanto, 

Bortikiewicz (ao contrário de Kautsky), não rejeita a primeira hipótese, e admite a 

possibilidade de que a composição do capital agrário seja mais baixa do que a do capital 

social total. Defende, porém, que isso não seria suficiente para permitir o limite do valor 

para os preços de produção agrários, na medida em que rejeita a segunda hipótese: a da 

validade de uma “lei do valor original”. 
                                                 
315 “Lei do valor original” aqui se refere à possibilidade de que o valor-de-troca das mercadorias 
denominados em termos monetários (preços) tenha sido em algum momento histórico determinado de 
forma direta pelo valor-trabalho, sem as mediações do processo de formação da taxa geral de lucros 
(preços de produção, etc.). 
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Aqui o argumento de Bortkiewicz divide-se em dois pontos: primeiro, ele rejeita a 

possibilidade de que uma construção teórica se baseie em um argumento histórico, 

ainda mais um que teria sido rejeitado posteriormente316. Em segundo lugar, 

Bortkiewicz critica esta possibilidade a partir de sua já mencionada crítica da questão da 

“transformação”: como para ele não haveria ligação entre o valor-trabalho das 

mercadorias (no agregado) e o agregado dos preços de produção, então mesmo que uma 

“lei original do valor” tenha existido historicamente, isso não seria relevante para o 

atual modo de produção capitalista. Desta forma, segundo o autor, uma “lei original do 

valor” - mesmo que tenha existido, não poderia ser usada para justificar o limite do 

valor das mercadorias agrárias para os seus preços de produção, e logo a explicação dos 

limites da renda absoluta (BORTKIEWICZ, 1971, p. 186; FRATINI, 2018, p. 12). 

 

Uma vez rejeitado o limite do valor para os preços de produção das mercadorias 

agrárias, então toda a explicação da Marx para a renda nos piores terrenos ficaria 

prejudicada. A conclusão que Bortkiewicz tira aqui é que se a classe dos proprietários 

de terra tem a capacidade de interferir com o processo normal da produção capitalista de 

forma a obter dele uma renda, não haveria qualquer razão para que esta esteja limitada 

por qualquer relação com o valor-trabalho das mercadorias agrárias, de modo que sua 

origem deveria estar em preços de monopólio (BORTKIEWICZ, 1971, p. 178; 

FRATINI, 2018, p. 12). 

 

Entretanto, este “retorno” de Bortkiewicz à teoria da renda como resultante de preços de 

monopólio, defendida anteriormente por Buchanan, não se constitui numa elaboração 

sistemática alternativa, muito menos numa desenvolvida a partir de uma teoria do valor-

trabalho. Tudo o que Bortkiewicz faz é rejeitar a teoria de Marx sobre a natureza, os 

limites e a determinação do nível da renda absoluta, sendo esta rejeição diretamente 

decorrente de sua rejeição dos principais fundamentos da teoria marxiana do valor. 

 

 

                                                 
316 Sobre este ponto, ver Fine (1986, p. 146-149). 
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6.1.2 - A retomada dos anos 1970: questões urbanas no “norte” e 
relação entre renda, dependência e “subdesenvolvimento” no “sul” 
 

Apesar da existência dessas importantes leituras da teoria marxiana da renda já na 

virada do século XIX para o XX, foi apenas nos anos 1970 que se desenvolveram as 

tentativas de aplicação mais relevantes317 e um debate substancial sobre a teoria da 

renda fundiária de Marx. 

 

Diversas razões parecem ter contribuído para estes 70 anos de atraso. Podemos aqui 

especular em torno a algumas. 

 

Em primeiro lugar, está provavelmente o papel limitador sobre as possibilidades de 

desenvolvimento do marxismo exercido pelas direções dos partidos comunistas no 

período que vai da ascensão de Stálin ao comando da URSS até o final dos anos 1960. 

Conforme aponta Anderson (1979), a ampla produção teórica do marxismo “clássico” 

em suas diversas “gerações”, tem como centro a Europa central e oriental e sua 

principal característica é a existência de uma produção de intelectuais que eram também 

importantes dirigentes partidários de organizações revolucionárias (ou reformistas) do 

movimento organizado dos trabalhadores. Ocorre em países onde, em meio a 

importantes movimentos revolucionários, combinam-se dois elementos: A existência de 

partidos marxistas com influência de massas e a existência de intelectuais importantes 

atuando em ligação a estes partidos. 

 

Entretanto, o “marxismo ocidental” do pós Segunda Guerra Mundial precisa enfrentar, 

entre as diversas questões do período, uma situação de crescimento econômico 

capitalista importante; a falta de influência marxista importante em países como a 

Inglaterra e os EUA; a derrota anterior da revolução europeia – do marxismo 

revolucionário na Europa, o que constitui causa e consequência da degeneração do 

marxismo na Rússia e o advento do estalinismo que impediu o desenvolvimento do 

marxismo na Rússia e nos PC´s europeus. 

 

Assim resta aos intelectuais marxistas na Europa a opção entre ligar-se aos partidos 

marxistas stalinistas e às massas abdicando de qualquer produção importante sobre 

                                                 
317 Uma exceção aqui é o trabalho de Dashkovsky (1927), mencionado adiante. 
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temas centrais como economia ou política e assim produzindo sobre temas secundários 

ou em um nível extremo de abstração, ou então o desligamento completo do movimento 

de massas e assim a uma dissociação entre a teoria marxista e o movimento real que esta 

deveria armar para a ação política revolucionária318. Segundo Anderson: 
Dentro de los partidos comunistas, todo examen de las economías 
imperialistas de posguerra, de los sistemas estatales de occidente y de la 
conducción estratégica de la lucha de classes quedó estrictamente reservado a 
la cúspide burocrática de esas organizaciones, condicionada por su vez por la 
subordinación general a las posturas oficiales soviéticas. Fuera de las filas del 
comunismo organizado (en los PC´s) no había ningún punto de apoyo dentro 
de la masa de la clase obrera desde el cual desarrollar un análisis o una 
estrategia revolucionarios inteligibiles, o bien a causa del predominio 
comunista del proletariado local (Francia, Italia) , o bien de sus abrumadoras 
tendencias reformistas (Alemania, Estados Unidos). La generación formada 
en la doble experiencia del fascismo y la segunda guerra mundial quedó 
marcada por ello: O desesperaron totalmente de la clase obrera, o la 
identificaron inevitablemente com su representación comunista 
(ANDERSON, 1979, p. 60). 
 

Entretanto, esta situação parece ter sofrido uma alteração importante ao longo dos anos 

1960, principalmente pelo surgimento de toda uma nova geração de ativistas e 

(posteriormente) intelectuais nos movimentos dos direitos civis, contra a guerra do 

Vietnã (cujo ano de 1968, ano da ofensiva do Tet, marca a virada da opinião pública 

contra a guerra) e da chamada contracultura nos EUA e dos protestos do ano de 1968 na 

Europa. Uma característica importante dessa geração é que ela surge “por fora” do 

rígido controle dos partidos comunistas, mas sendo, ainda assim, ligada a movimentos 

que lidam com algumas das grandes questões de seus países. É possível que grande 

parte da intelectualidade marxista dos anos 1970 nestes países tenha parte de seu 

interesse pela teoria marxista explicado pela proximidade com estes movimentos da 

década anterior. 

 

Outro aspecto a ser mencionado, relacionado ainda que de forma tênue ao anterior, é a 

recuperação e publicação dos manuscritos preparatórios de Marx para a redação d’O 

Capital, os Grundrisse nos anos 1960 no ocidente (embora já existisse uma publicação 
                                                 
318 Anderson menciona, como expressão desse período, os trabalhos de Lukács, Korsch e Gramsci que 
foram importantes dirigentes de seus partidos, mas que tiveram que se afastar com a estalinização (a 
exceção de Gramsci que estava preso e teria sido por isto o único pensador marxista a produzir sobre 
temas centrais, como o estado, no pós-guerra); Os de Benjamin, Horkheimer, Della Volpe e Marcuse, que 
durante boa parte de suas vidas tiveram suas obras adequadas aos ditames de Moscou; Os de Lefebvre, 
Adorno, Sartre, Goldmann e Althusser que tiveram que permanecer desligados dos PC´s ou em 
enfrentamento com suas direções e portanto distantes de uma elaboração político-teórica com 
consequências reais; E o caso de Colletti que como vimos ofereceu contribuição importante para as 
discussões sobre as determinantes do valor dentro da teoria marxiana, seria uma exceção por ter 
conseguido fazer algumas elaborações importantes devido ao “relaxamento” do partido italiano 
(ANDERSON, 1979, p. 55-60). 
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russa desde os anos 1930). A obra de Rosdolsky (1977 – cuja publicação original em 

alemão ocorre também em 1968) é um marco importante no resgaste dos manuscritos e 

tem relevância clara no surgimento de diversos debates dentro do marxismo no período 

(sobre teoria do valor, do Estado, debates históricos etc.). Embora os textos dos 

Grundrisse não pareçam ter relevância tão acentuada para os debates sobre teoria da 

renda, é possível afirmar que a ampliação das possibilidades dos estudos teóricos posta 

pela leitura destes manuscritos nos estudos dos marxistas no ocidente em geral (e em 

especial no debate sobre a teoria do valor e do capital) constituíram o pano de fundo 

diante do qual o ressurgimento dos estudos sobre teoria da renda da terra se constituiu. 

No que diz respeito aos estudos sobre as “questões urbanas”, temática que ensejou a 

maior parte do debate sobre a teoria marxista da renda nos países industriais, embora 

existam obras importantes que remontem ao período anterior a 1968319, a ideia de que a 

geração formada no calor dos eventos deste ano vem depois a contribuir de forma 

decisiva para o desenvolvimento teórico parece igualmente válida. 

 

No caso do “sul global”, especialmente da América Latina, além dos aspectos 

mencionados anteriormente, o movimento de retomada do marxismo parece ter tido 

relação também com a influência do debate europeu sobre os “exilados” das ditaduras 

civil-militares que proliferaram no continente entre os anos 1960320 e meados dos 1980. 

Muitos ativistas de esquerda que foram forçados ao exílio retornaram nos anos 1980 

trazendo nas bagagens alguns anos de estudos marxistas na Europa, ferramentas que 

posteriormente seriam utilizadas para produzir novas e criativas análises da situação dos 

países latino-americanos dentro da economia mundial. 

 

6.1.2.1 - teoria da renda, questões urbanas e os críticos de Marx 
 

A retomada da teoria marxista da renda no que diz respeito aos estudos urbanos parece 

ter tido como período mais profícuo os 22 anos que vão de 1974 a 1996. Ao longo dos 

anos 1990 até o período atual, embora os estudos sobre temáticas urbanas dentro do 

quadro da teoria marxista da renda tenham permanecido um campo importante, a 

quantidade de trabalhos parece ter reduzido sensivelmente. 
                                                 
319 Este é o caso, por exemplo, do clássico Le Droit a la ville, de Henri Lefebvre (1968).  
320 Os golpes militares no Paraguai e na Guatemala ocorrem já em 1954, mas na maior parte dos países 
latino-americanos o estabelecimento dos regimes ditatoriais se deu entre 1962 (ano do golpe contra 
Frondizi na Argentina) e 1973 (ano dos golpes no Chile e no Uruguai). 
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O marco inicial aqui parece ter sido o surgimento de estudos empíricos nos primeiros 

anos da década de 1970 nos quais as categorias da teoria marxista da renda jogam um 

papel fundamental. Podem ser citados aqui trabalhos de Harvey (1974), Harvey & 

Chatterjee (1974) em língua inglesa, além de diversos trabalhos em língua francesa 

revisados por Scott (1976). Estes estudos estabeleceram os precedentes para trabalhos 

empíricos nos quais a questão da renda é central para a análise das questões da moradia 

e problemas urbanos diversos, e que teriam um desenvolvimento posterior em trabalhos 

como os de Ball (1983), King (1987), Krätke (1992), entre outros. 

 

Segundo Haila (1990), podem ser apontadas três fases distintas nesses estudos. Estas 

fases seriam: a) Fase do “consenso” nos anos 1970; b) Fase de transição no final dos 

anos 1970 e início dos 1980; c) A “encruzilhada”, uma situação de crise e ruptura no 

início dos anos 1990. 

 

Na fase de consenso teria ocorrido um retorno às ideias de Marx, uma crítica da 

abordagem neoclássica do tema e uma tentativa de desenvolver uma teoria da renda 

urbana a partir desse contraste. O “consenso” que emerge nesta fase seria sobre os 

conceitos de renda absoluta e renda de monopólio, que deslocam o conceito de renda 

diferencial como o centro das atenções, além disso, a renda é interpretada como um 

elemento pré-capitalista ou não capitalista dentro do modo de produção capitalista; A 

renda é vista como uma barreira ao processo de acumulação capitalista, e enquanto uma 

relação social (HAILA, 1990, p. 278). 

 

Na fase de transição (final dos anos 1970) surgem mudanças importantes: a renda 

diferencial é agora vista como algo mais complexo, e as diferenças entre as abordagens 

de Marx e de Ricardo para o tema tornam-se mais relevantes. Além disso, a renda passa 

a ser vista como algo interno ao capitalismo, o que levanta questões sobre seu papel. A 

renda deixa de ser apontada como uma barreira à acumulação capitalista e a busca por 

aspectos “positivos” ganha ênfase. Por outro lado, a visão dos proprietários de terra 

como constituintes de uma classe homogênea é substituída pela descrição de suas 

diversidades, e pelo questionamento do seu próprio status de classe (HAILA, 1990, p. 

282). 
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Na fase de ruptura (a “encruzilhada” dos anos 1990) surgiriam dois campos hostis nos 

estudos marxistas sobre renda: o primeiro enfatiza a necessidade de analisar situações 

concretas e torna-se cada vez mais cético quanto à possibilidade de desenvolvimento de 

uma “teoria geral da renda”; O outro campo enfatiza a importância de desvelar as leis 

gerais e de reformular a teoria da renda com o objetivo de construir uma apresentação 

dela que seja compatível com o capitalismo contemporâneo (HAILA, 1990, p. 284). 

 

Park (2014) relaciona o que chama de “estagnação prematura” (a partir dos anos 

1990321) dos estudos urbanos fundamentados na teoria marxista da renda à questão da 

aplicabilidade da teoria marxista da renda fundiária ao contexto urbano. Segundo Park, 

questões fundamentais como o estabelecimento da “mercadoria urbana” (o produto do 

capital no contexto urbano322, que ocuparia posição similar aos grãos no contexto 

agrário) e, em especial, a controvérsia sobre a pertinência e validade da teoria da renda 

absoluta e suas possíveis re-conceituações teriam dificultado a constituição de um 

terreno comum no qual teria se tornado possível o desenvolvimento posterior deste 

campo de estudos (PARK, 2014, p. 99-101). 

 

Por outro lado, a interpretação de Haila (1990) segundo a qual uma divisão dos estudos 

sobre teoria da renda em “dois campos” contrapostos nos anos 1990 teria levado à 

ruptura do campo é questionada por Kerr (1996). Kerr diverge da sistematização 

apresentada por Haila afirmando que, a seu ver, as três fases dos estudos urbanos 

mencionadas por ela teriam em comum “a rejeição ou apropriação indevida das 

categorias e do método de Marx, e por sua substituição por abordagens mais 

relacionadas com a aparência fenomênica das relações econômicas” (KERR, 1996, p. 

62-63). 

 

                                                 
321Em seu próprio trabalho, Haila inclina-se a defender um distanciamento do que considera um “viés 
dogmático” do apego à teoria para favorecer estudos mais centrados na análise histórica concreta, 
considerados “não-enviesados” (unbiased) (HAILA, 1990, p. 275-276), no que parece antecipar uma 
redução da importância dos estudos e aplicações da teoria da renda no período posterior, que dão lugar a 
trabalhos mais descritivos. 
322 A maioria dos estudos tende a localizar nos prédios e construções a mercadoria produzida pelo capital 
no contexto urbano (KERR, 1996). Entretanto, como visto anteriormente, esta posição não era 
comungada por Marx. Marx considerava que o principal aspecto da especulação urbana era a própria 
renda fundiária, sendo sua “produção” o principal objetivo da acumulação de capital dentro da 
especulação imobiliária (MARX, 1983, III-2, p. 237-238), posição também defendida por Kerr (1996). 
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De fato, Kerr parece ter razão no seguinte: ao observar as discussões teóricas, ou seja, as 

controvérsias sobre as categorias da teoria marxiana da renda e suas determinantes, o 

que se percebe é que desde os anos 1970 sua característica fundamental é que nelas se 

desenvolve uma série de críticas e tentativas de refutação de aspectos fundamentais da 

teoria marxiana da renda fundiária apontando para formulações diversas em sua 

substituição. Estas críticas, entretanto, não consistem em demonstrações da falta de 

coerência interna das proposições da teoria marxiana da renda, ou de sua inconsistência 

(forma como estas críticas se apresentam), mas consistem centralmente em 

demonstrações de que a teoria da renda da terra de Marx é irreconciliável com 

interpretações inadequadas de sua teoria do valor (sejam de tipo “fisiológico”, 

ricardianas, sejam do tipo que chamamos aqui de forma-valor), que informam tais 

críticas de forma explícita ou enquanto seus pressupostos. 

 

As questões criticadas na teoria da renda de Marx, num primeiro momento, não vão 

muito além da crítica original formulada por Bortkiewicz. A formulação segundo a qual 

o valor-trabalho (valor de mercado) das mercadorias agrárias não poderia constituir um 

limite para os seus preços de produção (seus PPm) reaparece já nos anos 1970 nos 

trabalhos de Clarke & Ginsburg (1976)323 e Edel (1976)324, e é retomada posteriormente 

por Ghosh (1985)325, Ball (1986)326 e Guidi (1997)327. Na discussão latino-americana 

sobre a teoria marxiana da renda esta crítica é desenvolvida principalmente por Bartra 
                                                 
323 “Marx's claim that we are dealing with monopoly rent if the price of the product exceeds its value is 
dubious” (CLARKE & GINSBURG, 1976, p. 71). 
324 “Why the definition of absolute rent is limited to sectors with a low organic composition of capital, 
and why absolute rent cannot drive prices above value, is one of the more obscure and debatable points in 
Marx” (EDEL, 1976, p. 105). 
325 “A related problem is that there is no reason why agricultural products should exchange at their value. 
If the rent is indeed a monopoly price, what limits it to the excess of value over price of production? [...] 
But then what determines value as the ceiling for the rise in rents? Marx suggested that international trade 
would provide such a limit. International trade would set constraints on the 'monopoly' price of 
agricultural commodities, but once again, there is no reason why such constraints should coincide exactly 
with the domestic value (in terms of embodied labour time) of the commodity. Thus Marx was unable 
satisfactorily to explain the existence or determination of absolute rent” (GHOSH, 1985, p. 74). 
326 “It is in relation to market price that the mechanism by which AR is appropriated can be seen. 
Landowners refuse to let their land at no rent. So if DR = 0 on that land the owner will hold the land idle 
until the market price rises sufficiently to generate surplus profits on that land to pay the rent (i.e. AR). 
Landowners can do this as they can control the supply of the agricultural commodity by withholding land 
from cultivation until a rent is paid. The significance of this withholding effect, and therefore the size of 
AR, will depend on the control by landowners over land than can be used for cultivation and the state of 
the market (rising, static or falling prices). The difference between PoP and value has no influence on this 
mechanism; value as an upper limit is a total irrelevance” (BALL, 1986, p. 167). 
327 “The reasons advanced by Marx to justify his assumptions lack logical consistency and empirical 
evidence: there seems to be no reason why, if rent is not a purely differential revenue (as it is in Ricardian 
theory), it should stick to the level of absolute rent instead of rising to a purely monopolistic price (as 
Adam Smith had already suggested)” (GUIDI, 1997, p. 75). 



342 
  

(2006)328. Poucos argumentos novos são fornecidos contra a possibilidade desta 

limitação. Os pontos fundamentais, aqui, seguem sendo a rejeição de uma “lei do valor 

original” (uma situação histórica original na qual os preços das mercadorias seriam 

regulados sem a mediação dos preços de produção), e a rejeição de que o valor-trabalho 

siga tendo qualquer influência direta nos preços, de forma a permitir a existência ou a 

permanência de tal limite. 

 

Algumas destas críticas da teoria da renda fundiária de Marx, entretanto, aceitam a 

possibilidade de que a explicação da teoria da renda absoluta esteja certa para quando os 

preços de produção (PPm) das mercadorias agrárias (ou outro tipo de mercadoria de um 

setor gerador de renda) estiver abaixo do seu valor (de mercado), mas rejeitam que o 

valor constitua um limite para os preços de produção. Este é o caso, por exemplo, de 

Ball (1986), que defende que a teoria da renda absoluta de Marx explicaria esta 

modalidade de renda sempre que os preços de produção sejam inferiores ao valor, mas 

que no caso dos preços de produção superarem os valores então tal renda constituiria 

uma forma de renda monopolista, a qual Ball chama de “renda de monopólio tipo II” 

(BALL, 1986, p. 168). Outros autores que desenvolvem argumentos parecidos são 

Ramirez (2009), que defende que a renda absoluta se “transformaria” em renda 

monopolista quando os preços de produção superassem o valor das mercadorias 

(RAMIREZ, 2009, p. 85-86); e Economakis (2003), que defende que a renda fundiária, 

característica de uma situação na qual a composição do capital na agricultura superou a 

composição média e, logo, não poderia ser explicada pelo excedente do valor sobre os 

preços de produção, seja chamada de “renda política”, por ser derivada do poder dos 

proprietários de terra e de sua influência sobre o Estado para evitar regulamentações que 

limitem sua capacidade de especular com o preço da terra (ECONOMAKIS, 2003, p. 

345-347). No debate latino-americano sobre renda agrária, este mesmo tipo de posição 

aparece na obra de Carrera (2017), que defende que este tipo de renda percebida pelos 

capitais que operam nas piores condições (piores terrenos) e que determinam os preços 

                                                 
328 “Sin embargo, [Marx] no ha demostrado que la medida de la renta deba ser igual o menor a la 
diferencia entre el precio de producción y el valor en tanto que tampoco ha dilucidado el mecanismo por 
el cual los precios agrícolas pueden coincidir con los valores o cuando menos tienden a coincidir con ellos 
y no pueden superarlos. Para ello no basta demostrar que el terrateniente puede “poner trabas a la 
regulación de la producción por obra del capital”, sino que sería necesario probar que la propiedad 
terrateniente es capaz de impedir que el capitalismo modifique la regulación de la producción y la 
circulación con base en unas presuntas leyes mercantiles simples, además de demostrar que éstas son 
históricamente originarias” (BARTRA, 2006, p. 142). 
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agrários, um tipo de renda que, em condições “normais” (composição do capital agrário 

mais baixa do que a do capital social médio), seria explicado conforme a teoria da renda 

absoluta de Marx, em condições nas quais a composição do capital agrário superou a 

composição do capital social médio (o que o autor opina ser o caso da agricultura 

capitalista contemporânea) seria explicado pelos preços de monopólio, numa forma de 

renda chamada pelo autor de “renda de monopólio simples” ou “renda simples de 

monopólio absoluto” (CARRERA, 2017, p. 47-80). 

 

O ponto de Kautsky segundo o qual a composição do capital na agricultura não seria 

mais baixa do que a composição do capital social médio também foi desenvolvido neste 

período no sentido de uma crítica mais abrangente à teoria da renda absoluta de Marx. 

Edel (1976) afirma que o único argumento lógico que Marx produz em defesa da teoria 

da renda absoluta (e da composição mais baixa do capital na agricultura) ocorreria se a 

agricultura fosse o único setor cuja composição estivesse abaixo da composição do 

capital social médio, caso em que qualquer elevação da composição do capital agrário 

levaria a uma situação de ausência de trabalho vivo suficiente para gerar o mais-valor 

relacionado à renda (Edel, 1976, pp. 105-106)329. Argumento semelhante é defendido 

por Howard & King (1985, p. 147-148), e desenvolvido substancialmente por Campbell 

(2002). Segundo Campbell: 
[…] Marx gains nothing by positing a relatively low agricultural organic 
composition of capital. If the price of agricultural output is above the price of 
production, whether it is below or above value makes no difference. In either 
case, it is a price established against and in spite of the competitive pressure 
to equalize the rate of profit. In both cases also, price is ‘independent of 
value’ in the sense that Marx does not avoid having to appeal to supply and 
demand to explain it. He grants that a price below or equal to value but above 
price of production is a ‘monopoly price’ but distinguishes this from a 
‘genuine monopoly price’, one that is above value as well as price of 
production. From the standpoint of the forces that establish price, however, 
this is a distinction without a difference. The whole problem –of the organic 
composition of capital and of different kinds of monopoly price – arises 
because Marx wants to keep rent from being ‘an element independent of its 
[the commodity’s] value’ (1894: 892). This, however, is Ricardo’s problem. 
It is a condition imposed on the explanation of rent by Ricardo’s theory of 
value; it should never have become an issue for Marx. Maintaining that the 
price exceeds the value of agricultural output would not undermine Marx’s 
version of the theory of value (although it would undermine Ricardo’s); it 
would just mean that the agricultural sector withdraws from rather than 
contributes to the pool of surplus-value that all capital shares. Appealing to 

                                                 
329Fica claro aqui que, implicitamente, Edel supõe que os capitais que operam na agricultura também 
entram na formação da taxa geral de lucros, ao contrário do que indica o fato de que o “nivelamento” da 
lucratividade agrária se dê pela via da apropriação do sobrelucro pelos proprietários de terra (ou seja, Edel 
abstrai a existência da propriedade privada da terra), e não apenas pela movimentação dos capitais em 
busca de maiores lucratividades. 
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supply and demand does not contradict value theory either. Marx is not 
bothered by it when he explains the division of surplus-value between 
interest and profit of enterprise by the supply and demand for money-capital 
(CAMPBELL, 2002, p. 242-243). 
 

O centro do argumento aqui é que não haveria diferença real que justifique a distinção 

entre a renda absoluta (quando os preços estão dentro dos limites do valor-trabalho) e a 

renda monopolista (quando os preços ultrapassam o valor-trabalho), dado que, na 

opinião de Campbell, em ambos os casos seria necessário recorrer à determinação pela 

relação oferta-demanda, embora a autora reconheça que num caso o setor agrário 

contribuiria e no outro retiraria mais-valor do aprovisionamento (pool) comum da 

formação da taxa geral de lucros. 

 

Na discussão latino-americana posição similar é defendida por Carrera (2017), que 

questiona a possibilidade de que a composição do capital nos setores agrários seja 

inferior à média social. Carrera busca demonstrar com dados estatísticos que isso não 

seria possível330 (CARRERA, 2017, p. 60-79). 

 

Outro tipo de crítica à teoria da renda fundiária de Marx é o que aponta a possibilidade 

de que o modo de produção capitalista venha a superar a necessidade da existência da 

propriedade da terra, e com isso eliminar completamente a renda fundiária. Este tipo de 

crítica, que aparece originalmente no trabalho de Tribe (1977)331, defende que Marx não 

teria sido capaz de demonstrar com sua teoria da renda a necessidade da propriedade 

privada da terra, teorizando a questão da renda a partir de determinadas relações de 

propriedade que são vistas como mero resultado histórico, mero “acidente”, e de uma 

forma na qual a “necessidade” da propriedade privada da terra não é demonstrada, ou 

seja, não é resultado da teoria. Tribe, que também rejeita a teoria da renda absoluta 

qualificando-a como “não-trabalhável” (unworkable332), propõe que seria melhor se 

Marx não tivesse considerado a terra como algo que tem preço, mas não tem valor e 

apenas considerasse como mercadoria tudo aquilo que é comprado e vendido, o que 

seria impossível para Marx apenas por preciosismo teórico (TRIBE, 1977, p. 69-80). 

                                                 
330 A demonstração de Carrera, entretanto, expressa limitações importantes e não seria válida do ponto de 
vista da leitura da teoria da renda fundiária apresentada aqui. Este ponto, bem como o argumento de 
Carrera sobre a relação entre a renda agrária e a dependência latino americana, serão analisados de forma 
aprofundada adiante (seção 6.1.2.2). 
331 Tribe, entretanto, parece ter buscado inspiração nos trabalhos da chamada antropologia marxista 
francesa, em especial nos trabalhos de Rey (1973).  
332 A referência aqui é ao trabalho de Rey (1973, p. 25). 
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Este mesmo tipo de critica foi desenvolvido por Guidi (1997), que questiona em que 

medida a propriedade da terra (e, logo, a renda) seriam ainda um pressuposto do 

movimento do capital no capitalismo contemporâneo. A conclusão de Guidi é que, quer 

tenha sido assim ou não nos “primórdios” do modo de produção capitalista, isto não 

seria mais verdade na contemporaneidade (GUIDI, 1997, p. 86). 
 

De qualquer maneira, é possível afirmar que em todos os casos mencionados até aqui a 

teoria da renda de Marx é apontada como inadequada por sua suposta inconsistência 

(interna ou em relação à teoria do valor), ou então inadequada à maior parte dos setores 

geradores de renda no capitalismo contemporâneo (seja agricultura, mineração, 

extrativismo ou setores relacionados à construção imobiliária) dado que em quase todos 

os casos a composição do capital (supostamente) superaria a composição do capital 

social médio. Ao mesmo tempo, em geral os críticos apontam como alternativa o 

retorno a alguma forma de teorização sobre a renda de tipo buchaniano, ou seja, uma 

que considere a renda fundiária como resultado de preços de monopólio (aumento de 

preços resultante da redução da oferta abaixo dos níveis da demanda). 

 

Exceções que devem ser mencionadas aqui, na medida em que constituem críticas de 

natureza diversa, estão nos trabalhos de Ghosh (1985), Economakis (2003) e Silva 

(1981). 

 

Ghosh rejeita tanto a teoria da renda absoluta de Marx quanto o limite do valor para os 

preços de produção, em termos similares aos críticos anteriormente mencionados 

(rejeição da “lei do valor original”, da relevância do valor para os preços, etc.), mas 

defende em seu lugar um retorno à visão ricardiana segundo a qual toda renda fundiária 

seria resultado de alguma forma de renda diferencial. Ghosh defende que a explicação 

da renda fundiária nos piores terrenos surgiria através da forma descrita por Marx como 

a “renda diferencial no pior terreno”, o que Ghosh entende (a nosso ver, 

equivocadamente) como uma possibilidade de renda distinta da renda absoluta 

(GHOSH, 1985, p. 73-75). Ghosh chama esta modalidade de renda nos piores terrenos 

de “renda pré-capitalista”, dado que sua determinação estaria relacionada ao excedente 

sobre o lucro médio (buscado pelo arrendatário capitalista) constituído por um mínimo 

de renda equivalente ao montante pago por produtores camponeses (numa produção 

pré-capitalista) aos proprietários de terra, caso fossem esses camponeses e não um 
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produtor capitalista a arrendá-las. Como os camponeses não buscam lucro, mas apenas 

subsistência, a produção capitalista, com suas técnicas e organização superior, precisaria 

ser capaz de obter um excedente superior que seja capaz, além de cobrir a taxa usual de 

lucro, também esse montante mínimo devido pelos camponeses aos proprietários de 

terra. No caso de Ghosh, portanto, ao invés de um retorno a Buchanan, temos um 

retorno a Ricardo, combinado com a atribuição das contradições do processo a 

resquícios de modos de produção pré-capitalistas, à maneira difusionista333. 

 

Economakis (2003) centra sua crítica à teoria da renda absoluta (além dos aspectos já 

mencionados) nos efeitos do aumento da composição do capital sobre a taxa de mais-

valia. Argumenta que se a composição do capital na agricultura fosse mais baixa do que 

na indústria (o que decorreria do fato de ser mais baixa do que a do capital social 

médio), então seria impossível considerar a mesma taxa de mais-valia para a indústria e 

para a agricultura. O argumento é que os aumentos da composição implicariam em 

aumentos de produtividade, e estes, por sua vez, numa elevação da taxa de mais-valia 

dentro dos setores. Economakis baseia sua crítica à teoria marxiana da renda absoluta 

neste aspecto. 

 

Cabe mencionar aqui também a formulação presente no trabalho de Silva (1981). Silva 

desenvolve uma reconceituação sofisticada da teoria da renda fundiária na qual toda a 

renda (todo o sobrelucro, que ele chama de “lucro suplementar”) é determinada de 

conjunto, sendo igual a todo sobrelucro apropriado que supera a taxa geral de lucros (no 

que ele chama de determinação geral da renda). Esta determinação geral da renda estaria 

fundamentada num tipo de determinação quantitativa do valor na qual a demanda (a 

quantidade demandada de valores de uso – considerada como dada) joga um papel 

constitutivo e pode influir na magnitude do valor. Ao mesmo tempo, isto implicaria 

numa divergência entre a taxa de mais-valia nos setores agrários e a taxa de mais-valia 

geral (SILVA, 1981, p. 129-130). 

 

Em todos os casos, a grande diferença entre essas críticas e aquela apresentada 60 anos 

antes por Borktkiewicz é que os críticos mais recentes de Marx não a apresentam como 

                                                 
333Sobre as interpretações difusionistas de Marx, ver adiante (p. 360). Uma abordagem aplicada, que do 
ponto de vista da teoria da teorização sobre a renda absoluta (ou renda nos piores terrenos) é similar à de 
Ghosh é a que aparece no trabalho de Patnaik (1983). 
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parte de um questionamento global da teoria marxiana, mas como uma crítica específica 

de sua teoria da renda. Entretanto, é possível mostrar que a maior parte delas tem 

origem nas particularidades das leituras dos críticos da teoria do valor (e do capital)334. 

 

Toda esta miríade de contestações da teoria da renda fundiária de Marx encontrou 

diversas respostas em sua defesa. Entre estas, as mais relevantes discussões dessas 

críticas nas quais se buscou mostrar a validade da teoria marxiana apareceram nos 

trabalhos de Murray (1977; 1978) e Fine (1986) e, mais recentemente, em Fratini (2018) 

e Sandemose (2018). 

 

Nos casos de Murray e Fine, seus trabalhos tem em comum o fato de que, buscando 

defender a teoria da renda fundiária de Marx de seus críticos, estes autores 

desenvolveram uma leitura da teoria da renda que se aproxima muito daquela exposta 

por Marx nas Teorias da mais-valia, na qual os preços das mercadorias produzidas nos 

setores geradores de renda são determinados pelo valor-trabalho das mesmas. 

 

Murray parte de uma distinção importante: a de que o objetivo da teoria da renda 

fundiária de Marx é analisar a renda enquanto forma do valor, ao mesmo tempo 

criticando as análises dessa forma produzidas pela economia política. Rejeita, portanto, 

interpretações segundo as quais a teoria da renda teria preocupações quantitativas, 

morais ou (centralmente) estratégicas para a revolução proletária (MURRAY, 1977, p. 

102). No que diz respeito à teoria da renda absoluta, Murray defende que ela é a 

consequência direta da teoria marxista do valor e de sua forma de compreender a 

mediação posta pelos preços de produção335. Murray, entretanto, defende que a 

possibilidade de existência de um sobrelucro agrário nos piores terrenos (capitais que 

operam nas piores condições) depende de que as mercadorias agrárias tenham seus 

preços determinados pelo seu valor-trabalho (MURRAY, 1977, p. 109-110). Defende 

que isso ocorreria de fato porque, em primeiro lugar, as mercadorias agrárias eram 

                                                 
334 Este será o objetivo da seção seguinte (6.2). Este aspecto já foi ressaltado anteriormente, ainda que em 
outros termos, por Fine (1986): 
“[...] (If) Marx has a coherent theory of rent rooted in his analysis of capital - then those interpretations of 
Marx's rent theory that reject his analysis of capital must do so at a level other than that simply 
concerning rent alone. As it were, to reject Marx's theory of capital is to reject his theory of rent, and his 
theory of rent cannot be represented by appending an interpretation of it to an alternative theory of 
capital” (FINE, 1986, p. 175). 
335 “It is clear that absolute rent is an unambiguous theoretical consequence of Marx’s argument on value, 
and particularly of his method of transforming values into prices” (MURRAY, 1977, p. 107). 
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trocadas por seus valores (em determinado momento histórico nos primórdios do modo 

de produção capitalista) e, em segundo lugar, porque o papel econômico da propriedade 

da terra, na medida em que permite que os sobrelucros sejam reduzidos pela via da sua 

apropriação enquanto renda, não permitiria a formação de preços de produção na 

agricultura (MURRAY, 1977, p. 110-111). Segundo Murray: 
Prices proportional to values rule as the result of the establishment of 
sustained (rather than accidental) trading relations, the production by both 
trading partners of commodities in the required proportions, and the absence 
of accidental monopolies. Demand will determine the quantities produced, 
socially necessary labour time the price at which they are sold (MURRAY, 
1977, p. 110-111). 
 

Assim, fica explícita a leitura de Murray na qual a determinação direta dos preços 

agrários (ou dos setores geradores de renda em geral) pelo valor-trabalho das 

mercadorias substitui a determinação pelos preços de produção. Além disso, outro 

aspecto fica também claro aqui: a demanda pelas mercadorias agrárias aparece de forma 

independente do movimento do valor, um aspecto que Murray compartilha com os 

críticos da teoria marxista da renda. 

 

Dois aspectos adicionais da leitura de Murray da teoria da renda fundiária são dignos de 

nota: sua visão sobre a determinação da renda absoluta urbana e mineira e sua visão 

sobre o caráter necessário da propriedade privada da terra dentro do modo de produção 

capitalista. Em relação ao primeiro aspecto, Murray defende que a determinante da 

renda absoluta na mineração (e demais setores onde a composição é alta – caso da 

construção nos terrenos urbanos) é a renda absoluta obtida na produção dos principais 

produtos agrários. Se o pagamento do arrendamento não cobrir essa quantia, então a 

terra não seria arrendada para ser utilizada na mineração (ou por prédios), mas na 

agricultura. Trata-se de uma visão interessante, que permitiria explicar a possibilidade 

da renda absoluta mesmo em setores cuja composição dos capitais reguladores supera a 

composição do capital social médio. Em relação ao segundo aspecto, Murray aponta o 

surgimento da propriedade “moderna” (privada) da terra enquanto condição para a 

própria existência do capitalismo, na medida em que apenas nesta configuração estaria 

garantida a separação entre produtores e meios de produção336. Com a constituição do 

                                                 
336 Murray ressalta a separação da terra enquanto elemento da produção da terra enquanto relação de 
propriedade estaria na base de um revolucionamento de sua forma de utilização: enquanto nas relações 
“tradicionais” o proprietário de terras busca acumular homens em suas terras e sob o seu comando (para 
trabalhar e guerrear), sob relações capitalistas o movimento é o oposto, o de expulsar os trabalhadores de 
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modo de produção capitalista esta condição se transformaria num entrave (ainda que 

relativo) ao seu desenvolvimento337, ao mesmo tempo em que permanece sendo 

condição para a sua existência enquanto modo de produção (MURRAY, 1977, p. 113-

115). 

 

O trabalho de Fine (1986) também visa defender a teoria da renda fundiária de Marx das 

críticas mencionadas anteriormente. Fine parece seguir Murray na visão de que os 

preços agrários seriam determinados de forma direta pelo valor (embora não o faça 

explicitamente338). Defende, assim como Murray, a possibilidade de uma “lei do valor 

original”, uma situação inicial na qual os preços das mercadorias foram determinados de 

forma direta pelos seus valores-trabalho, situação que posteriormente foi superada com 

a formação da taxa geral de lucros na indústria, processo que na agricultura é 

obstaculizado pelo papel da propriedade privada da terra (FINE, 1986, p. 146-149). 

 

O aspecto distintivo, entretanto, da leitura de Fine da teoria da renda é sua explicação 

peculiar para a origem e a determinação do nível da renda absoluta: ela estaria 

relacionada com a expansão da produção agrária para novos terrenos, em oposição à 

expansão da produção pela via do aumento dos investimentos nos terrenos já utilizados 

na produção. Para que ocorra a expansão para novos terrenos, o investimento nestes 

terrenos deve ser mais vantajoso, ou seja, deve permitir um preço de produção 

individual mais baixo do que seria o caso se o investimento adicional se desse num 

terreno já utilizado. Sendo assim, a relação que Fine está analisando é entre a produção 

de mais-valor no caso de uma expansão extensiva, contra a produção de mais-valor no 

caso de uma expansão intensiva. Ambas limitam uma à outra. Entretanto, como a 

expansão intensiva é desincentivada pelo fato de que ao final dos contratos de 

arrendamento o proprietário da terra tende a se apropriar dos investimentos realizados 

                                                                                                                                               
seus domínios, o que ao mesmo tempo permite a criação do moderno proletariado nas cidades 
(MURRAY, 1977, p. 113). 
337 “Yet as an institution modern landed property had a contradictory relation to capital. For the monopoly 
necessary to exclude wage workers from the land was also a monopoly against capital. They cannot be 
separated. Landed property, developed as an ally, becomes a charge on capital. With an industrial 
proletariat established, it is the aspect of the negative charge which becomes dominant” (MARX 
[Grundrisse] apud MURRAY, 1977, p. 115). 
338 É possível deduzir essa posição na leitura de Fine a partir de suas conceituações das categorias preços 
de produção e preços de mercado: Para Fine os preços de mercado são iguais à soma entre preços de 
produção e renda absoluta, ao mesmo tempo em que os valores de mercado se igualam à soma entre renda 
absoluta e preços de produção – o que indica uma igualdade entre preços de mercado e valor de mercado 
(FINE, 1986, p. 131-132). 
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pelo arrendatário, ou ao menos de parte deles, então muitas vezes uma expansão 

extensiva pode ser escolhida em detrimento de uma intensiva que a princípio seria mais 

vantajosa em termos da “produtividade” do investimento apenas, mas que se torna 

menos vantajosa em função da apropriação futura dos investimentos pelo proprietário 

da terra. A diferença entre o movimento real e sua alternativa não escolhida, ou mais 

precisamente a diferença entre os adicionais de mais-valor produzidos em cada caso 

diante da menor elevação da composição do capital que o caso mais favorável permite 

(o caso mais favorável, aquele que é escolhido, é o que permite o maior adicional de 

mais-valor, o que favorece situações onde a composição do capital cresce menos – em 

outras palavras: a opção escolhida elevaria menos a composição do capital, que levaria a 

uma elevação relativamente menor do capital constante em comparação ao capital 

variável), corresponderia então à renda absoluta. Esta circunstância levaria a uma 

situação dinâmica, a um movimento, no qual o crescimento da composição do capital na 

agricultura é sempre mais lento do que na indústria (setores não geradores de renda), e 

esta diferença é sempre apropriada como renda absoluta. É apenas neste sentido, do 

movimento comparativo da composição do capital, que a renda absoluta dependeria de 

uma composição do capital na agricultura mais baixa do que na indústria (FINE, 1986, 

p. 131-136). 

 

Desta forma a defesa de Fine da teoria da renda se baseia nestes pontos: a) determinação 

dos preços agrários pelo valor-trabalho; b) explicação da origem e do nível da renda 

absoluta pela relação entre a produtividade dos investimentos adicionais nos novos 

terrenos em face daquela observada nos terrenos já utilizados; c) explicação da menor 

composição do capital na agricultura em face do capital social médio pelo mesmo 

caminho. Esta “teoria da renda absoluta” de Fine, além de distinta da explicação de 

Marx é, também, mais limitada, já que não permitiria, por exemplo, a possibilidade de 

explicar a renda absoluta na ausência de novos terrenos não utilizados na produção 

(caso em que, para Fine, a renda absoluta deixaria de existir). Entretanto, a descoberta 

desta preferência pela expansão “extensiva” na agricultura relacionada à interação entre 

os distintos tipos da renda diferencial, embora a nosso ver não seja capaz de explicar a 

renda absoluta como propõe Fine, é uma contribuição original interessante deste autor, 

dado que ela pode ser encontrada apenas enquanto sugestão na obra de Marx339. 

                                                 
339 A referência aqui é aos trechos nos quais Marx discute a relação dialética entre as distintas formas de 
renda diferencial, e sua limitação mútua (ver seção 5.4). 
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Já Fratini (2018) e Sandemose (2018) realizaram defesas recentes de aspectos pontuais 

da teoria da renda de Marx contra seus críticos. Fratini centra seu esforço na 

demonstração de que a renda absoluta conforme teorizada por Marx é 

fundamentalmente distinta da noção de renda de monopólio. Para Fratini, haveria duas 

diferenças fundamentais entre os dois tipos de renda: Em primeiro lugar, a renda 

absoluta constitui um excesso do valor sobre preço de produção na agricultura, 

produzida internamente, enquanto a renda de monopólio teria sua origem em outros 

setores (através de uma elevação dos preços posta pela oferta reduzida); Em segundo 

lugar, no caso da renda absoluta uma vez tendo sido paga a renda o capitalista pode 

produzir o quanto for necessário para atender a demanda solvente, ou seja, o obstáculo 

que originou a renda seria removido, sendo estabelecidas condições concorrenciais; Na 

renda monopolista, mesmo depois de paga a renda, o obstáculo que impede o 

estabelecimento de condições concorrenciais permaneceria (FRATINI, 2018, p. 20-21). 

A defesa de Fratini da teoria da renda absoluta de Marx então se restringe ao seguinte 

ponto: mesmo que os críticos estivessem certos quanto à inexistência de um limite do 

valor (de mercado) sobre os preços de produção na agricultura, a segunda diferença de 

natureza entre renda absoluta e renda de monopólio permaneceria (FRATINI, 2018, p. 

21-22). 

 

Sandemose (2018) faz um resgate mais amplo da teoria marxista da renda. Aponta, 

corretamente, a limitação das leituras que veem a determinação direta dos preços 

agrários pelo valor-trabalho das mercadorias (e não pelos preços de produção de 

mercado, como Marx defende em O Capital). Sandemose aponta que a referência ao 

surgimento de um “falso valor social” na agricultura não significa que Marx entenda 

que o valor seja produzido nos setores geradores de renda pelo critério da média do 

valores individuais (como ocorre nos demais setores), mas apenas que em comparação 

com o que ocorre na indústria, na agricultura haveria um valor “a mais” que não 

existiria se a determinação quantitativa do valor ocorresse de forma idêntica. Neste 

caso, o “sobrelucro artificial” persiste na agricultura (não é temporário), e sem ele não 

seria possível garantir o pressuposto de igualdade entre oferta e demanda efetiva 

(SANDEMOSE, 2018, p. 58-59). 
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Sandemose rejeita também as críticas que aceitam a possibilidade da “transformação” 

da renda absoluta numa renda monopolista sempre que os preços de produção 

ultrapassem o valor das mercadorias340 (ou seja, que rejeitam o limite do valor para os 

preços de produção), afirmando que neste caso a renda desapareceria por completo, e 

que estes críticos não considerariam o efeito do aumento da composição do capital na 

própria oferta de mercadorias agrárias341 (SANDEMOSE, 2018, p. 66-69). 

 

Outro aspecto desenvolvido de forma interessante por Sandemose é a questão da 

“necessidade” da propriedade da terra para o modo de produção capitalista. O 

surgimento da propriedade “moderna” da terra, ou seja, da propriedade privada de uma 

terra sem vassalos, sem pessoas, é ao mesmo tempo fundamental para o surgimento do 

proletariado moderno, mas também para a própria renda fundiária capitalista. 

Sandemose busca ressaltar a importância do surgimento da propriedade moderna, e com 

ele da renda absoluta, enquanto parte fundamental do capitalismo. O capitalismo não 

pode existir sem essa forma de propriedade, na medida em que a livre utilização da terra 

entraria em contradição com a necessidade de formação permanente de uma classe 

trabalhadora sem outra forma de sobrevivência que não seja a venda de sua força de 

trabalho. Mesmo onde a propriedade da terra não assumiu a forma “tudoriana” inglesa, 

ou seja, a forma de grandes propriedades e arrendamentos em larga escala viabilizada 

pela expulsão em massa das pessoas do campo como, por exemplo, as formas 

predominantes na Europa continental (pequena propriedade etc.), também expressam o 

caráter privado da propriedade privada da terra (e, logo, da renda absoluta) como uma 

característica necessária do capitalismo, ainda que seu desenvolvimento possa assumir 

formas mais mediadas. Mesmo nesses casos intermediários o capital ainda atua como 

“mediador ativo” (ou meio ativo, ou intermediário ativo), e formação do proletariado 

por um lado, e da propriedade da terra por outro são ao mesmo tempo seus pressupostos 

e o resultado de seu desenvolvimento (SANDEMOSE, 2018, p. 83-87). 

 

Por fim é preciso mencionar as consequências das críticas contra a teoria da renda de 

Marx do ponto de vista da origem das distintas formas de renda. Em geral, para os 

                                                 
340 Casos de trabalhos como os de Ball (1986), Economakis (2003), Ramirez (2009) e Carrera (2017). 
341 “[...] a rising organic composition in the total agricultural capital will as a rule signify a rise in the 
volume of goods from this “sector” in its totality, even with an expanding population. A fall in prices of 
agricultural goods can well follow, hindering absolute rent on the worst soil” (SANDEMOSE, 2017, p. 
69). 
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defensores das teorizações da renda como resultado de preços de monopólio, todas as 

formas relevantes de renda são geradas fora do setor agrário, de modo que o setor 

agrário seria receptor de valores-trabalho (mais-valor) produzidos no setor industrial. A 

exceção são as teorizações “forma-valoristas”, nas quais existiria uma identidade entre 

produção e apropriação de valor (em especial a formulação de Silva [1981]), de modo 

que quaisquer contradições entre sua produção e apropriação se restringiriam ao seu 

aspecto intersetorial (renda diferencial), sendo toda a renda gerada de forma interna ao 

setor agrário. Na teoria de Marx, conforme a leitura apresentada anteriormente342, 

embora exista a possibilidade de que parte do mais-valor apropriado como renda na 

agricultura seja produzida externamente (no caso de preços monopolistas e de parte da 

renda diferencial que supere o valor-trabalho total produzido no setor agrário), a regra é 

a da produção interna do mais-valor apropriado como renda, podendo inclusive o setor 

agrário transferir mais-valor para a indústria, sempre que a apropriação total de lucros e 

renda for inferior à totalidade do mais-valor produzido. 

 

6.1.2.2 - Renda fundiária e dependência 
 

Na subseção anterior, foram abordadas as controvérsias em torno às leituras e críticas da 

teoria marxista da renda, bem como os debates em torno à sua aplicação no contexto da 

discussão das questões urbanas, em especial no debate anglófono do tema. Nesta 

subseção, o objetivo será analisar brevemente as questões teóricas que emergiram numa 

outra aplicação relevante da teoria marxista da renda: aquela que busca relacionar a 

renda fundiária agrária com a condição de dependência e (ou) subdesenvolvimento dos 

países do “sul” global (América Latina, África e partes da Ásia) na economia mundial 

capitalista. 

 

É possível traçar a origem dos estudos que relacionam a questão do desenvolvimento e 

subdesenvolvimento na economia mundial e a renda fundiária até os anos 1920, com os 

trabalhos do economista soviético Isaak Dashkovsky (1891-1972). Dashkovsky 

publicou na revista Pod Zramenem Marxizma (sob a bandeira do marxismo), revista de 

filosofia e teoria social e econômica vinculada ao Partido Comunista da URSS, três 

artigos em série onde busca deduzir uma concretização internacional das teorias do 

                                                 
342Ver seção 5.6. 
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valor e da acumulação de Marx intitulados “sobre a teoria do desenvolvimento do 

mercado mundial e da economia mundial”, e “intercâmbio internacional e lei do valor” 

(partes 1 e 2), todos de 1927. Partindo de uma teorização sobre as relações desiguais (do 

ponto de vista do valor-trabalho) de intercâmbio no mercado mundial, bem como dos 

reflexos das exportações de capitais, Dashkovsky apontava em suas conclusões para 

uma tendência de estratificação da economia mundial capitalista decorrente de uma 

tendência de aumento da renda fundiária agrária em detrimento dos lucros industriais 

nos países “atrasados” (DASHKOVSKY, 1927). 

 

Esta possibilidade de atribuição de um papel relevante da renda fundiária no processo 

de desenvolvimento das economias nacionais ou na sua maneira peculiar de 

interconexão com a economia mundial voltou a ser desenvolvida com força a partir dos 

anos 1970, sendo possível observar uma ampliação significativa na última década. 

Exemplificam estes estudos as diversas tentativas de teorização original sobre o papel 

da renda fundiária na conformação de uma estratificação na economia mundial 

(HIGGINBOTTOM, 2014) e sobre as formas peculiares assumidas pelo mais-valor no 

caso da renda mineira (NWOKE, 1984) e petroleira no mercado mundial (BINA, 1989), 

os estudos diversos baseados em tentativas de medição empírica das categorias da teoria 

da renda fundiária (BINA, 1989a; 2013; HONG & GE, 2005; GRINBERG, 2015; 

MAITO, 2017; 2018; FITZSIMONS, 2019), ou sobre a relação entre a apropriação de 

renda e certos aspectos da dependência ou subdesenvolvimento (FLICHMAN, 1977; 

MARGULIS, 1979; CARCANHOLO, 1982; 1984; 2013; PATNAIK, 1983; ARCEO, 

2003; PURCELL, 2016; OSORIO, 2017; CARRERA, 2017), bem como as 

extrapolações mais gerais apontando suas implicações para as formas e configurações 

particulares assumidas pelo capitalismo contemporâneo (PAULANI, 2016; PURCELL 

et al, 2019). 

 

Uma revisão abrangente de toda essa literatura ultrapassaria em muito os limites desse 

estudo. Entretanto, no que se refere em particular à questão da relação entre a condição 

periférica (em especial no caso latino-americano) e renda fundiária, é possível apontar a 

existência de dois caminhos principais para o desenvolvimento da relação entre estes 

processos: o primeiro busca compreender a relação entre a renda fundiária e a condição 

periférica (dependência e / ou subdesenvolvimento) como um desenvolvimento da 

teoria do valor-trabalho em níveis de abstração mais concretos. Este tipo de estudo, que 
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apresenta uma relação estrita com a vertente marxista da teoria da dependência, teve 

nos trabalhos de Carcanholo (1982; 1984; 2013) sua principal expressão. O segundo 

caminho tem como característica fundamental a adoção da categoria renda da terra 

como ponto de partida da análise da especificidade dos subdesenvolvidos 

(caracterizados como “países atrasados”, ou “ricos em recursos”), e tem como sua 

principal expressão os trabalhos de Carrera (2006; 2017). 

 

No primeiro caso, os estudos que desenvolvem a relação entre renda fundiária e a 

condição periférica ou a dependência como uma concretização (ou concreção) dos 

níveis de abstração da teoria do valor-trabalho aparecem como um desenvolvimento da 

vertente marxista da teoria da dependência. Teoria da dependência se refere em geral a 

duas correntes interpretativas distintas das condições peculiares da periferia do sistema 

capitalista, uma weberiana343 e outra marxista. A corrente marxista da teoria da 

dependência constitui-se principalmente344 a partir dos trabalhos de Marini (1973; 

1973a), Dos Santos (1970) e Bambirra (1977). Aqui o desenvolvimento é visto (no 

sentido dado por Marx345) como processualidade, como ampliação da complexidade do 

movimento e das manifestações das leis internas dos fenômenos, e não como uma 

evolução do pior ao melhor. O desenvolvimento histórico sob o modo de produção 

capitalista é visto assim enquanto uma historicidade onde as suas (mesmas) leis internas 

se manifestam de formas distintas em períodos históricos diferentes de acordo com 

distintos padrões de acumulação (CARCANHOLO, 2017a, p. 71). Assim, 

desenvolvimento e subdesenvolvimento aparecem como uma unidade dialética do 

processo de acumulação capitalista em escala mundial, expressões de um mesmo 

movimento do modo de produção capitalista. A dependência, por sua vez, expressa a 

condição da economia de um país subdesenvolvido cuja expansão encontra-se 

                                                 
343A corrente weberiana da teoria da dependência, cujo principal trabalho é o de Cardoso e Faletto (1969) 
caracteriza-se por desenvolver toda uma análise do desenvolvimento, entendido como modernização 
social, na qual a passagem pelos diversos etapas que caracterizam as experiências históricas consideradas 
como exitosas dependem fundamentalmente de aspectos políticos, de determinados arranjos com ênfase 
na atuação das elites sociais (sem que isso signifique qualquer menção às noções de classes sociais no 
sentido marxista), e na qual as principais categoriais passam a ser o Estado nacional, constituído enquanto 
instância relativamente autônoma que expressa um interesse coletivo, diante das diversas hierarquias 
sócio-políticas da sociedade civil (CARDOSO & FALETTO, 1969; CARCANHOLO, 2017a, 61-70). 
344 Outra referência importante aqui, embora nem sempre considerado como parte da corrente marxista da 
teoria da dependência devido ao seu notório ecletismo é o trabalho de Frank (1966). Sobre os 
fundamentos e a trajetória da corrente marxista da teoria da dependência, ver Prado (2011) e Carcanholo 
(2017a, p. 71-90). 
345 Estudos aprofundados da noção de desenvolvimento na obra de Marx podem ser vistos em especial em 
Bonente (2011), e também em Lukacs (2009, p. 237-238) e De Paula (2015). 



356 
  

restringida e condicionada346 pela expansão de outra(s) economia de país(es) ou regiões 

cuja expansão pode ocorrer de forma autossustentada (apesar das contradições 

peculiares ao modo de produção capitalista), uma relação que expressa distintos 

aspectos do mesmo movimento e que, enquanto relação (o que não se refere aos seus 

polos específicos), não poderia ser superada nos marcos da manutenção deste 

movimento que caracteriza a historicidade do modo de produção capitalista 

(CARCANHOLO, 2017a, p. 72). 

 

Do ponto de vista metodológico, a principal contribuição desta corrente é a percepção 

de que a análise da condição periférica (do subdesenvolvimento ou dependência) não 

depende nem do desenvolvimento de teorizações externas às leis de movimento do 

modo de produção capitalista, nem da mera reprodução de seus casos “clássicos”, mas 

sim de um rebaixamento do grau de abstração direcionado para as especificidades das 

formas de manifestação dessas leis nas condições peculiares de uma periferia 

dependente originada do próprio processo de expansão global do modo de produção 

capitalista (MARINI, 1973, p. 138; CARCANHOLO, 2017a, p. 75-77). O pressuposto 

aqui é que a análise de Marx n’O Capital, ao menos no que diz respeito às leis 

fundamentais do modo de produção capitalista, refere-se ao capital de conjunto, no qual 

a existência de fronteiras e economias nacionais é em geral abstraída, e não uma válida 

apenas para certos casos “clássicos” de economias nacionais capitalistas347. 

 

Essa relação de dependência entre a periferia subdesenvolvida e os centros industriais 

teria como condicionantes estruturais movimentos tendenciais de transferência de mais-

valor no sentido periferia-centro. Estes movimentos seriam, fundamentalmente, três, 

cada um correspondente a um nível de abstração distinto (do mais abstrato ao mais 

concreto): a) as transferências de mais-valor relacionadas aos diferenciais de 

produtividade intrasetoriais entre os capitais que operam nos centros industriais e na 

periferia capitalista348; b) as transferências relacionadas aos diferenciais entre mais-

                                                 
346 Não se trata aqui de formas de exploração de uma nação por outra, mas de um desenrolar desigual e 
combinado das leis de movimento do modo de produção capitalista – cuja relação de exploração 
fundamental se expressa na utilização produtiva da força de trabalho pelo capital - em distintas partes do 
mundo (CARCANHOLO, 2017a, p. 73). 
347 Este aspecto, que está presente especialmente enquanto pressuposto metodológico na obra de Marini 
(1973) seria retomado e desenvolvido posteriormente em estudos marxistas sobre a questão da operação 
da lei do valor no mercado mundial, como os de Pradella (2015), Leite (2017) e Miranda (2019). 
348 Tanto aqui quanto no item “b”, trata-se de mecanismos similares aos descritos anteriormente (seção 
1.4; seção 3.2), desenvolvidos no sentido de sua forma de manifestação mais concreta, uma vez 
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valor produzido e apropriado em função dos diferenciais de composição do capital entre 

os distintos setores, dada a maior concentração dos setores de alta composição do 

capital nas regiões dos grandes centros industriais e a formação (tendencial) de preços 

de produção referenciados no processo de formação de uma taxa geral de lucros a nível 

internacional349; c) as transferências relacionadas à divergência entre preços de mercado 

e preços de produção possibilitada pelo controle monopolista das atividades industriais 

e controle da oferta das mercadorias, seja pela via dos segredos industriais, propriedade 

industrial etc. (MARINI, 1973, p. 145-153; CARCANHOLO, 2017a, p. 77-81). 

 

A percepção destes movimentos de transferências de mais-valor já considera 

(pressupõe) tanto o comércio internacional quanto os exportações de capitais, remessas 

de lucros etc., que poderiam ser descritos como produtores de uma incongruência 

estrutural entre produção e apropriação de mais-valor, ou seja, como um movimento que 

se expressa num saldo estrutural permanente de mais-valor para os países centrais nas 

relações econômico-sociais entre centro e periferia capitalistas350. 

 

Essas transferências de mais-valor, para Marini, seriam a causa subjacente de outro 

processo, que corresponde à categoria central da dependência, a superexploração da 

força trabalho, uma categoria específica da periferia dependente e que lhe confere sua 

especificidade. A superexploração, para Marini, surge como única forma através da qual 

os capitais que operam nas regiões dependentes poderiam compensar o movimento de 

transferência de mais-valor no sentido das economias centrais, uma vez que as 

economias dependentes não poderiam fazê-lo aumentando a taxa de mais-valia pela via 

da elevação (relativa, em face das economias centrais) da produtividade do trabalho na 

produção das principais mercadorias de consumo dos trabalhadores. Trata-se de uma 

categoria que possuiria formas de manifestação diversas, sempre específicas na periferia 

dependente do sistema capitalista351. Seus mecanismos mais comuns seriam três: os 

                                                                                                                                               
abandonadas as abstrações relacionadas à existência das fronteiras nacionais e de uma unidade entre 
nações que se industrializaram e uma periferia subdesenvolvida na forma de um mercado mundial, ou 
seja, relacionadas à operação da lei do valor em escala mundial. 
349 Marini (1973a, p. 187). 
350 Aqui fica claro que mesmo abstraído o controle monopolista de certos ramos industriais pelos capitais 
dos países centrais, ainda persistiriam dois mecanismos descritos por Marini como condicionantes das 
transferências de mais-valor periferias-centro, o que já demonstra o equívoco de leituras que assemelham 
a teorização de Marini às teorias do capital monopolista (escola da Monthly review), como a que aparece 
em Kornblihtt (2015). 
351 A superação da condição de dependência nos marcos da permanência do sistema capitalista seria, 
portanto, impossível. Esta observação, entretanto, não se refere a nenhum país ou região em termos 
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aumentos da jornada de trabalho; aumentos de intensidade do trabalho e a remuneração 

da força de trabalho abaixo do seu valor (MARINI, 1973, p. 154-157; CARCANHOLO, 

2017a, p. 81-86). 

 

A superexploração, por sua vez, dará origem a um tipo específico de circulação do 

capital na economia dependente, caracterizado pelo fato de que para realizar-se, o 

capital local não depende do consumo dos trabalhadores (em grande medida), não sendo 

a demanda gerada pelos trabalhadores um elemento fundamental para o funcionamento 

da economia, o que por sua vez engendra problemas de realização específicos 

(MARINI, 1973, p. 162-165). Este aspecto será aprofundado com a industrialização 

latino-americana, para Marini uma expressão da necessidade de remanejamento de 

setores obsoletos da produção industrial dos países centrais, bem como pela importação 

de tecnologia, que gerará mais endividamento e mais transferências de valor (MARINI, 

1973, 165-180). 

 

Nas principais formulações da teoria marxista da dependência (como a de Marini), 

entretanto, não houve uma consideração aprofundada do papel da renda fundiária no 

processo de desenvolvimento da economia mundial capitalista, ou na condição de 

dependência dos países periféricos. Isso não significa que este aspecto fosse 

considerado irrelevante, mas tão somente que ele encontrar-se-ia num nível de abstração 

mais concreto e que, portanto, deveria ser analisado a partir do desenvolvimento da 

questão da operação da teoria do valor-trabalho (lei do valor) a nível internacional (no 

mercado mundial). 

 

Este tipo de estudo num nível de abstração mais concreto e tendo o desenvolvimento 

anterior (ao menos em algum grau) como seu pressuposto aparece nos trabalhos de 

Carcanholo (1982; 1984; 2013). O trabalho de Carcanholo (1982) objetiva analisar as 

condições de produção (ou geração), apropriação e movimentos de transferência da 

renda da terra, em especial na produção de café, na Costa Rica do período que vai de 

1960 a 1975 e os efeitos desta transferência de mais-valor no movimento da economia 

do país, em especial nas suas possibilidades de industrialização no período 

                                                                                                                                               
específicos, mas ao fato de que a superação da dependência não poderia ocorrer enquanto resultado de 
uma eliminação da unidade dialética entre estes dois polos mantido o sistema por eles composto. 
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(CARCANHOLO, 1982)352, e, posteriormente, visa produzir uma generalização para a 

produção de análises similares (CARCANHOLO, 1984). Um elemento metodológico 

fundamental do trabalho de Carcanholo, entretanto, é o de considerar esta análise num 

nível de abstração mais baixo do que aquele desenvolvido por Marx n’O Capital, (dos 

preços de produção - ou mais precisamente dos preços de produção de mercado). Para 

Carcanholo, a análise aqui deve ser desenvolvida no nível de abstração dos preços de 

mercado e, além disso, deve desenvolver outros aspectos também de níveis de abstração 

mais concretos tais como: a eliminação dos pressupostos da inexistência de fronteiras 

nacionais, da pequena produção familiar etc., chegando assim ao delineamento das 

condições para a apropriação de renda fundiária em um país concreto dentro do 

mercado mundial (CARCANHOLO, 1982, p. 38-54; 1984, p. 110-121).  

 

Desta forma, a apropriação de sobrelucros na forma de renda medida por Carcanholo 

tem a ver com o diferencial entre preços de mercado vigentes no mercado mundial e os 

preços de produção preponderantes dentro do país analisado, o que leva ao conceito de 

renda absoluta nacional (ou renda absoluta nacional de monopólio) (CARCANHOLO, 

1984, p. 121). A categoria expressa o fato de que, exceto no caso em que os capitais do 

país em questão regulem os preços (operem nas piores condições), toda a renda 

gerada353 neste país seria considerada renda diferencial (mesmo aquela gerada nos 

piores terrenos), em relação aos capitais reguladores que se situam no exterior354. Além 

disso, existe nesta construção teórica a possibilidade de “transferência de renda”, ou 

seja, de que uma parcela da renda gerada por determinado capital (ou país) seja 

apropriada por outro. Isso ocorreria sempre que houvesse uma divergência entre o preço 

regulador do mercado mundial (aquele que corresponde às mercadorias produzidas 

pelos capitais que operam nas piores condições) e os preços de mercado efetivos, o que 

indicaria, ao mesmo tempo, uma divergência na relação oferta-demanda (o que é 

admitido no modelo de Carcanholo, dado que ele examina a relação entre preços de 

mercado e preços de produção). 

 

                                                 
352 Este trabalho, em específico, constitui tese de doutoramento em economia pela Universidade 
Autônoma do México (UNAM), que teve como orientador Ruy Mauro Marini. 
353R. Carcanholo é o autor que desenvolve a categoria “geração” para descrever a forma de surgimento da 
renda diferencial, conforme visto anteriormente (ver nota 287). 
354 A implicação lógica aqui é que apenas no país onde operam os capitais reguladores dos preços poderia 
existir renda absoluta (no sentido de Marx). 
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Partindo desses conceitos, Carcanholo discute em seguida a possibilidade de que este 

sobrelucro agroexportador seja apropriado internamente, no país em questão, mas não 

pelos capitais diretamente envolvidos na produção agrária ou em sua comercialização, 

mas por outros setores (como o consumo “conspícuo”, ou na indústria, por exemplo), 

através de mecanismos de transferência. Tais mecanismos seriam: taxas múltiplas de 

câmbio e sobrevaloração do câmbio, cobranças de taxas ou confiscos sobre as 

exportações de produtos primários, proteções alfandegárias para produtos industriais e 

subsídios para a importação de matérias-primas ou equipamentos para o setor industrial, 

todas estas políticas esporadicamente adotadas em países dependentes. Neste caso, as 

transferências para a indústria permitiriam uma elevação “artificial” da taxa de lucros 

dos capitais nela investidos, o que, caso se torne condição de sua sobrevivência 

enquanto capital industrial lhes conferiria um aspecto parasitário. Carcanholo chama 

esta renda absoluta nacional transferida à indústria de sobreexcedente agroexportador 

(CARCANHOLO, 1984, p. 122-123). 

 

De qualquer forma, tanto a determinação da produção (ou geração) dos sobrelucros a 

serem apropriados na forma de renda, como a determinação das possibilidades de 

transferência (incongruência entre produção/geração e apropriação de mais-valor) entre 

os distintos capitais e setores (e países) depende sempre, na análise desenvolvida por 

Carcanholo, das condições concretas tais como: onde são determinados os preços 

reguladores internacionais (mercado mundial), relação destes com os preços de mercado 

mundial, preços de produção internos, taxa de lucros no mercado mundial (enquanto 

média mundial), taxa de lucros interna, e assim das taxas de mais-valia no mercado 

mundial (“m/v” enquanto média mundial) e taxa de mais-valia interna etc. Poderia 

haver uma apropriação de sobrelucros correspondentes à renda fundiária superior ou 

inferior àquela produzida / gerada internamente em determinado país, dependendo da 

relação entre estas variáveis (em especial, entre os preços de produção internos e os 

preços de mercado no mercado mundial). Desta forma, não haveria garantia nenhuma de 

que a renda da terra possa cumprir um papel favorável ou desfavorável à ampliação do 

mais-valor total apropriado num país agrário vis-à-vis aquele por ele produzido / 

gerado. 

 

Sendo assim a teorização desenvolvida por Carcanholo faz uma contribuição 

fundamental para destrinchar o emaranhado de possibilidades postas pela renda da terra 
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uma vez considerada a existência do mercado mundial, mas também deixa, a nosso ver, 

uma questão fundamental em aberto: existiria espaço para pensar a relação entre a renda 

fundiária e a dependência e/ou o subdesenvolvimento num nível de abstração um pouco 

mais alto, intermediário, que expresse tendências gerais do modo de produção 

capitalista uma vez considerada a existência do mercado mundial, mas que independa 

das divergências entre preços de mercado e preços reguladores - ou seja, independente 

das flutuações da relação oferta-demanda? Ou então: existiriam quaisquer tendências 

postas pela categoria renda da terra para o tipo de determinação que esta oferece à 

questão da dependência e do subdesenvolvimento dentro do mercado mundial que não 

dependam das flutuações dos preços de mercado das mercadorias produzidas nos 

setores geradores de renda? Esta questão será retomada adiante. 

 

Por hora é preciso ressaltar que o surgimento da teoria marxista da dependência por sua 

vez gerou toda uma reação dentro do marxismo europeu, particularmente levando ao 

desenvolvimento de uma interpretação difusionista da teoria marxista, na qual o papel 

da expansão do modo de produção capitalista é considerado de forma unilateral, e a 

própria noção de “desenvolvimento” expressa uma visão de modernização e melhoria 

das condições materiais de existência que se relaciona diretamente com o avanço das 

relações capitalistas de produção e da lógica do capital (DE PAULA, 2015, p. 584-586). 

 

Essa reação difusionista dentro do marxismo contra a teoria marxista da dependência 

combinada com as repercussões dos ataques dos críticos à teoria da renda de Marx criou 

condições que favoreceram o desenvolvimento de outra escola de estudos que 

relacionou a questão da renda fundiária com as particularidades da condição de 

subdesenvolvimento dos países latino-americanos, e cujas origens remontam ao final 

dos anos 1960.  

 

Esta escola tem origens que remontam aos trabalhos da chamada abordagem dos modos 

de produção, de Ernesto Laclau (LACLAU, 1971). Este tipo de abordagem pretende 

substituir a centralidade da teoria do valor-trabalho de Marx por uma “teoria geral” da 

articulação dos modos de produção ou então pelo desenvolvimento de teorias 

específicas para cada formação social (ou cada “caso de desenvolvimento”). Na maioria 

dos casos pressupõem-se as tendências de convergência (do ponto de vista do 



362 
  

desenvolvimento) apresentadas pelo avanço das relações de produção capitalistas355. Já 

em seus trabalhos do final da década de 1960, Laclau sugere um papel para a renda 

fundiária na determinação do “atraso” dos países latino-americanos (em especial da 

Argentina). Segundo este autor a renda diferencial apropriada pelo setor agrário teria 

sua origem no mais-valor produzido nos países industriais, e constituiria um tipo de 

lucro excedente (sobrelucro ou mais-valia extraordinária) que contribuiria 

negativamente para o desenvolvimento dos países latino-americanos: 
[...] la renta diferencial – surgida de los menores costos que benefician a su 
poseedor con elevadísimas ganancias– es plusvalía producida por el 
trabajador extranjero e introducida en el país en virtud de la amplitud de la 
demanda de materias primas proveniente del mercado mundial. De ahí que la 
Argentina, al absorberla, obtuviera un elevado ingreso per cápita que no 
guardaba relación con su esfuerzo productivo (LACLAU, 1969, p. 37). 
 

Não há, entretanto, na obra de Laclau, um desenvolvimento aprofundado desta temática 

(para além desta sugestão) no sentido de qualquer tentativa de demonstração de como a 

renda poderia influenciar no “atraso” do desenvolvimento dos países latino-americanos, 

nem tampouco uma demonstração de como esta forma de rendimento poderia ter origem 

no mais-valor produzido nos países industriais356. 

 

Embora diversos autores tenham buscado desenvolver de alguma forma estas sugestões 

presentes na obra de Laclau (ou tenham nela se inspirado), os trabalhos que parecem ter 

alcançado o maior reconhecimento neste intento são os de Carrera (2006; 2008; 2017). 

Carrera parte da visão de que o atraso do desenvolvimento capitalista nos países da 

América Latina, e da Argentina em particular, estaria na base de sua pequena escala da 

produção, que por sua vez levaria a um crescimento da produtividade do trabalho mais 

lento do que aquele observado nos países capitalistas desenvolvidos (CARRERA, 2006, 

p. 193). O crescimento mais lento da produtividade impossibilitaria que estes capitais 

empregados na indústria e que produzem em escala reduzida pudessem obter a taxa 

geral de lucros se não houvessem algumas formas de compensação (CARRERA, 2006, 

p. 194). Estas formas de compensação seriam principalmente três: a) remuneração da 

força de trabalho abaixo do seu valor (um tanto similar à noção de superexploração, de 

Marini); b) transferências internas vindas de capitais nacionais cuja acumulação é 

                                                 
355 Para uma revisão deste tipo de abordagem ver Ruccio & Simon (1986). Para uma crítica da 
desconsideração da centralidade da teoria do valor nos debates sobre desenvolvimento, ver De Paula 
(2015, p. 592-599). Uma “escola dos modos de produção” de características semelhantes se desenvolveu 
também no debate marxista indiano. Ver Patnaik (1990). 
356 Uma leitura crítica deste aspecto da obra de Laclau pode ser vista em Carrera (2017, p. 188-190). 
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determinada pela taxa de juros, e não pela taxa de lucros (algo como uma transferência 

de setores “financeiros” ou de parte das companhias de capital aberto de menor porte 

para a grande indústria); c) transferências direcionadas à indústria originadas da renda 

diferencial obtida pela produção agrária (principalmente), mas também de 

hidrocarbonetos e da mineração. Esta última origem seria a mais importante357 forma de 

compensação pela lentidão da evolução da indústria e estaria na base da particularidade 

do processo de acumulação de capital argentino (e de outros países da América 

Latina)358 (CARRERA, 2006, p. 194). 

 

Ao aprofundar a análise das transferências de renda fundiária para a indústria, Carrera 

aponta os seguintes mecanismos através dos quais esta poderia ocorrer: a) apropriação 

via Estado, com impostos e preços controlados e depois transferência via subsídios para 

a indústria, compras estatais etc.; b) déficit fiscal coberto por emissão de moeda 

inflacionária, que levaria a uma taxa de juros real negativa; c) sobrevaloração do 

câmbio359, que permitiria uma retenção de parte da renda fundiária, que poderia ser 

apropriada pelos industriais ao comprar equipamentos mais baratos em moeda 
                                                 
357 Carrera entende que a forma de “compensação” pela lenta evolução da produtividade caracterizada 
pela redistribuição da renda da terra teve seu auge nos anos 1970 e, desde então, estaria dando lugar 
paulatinamente a uma ampliação da primeira forma (remuneração da força de trabalho abaixo do seu 
valor), o que estaria na base das crises latino-americanas. 
358 Outros autores da escola de Carrera vão ainda mais longe e afirmam que este movimento de 
transferências da renda da terra para setores industriais teria uma importância tal para as economias “ricas 
em recursos”, como as latino-americanas, que corresponderia à conclusão do desenvolvimento da lei do 
valor em escala mundial, devendo tornar-se, portanto, o ponto de partida de toda análise da especificidade 
deste tipo de “esfera nacional de acumulação de capital”. É o caso de Caligaris (2016): 
“This means that the constitution of a national sphere specialised in the production of raw materials not 
only implies the cheapening of the labour-power consumed by industrial capital in general, but also that a 
mass of surplus-value which has not been generated therein flows permanently toward the national sphere 
in question. Such is the conclusion that follows from the worldwide development of the ‘law of value’, 
which is to say, from the movement of the global total social capital. Thus, this determination must 
constitute the point of departure for the entire explanation of the specificity of this type of national sphere 
of capital accumulation” (CALIGARIS, 2016, p. 63). 
359 Conforme apontado por Grinberg (2015, p. 803-804), neste aspecto em especial (mas também em 
diversos outros) a interpretação de Carrera se assemelha muito à discussão sobre a questão cambial e a 
chamada “doença holandesa” proposta por Bresser-Pereira (2008; 2013). Para Bresser uma das principais 
causas das dificuldades de industrialização de países como o Brasil, a assim chamada “doença 
holandesa”, teria como causa o peso elevado das rendas diferenciais “ricardianas”. Bresser entende que os 
países ricos em recursos naturais teriam uma produtividade natural relativamente elevada para produtos 
agrários / geradores de renda. Devido a esta vantagem comparativa de caráter absoluto, o equilíbrio da 
taxa de câmbio para o qual a economia tenderia (que Bresser chama de “equilíbrio corrente”) seria um no 
qual o país periférico seria competitivo internacionalmente neste tipo de mercadoria (dada a vantagem 
natural), mas não nas mercadorias industriais, para as quais uma taxa de câmbio mais depreciada seria 
necessária (o que Bresser chama de “equilíbrio industrial” do câmbio). A formulação de Bresser, 
entretanto, pressupõe não apenas a teoria ricardiana sobre a renda, mas também sobre o comércio exterior 
(a visão das “vantagens comparativas”), e, embora não seja possível realizar aqui uma demonstração 
deste ponto (dado o escopo deste trabalho), não se sustentaria diante da teoria marxista do valor e de 
considerações dela decorrentes sobre o comércio internacional. 
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estrangeira, além de permitir uma sobrevaloração dos lucros ao serem convertidos e 

emitidos em moeda estrangeira. Este terceiro, segundo Carrera, seria o método preferido 

na Argentina (CARRERA, 2006, p. 195). 

 

Desta forma, a principal conclusão de Carrera é que o ponto de partida de uma 

teorização sobre a “forma particular do processo de acumulação capitalista” nos países 

latino-americanos, ou do desenvolvimento da “lei do valor” na particularidade das 

esferas nacionais latino-americanas é o papel desempenhado pela apropriação e 

redistribuição da renda fundiária. Esta conclusão justificaria todo o foco da teorização 

sobre a particularidade do desenvolvimento dos países subdesenvolvidos nesta forma 

particular de apropriação do mais-valor dentro destas economias nacionais onde a 

acumulação se baseia na produção de mercadorias portadoras de renda fundiária, em 

contraposição à forma nacional clássica de acumulação observada nos países 

industriais desenvolvidos (CARRERA, 2008, p. 3-4; 2017 p. 37). A própria unidade da 

economia mundial (cujo desenvolvimento seria “global no conteúdo, e nacional na 

forma”360) se basearia fundamentalmente na diferenciação entre estes dois tipos de 

processos de acumulação (CARRERA, 2008, p. 10). Segundo Carrera, a unidade entre 

estes dois polos da economia mundial teria como características: 
[...] De modo que este proceso de expansión del capitalismo mundial basado 
en la diferenciación de los procesos nacionales de acumulación no sólo se 
caracteriza por la expansión de los flujos de capital-mercancías en el mercado 
mundial. Se caracteriza, al mismo tiempo, por el flujo de capitales 
industriales y de capitales prestados a interés desde los países en donde la 
acumulación se basa en la producción de la generalidad de las mercancías 
hacia los países en donde la acumulación se basa en la producción de 
mercancías portadoras de renta de la tierra. Por supuesto, a estos flujos 
internacionales de capital les corresponden los que siguen en sentido inverso 
las ganancias e intereses que ellos apropian. Esta plusvalía sale de los 
ámbitos nacionales en cuestión en la medida en que no se la requiere para 
expandir la acumulación en ellos, en particular dado que la escala de ésta se 
encuentra específicamente restringida a la producción de las mercancías 
portadoras de la renta y a las producciones complementarias que es necesario 
realizar localmente para que esas mercancías lleguen a su destino 
(CARRERA, 2008, p. 7-8). 
 

Assim, para Carrera, o elo constitutivo fundamental da unidade entre “países onde a 

acumulação se baseia na produção da generalidade de mercadorias” (“forma nacional 

clássica”, ou países industriais) e os “países onde a acumulação se baseia na produção 

de mercadorias portadoras de renda fundiária” (subdesenvolvidos) seria justamente o 

fluxo de mais-valor a ser apropriado como renda, redistribuído ou não para a indústria 

                                                 
360 Caligaris, 2016 (p. 56-61). 
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dos países subdesenvolvidos, um fluxo no sentido centro-periferia (ou nos termos de 

Carrera, dos países industriais para os países subdesenvolvidos). Este fluxo e sua 

redistribuição para a indústria dos países subdesenvolvidos contribuiria para a 

perenização da baixa produtividade e do caráter parasitário destes capitais. Com isso, 

para Carrera, ficariam rejeitadas não só toda a abordagem da teoria marxista da 

dependência e as teorias do intercâmbio desigual (CARRERA, 2008, p. 29-32), mas 

também das teorias do imperialismo, como na formulação clássica de Lênin 

(CARRERA, 2008, p. 32-37), todas estas vistas pelo autor como formas de consciência 

pequeno-burguesas que substituiriam determinação material do processo de 

desenvolvimento capitalista em seus países pelas aparências de relações políticas e 

militares diretas estabelecidas entre processos nacionais de acumulação de capital, nos 

quais é feito o conteúdo global da referida determinação material (CARRERA, 2008, p. 

37).  

 

Em Carrera (2017) é desenvolvida de forma minuciosa a análise das condições e 

determinantes para a apropriação da renda fundiária, suas origens, bem como as 

condições de sua redistribuição. Seu principal objetivo é desenvolver certas 

determinações gerais sobre a relação entre renda da terra e subdesenvolvimento, 

determinações estruturais que não dependeriam das flutuações momentâneas dos preços 

de mercado das mercadorias “portadoras de renda”. 

 

Do ponto de vista de sua leitura da teoria do valor, Carrera parte da visão usual segundo 

a qual a determinação quantitativa da produção de valor é dada pelo critério da média 

dos valores individuais das mercadorias em geral, mas o peculiar de sua leitura é que 

Carrera rejeita este critério para os setores geradores de renda, afirmando ao mesmo 

tempo em que não existiria um “valor social único” para as mercadorias destes setores 

(CARRERA, 2017, p. 90). 

 

Desta forma, Carrera desenvolve uma visão peculiar segundo a qual dada a 

“multiplicidade” de valores sociais existentes nos setores agrários, como a agricultura, 

seria equivocado identificar qualquer determinação quantitativa específica (do ponto de 

vista do mais-valor produzido), de modo que o valor-trabalho destas mercadorias, o 

mais-valor produzido pelo trabalho empregado em sua produção, seria indeterminado 

do ponto de vista quantitativo (CARRERA, 2017, p. 104). 
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Desta forma, Carrera estabelece uma diferenciação entre valor social e valor de 

mercado: segundo ele, apenas o primeiro seria estabelecido na produção (e para os 

setores geradores de renda seria quantitativamente indeterminado), enquanto o segundo 

seria uma categoria determinada na apropriação (CARRERA, 2017, p. 106). Esta 

interpretação peculiar da teoria do valor realizada por Carrera terá consequências diretas 

em sua interpretação sobre as origens do mais-valor apropriado como renda fundiária. 

 

No âmbito da teoria da renda fundiária num sentido mais geral, é desenvolvida uma 

leitura em geral similar aquela presente na crítica do marxismo anglófono da teoria da 

renda de Marx. No que diz respeito à teoria da renda absoluta, esta não é rejeitada em 

termos de sua coerência interna, mas (assim como na obra de Kautsky) ela é apontada 

como inapropriada para a agricultura capitalista moderna e contemporânea (cujos 

capitais teriam composição acima da média social). Com isso, toda a renda fundiária 

apropriada pelos capitais que operam nas piores condições (piores terrenos, etc.), e que 

determinam os preços, teria origem em preços monopolistas (preços acima do valor das 

mercadorias em questão). Carrera chama esta renda dos capitais que operam nas piores 

condições, numa situação na qual os preços de produção ultrapassam os valores (dado 

que a composição do capital agrário ficaria acima da média social) de renda de 

monopólio simples (ou renda de monopólio absoluto simples) (CARRERA, 2017, p. 57-

60). 

 

Ao contrário de Kautsky, entretanto, Carrera busca demonstrar a inviabilidade da 

existência da renda absoluta, conforme descrita por Marx, através de uma análise de 

dados estatísticos sobre os custos totais e os gastos com salários para a indústria e a 

agricultura dos EUA, no período entre 1925 e 2009, e da Argentina para o período entre 

1925-2014 (CARRERA, 2017, p. 60-80). Em seguida, Carrera analisa ainda dois casos 

de estudo adicionais: o do mercado mundial de petróleo e o da produção de soja nos 

EUA. Em todos os casos conclui que a composição do capital nestes setores geradores 

de renda deve ser maior do que a composição social média e que, assim, a renda 

fundiária absoluta não teoria viabilidade no capitalismo contemporâneo (CARRERA, 

2017, p. 79-80). 
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O outro ponto relevante da interpretação de Carrera sobre a teoria da renda fundiária é 

sua discussão sobre as origens do mais-valor apropriado como renda. Segundo o autor, 

apenas a renda absoluta teria sua origem no mais-valor produzido pelos trabalhadores 

agrários. Esta, entretanto, não teria uma existência real na agricultura moderna e 

contemporânea, conforme apontado acima. As rendas originadas de preços 

monopolistas (renda de monopólio e renda de monopólio simples), dado que expressam 

preços que superam os valores das mercadorias, teriam sua origem externa ao setor 

agrário, logo seriam originadas das quantias pagas pelos consumidores (trabalhadores 

da indústria, principalmente dos países centrais) pelos produtos finais que as utilizam 

como matérias primas (CARRERA, 2017, p. 109-113). 

 

Sua teorização mais peculiar, entretanto, diz respeito à sua compreensão sobre as 

origens da renda diferencial. Carrera, ao analisar uma situação na qual convivem 

distintas produtividades do trabalho, ainda mais postas por condicionamentos 

diferenciais naturais não-controláveis (o caso dos setores geradores de renda - SGR), 

entende que o que passa a existir não é mais um valor social determinado pela média de 

produtividade, mas “diversos valores sociais baseados em distintas produtividades”, já 

que não haveria mais “uma normalidade, mas uma multiplicidade de normalidades” 

(CARRERA, 2017, p. 89-90). Com isso, o preço de mercado, determinado pelos 

capitais que operam nas piores condições, não seria determinado pelo valor social – 

eliminando-se assim a determinação pelo valor-trabalho dos preços das mercadorias 

agrárias (CARRERA, 2017, p. 90). O valor social dos SGR (como o setor agrário) teria 

um grau de indeterminação do ponto de vista quantitativo, e cada grupo de mercadorias 

produzido por determinado capital teria seu valor social determinado pelo valor 

individual unitário do capital em particular que o produziu. Como estes valores sociais 

não determinariam o valor de mercado (e nem os preços), ou seja, dada esta 

indeterminação quantitativa, então, segundo o autor, o mais-valor a ser apropriado 

enquanto renda diferencial só poderia vir de fora do SGR, assim como ocorre com a 

renda originada de preços monopolistas (CARRERA, 2017, p. 106). 

 

Toda esta discussão sobre a origem do mais-valor apropriado como renda fundiária, e a 

visão de que a origem de toda renda fundiária no período contemporâneo esteja no 

trabalho externo ao setor agrário (ou demais SGR) é muito importante na teorização de 

Carrera, dado que segundo o autor, como visto anteriormente, o mais-valor em questão 
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teria origem nos países industriais (nos quais prevaleceria a “forma nacional clássica de 

acumulação”), e sua redistribuição e apropriação pelos capitais latino-americanos (em 

especial pela indústria) seria o aspecto fundamental da condição a qual corresponde sua 

forma peculiar de acumulação. 

 

No que diz respeito ao tipo de relação que a visão de Carrera estabelece entre a questão 

da renda fundiária e a dependência ou subdesenvolvimento, portanto, fica claro que seu 

objetivo é estabelecer uma teorização que se situa num nível de abstração relativamente 

alto, que diz respeito à própria legalidade do modo de produção capitalista em sua 

unidade mundial (mercado mundial) considerada sua expansão e a constituição de 

distintas formas de integração à economia mundial, ou distintos padrões de acumulação. 

Padrões determinados, de qualquer forma, pelas relações mútuas estabelecidas entre os 

países industriais e uma periferia produtora de “mercadorias portadoras de renda”. 

 

Entretanto, afora os aspectos específicos da leitura de Carrera da teoria da renda361, a 

adoção da renda fundiária apropriada nos países periféricos (rentistas, ou “ricos em 

recursos”) como ponto de partida para a teorização sobre este tipo de relação na 

economia mundial, embora tenha o potencial de revelar importantes contribuições sobre 

suas determinações, também expressa, a nosso ver, um problema metodológico 

fundamental: neste tipo de análise, pressupõe-se que um aspecto da apropriação de 

mais-valor seja fundamental para determinar a peculiaridade da forma de acumulação 

nas economias periféricas sem antes ter compreendido como ocorre o movimento da sua 

produção em escala mundial, ou seja, considerando a existência de distintos países, com 

distintas condições de suas economias nacionais, num mercado mundial (aspectos 

abstraídos no nível de abstração d’O Capital). Uma vez tendo teorizado sobre esta forma 

peculiar de apropriação, a análise busca então explicar as particularidades da produção e 

da acumulação nestes países, e sua especificidade frente ao “caso nacional clássico” de 

acumulação. A análise de Carrera não busca, em momento algum, demonstrar a partir 

da teoria marxista do valor-trabalho a peculiaridade das economias nacionais não-

clássicas, ou seja, demonstrar a validade de seu ponto de partida362 (o papel da renda 

                                                 
361 Os aspectos específicos da interpretação de Carrera sobre a renda fundiária serão analisados 
criticamente adiante (seção 6.2.1 e, principalmente, seção 6.2.4). 
362 Todo o esforço de Carrera para apontar a importância da renda fundiária decorre apenas de 
considerações descritivas. Não há, em suas formulações, uma discussão da lei do valor nos países 
subdesenvolvidos (ou produtores de mercadorias portadores de renda etc.) enquanto desenvolvimento dos 
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fundiária). Adota a renda fundiária como ponto de partida da análise da peculiaridade 

em questão e afirma em seguida, peremptoriamente, ser esta a “manifestação global da 

lei do valor”.  Desta forma a análise pressupõe tudo aquilo que deveria demonstrar. 

 

Em termos mais específicos, Carrera entende que a renda fundiária, uma vez tendo 

origem fora do setor em questão (agricultura, mineração etc.), teria origem fora dos 

países periféricos. Mas como afirmar isto sem uma teorização sobre a operação do valor 

(da “lei do valor”) em escala internacional, ou seja, sem uma teorização que parta 

daquela desenvolvida por Marx n’O Capital e que considere níveis de abstração mais 

concretos, como a existência de distintos países, o papel das distintas moedas na 

economia mundial, da exportação de capitais etc.? Entendemos que antes de afirmar a 

renda fundiária enquanto aspecto fundamental da especificidade periférica seria 

necessário este desenvolvimento no qual este papel da renda fundiária na diferenciação 

das formas de acumulação seria resultado e não ponto de partida. Este caminho é o 

único que expressaria uma visão do capitalismo enquanto um sistema mundial. De outra 

forma, estar-se-ia partindo de um pressuposto (explícito ou implícito) da existência de 

distintos “capitalismos nacionais”, ou formações sociais nacionais particulares cujo 

movimento se basearia em legalidades próprias. 

 

6.2 – Principais controvérsias sobre a teoria marxiana da renda: 
considerações críticas 
 

Nesta seção, nosso objetivo será realizar uma apreciação das principais controvérsias e 

críticas formuladas pelos leitores da teoria da renda fundiária de Marx mencionadas na 

seção anterior. A ordem da exposição aqui obedece ao seguinte critério: parte-se das 

questões mais fundamentais, das que tem um aspecto mais central do ponto de vista da 

construção teórica e, assim, maiores implicações. Em seguida serão tratadas as questões 

que apresentam um aspecto mais acessório. 

 

                                                                                                                                               
níveis de abstração da teoria do valor. É curioso notar que o mesmo Carrera (2013) desenvolve uma 
interessante análise metodológica sobre o problema do ponto de partida na obra de Marx, apontando que 
dentro do método marxiano de reprodução do concreto no pensamento (concreto pensado) a questão do 
ponto de partida (no caso d’O Capital, a mercadoria) apresenta um caráter necessário, e não contingente 
(CARRERA, 2013). 
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6.2.1 – Sobre o papel do valor-trabalho na determinação (limite) dos 
preços agrários (e nos setores geradores de renda) 
 

Viu-se que desde o início do século XX, com as críticas de Bortkiewicz, o papel do 

valor na determinação dos preços dos setores geradores de renda é um tema recorrente. 

Na crítica de Bortkiewicz, o tema aparece enquanto a crítica de que o valor-trabalho 

possa representar um limite para os preços, crítica que, como visto anteriormente, parte 

da visão segundo a qual o valor-trabalho não teria qualquer influência (direta) na 

determinação dos preços, e na rejeição de que isto possa ter ocorrido anteriormente, 

num momento inicial da produção mercantil no campo. 

 

A forma que esta crítica reaparece nos anos 1970 é similar, mas apresenta uma 

diferença: para os críticos da teoria marxista da renda desse período a questão é o limite 

do valor-trabalho sobre as variações dos preços de produção. Em função disso, a maior 

parte desses críticos defende uma teoria da renda monopolista repaginada, ou seja, uma 

teoria que reduz todas as formas de renda fundiária a formas de apropriação decorrentes 

de algum monopólio (assim como anteriormente defendido por Buchanan). A questão 

do limite do valor para os preços de produção nos setores geradores de renda foi tratada 

anteriormente363, mas aqui é preciso avançar em alguns aspectos. 

 

Revisemos os principais pontos da questão. A teorização de Marx sobre as origens da 

renda fundiária, em especial daquela que surge nas piores condições (e que, portanto, 

não pode ser atribuída a uma produtividade diferencial excepcional) é a única 

explicação coerente para a existência desta forma de rendimento (apropriação) que 

admite a possibilidade de seu surgimento em condições “normais”, nas quais não existe 

qualquer controle da oferta, ou restrição excepcional para sua expansão. Admitida como 

correta esta explicação, ela significaria que todos os setores geradores de renda 

sofreriam uma determinação peculiar do ponto de vista dos movimentos de 

investimento de capitais: em primeiro lugar, para viabilizar a existência de renda nas 

piores condições de produção, a composição destes capitais precisaria estar abaixo da 

composição do capital social médio, o que significa que não poderia haver renda nos 

piores terrenos caso a composição do capital que neles operam supere este nível médio 

(casos em que a exploração capitalista estaria restrita a condições onde o papel da 

                                                 
363Seção 5.5. 
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propriedade da terra não seja relevante – como quando o capitalista também é o dono da 

terra etc.); entretanto, é possível que os preços de mercado - devido a um crescimento 

da demanda, por exemplo – subam até um ponto no qual eles fiquem acima do valor-

trabalho (Vm = cr + vr + m’vr) de cada unidade da mercadoria em questão. Se esta 

elevação dos preços for apenas circunstancial, e a expansão da produção não encontrar 

barreira anormal, então poderia haver uma expansão da produção que levasse a uma 

ampliação da oferta e, logo, a uma redução dos preços. Até que nível esta expansão 

poderia se dar? Viu-se anteriormente que os preços de mercado, nos setores geradores 

de renda, são determinados tendencialmente pelos preços de produção de mercado (PPm 

= cr + vr + l’(cr+vr) + rA). Aqui fica claro que a questão não é se os preços de mercado 

podem ou não superar circunstancialmente o valor-trabalho (isso, obviamente, pode 

ocorrer em decorrência das mais diversas oscilações da oferta e da demanda), mas sim 

se os preços tendenciais, se o patamar tendencial no qual o movimento do valor 

estabelece a neutralidade entre a oferta e a demanda (com todas as devidas mediações) 

pode ou não superar o valor-trabalho das mercadorias em questão. Em outras palavras: 

pode o PPm superar o Vm? Pode a soma entre a lucratividade pro rata e o sobrelucro a 

ser apropriado como renda nos piores terrenos (l’(cr + vr) + rA) ser maior do que a 

massa de mais-valor produzida, conforme uma dada taxa de mais-valia geral em função 

do trabalho vivo empregado (m’vr)? Caso positivo, então haveria uma situação 

“estável”, na qual o excesso do mais-valor sobre os preços de produção (Vm-PPm) não 

poderia explicar a renda nas piores condições, de modo que essas renda deveria ter 

origem diversa, talvez em preços monopolistas. 

 

Antes de avançar, é preciso aqui fazer algumas considerações adicionais. Grande parte 

do debate sobre o tema desde Bortkiewicz até as discussões mais recentes girou em 

torno a um falso problema: se o valor-trabalho determina (ou determinou no passado) de 

forma direta os preços agrários ou não. Bortkiewicz argumenta que para o valor-

trabalho limitar os preços, ele teria que exercer essa influência direta, o que só seria 

possível se tivesse ocorrido, no passado, uma determinação direta dos preços pelo valor, 

o que o autor rejeita. No final das contas, o ponto se resume a isso: o valor não poderia 

exercer influencia sobre os preços porque nunca houve situação na qual o valor 

determinasse os preços (uma sociedade mercantil na qual os preços, o intercâmbio, 

refletisse o valor-trabalho de forma direta). 
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Por outro lado, diversos autores marxistas, seja para defender ou rejeitar aspectos da 

teoria marxista da renda, aceitaram total ou parcialmente o problema proposto por 

Bortkiewicz. Autores como Clarke & Ginsburg (1976), Edel (1976), Ghosh (1985), 

Guidi (1997) e Bartra (2006) rejeitam a teoria da renda absoluta de Marx em termos 

similares. Por outro lado, autores como Murray (1977) e Fine (1986), em suas defesas 

da teoria marxista da renda, afirmam justamente que o valor-trabalho poderia exercer 

um limite aos preços justamente porque, em sua visão, ele teria uma precedência 

histórica na determinação dos preços, ou seja, teria havido um momento histórico no 

qual os preços foram determinados diretamente pelo valor-trabalho, uma situação que 

na agricultura, devido ao papel da propriedade da terra, teria permanecido. 

 

Como Marx via esta questão da existência histórica de uma “lei do valor original” na 

qual o intercâmbio seria regulado de forma direta pelo valor-trabalho? Como apontado 

anteriormente364, no capítulo histórico sobre a teoria da renda d’O Capital (MARX, 

1983, III-2, cap. 47), o autor afirma que no curso do desenvolvimento das formas 

históricas de renda fundiária é possível que tenha havido um momento no qual o 

intercâmbio das mercadorias agrárias tenha sido regulado de forma direta pelo valor-

trabalho. Entretanto, o próprio autor defende expressamente a visão segundo a qual a 

colonização da agricultura pelo capital teria como resultado inexorável a introdução da 

regulação do intercâmbio de mercadorias pelos preços de produção. Vimos 

anteriormente que Marx chega a formular hipóteses sobre o momento histórico 

específico no qual os preços de produção teriam se formado na agricultura inglesa365, de 

modo que a permanência da regulação do intercâmbio das mercadorias agrárias 

diretamente pelo valor-trabalho não é uma hipótese corroborada por Marx n’O Capital. 

 

De qualquer maneira, o grande problema da hipótese da permanência de uma “lei do 

valor original” é o seguinte: se os preços de produção não regulassem o intercâmbio, ou 

seja, se a taxa de lucros pro rata não for um aspecto fundamental da movimentação de 

capitais de uma atividade para a outra, o que então regularia estas movimentações de 

capitais? A implicação da hipótese da permanência de uma “lei do valor original” é que 

ela tornaria inexplicável os movimentos de capitais para dentro e para fora das 

atividades geradoras de renda. 

                                                 
364Ver seção 5.9. 
365 Ver Marx (1986, III-2, p. 258). 
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Poderia esta questão ser resolvida por formulações como as de Ball (1986), Ramirez 

(2009) e Carrera (2017), que propõem que se chame por nomes diferentes a renda nos 

piores terrenos caso os preços de produção (PPm) superem o valor (Vm) (o caso que 

chamamos anteriormente de renda de monopólio especial)366? A mera atribuição de 

uma terminologia diversa, em si, não tem o poder de nos revelar se existe de fato algum 

limite do valor para os preços de produção ou não. Esta é a questão que precisa ser 

respondida. Caso este limite não exista, então autores como Ball e Campbell teriam 

razão ao afirmar que esta seria uma “distinção sem uma diferença”367, já que em ambos 

os casos seriam produto de preços monopolistas, sem qualquer regulação pelo valor-

trabalho (BALL, 1986, p. 167; CAMPBELL, 2002, p. 242). 

 

Examinemos melhor este ponto. Uma vez superada a questão em torno à hipótese da 

permanência de uma “lei do valor original”, quais argumentos restariam para estes 

autores que recusam a relevância do valor-trabalho enquanto um limite para a renda 

fundiária? Campbell, por exemplo, afirma que na teorização de Marx os preços agrários 

são estabelecidos de forma independente do valor, e que mesmo Marx precisaria 

recorrer às divergências na relação entre oferta e demanda para explicá-los 

(CAMPBELL, 2002, p. 242). Mas esta inferência é correta? Viu-se anteriormente que 

na teoria de Marx as distintas formas de renda fundiária (absoluta e diferencial, mas este 

também é o caso da chamada renda de monopólio especial) são analisadas sob o 

pressuposto de uma neutralidade da relação oferta-demanda. Entretanto, foi visto 

também que o próprio patamar de neutralidade desta relação é modificado nos setores 

geradores de renda: nos demais setores ele é estabelecido pelo patamar que corresponde 

à média (ponderada) dos valores individuais (e à média dos preços de produção 

individuais que, neste caso, são idênticas) das mercadorias produzidas no setor; já nos 

setores geradores de renda esta neutralidade só ocorre quando o intercâmbio ocorre num 

nível de preços que corresponde aos preços de produção individuais obtidos pelos 

capitais que operam nas piores condições, mas ainda são capazes de obter a taxa média 

de lucros e um sobrelucro adicional que permita o pagamento do arrendamento mínimo 

                                                 
366Ver seções 5.5 e 5.6. 
367 A acusação de realizar uma “distinção sem uma diferença” refere-se à distinção entre a renda de 
monopólio strictu sensu e aquela que chamamos aqui de renda de monopólio especial, feita por Marx n’O 
Capital (MARX, 1983, III-2, p. 239). 
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(renda absoluta), os preços de produção de mercado. Trata-se, portanto, de uma 

proposição equivocada. 

 

Mas aqui, a nosso ver, chegamos ao problema fundamental desta leitura que propõe um 

resgate moderno da teoria da renda monopolista do ponto de vista de sua divergência 

em relação à teoria marxista: os autores que defendem a generalização da teoria da 

renda de monopólio (ou a redução de toda renda fundiária a um tipo de renda de 

monopólio) partem do pressuposto de que o movimento da demanda (em geral, e em 

particular nos setores geradores de renda) é autônomo em relação ao valor e determina 

os preços. E isto, em sua visão, não poderia ser de outra forma. Como estes autores, em 

função de sua leitura fisiológica da teoria do valor-trabalho, consideram que a 

determinação quantitativa do valor ocorre no momento da produção (portanto, anterior 

ao intercâmbio), logo é possível para eles que ela se dê exclusivamente pela média dos 

trabalhos incorporados às mercadorias de determinado setor. Como a determinação 

quantitativa do valor se dá exclusivamente pela média dos valores individuais, então 

não há relação necessária entre o valor das mercadorias (ou seja, a esfera da produção), 

conforme a média dos trabalhos incorporados, e seus preços de produção de mercado 

estabelecidos nas piores condições do setor (a esfera da “apropriação”, abstraída das 

flutuações momentâneas). Logo, não há sequer a possibilidade de que o valor-trabalho 

determine aqui a modificação do patamar de neutralidade da relação oferta-demanda 

peculiar aos setores geradores de renda. Se esta possibilidade não existe, então a 

demanda (em geral, mas em especial nos SGR) deve atuar de forma autônoma na 

determinação dos preços. 

 

Para Marx, entretanto, a relação causal estabelecida entre o movimento do valor-

trabalho e o movimento da relação oferta-demanda é completamente distinta. É o 

surgimento (lógico) do valor-trabalho enquanto relação social predominante que 

determina que o patamar de neutralidade da relação oferta-demanda seja dado pela 

média dos valores individuais das mercadorias. Da mesma forma, é o surgimento da 

produção capitalista enquanto forma social predominante (a consideração de seus 

aspectos peculiares, como a possibilidade de mobilidade intersetorial) que determina 

que o patamar de neutralidade da relação oferta-demanda seja dado não mais pela média 

dos valores individuais, mas pelos preços de produção médios – estes por sua vez 

determinados pelo valor na totalidade (neste nível de abstração). Por fim, nos setores 
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geradores de renda, é a consideração do papel da propriedade privada da terra o que 

determina tanto uma modificação na determinação quantitativa do valor social (o valor 

de mercado, determinado pelo mais-valor obtido dos trabalhadores empregados pelos 

capitais que operam nas piores condições), quanto nova modificação no patamar de 

neutralidade da relação oferta-demanda, agora dado pelos preços de produção de 

mercado – aqueles obtidos nas piores condições. Embora Marx reconheça a 

possibilidade de alterações “autônomas” na demanda (como a mudança de gostos etc.), 

estas são consideradas excepcionais (ou abstraídas) e não existe nesta teorização 

nenhum papel autônomo do movimento da demanda que não esteja restrito as suas 

flutuações conjunturais. 

 

Na teorização de Marx, portanto, existe esta relação causal entre os preços de produção 

de mercado e o patamar de neutralidade da relação oferta-demanda. O segundo é 

determinado pelo primeiro. Mas qual a relação entre o valor das mercadorias dos SGR 

(seu valor de mercado) e este patamar? Viu-se anteriormente368 que caso os preços de 

produção de mercado ultrapassem o valor de mercado de mercadorias de um setor 

gerador de renda, então o que ocorreria é que neste caso o excedente total a ser 

apropriado no setor (sobrelucro a ser apropriado como renda superaria somado ao lucro 

médio pro rata) superaria o mais-valor total produzido no setor (logo, l’(cr + vr ) + rA > 

m’vr). Isto só poderia ocorrer se houvesse um limite estrito de terrenos disponíveis para 

a produção de determinada mercadoria, combinado com uma rigidez da demanda, de 

forma a permitir que a capacidade de elevação do “imposto” cobrado pelos proprietários 

por sua utilização não seja contrariada pela mera expansão da produção para novas 

terras. Qual a consequência desta violação do limite do valor? A consequência seria 

que, neste caso, uma parte da renda fundiária (aquela que corresponde ao excedente dos 

preços de produção de mercado sobre o valor) teria origem externa ao setor gerador de 

renda, ou seja, seria deduzida do estoque (pool) geral de mais-valor que compõe a taxa 

geral de lucros, na medida em que implicaria no aumento do valor da força de trabalho, 

(supondo ser a mercadoria em questão consumida pelos trabalhadores ou sirva-lhes de 

insumo). Esta violação do limite do valor pelos preços de produção, portanto, teria 

como implicação imediata a redução da taxa geral de lucros, e a imposição de uma 

transferência de mais-valor dos capitais em geral (formadores da taxa geral de lucros) 

                                                 
368Ver seção 5.6. 
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para o setor gerador de renda, dando origem a uma incongruência intersetorial entre 

produção e apropriação de mais-valor, relativamente estrutural (dado que não reflita 

apenas uma flutuação conjuntural) na qual o capital social total direciona parte do mais-

valor que anteriormente constituiriam lucros para o setor gerador de renda, onde este 

mais-valor será apropriado enquanto renda. Em suma: a violação do limite do valor 

pelos preços de produção implicaria no surgimento de um tipo especial de renda 

monopolista (renda de monopólio especial) relativamente estável e numa queda da taxa 

de lucros de todo o capital para viabilizar esta renda. Trata-se de um tipo de renda que, 

caso exista, seria excepcional dada as condições peculiares para seu surgimento: a 

raridade dos terrenos onde a produção pode ocorrer e uma demanda que não se contrai 

com a alta de preços provocada pela restrição da oferta369.  

 

Com isso, a teoria da renda fundiária de Marx nos permite observar uma determinação 

adicional do papel da propriedade da terra na produção capitalista: nos setores geradores 

de renda só é possível que a composição dos capitais reguladores dos preços supere a 

composição do capital social médio no caso específico no qual as terras que permitem a 

produção da mercadoria em questão sejam tão raras que permitam a permanência de 

preços monopolistas por um período longo o suficiente para que estes sejam fixados 

como renda fundiária, e que a demanda não se contraia em função da alta de preços. 

Aqui temos, portanto, elementos para a explicação do atraso relativo de setores cuja 

expansão pode se dar de forma mais facilitada, como a maior parte da agricultura, nos 

quais a existência dessas condições para o surgimento deste tipo de renda de monopólio 

especial é improvável. 

 

Em que sentido isso difere da leitura da renda monopolista, desenvolvida pelos críticos 

de Marx? Para estes, a demanda atua de forma autônoma no que diz respeito à 

determinação dos preços, e não enquanto algo determinado causalmente pelo 

movimento do valor. Assim, esta leitura não considera os preços de produção de 

mercado agrários (PPm) como preços “neutros” do ponto de vista da relação oferta-

demanda. Considera-os como preços já modificados por uma elevação “artificial” posta 

pela existência de sobrelucros a serem apropriados como renda absoluta. E de fato, em 

certo sentido, estão certos: em comparação com uma sociedade hipotética na qual não 

                                                 
369 Ver seções 5.5 e 5.6. 
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exista propriedade privada da terra, estes PPm expressariam realmente uma elevação 

“artificial”, dado que nesta sociedade hipotética os preços seriam determinados apenas 

pelos preços de produção individuais médios. A renda corresponderia, portanto, a um 

“falso valor social”. Entretanto, cabe aqui perguntar: tal sociedade poderia existir, e ao 

mesmo tempo ser uma sociedade capitalista, ou seja, uma sociedade que produz e se 

reproduz em base ao modo de produção capitalista? Se seguirmos o argumento de Marx 

chegaremos à conclusão que não, dado que apenas com a separação dos produtores de 

um meio de produção (e reprodução) tão fundamental como a terra é possível o grau de 

mercantilização da vida humana necessário ao surgimento de uma classe social de 

indivíduos cuja única forma de existência envolve a venda de sua força de trabalho: o 

proletariado. Sem proletariado, não há capitalismo possível370. 

 

Desta forma, é possível apontar que a distinção mais básica entre a teoria de renda 

monopolista e a teoria da renda de Marx reside na sua consideração do papel da 

propriedade da terra. No limite, a teoria da renda monopolista abstrai a existência da 

propriedade da terra para a consideração de aspectos fundamentais como a 

determinação do valor de mercado (do valor social nas condições específicas dos SGR), 

e a relação causal entre o valor e o patamar de neutralidade entre oferta e demanda. 

Marx, ao contrário, considera a propriedade da terra em todos os seus aspectos, 

buscando compreender as modificações que esta engendra em relação à determinação 

das categorias fundamentais de sua teoria do valor. 

 

Mas a diferença não para por aí. A principal implicação desta teorização que generaliza 

a atribuição da origem da renda aos preços monopolistas é que, ao compreender toda 

renda fundiária como originada de preços monopolistas (acima do valor), ela ao mesmo 

tempo impede que se compreenda quando de fato a renda tem essa origem, e quando ela 

é originada internamente no setor agrário. Esta teorização termina por atribuir 

falsamente a todos os setores geradores de renda as condições extraordinárias 

necessárias para o surgimento de uma renda monopolista, que exista efetivamente um 

monopólio do controle da oferta, ou então uma restrição dos terrenos utilizáveis na 

produção combinada com uma rigidez da demanda. Ao eliminar o reconhecimento de 

qualquer limite imposto pelo valor-trabalho para a geração e apropriação da renda, esta 

                                                 
370Ver seção 5.9. 
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visão generaliza condições que são excepcionais e elimina qualquer possibilidade de 

quantificação da dialética entre produção e apropriação entre os setores formadores da 

taxa geral de lucros e os setores geradores de renda, substituindo essa dialética e suas 

contradições por um axioma: toda renda vem do monopólio. 

 

Diante do axioma, a realidade já não tem mais relevância. A maior parte das 

mercadorias agrárias, por exemplo, corresponde em geral à própria definição do que 

seria um mercado “concorrencial”371: aquele formado por uma enorme quantidade de 

produtores, com mercadorias uniformes e nos quais é impossível qualquer forma de 

cartelização ou conluio. Portanto, não há em geral nenhum controle da oferta da maior 

parte dessas mercadorias a não ser o efeito de seus próprios preços sobre as perspectivas 

de lucratividade futura dos potenciais produtores. Nada disto, entretanto, é relevante 

para os teóricos da renda monopolista: independentemente dos seus ramos, todos os 

produtores capitalistas de mercadorias agrárias são monopolistas. Todos vendem suas 

mercadorias acima do seu valor. 

 

Da mesma forma, não há espaço nesta teorização para diferenciar, por exemplo, a 

produção de mercadorias como o petróleo por um lado, da produção capitalista de soja, 

milho ou batatas por outro. Em todos os casos, os sobrelucros apropriados como renda 

fundiária nos piores terrenos, aqueles utilizados por capitais que operam nas piores 

condições, são igualmente fruto de preços monopolistas. O fato de que a produção 

agrária de certos itens possa ocorrer nos mais diversos terrenos (inclusive em terrenos 

recém direcionados à agricultura, como por exemplo, terras griladas ou recentemente 

ocupadas de florestas etc.), enquanto apenas em alguns terrenos existem certos minerais 

especiais para serem extraídos tem significação zero para visão. 

 

Como a renda fundiária é sempre originária de um monopólio, como saber se as 

mercadorias agrárias estão caras ou baratas? Como é possível saber se elas ultrapassam 

ou não um determinado patamar no qual sua oferta se iguala à demanda e, portanto, 

essas forças encontram-se neutralizadas pela sua ação mútua? Para os teóricos da renda 

monopolista, é impossível responder a esta pergunta a não ser com uma mesma resposta 

padrão: as mercadorias dos setores geradores de renda em geral, e as mercadorias 

                                                 
371 O próprio termo inglês commodity tem como referência natural este tipo de mercadoria. 
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agrárias em particular, estão sempre caras. Sempre estão acima da demanda, porque a 

demanda aqui não é a demanda solvente, mas uma categoria ideal (sem existência real) 

que corresponde a um nível hipotético que só existiria numa sociedade na qual não 

houvesse propriedade privada, não houvesse proletariado e não houvesse capitalismo. 

Um nível que jamais poderia ser atendido pela oferta dentro deste modo de produção de 

uma forma relativamente estável. 

 

Por este caminho a construção teórica termina por separar os efeitos da propriedade da 

terra, quando são considerados, da teorização sobre as leis do movimento do modo de 

produção capitalista. Teoriza um capital em contradição permanente e irreconciliável 

com a propriedade da terra, já que toda a renda fundiária implica em última instância 

numa dedução dos lucros dos capitalistas, o que é falso. Imagina a possibilidade de um 

modo de produção capitalista que poderia produzir mercadorias agrárias mais baratas e 

permitindo melhores condições materiais à humanidade do que aquelas observadas 

atualmente, melhorias que só são obstadas pelo papel nefasto dos proprietários de terra. 

Descreve, portanto, um capitalismo mistificado e ilusório, que jamais poderia existir. 

 

A teoria marxiana da renda fundiária, ao contrário, permite compreender a contradição 

real entre o capital e a propriedade fundiária: em que medida o papel da propriedade 

fundiária pode significar uma dedução dos lucros dos capitalistas (quando os preços 

superam o valor das mercadorias destes setores), e em que medida pode ocorrer o 

inverso (quando o valor supera os preços). Permite, portanto, compreender em quais 

situações específicas podem existir de fato preços e rendas de monopólio e distingui-las 

das outras situações nas quais a venda das mercadorias agrárias sequer permite a 

apropriação do mais-valor extraído dos trabalhadores que as produziram. Nada disso é 

possível com a teoria da renda monopolista dos críticos de Marx. 

6.2.2 – Sobre questão da composição do capital na agricultura (e nos 
setores geradores de renda em geral) 

A atenção agora se voltará para alguns aspectos adicionais relacionados à questão da 

composição do capital nos setores geradores de renda. 

 

Como visto anteriormente, diversos críticos apontam a questão da composição do 

capital como uma decorrência “problemática” da teoria da marxiana da renda absoluta. 
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Em muitos dos casos, os críticos falham em compreender que na teoria de Marx, a 

necessidade de que a composição do capital esteja abaixo da composição do capital 

social médio para a existência de renda absoluta em condições de neutralidade entre 

oferta e demanda refere-se exclusivamente aos capitais reguladores, aqueles que operam 

nas piores condições e referenciam os valores de mercado e os preços de produção de 

mercado. A devida consideração deste aspecto já eliminaria uma parte considerável das 

críticas, dado que não existe na teoria marxiana da renda absoluta a exigência de que a 

composição do capital de determinado setor de conjunto esteja abaixo da composição do 

capital social médio. 

 

Em segundo lugar, o aspecto discutido na subseção anterior também deve ser 

considerado: existe a possibilidade excepcional de que os preços de produção de 

mercado superem o valor de mercado em situações nas quais a disponibilidade de terras 

que permitam a produção de determinada mercadoria seja muito reduzida e a demanda 

por este tipo de mercadoria não se contraia com a elevação dos preços. Nesses casos, 

primeiro surge uma renda monopolista especial, baseada na fixação dos sobrelucros 

obtidos anteriormente devido aos preços monopolistas originários da restrição da oferta, 

e apenas depois se torna possível a elevação da composição do capital acima da média 

social, dado que a existência de uma renda fundiária mesmo nos terrenos reguladores 

dos preços já não depende mais de um excedente do valor sobre o preço de produção. 

 

Considerados estes elementos, e ressalvado o caso excepcional de uma renda 

monopolista especial, torna-se possível ilustrar372 de forma simples a razão pela qual a 

composição dos capitais reguladores nos setores geradores de renda absoluta não pode 

se elevar acima da composição do capital social médio. 

 

Sendo “r” um sobrelucro de um capital que opera nas piores condições que permitem 

ainda a obtenção da taxa média de lucros (capital regulador do setor), um sobrelucro 

que excede os custos (cr + vr) e a taxa média (l’(cr + vr)) numa magnitude suficiente para 

pagar um arrendamento mínimo, então “rA” seria o equivalente à renda absoluta (de 

modo que “rA” é, necessariamente, positivo). Assim, a lucratividade obtida por tal 

capital regulador (lr) deve ser (no mínimo): 

                                                 
372 Este ilustração é inspirada na apresentada anteriormente em De Paula (2018, p. 155). 
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 𝑙 = 𝑙 + 𝑟𝐴 

De modo que a lucratividade (total, antes do pagamento do arrendamento) do capital 

cujo produto gera o sobrelucro que será apropriado como renda absoluta deve ser maior 

do que a lucratividade média. Então, supondo igualdade entre oferta e demanda solvente 

e que todo o mais-valor produzido pelo capital regulador em questão seja por ele 

apropriado, a uma taxa de mais-valia dada (m’): 𝑙 > 𝑙  

 

Considerando que a taxa de lucros, segundo Marx (1983, III-2, p. 39-54), pode ser 

descrita pela fórmula: 𝑙′ = 𝑚′𝑣𝑐 + 𝑣 

 

Então a relação acima pode ser reescrita da seguinte forma: 𝑚′𝑣𝑐 + 𝑣 > 𝑙′ 
 𝑚′𝑣𝑐 + 𝑣 > 𝑚′𝑣 é𝑐 é + 𝑣 é  

 

Retirando os termos comuns, temos: 𝑣𝑐 + 𝑣 > 𝑣 é𝑐 é + 𝑣 é  

 

O termo obtido em ambos os lados da inequação é o inverso da composição do 

capital373. Invertendo-a, temos que: 𝑐 + 𝑣𝑣 < 𝑐 é + 𝑣 é𝑣 é  

 

O que mostra que a composição do capital regulador de um setor que obtém um 

sobrelucro a ser apropriado como renda absoluta precisa ser inferior à composição do 

capital social médio. Isto ocorre em todos os setores geradores de renda onde não 

                                                 
373 Para Marx, a composição do capital pode ser medida tanto pela relação c/v, quanto pela relação 
(c+v)/v. Como apontado anteriormente, a única diferença é que a forma primeira mede a razão entre as 
duas componentes do capital, enquanto a segunda, também chamada de “composição percentual”, mede a 
participação percentual do capital variável no capital total 
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existem monopólios nem as condições excepcionais para o surgimento da renda de 

monopólio especial. Ressalvados esses casos, se num determinado setor gerador de 

renda a composição dos capitais reguladores superar a composição do capital social 

médio, então este terrenos (ou ativo) só poderá ser explorado se o pagamento de um 

arrendamento puder ser dispensado (como nos casos de acesso livre aos terrenos, ou 

exploração capitalista pelo próprio proprietário, ou em setores que devido à 

possibilidade de conversão dos terrenos em outra atividade tem seus preços 

determinados por outras culturas / mercadorias374, por exemplo). 

 

Resta ainda tratar de um tipo de crítica à teoria da renda absoluta que, ainda que a 

considerando como válida para um período inicial da agricultura capitalista, afirma que 

o desenvolvimento técnico da produção agrária teria eliminado as condições para que a 

composição do capital na agricultura seja inferior à composição social média. Como o 

capital agrário teria composição acima da média social, então a renda apropriada a partir 

na produção nos piores terrenos não poderia ser explicada pela renda absoluta, o que em 

geral leva a uma reafirmação da teoria da renda monopolista. Este tipo de crítica, como 

vista anteriormente, aparece já na obra de Kautsky em 1905 (KAUTSKY, 1972) e, 

embora tenha sido por diversas vezes reafirmada, foi desenvolvida de forma mais 

aprofundada por Carrera (2017). 

 

Carrera tenta mostrar através de dados estatísticos e de alguns estudos de caso que a 

renda absoluta seria inviável no capitalismo contemporâneo. Seu principal argumento é 

que a composição do capital na agricultura seria mais alta do que a composição do 

capital na indústria e, logo, deveria ser mais alta do que composição do capital social 

médio. Carrera analisa dados dos EUA e da Argentina, além de dois casos de estudo 

adicionais, sobre a produção de soja nos EUA e sobre o mercado mundial de petróleo. 

 

No caso dos EUA, segundo Carrera, os dados apontariam para uma composição do 

capital na agricultura acima da composição da indústria de modo que, provavelmente, 

                                                 
374 Este caso ocorre quando um determinado terreno tem potencial para ser utilizado em mais de uma 
atividade (por exemplo, um terreno que pode ser usado para pecuária extensiva, mas também para a 
agricultura de culturas principais). Neste caso, é possível que os preços sejam regulados por uma 
atividade diferente daquela na qual o terreno é empregado, de modo que a composição do capital em 
questão não seja relevante para o surgimento da renda absoluta. Este caso, que segundo Marx (1983, III-
2, cap. 46) é especialmente relevante para a pecuária e para certas atividades de extrativismo mineral / 
mineração, foi bem analisado por Murray (1977). 
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estaria também acima da média, o que em sua opinião inviabilizaria a existência da 

renda absoluta na agricultura daquele país (CARRERA, 2017, p. 71). Nos dados sobre a 

agricultura argentina, ao contrário, a composição do capital agrário medida por Carrera 

é bem inferior à do capital industrial (parte de 39% da composição do capital industrial 

entre 1925-29 e reduz-se até ficar em apenas em 19% da composição do capital 

industrial entre 2010-14) (CARRERA, 2017, p. 74). O autor, entretanto, não se 

convence pelos dados por ele obtidos neste caso e argumenta que a explicação para os 

números apresentados estaria na baixa intensidade de investimentos de capital na 

agricultura argentina e em alguns problemas dos dados (entre eles, o de que o gado não 

seria contado como capital constante), além de apontar que a rotação mais lenta do 

capital agrário também contribuiria para falsear sua composição quando medida 

estatisticamente. Carrera, entretanto, não quantifica esses problemas por ele apontados. 

Apesar disso, conclui que ao levar-se em conta o efeito da baixa intensidade de 

investimentos e da rotação mais lenta do capital, e sendo também eventualmente 

contabilizado o gado como capital constante, então também na agricultura argentina a 

composição do capital possivelmente ficaria acima da composição do capital na 

indústria (CARRERA, 2017, p. 77). 

 

Por fim, Carrera desenvolve dois argumentos adicionais contra a existência concreta da 

renda absoluta: primeiro, ao analisar o mercado mundial de petróleo, argumenta que os 

preços parecem ser determinados de forma monopolista (o que excluiria a renda 

absoluta) e ao mesmo tempo indicaria que a renda petroleira teria o caráter daquilo que 

chamamos aqui de uma renda de monopólio especial (que Carrera chama de renda de 

monopólio simples) de largas proporções; segundo, ao analisar a produção de soja nos 

EUA, argumenta que os preços da região mais produtiva (Heartland – região dos 

estados do meio-oeste, das Dakotas no oeste até Ohio e Michigan no leste, até o limite 

meridional do Missouri) receberiam renda diferencial dado o menor custo de produção, 

enquanto a região menos produtiva (Southern seabord – região formada pelos estados 

do sudeste, do Arkansas e Louisiana no oeste, até as Virgínias e as Carolinas no leste, 

passando pela Flórida), considerados os dados anteriormente sobre a composição do 

capital (na agricultura dos EUA), provavelmente não poderiam receber renda absoluta 

restando apenas, em sua visão, a possibilidade de que a renda paga aos proprietários 

pelos arrendatários nesta região seja fruto de preços de monopólio – acima dos valores 

(CARRERA, 2017, p. 77-80). Tudo isso, na interpretação do autor, contribuiria para a 
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mesma conclusão: a de que a renda absoluta não seria viável no capitalismo 

contemporâneo, tendo sido amplamente substituída pela renda de monopólio especial. 

 

Entretanto, os argumentos utilizados por Carrera para sustentar sua visão segundo a qual 

a renda absoluta seria impossível no capitalismo contemporâneo apresentam diversas 

fragilidades. Em primeiro lugar, mesmo os resultados que ele traz não são unânimes em 

defesa de sua hipótese de que a composição do capital na agricultura seja mais alta do 

que a composição do capital industrial (é o caso, por exemplo, da agricultura argentina, 

onde a composição do capital é muito mais baixa do que a da indústria de acordo com 

os próprios dados trazidos pelo autor). Mas mesmo que os dados apontassem neste 

sentido, o estudo, na melhor das hipóteses, seria capaz de medir a composição do capital 

para o conjunto da agricultura nos países analisados e compará-la com a da indústria. 

Esta medição é relevante para a possibilidade ou não de existência da renda absoluta? 

Pelo exposto anteriormente fica claro que não. Foi visto que o capital cuja composição é 

relevante para a questão da renda absoluta é apenas o capital regulador dos preços, 

aquele que opera nas piores condições. O estudo de Carrera sequer se preocupa em 

tentar estabelecer quais os capitais que seriam reguladores dos preços em cada setor. Na 

verdade, ele sequer tenta medir a composição do capital média nos distintos setores da 

agricultura, mas sim a composição média da agricultura de conjunto. Além disso, os 

capitais reguladores dos preços em cada setor podem estar dentro do país analisado ou 

fora dele. Caso os capitais reguladores estejam fora do país analisado, é possível que 

toda a renda apropriada dentro de determinado setor seja diferencial375, de modo que a 

composição desses capitais poderia estar eventualmente acima da média social sem que 

isso nos dissesse nada sobre a possibilidade ou não de apropriação de renda absoluta 

nos terrenos reguladores. 

 

Carrera tem consciência deste problema de seu estudo, mas parece não se atentar para as 

suas implicações, se fiando numa suposição adicional de que o capital médio agrário 

tenha uma composição similar à dos capitais reguladores de cada setor376. Esta 

suposição, entretanto, é completamente inadequada, pois implica pretender que todos os 
                                                 
375 Este aspecto foi demonstrado por Carcanholo (1982; 1984). 
376 “[...] los valores estadísdicos corresponden al promedio de la aplicación de capital sobre el conjunto de 
las diferentes tierras. Por lo tanto, las relaciones que arroja el presente análisis tienen validez como 
indicadores de la posibilidad de existencia de renta absoluta siempre y cuando la composición orgánica 
del capital agrário aplicado sobre la peor tierra sea similar a la promedio del sector” (CARRERA, 2017, 
p. 71). 
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capitais reguladores, aqueles aplicados nos piores terrenos que permitem a continuidade 

da produção, de todas as culturas em cada país analisado (soja, milho, trigo, feijão, 

arroz, cacau, laranjas etc.) tenham, todos e cada um deles composição idêntica à média 

geral da agricultura. Além disso, mesmo esta suposição olímpica não resolve o 

problema da possibilidade de que os capitais reguladores estejam fora do país analisado. 

Desta forma, o estudo de Carrera teria validade apenas na hipótese de que os preços 

agrários fossem regulados pelo capital agrário médio do país em questão, (não pelo 

capital setorial médio, mas pelo capital médio da agricultura de conjunto) uma hipótese 

que o próprio Carrera rejeitaria e que, descrita em termos comedidos, não faria muito 

sentido. 

 

Mas existe ainda um problema adicional: o outro lado da comparação. A “composição 

do capital social médio” não é a mesma coisa que a “composição do capital industrial”. 

Trata-se da composição média dos capitais que participam do processo de formação da 

taxa geral de lucros. A diferença é que diversos capitais da indústria não participam da 

formação da taxa geral (por exemplo, os monopólios), enquanto capitais de outros 

setores participam (como transportes, serviços produtivos etc.). 

 

Desta forma, para demonstrar o ponto pretendido por Carrera (a inviabilidade da teoria 

da renda absoluta enquanto explicação da renda fundiária obtida nas piores condições na 

agricultura), seria necessário: 

a) Distribuir a análise setor a setor, e identificar dentro de cada setor os capitais 

reguladores dos preços (que poderiam inclusive estar fora do país analisado). Os setores 

onde os capitais reguladores encontram-se fora do país devem ser excluídos, pois a sua 

composição não é relevante para fins da apropriação de renda fundiária absoluta; 

b) Analisar a composição destes capitais reguladores; 

c) Determinar (ainda que de forma aproximada) a composição média dos capitais que 

participam do processo de formação da taxa geral (a composição do capital social 

médio); 

d) Comparar as duas composições. 

 

Mesmo a comparação acima, entretanto, permitiria apenas determinar a possibilidade de 

surgimento de renda absoluta para o capital em questão, ou seja, se a renda apropriada 

pelos capitais reguladores em questão poderia ou não ser explicada pela teoria da renda 
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absoluta de Marx. Carrera, neste sentido, dá ainda um salto argumentativo adicional não 

permitido pela lógica: ele entende que, uma vez que seja comprovada a existência de 

uma composição do capital mais elevada do que a composição social média na 

agricultura (deveria dizer: nos capitais reguladores), logo a renda obtida nos piores 

terrenos deve ter sua origem em preços monopolistas (e assim também num mais-valor 

externo ao setor agrário). Trata-se de um non sequitur. Se uma hipótese que explica 

determinado acontecimento for rejeitada, isso não significa que automaticamente outra 

hipótese seja válida. Se a teoria da renda fundiária absoluta de Marx não for capaz de 

explicar a renda nos piores terrenos em determinado setor agrário, isso não significa que 

esse setor seja um monopólio, ou tenha preços monopolistas, mas apenas que a única 

explicação coerente que tínhamos para essa forma de apropriação em condições de 

neutralidade entre oferta e demanda foi rejeitada. Como no caso da agricultura existe em 

geral a disponibilidade de novos terrenos para a produção, e a demanda pelas 

mercadorias em geral se contrai quando ocorre uma alta descomunal dos preços (devido 

à substituição das mercadorias por similares etc.), então as condições para o surgimento 

de uma renda de monopólio especial tampouco se encontram presentes. Desta forma, 

caso a conclusão de Carrera estivesse correta, teríamos uma renda de origem 

desconhecida, que precisaria ser explicada. 

 

Para demonstrar que os preços agrários são monopolistas seria necessário, no quadro da 

leitura da teoria marxista do valor-trabalho constante neste trabalho, uma comparação 

deles com os seus preços de produção reguladores (PPm) e com seus valores de 

mercado (Vm), ou seja, seria necessário comparar os preços de mercado com os preços 

de produção individual das mercadorias produzidas nas piores condições, e com seus 

valores individuais. Somente assim seria possível determinar se o preço desta 

mercadoria é ou não um preço monopolista. Aqui percebemos ainda um aspecto 

adicional da confusão feita por Carrera: mesmo que os preços de mercado ultrapassem o 

PPm, isso não significa que ultrapassaram o valor de mercado (dado que o valor de 

mercado pode estar acima do PPm – e estará sempre que a composição do capital for 

mais baixa do que a do capital social médio). Assim, mesmo que determinado setor 

tenha preços acima dos PPm, seu preço de mercado pode estar abaixo do valor de 

mercado e, logo, a origem da renda fundiária absoluta ainda pode ser interna ao setor. 

Apenas se o preço de mercado superar o valor de mercado a parcela do sobrelucro a ser 
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apropriada como renda que estiver acima do valor teria sua origem em mais-valor 

produzido fora do setor agrário em questão. 

 

Por fim há ainda os casos de estudo trazidos por Carrera: o da soja nos EUA e o do 

mercado mundial de petróleo. 

 

No caso da soja o ponto de Carrera fica prejudicado pelos aspectos apontados 

anteriormente, já que seu argumento ali dependia das estatísticas trazidas pelo autor 

para o conjunto da agricultura nos EUA, o que nos deixa apenas o caso do mercado 

mundial de petróleo. 

 

A este respeito, Carrera aponta que no período entre 2004 e 2008 o preço do barril teve 

um crescimento de 127% (chegando a US$ 68,37 em 2008), enquanto os custos da 

produção offshore nos EUA (que Carrera considera como sendo a reguladora dos 

preços) chegaram a US$ 61,87. No período analisado, Carrera afirma que o consumo 

mundial cresceu 16%, enquanto a produção teria crescido apenas 7% (CARRERA, 

2017, p. 78). Diante destas informações, Carrera afirma que a renda petroleira obtida 

nesses poços não seria explicada pela teoria da renda absoluta de Marx, mas seria uma 

renda de monopólio especial, por refletir uma elevação dos preços de produção 

reguladores acima do valor. 

 

É possível que neste último caso Carrera esteja certo e os preços do petróleo no período 

reflitam preços de produção que se aproximaram ou superaram o valor, sendo a renda 

obtida nesses terrenos reguladores originadas desse excedente dos preços sobre o valor, 

portanto uma renda de monopólio especial no caso de igualdade entre preços de 

mercado e PPm (ou renda de monopólio strictu sensu caso os superem)377. Os dados 

sobre o mercado mundial do petróleo parecem mostrar que esta mercadoria 

possivelmente cumpra as duas condições para o surgimento desta modalidade 

excepcional de renda: raridade de campos de produção disponíveis e demanda 

relativamente rígida frente aos aumentos de preços. Desta forma, seria também possível 

que a composição destes capitais seja superior à composição do capital social médio. 

                                                 
377 Mesmo assim, existem limitações para esta elevação dos PPm acima do valor de mercado: no caso do 
petróleo, o período no qual os preços mais se elevaram foram marcados pelo desenvolvimento de 
alternativas, como o etanol nos EUA e no Brasil. 
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Entretanto, é necessário ressaltar adicionalmente que a maior parte da renda petroleira 

não é constituída por esse tipo de renda de monopólio especial, mas pela renda 

diferencial378. Isso é o que demonstram os principais estudos marxistas sobre este tipo 

de renda fundiária, realizados por Bina (1989; 1989a; 2013). 

 

Os estudos de Bina demonstram que desde o início dos anos 1970 e ao longo de parte 

dos 1980 não só os preços do petróleo no mercado mundial, mas também os de outras 

fontes de energia em termos equivalentes (como o carvão e o gás natural) foram em 

geral regulados pelos preços de produção do petróleo produzido nos campos petrolíferos 

mais antigos dos EUA, os campos continentais (BINA, 1989, p. 101-102; 1989a). 

 

Ou seja: mesmo no caso do petróleo, onde se esperaria uma ocorrência mais 

significativa de preços de monopólio, a explicação para os preços não necessariamente 

decorre da restrição da oferta e, em tempos “normais”, a determinação dos preços pelos 

preços de produção obtidos pelos capitais que operam nas piores condições é capaz de 

fornecer a explicação dos preços. Ao explicar o choque de preços da crise do petróleo 

dos anos 1970, Bina mostra que até aquele período os preços do petróleo eram 

determinados em grande medida por acordos e tratados que expressavam resquícios das 

relações coloniais entre os países produtores, especialmente do Oriente Médio, e as 

potências ocidentais. Entretanto, um aspecto da crise dos anos 1970 (e que, para Bina, 

ajudou a possibilitar à OPEP o sucesso relativo inicial de algumas de suas iniciativas 

sobre os preços) é que os preços do petróleo de fato se constituíram num mercado 

mundial no qual os capitais que operam nas piores condições tornam-se os capitais 

reguladores dos preços (BINA, 1989, p. 99-107). 

 

A decorrência mais interessante apontada por Bina, do ponto de vista teórico, é a 

seguinte: mesmo no caso do petróleo, não é a teoria da renda monopolista que explica as 

principais tendências da evolução dos preços, mas a teoria da renda fundiária de Marx. 

Não só os preços são determinados pelos PPm (PPi dos capitais que operam nas piores 

condições), como o grosso da renda obtida pelos países exportadores não advém de 

                                                 
378 O próprio Carrera admite que a renda petroleira compõe-se “substancialmente pela renda diferencial” 
(CARRERA, 2017, p. 78). 
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rendas monopolistas, mas sim da renda diferencial379. Apenas para se ter uma ideia, o 

custo médio do barril nos poços mais produtivos do Oriente Médio ficou em US$ 14,82 

(contra US$ 61,87 nos EUA)380.  

 

De qualquer forma, embora nenhum dos argumentos trazidos aqui seja suficiente para 

provar que a teoria da renda absoluta de Marx explica a renda fundiária obtida nos 

piores terrenos em qualquer setor específico, ela demonstra que em geral os argumentos 

levantados contra ela até hoje carecem de qualquer fundamento capaz de invalidá-la, ou 

de determinar sua falta de capacidade explicativa para as formas de renda fundiária 

observadas no capitalismo contemporâneo, em especial na agricultura. Com isso, 

igualmente é possível que na maior parte dos setores geradores de renda fundiária os 

capitais reguladores tenham sua composição abaixo da composição do capital social 

médio. 

 

6.2.3 – Relação entre a composição do capital na agricultura e a 
possibilidade de distintas taxas de mais-valia (setoriais); 
Determinação do valor de mercado pelo valor-trabalho (modificada 
pela propriedade da terra) versus determinação pela demanda. 
 

Esta seção tem como objetivo discutir a formulação segundo a qual a taxa de mais-valia 

nos setores geradores de renda seria modificada pelo fato de que neles a composição do 

capital seria mais baixa do que a composição do capital social médio, conforme 

decorrência da teoria marxista da renda fundiária absoluta. 

 

                                                 
379 Esta inferência deve ser levada em conta com a seguinte ressalva: atualmente a determinação dos 
preços tanto o petróleo como de outras commodities também está submetida em algum grau à lógica do 
capital fictício, na medida em que os preços são em geral estabelecidos na bolsa de futures de Chicago. 
Esta ressalva, a nosso ver, não implica na invalidação de conclusões como as apontadas por Bina, mas 
apenas num grau adicional de complexidade a ser considerado na análise e que está fora do escopo de 
nossa pesquisa. 
380 Os dados são de Carrera (2017, p. 78). Uma hipótese interessante para pesquisas futuras seria 
estabelecer se o petróleo é a única mercadoria que reúne as condições para o surgimento desta forma de 
renda de monopólio especial na qual os PPm superam o valor de mercado. Neste caso, tal condição 
forneceria elementos para elucidar todo o esforço das potências ocidentais em controlar a produção dos 
países exportadores, o que inclui as invasões humanitárias e o esforço pela exportação de formas 
democráticas de governo: evitar que os países exportadores consigam estabelecer preços monopolistas 
(acima dos PPm). Além disso, este desenvolvimento também forneceria elementos para analisar em que 
medida esta peculiaridade do petróleo lhe conferiria a possibilidade de deslocar o ouro no desempenho de 
certas funções do dinheiro (mercadoria-moeda – com o surgimento dos “petrodólares”). Com isso, 
considerando o controle dos EUA sobre esta fonte de energia, tornar-se-ia também possível uma 
explicação para a capacidade do dólar em cumprir o papel de dinheiro mundial a partir dos anos 1970. 



390 
  

Este ponto aparece na obra de Economakis (2003). Uma vez aceita a necessidade de que 

a composição do capital regulador agrário seja inferior ao capital social médio, este 

autor opina então que isto levaria a outro problema: a formação de diferentes taxas de 

mais-valia na agricultura e na indústria381. O argumento de Economakis é este: a) 

composições do capital mais altas em geral expressam produtividades do trabalho mais 

altas; b) aumentos de produtividade levariam a um aumento da taxa de mais-valia; c) 

com isso, se a composição do capital na agricultura, enquanto regra, for mais baixa do 

que a da indústria, logo isto levaria a uma taxa de mais-valia mais baixa na agricultura 

do que na indústria. Segundo Economakis: 
For a given amount of capital, a rising organic composition of capital goes 
hand in hand with increasing labor productivity. […] rising productivity 
tends to bring with it a higher rate of surplus value. A rate of surplus value 
which remains stable in circumstances of differing (organic) compositions of 
capital means that with an increase in the (organic) composition of capital 
"the laborer benefits equally with the capitalist in the increased productivity 
of his labor". Indeed, any such possibility had been excluded by Marx 
himself in Volume 1 of Capital (ECONOMAKIS, 2003, p. 343). 
 

Em primeiro lugar, a relação que Economakis traça entre os aumentos de composição e 

aumentos de produtividade do trabalho não necessariamente se sustenta. O fato de dois 

capitais de mesma magnitude terem a mesma composição não significa que tenham a 

mesma força produtiva. Pode ocorrer que um capital, por exemplo, na mineração, 

tenham uma força produtiva muito maior do que outro de mesma composição, por 

exemplo, na agricultura. Isso expressa apenas o fato de que em um deles o capital 

constante é formado essencialmente por máquinas e materiais auxiliares, enquanto no 

outro é preponderante o custo das matérias primas. A elevação dos preços das matérias 

primas pode implicar numa elevação da composição, sem que isso signifique ampliação 

da produtividade382. Segundo Marx: 
Portanto, a mera circunstância de, quanto a sua composição de valor, o 
capital agrícola se encontrar no nível geral não demonstra que a força 
produtiva social do trabalho se encontra nele no mesmo grau de 
desenvolvimento. Só poderia demonstrar que seu próprio produto, que, por 
sua vez, constitui parte de suas condições de produção, é mais caro ou que 
matérias auxiliares, como adubo, antes ao alcance da mão, têm agora de ser 
trazidas de longe etc. (MARX, 1983, III-2, p. 231). 
 

                                                 
381 Já foi demonstrado anteriormente que o argumento de Marx não implica que a composição em toda a 
agricultura seja mais baixa do que na indústria, mas que a composição dos capitais reguladores deve ser 
mais baixa do que a do capital social médio para que exista renda absoluta. A discussão aqui abstrai desse 
elemento para discutir o problema da taxa de mais-valia, dado que Economakis também não faz essa 
distinção entre capital agrário e capital regulador ao tratar da questão da composição. 
382 Neste caso, o aumento da composição-valor não refletiria uma elevação da composição técnica. Logo, 
não haveria, tampouco, um aumento da composição orgânica. 
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Além disso, é preciso ressaltar que os aumentos de produtividade, na teoria de Marx, 

não implicam em aumentos da taxa de mais-valia dentro do setor nos quais eles 

ocorreram, mas em aumentos da taxa mais-valia do capital de conjunto, contando que 

eles ocorram em setores que produzam mercadorias de consumo dos trabalhadores, ou 

seus insumos383. Neste sentido, conforme apontado anteriormente por Fratini (2009, p. 

8) e Sandemose (2018, p. 54), há uma inadequação clara no argumento de Economakis 

quanto à sua compreensão dos efeitos dos aumentos de produtividade. 

 

Entretanto, é possível argumentar que a formulação de Economakis não se limita a um 

mero erro de compreensão dos efeitos dos aumentos de produtividade e de sua relação 

com a composição do capital e com a taxa de mais-valia. Na realidade, ela reflete uma 

leitura específica da teoria do valor de Marx. Se observarmos a leitura da teoria do valor 

apresentada por Economakis em outra obra (Milios et al, 2002, p. 3-35), percebe-se que 

ali está desenvolvida uma visão claramente forma-valorista, no sentido adotado neste 

trabalho para o termo, ou seja, uma visão na qual a determinação quantitativa do valor é 

dada no intercâmbio de mercadorias (o valor-trabalho “individual” torna-se social 

através do intercâmbio) e, logo, há uma identidade entre produção e apropriação. Sendo 

assim, a proposição de Economakis segundo a qual os aumentos de produtividade 

levariam a distintas taxas de mais-valia (na indústria e na agricultura, por exemplo) faz 

sentido dentro de sua leitura da teoria do valor e de suas determinações na medida em 

que, dentro da visão da forma-valor, haveria uma identidade quantitativa entre o valor 

social produzido com aquele valor apropriado. Assim, ao referir-se à possibilidade de 

um aumento setorial da taxa de mais-valia decorrente de um aumento setorial da 

produtividade do trabalho, Economakis possivelmente se refere a uma “taxa de mais-

valia da apropriação”, ou seja, a relação entre o mais-valor e o capital variável medida 

conforme os lucros apropriados (que nesse caso se identificariam com o mais-valor 

produzido). 

 

Sendo assim, o problema desta visão é que ela, conforme apontado anteriormente, 

inviabiliza a observação da dialética entre produção e apropriação existente no modo de 

produção capitalista. 

 

                                                 
383 Ver seção 3.4, p. 150-154. 
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Outra formulação que apresenta aspecto similar é a de Silva (1981). Silva aponta 

corretamente que o trabalho socialmente necessário na agricultura não poderia ser 

determinado pela média dos valores individuais, como ocorre em geral, mas pelas 

condições de produção existentes nos piores terrenos: 
[...] devemos concluir que o tempo de trabalho socialmente necessário é 
determinado pelo tempo de trabalho gasto na pior terra ou, de forma mais 
geral no que poderíamos chamar de terra marginal, isto é, aquela terra onde o 
preço de produção é o mais elevado, como é o caso tratado no capítulo sobre 
a existência de uma renda diferencial mesmo nas terras de pior qualidade 
(SILVA, 1981, p. 126). 
 

Entretanto, deste aspecto correto, Silva tira diretamente uma conclusão que nos parece 

inadequada: afirma que a taxa de mais-valia na agricultura deve ser mais elevada do que 

a taxa de mais-valia do capital total: 
Se o movimento do capital não é capaz de estabelecer, nas condições da 
produção agrícola, a tendência ao estabelecimento de um preço de produção 
próximo ao preço médio, a taxa geral de mais-valia é incapaz de refletir a 
produtividade do trabalho na agricultura (SILVA, 1981, p. 129). 
[...] Se a taxa geral de mais-valia é incapaz de refletir a produtividade do 
trabalho na agricultura, não tem fundamento aplica-la para conhecer o valor 
gerado na agricultura (SILVA, 1981, p. 129). 
 
[...] Em consequência, a taxa de mais-valia na produção agrícola não é a taxa 
geral de mais-valia. Ela varia em função da potencialização do trabalho pelo 
consumo da terra e só pode ser efetivamente medida pela relação entre o 
lucro total e o capital variável aplicado. Em contrapartida, como veremos, 
essas taxas de mais-valia não afetam a taxa geral de mais-valia (SILVA, 
1981, p. 126). 

 

Com isso, Silva confere um papel constitutivo do ponto de vista do valor à demanda por 

produtos agrários, ou, em outros termos, entende que esta determina o valor social 

enquanto uma consequência do papel da propriedade da terra. Entretanto, como a 

lucratividade agrária não estaria circunscrita a qualquer limite posto pelo valor social 

(enquanto referenciado pela taxa de mais valor do capital de conjunto), mas 

estabeleceria sua própria taxa de mais-valia (setorial) distinta da taxa geral, então as 

variações dessa lucratividade (e dos sobrelucros a serem apropriados como renda) não 

teriam qualquer limitação pelo valor social referenciado na taxa geral de mais-valia384. 

Ao mesmo tempo, Silva explica pelo mesmo caminho a impossibilidade da participação 

dos setores agrários na formação da taxa geral de lucros (SILVA, 1981, p. 132), e 

conclui pela inexistência de qualquer requisito referente à composição do capital para o 

surgimento de renda nos piores terrenos (ou seja, rejeita a teoria marxiana da renda 

                                                 
384 Silva admite explicitamente que esta formulação difere substancialmente daquela apresentada por 
Marx em O Capital (SILVA, 1981, p. 130). 
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absoluta). Com isso, Silva chega a uma formulação semelhante àquela presente na obra 

de Rosdolsky385 (1977) no que diz respeito ao papel da demanda na determinação do 

valor, na medida em que a demanda efetiva, a quantidade de valores de uso demandados 

socialmente, poderia em sua visão influenciar quantitativamente na determinação do 

valor social. 

 

Viu-se anteriormente as implicações desse tipo de formulação que admite a 

determinação do valor pela demanda, em especial o fato de que nela não há mais espaço 

para qualquer explicação racional objetiva de sua determinação quantitativa386. Cabe 

aqui, entretanto, ressaltar um aspecto adicional: tanto estas formulações que admitem 

uma determinação do valor pela demanda quanto outras leituras que nesta obra 

classificamos como forma-valoristas, ou seja, leituras que identificam as instâncias da 

produção e da apropriação do valor, todas entram em contradição frontal com a teoria 

marxista da renda. 

 

No caso da leitura de Economakis as contradições entre produção e apropriação, tão 

fundamentais para a existência desta teoria (e da renda enquanto categoria), 

desaparecem na medida em que a determinação do valor social é dada pelo intercâmbio 

(e logo, pela sua apropriação). 

 

No caso da formulação de Silva ocorre o mesmo, ainda que por um caminho distinto. 

Silva elimina a possibilidade de transferências de valor (contradições entre sua 

produção e apropriação) entre agricultura e indústria, ou entre setor gerador de renda e 

demais setores, na medida em que supõe que todo valor apropriado é, por definição, 

valor gerado internamente no setor gerador de renda na medida em que a lucratividade 

total na agricultura é o elemento determinante de sua taxa de mais-valia setorial. 

 

Assim com no caso da teoria da renda monopolista, aqui também as contradições do 

real são substituídas por uma proposição axiomática, mas com o sinal trocado: a de que 

toda a renda fundiária é sempre produzida pelos capitais agrários. Com isso, a relação 

entre a lucratividade do capital investido na agricultura e o capital social que participa 

da formação da taxa geral de lucros é obscurecida. Entretanto, ao invés de retratar um 

                                                 
385Ver seção 3.7.2. 
386Seção 3.7.2. 
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capitalismo mistificado que poderia existir sem propriedade privada da terra (como a 

teoria da renda monopolista), aqui a propriedade privada da terra aparece como um 

aspecto plenamente harmonizado ao modo de produção capitalista. Uma forma que não 

impõe qualquer contradição ao movimento do capital. 

 

 

6.2.4 – De volta à questão da origem dos sobrelucros apropriados como 
renda fundiária 
 

Esta questão da origem do mais-valor que constitui os sobrelucros apropriados como 

renda fundiária já foi tratada anteriormente387. Cabe aqui, entretanto, analisar 

adicionalmente alguns aspectos relacionados aos argumentos trazidos pelos autores 

analisados neste capítulo. 

 

Em linhas gerais é possível identificar duas posições principais sobre a questão da 

origem do mais-valor apropriado como renda fundiária pelos capitais reguladores 

(piores terrenos, ou capitais que operam nas piores condições – portanto, uma renda 

absoluta ou de monopólio – conforme a visão). A primeira, presente na maior parte dos 

autores críticos da teoria da renda absoluta de Marx e que defendem a repaginação da 

teoria da renda monopolista, consiste numa visão segundo a qual grande parte da renda 

fundiária resultaria do excedente dos preços sobre o valor-trabalho das mercadorias 

produzidas nos setores geradores de renda. Com isso, toda essa parcela da renda 

fundiária teria origem externa ao setor em questão. A outra visão é aquela presente na 

obra de autores como Murray (1977), Sandemose (2018) e na leitura presente neste 

trabalho388, segundo a qual a renda absoluta teoria sua origem interna aos setores 

analisados, dado que constitui um excedente do valor sobre os preços de produção 

diretos389. Esta posição também aparece no tipo de leitura discutido na subseção 

anterior, defendido por autores como Silva (1981). 

 

                                                 
387Seção 5.6. 
388Seção 5.6. 
389 Carrera (2017) também entende que a renda absoluta seria originada internamente nos setores 
geradores de renda, entretanto, como visto anteriormente, questiona a possibilidade de existência dessa 
modalidade de renda nas condições da produção capitalista contemporânea, sugerindo que ela daria lugar 
à renda de monopólio especial (que ele chama de renda de monopólio simples). 
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Sobre esta renda fundiária apropriada pelos capitais reguladores, outra posição além das 

mencionadas acima é digna de nota: a posição de Fine (1986). Segundo Fine, a 

determinação dos preços de mercado na agricultura se daria pela soma entre preços de 

produção e renda absoluta, enquanto a renda absoluta seria igual ao valor de mercado 

subtraído da renda absoluta. Com isso, como visto anteriormente, na visão de Fine os 

preços de mercado seriam determinados pelo valor de mercado (FINE, 1986, p. 130). 

Entretanto, Fine parece entender que os sobrelucros apropriados enquanto renda 

absoluta teriam sua origem fora do setor agrário390 (FINE, 1986, p. 131). Com isso, 

mesmo identificando a renda absoluta como uma forma de sobrelucros que surge dentro 

dos marcos do valor de mercado, Fine mesmo assim aponta sua origem externa ao setor 

em gerador de renda. A única explicação possível aqui parece ser que Fine entende que 

a determinação quantitativa do valor na produção se dê exclusivamente pela média de 

valores individuais obtidos pelos distintos capitais, de forma que o valor de mercado 

seria uma categoria da apropriação exclusivamente (não tendo relação com a 

determinação quantitativa do valor na produção). Com isso, mesmo tentando defender a 

teoria da renda absoluta da Marx, Fine acabe concedendo a seus críticos num aspecto 

fundamental que é a origem do mais-valor apropriado como renda absoluta. 

 

Vimos anteriormente que no caso dos setores geradores de renda o valor social (valor de 

mercado) tem uma determinação distinta. Não reconhecer esta especificidade 

significaria, neste caso, abstrair o papel da propriedade privada da terra do ponto de 

vista da constituição do valor, o que parece inadequado. Neste caso, o valor de mercado 

apareceria como uma categoria que não expressa a produção, mas a apropriação (já que, 

para Fine, os preços agrários seriam determinados pelos valores), o que nos remete à 

crítica desta formulação vista acima. Neste caso, seria o critério fisiológico adotado em 

relação à questão da determinação quantitativa do valor o que impediria Fine de 

identificar de forma adequada a origem da renda absoluta. 

 

                                                 
390“AR [renda absoluta – PGP] depends then upon the flow of capital onto new lands. But, if this use of 
new lands is taken to be the basis of AR, then its existence is independent of the formation of surplus 
profits. It is simply an extra payment for the use of new land, which must be added to the price of 
production of agricultural goods to form market price. As such, it corresponds to an appropriation of 
surplus value from the social 'pool' and does not have its origins in the production of surplus profit within 
agriculture. The resulting increase in market price is best categorised as a monopoly price (FINE, 1986, p. 
131). 



396 
  

Por fim, resta considerar algumas abordagens sobre a questão da origem da renda 

diferencial. Foi visto anteriormente que existem basicamente duas abordagens para a 

determinação da origem dos sobrelucros que compõem a renda diferencial: uma 

qualitativa, na qual conceitualmente se atribui uma determinada origem para esta 

modalidade de renda, e uma quantitativa, proposta neste trabalho391. 

 

Entre as abordagens que aqui chamamos de qualitativas, em geral predomina a visão 

segundo a qual a origem do sobrelucro apropriado enquanto renda diferencial seria 

interna, no setor gerador de renda em questão. O argumento aqui deriva de uma 

analogia do que ocorre no caso das chamadas transferências de valor intrasetoriais em 

geral. Como a renda diferencial teria sua origem na diferença entre os preços de 

mercado e os preços de produção individuais do capital em questão, então ela também 

constituiria este tipo de transferência interna. Com isso, sua origem seria interna ao 

setor em questão, assim como no caso das transferências intrasetoriais que ocorrem na 

indústria. 

 

Ocorre que existe uma diferença fundamental entre as transferências intrasetoriais da 

indústria e a renda diferencial: no caso primeiro caso, os preços são determinados pela 

média dos valores individuais, o que permite que os desvios em relação à média se 

compensem. No segundo caso, como os preços são determinados pelas piores condições 

(pelos PPm, que expressam os PPi dos piores terrenos), então esta compensação dos 

desvios não é possível.  

 

Uma abordagem qualitativa distinta do tipo apontado acima aparece na obra de Carrera 

(2017). Carrera busca diferenciar a determinação quantitativa do valor (do ponto de 

vista da produção) nos setores regulares daquela existente nos setores onde convivem 

distintas produtividades do trabalho postas por condicionamentos naturais não-

controláveis (os setores geradores de renda). Segundo Carrera, no primeiro caso (setores 

regulares), a determinação quantitativa do valor pelo trabalho socialmente necessário se 

dá pela produtividade normal do trabalho empregado em sua produção, e que esta 

normalidade tem sua expressão mais simples na média dos valores individuais 

(CARRERA, 2017, p. 87-88). Entretanto, no caso dos setores geradores de renda, o que 

                                                 
391Seção 5.6. 
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passa a existir não é mais um valor social determinado pela média de produtividade, 

mas “diversos valores sociais baseados em distintas produtividades”, já que não haveria 

mais “uma normalidade, mas uma multiplicidade de normalidades” (CARRERA, 2017, 

p. 89-90). Segundo Carrera: 
[...] es condición para la reproducción del proceso de metabolismo social que 
los productores que operan sobre la peor tierra puedan disponer de una 
cuantidad de trabajo social equivalente a la que pusieran en acción. De modo 
que, en ausencia de toda regulación directa, el precio comercial de la 
mercancía en cuestión, y no su valor social - ya que a éste lo sigue teniendo 
como una multiplicidad de valores cuantitativamente distintos y no como un 
cuanto único - se va a regir por la normalidad de esta cuantidad de trabajo 
(CARRERA, 2017, p. 90). 
[...] suponer la existencia de un valor comercial determinado por el promedio 
de todas las productividades del trabajo existentes en función de los distintos 
condicionamentos naturales y, a partir de dicha suposición, suponer que el 
precio regulador contituye un desvío positivo respecto de ese supoesto valor 
comercial - compensado a su vez por los desvíos negativos correspondientes 
- no es más que una abstración (CARRERA, 2017, p. 104). 
 

Carrera está correto quando afirma que imaginar a determinação do valor social nos 

setores geradores de renda pela média dos valores individuais – ou então enquanto um 

desvio desta média que se compensaria com desvios no sentido oposto – seja uma 

abstração sem fundamento na realidade. Entretanto, Carrera vai além ao defender esta 

visão segundo a qual não existiria “um valor social”, mas múltiplos “valores sociais” na 

agricultura. Com isso, Carrera termina por eliminar a possibilidade do estabelecimento 

de uma determinação quantitativa do valor-trabalho correspondente ao produto obtido 

pelo trabalho empregado pelo capital agrário. Em outras palavras: Carrera termina por 

rejeitar a determinação dos preços agrários pelo valor-trabalho no sentido de uma 

relação quantitativa (e quantificável), ainda que através das diversas mediações 

necessárias. 

 

Isto o levará a uma posição peculiar sobre a origem dos sobrelucros apropriados 

enquanto renda diferencial. Carrera aponta que dada a “multiplicidade de valores 

sociais” existentes nos setores geradores de renda, o valor de mercado (valor comercial) 

maior na agricultura (determinado nas piores condições) deveria necessariamente ter sua 

origem externa ao setor gerador de renda: 
El valor comercial de las mercancías agrarias no se encuentra regido de 
manera general por las condiciones medias de producción, sino por las 
condiciones correspondientes al trabajo agrario menos productivo que es 
necesario para poner en acción para satisfacer la demanda social. Luego, este 
mayor valor comercial es pagado por los capitales que compran las 
mercancías agrarias como materias primas para su proprio producto y, en 
consecuencia, se projecta sobre el precio de costo de éste (CARRERA, 2017, 
p. 106). 
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Carrera afirma, em essência, que dada a indeterminação do valor social agrário, o valor 

de mercado mais alto na agricultura não corresponderia a um mais-valor produzido 

internamente, mas a uma transferência de mais-valor originada fora da agricultura. Com 

isso, não apenas ele aceita uma indeterminação do valor social para o setor gerador de 

renda, como também compreende o valor de mercado como algo que não poderia ser 

explicado pela teoria do valor-trabalho, mas apenas enquanto uma anomalia. 

 

De qualquer forma, a conclusão de Carrera aqui carece de fundamento lógico. Ele diz: 

não é possível estabelecer o valor social na agricultura, pois este apresenta uma 

multiplicidade de normalidades. A implicação lógica imediata aqui seria a conclusão de 

que não é possível estabelecer a origem dos sobrelucros apropriados como renda 

diferencial. Se a régua está quebrada e não há como consertá-la, então não é possível 

fazer a medida. Carrera, entretanto, tira a conclusão de que os sobrelucros apropriados 

tem sua origem externa ao setor em questão, mais uma vez recorrendo a um non 

sequitur, uma conclusão que não seria permitida nem mesmo pela sua própria leitura da 

determinação do valor social na agricultura. 

 

No que diz respeito à leitura de Carrera sobre a formação do valor social nos setores 

geradores de renda (dada por uma multiplicidade de valores sociais) e sua relação com a 

determinação do valor de mercado, a diferença entre a sua abordagem e a proposta neste 

trabalho reside em dois pontos. Em primeiro lugar, Carrera, ao apontar uma 

“multiplicidade de valores sociais” nos setores geradores de renda, confunde as 

categorias valor social e valor individual. Na realidade, o que existe é uma 

multiplicidade de valores individuais, mas apenas um deles (aquele existente nos piores 

terrenos) é relevante para o estabelecimento do valor de mercado. Em segundo lugar, 

temos a diferença categorial entre o valor de mercado e o valor social. O valor de 

mercado é o valor social num nível de abstração mais baixo, que considera a 

possibilidade de que a determinação quantitativa do valor não se dê apenas pela média 

dos valores individuais (como é o caso geral), mas também pelas condições extremas 

(como é o caso dos setores geradores de renda). É, portanto, uma categoria da produção, 

que permite a quantificação da massa de valor-trabalho produzida num setor gerador de 
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renda392. Carrera, entretanto, assim como parte dos autores que compartilham de uma 

leitura fisiológica da teoria do valor-trabalho, não entende o valor de mercado como 

uma categoria da produção que expressa o valor social num nível de abstração mais 

concreto, mas enquanto uma categoria da apropriação, que é também o caso de Fine 

visto anteriormente. Entretanto, ao contrário de Fine, Carrera não enxerga no valor de 

mercado o determinante direto dos preços agrários, mas sim os preços de produção de 

mercado (PPm). Com isso, o valor de mercado é visto como uma categoria da 

apropriação sem a função de determinar a apropriação (através da regulação dos 

preços): em suma, uma abstração inútil. Este paradoxo existente em sua leitura – a de 

compreender o valor de mercado enquanto categoria da apropriação, mas que não 

determina a apropriação dado que os preços são regulados pelos PPm – o leva a um 

beco sem saída no que diz respeito à determinação da origem do sobrelucro apropriado 

enquanto renda fundiária: não existe na leitura de Carrera nenhuma categoria que 

permita a medição (quantificação) da massa de valor-trabalho resultante do processo de 

produção capitalista nos setores geradores de renda.  

 

Com isso, a proposição de Carrera segundo a qual os sobrelucros apropriados como 

renda fundiária teriam origem externa aos setores geradores renda não dispõe de 

fundamento teórico consistente. Esta proposição, como visto anteriormente, é 

fundamento e premissa de toda a sua abordagem sobre a relação entre a renda fundiária 

e a questão da estratificação da economia mundial, ou do que na abordagem da teoria 

marxista da dependência seria caraterizado como a condição dependente dos países da 

periferia do sistema capitalista. Contudo, se a origem da renda fundiária não obedece a 

um critério necessário, ou seja, se ela depende de estudos quantitativos, logo a 

abordagem de Carrera perde muito de sua capacidade explicativa, na medida em que ela 

                                                 
392 A visão segundo a qual o valor de mercado das mercadorias agrárias é uma categoria da produção, ou 
seja, reflete a produção do valor modificada pelo papel da propriedade da terra, pode ser vista na obra de 
Marx de forma clara, além dos trechos já analisados anteriormente, em passagens como a citada abaixo, 
na qual além de compreender a propriedade da terra como algo inerente ao modo de produção capitalista, 
Marx também afirma que o próprio valor das mercadorias agrárias está modificado pelo papel da 
propriedade de terra: 
Caso se imagine superada a forma capitalista da sociedade e a sociedade organizada como uma 
associação consciente e planejada, então [...] (a) sociedade não iria, comprar a produto da terra por 2 1/2 
vezes o verdadeiro tempo de trabalho nele subjacentes; a base de uma classe de proprietários de terras 
desapareceria [...]. Enquanto é certo portanto dizer que - mantido o modo atual de produção, mas 
pressupondo-se que a renda diferencial recaísse para o Estado - os preços dos produtos agrícolas, 
permanecendo idênticas as demais circunstâncias, continuariam iguais, é falso dizer que o valor dos 
produtos continuaria igual em caso de substituição da produção capitalista pela associação (MARX, 1983, 
III-2, p. 155-156). 
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poderia, na melhor das hipóteses, ser válida para o caso especial de países nos quais 

operam capitais que consigam se apropriar de valor produzido externamente mediante a 

venda de mercadorias agrárias por preços acima do seu valor. Mesmo neste caso, é 

preciso ressaltar que, conforme apontado por Carcanholo (1984, p. 110-121), a 

determinação da origem da renda (se interna ou externa ao país em questão), dependeria 

ainda do desenvolvimento da análise do valor a partir do rebaixamento do grau de 

abstração para considerar sua operação no mercado mundial. 

 

6.2.5 – Superação da propriedade da terra sob o capitalismo 
 

O argumento de que a apreciação do papel da propriedade privada da terra presente na 

teoria da renda fundiária de Marx não permitiria justificar sua necessidade do ponto de 

vista do modo de produção capitalista aparece em Tribe (1977). Guidi (1997) 

desenvolve um ponto semelhante, o de que a propriedade privada da terra foi necessária 

ao surgimento do capitalismo na medida em que foi fundamental para o surgimento do 

proletariado, mas não seria mais necessário atualmente. 

 

Guidi relaciona a propriedade da terra e a renda à formação de um exército industrial de 

reserva, e não à formação do proletariado enquanto classe. Com isso, a relevância destas 

categorias seria maior para o capitalismo industrial (do século XIX), e mais histórica do 

que lógica (GUIDI, 1997, p. 85). O desemprego em massa seria criado pelo próprio 

desenvolvimento do capital, pelo seu movimento de substituição do trabalho vivo pelo 

trabalho morto. Assim, não haveria a necessidade permanente de “proletarizar massas 

adicionais de pessoas”, enquanto uma função do avanço da propriedade privada da terra. 

Em segundo lugar, a produção em massa na indústria teria eliminado completamente 

qualquer possibilidade do “auto-emprego” de parcelas desempregadas do proletariado 

numa produção de subsistência a partir da livre utilização da terra. O aumento da 

mecanização do campo, combinado com as biotecnologias aplicadas à agricultura, 

teriam tornado este tipo de atividade completamente redundante. Por fim, Guidi 

argumenta adicionalmente que no capitalismo contemporâneo é muito comum que 

mesmo os pequenos produtores artesanais sejam “explorados” pelo grande capital, de 

modo que o “auto-emprego” não necessariamente excluiria esta parcela da população 

excedente do processo de acumulação capitalista. Com o que conclui: 
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In  short,  it  seems  that  today  the  presupposition  of  capital  -   and 
consequently  of wage labour -  is not,  as Marx thought, land rent as a value 
'specifically  different' from capital, but capital itself in its different  
subspecies, and especially interest bearing capital. To put it more precisely, 
wage labour, as a presupposition  of  capital,  is  likely to  be  entirely  
reproduced  within  the  capitalist  relation  of  production (GUIDI, 1997, p. 
86). 

 

Posição diversa da de Guidi aparece nos trabalhos de Harvey (2007) e de Sandemose 

(2018). 

 

Harvey (2007) aponta que se a propriedade da terra não existisse então não existiria a 

figura da classe social que se apresenta no processo de produção tendo como única 

forma de viabilizar sua existência a venda de sua força de trabalho, o que ao mesmo 

tempo exige que a terra apareça como condição externa ao trabalhador, de propriedade 

alheia, dentro do processo de produção. A formação e a continuidade da existência de 

uma classe proletária dependeria, portanto, da existência da propriedade da terra: 
The monopoly of landed property, besides being an 'historical premise', is 
also a 'continuing basis' for the capitalist mode of production. The 
implication is that the appropriation of rent and the existence of private 
property in land are socially necessary conditions for the perpetuation of 
capitalism (HARVEY, 2007, p. 358). 
 

A forma através da qual os capitalistas garantem a separação entre trabalho e terra é 

simplesmente garantir que a terra não seja propriedade comum, que ela confronte a 

classe trabalhadora como uma condição de produção que não lhe pertence. Conforme 

visto anteriormente, Marx aponta que este objetivo é cumprido integralmente no caso de 

que a propriedade da terra seja estatal (O que Marx chama de “propriedade comum de 

toda a burguesia, do capital”, no caso de ocorrer sob o modo de produção capitalista). 

Harvey, entretanto, aponta que mesmo a propriedade estatal nessa forma limitada, que 

se difere da “propriedade comum”, é contraditória com o capital na medida em que o 

ataque ao princípio da propriedade privada numa forma (da terra) ao mesmo tempo 

contribuiria para minar a legitimidade “ideológica” do princípio no qual se funda a 

propriedade capitalista dos meios de produção em geral, razão pela qual mesmo a 

estatização da terra numa forma limitada geraria contradições em muitos casos 

inaceitáveis para os capitalistas. Entretanto, Harvey ressalta que não é este o 

fundamento da manutenção da propriedade privada da terra, e sim a contradição 

fundamental, relacionada à constituição de uma classe proletária separada da 

possibilidade de utilização da terra (HARVEY, 2007, p. 360). 
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Sandemose (2018) defende uma posição similar à de Harvey, indo um pouco além. 

Afirma que mesmo nos países e regiões onde a propriedade da terra não assumiu a 

forma “tudoriana” inglesa, ou seja, a forma de grandes propriedades e arrendamentos 

em larga escala viabilizada pela expulsão em massa das pessoas do campo, mas, por 

exemplo, nas formas predominantes na Europa continental (pequena propriedade etc.), 

mesmo aqui esse aspecto da propriedade privada da terra como uma característica 

necessária do capitalismo existe, ainda que seu desenvolvimento possa assumir formas 

mais mediadas. Mesmo nesses casos intermediários o capital ainda atua como 

intermediário ativo (active middle / tätige mitte393) entre o trabalhador e a terra, e a 

formação do proletariado por um lado, e da propriedade da terra por outro são ao 

mesmo tempo seus pressupostos e o resultado de seu desenvolvimento (SANDEMOSE, 

2018, p. 83-87). 

 

Aqui, Sandemose evoca algumas passagens de Marx nos Grundrisse nas quais o autor 

aponta a renda da terra enquanto uma forma de valor, uma riqueza produzida pelo 

capital, é ao mesmo tempo uma forma especificamente diferente do capital. Segundo 

Marx: 
No mercado de dinheiro, o capital é posto em sua totalidade; nele, o capital 
determina os preços, dá trabalho, regula a produção, em uma palavra, é fonte 
de produção; o capital, entretanto, não só enquanto se produzindo a si mesmo 
(materialmente, pela indústria etc., pondo preços, desenvolvendo as forças 
produtivas), mas ao mesmo tempo como criador de valores, tem de pôr um 
valor ou forma de riqueza especificamente diferente do capital. Esse valor é a 
renda da terra. Ela é a única criação de valor do capital como valor diferente 
de si mesmo, diferente de sua própria produção (MARX, 2011, p. 215). 
 

Passagens que, posteriormente, seriam refraseadas mantendo o mesmo sentido geral 

n’O Capital: 
Por sua vez, a transformação dessas condições de trabalho em capital implica 
a expropriação dos produtores imediatos em relação ao solo e, com isso, 
determinada forma de propriedade fundiária (MARX, 1983, III-2, p. 312). 
 
Quanto à renda fundiária, poderia parecer que ela é uma mera forma de 
distribuição, porque a propriedade fundiária enquanto tal não desempenha 
nenhuma função ou ao menos nenhuma função normal no próprio processo 
de produção. Mas a circunstância de que 1) a renda se restrinja ao excedente 
sobre o lucro médio, e 2) o proprietário da terra se veja despojado de seu 

                                                 
393 “Nas relações econômicas da propriedade fundiária moderna, que aparece como um processo: renda da 
terra-capital-trabalho assalariado (a forma do silogismo pode também ser concebida de outra maneira: 
como trabalho assalariado-capital-renda da terra; mas o capital tem sempre de aparecer como o termo 
médio ativo [tätige Mitte]), está posta, por isto, a construção interna da sociedade moderna, ou o capital 
na totalidade de suas relações” (MARX, 2011, p. 215). 
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papel de condutor e dominador do processo de produção e de todo o processo 
da vida social, reduzindo-se a um mero arrendador de terras, usurário do solo 
e mero receptor de rendas, é um resultado histórico especifico do modo de 
produção capitalista. Que a terra tenha recebido a forma de propriedade 
fundiária é um pressuposto histórico do mesmo. Que a propriedade fundiária 
assuma formas que permitem o modo capitalista de exploração da agricultura 
é um produto do caráter especifico desse modo de produção. Em outras 
formas de sociedade também se pode denominar renda a receita do 
proprietário da terra. Mas ela é essencialmente diversa da renda tal qual ela 
aparece nesse modo de produção (MARX, 1983, III-2, p. 315). 
 
[...] a tendência constante e a lei do desenvolvimento do modo de produção 
capitalista é separar cada vez mais do trabalho os meios de produção e 
concentrar cada vez mais em grandes grupos os meios de produção dispersos, 
portanto transformar o trabalho em trabalho assalariado e os meios de 
produção em capital. E a essa tendência corresponde por outro lado à 
separação autônoma da propriedade fundiária do capital e do trabalho ou a 
transformação de toda a propriedade na forma de propriedade fundiária 
correspondente ao modo de produção capitalista (MARX, 1983, III-2, p. 
317). 
 

Este tipo de conclusão tirada por Marx contradiz frontalmente formulações como a de 

Guidi, segundo a qual a renda da terra e a propriedade privada da terra não seriam 

formas de riqueza especificamente diferentes do capital, mas “o capital mesmo em suas 

diferentes sub-espécies”. 

 

Parece-nos que a limitação da visão de Guidi aqui está na sua restrição do papel da 

propriedade da terra na formação do proletariado ao processo de constituição de um 

exército industrial de reserva, ou seja, em adições permanentes a esta “superpopulação 

relativa” postas pela disponibilização de parcelas adicionais de proletários oriundas da 

população rural. Entretanto, o fundamento real do caráter necessário da propriedade da 

terra para o modo de produção capitalista, conforme ressaltado por Harvey, está na 

separação da classe proletária da possibilidade de utilização da terra para sua 

subsistência. Os argumentos de Guidi não fornecem nenhum elemento que modifique 

essa necessidade. O fato de que o próprio movimento do capital seja capaz de criar um 

exército de desempregados, ou que os trabalhadores auto-empregados 

“empreendedores” sejam também explorados pelo capital, nada disso elimina a 

possibilidade de que os trabalhadores desempregados pelo capital se voltem a uma 

produção de subsistência caso tenham a terra disponível para sua utilização. O 

argumento fornecido por Guidi segundo o qual o avanço da técnica na agricultura 

impediria o “auto-emprego” na agricultura só é relevante do ponto de vista de uma 

agricultura mercantil, ou seja, no caso do “auto-emprego” em questão ocorrer numa 

atividade voltada ao intercâmbio, o que não seria o caso numa produção de subsistência. 
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Tudo isso nos leva à conclusão de que, ao contrário do que aponta Guidi, a propriedade 

da terra segue sendo uma condição para a constituição do proletariado e, assim, do 

capitalismo contemporâneo. 

 

Um aspecto adicional que poderia ser discutido enquanto possibilidade teórica é o 

seguinte: quais seriam então as condições para que o modo de produção capitalista 

superasse a necessidade da propriedade privada da terra. A resposta-tentativa que se 

pode formular a esta altura é que seria necessário que o capital barateasse os meios de 

subsistência a tal ponto que sua obtenção através do intercâmbio, do mercado, exija tão 

pouco trabalho ao ponto de que isto inviabilize completamente qualquer possibilidade 

de agricultura de subsistência. Ou seja, se fosse tão barato obter alimento que ninguém 

em sã consciência se dispusesse ao árduo trabalho de produzir seu próprio sustento 

através de uma agricultura familiar / de pequena escala, voltada apenas à subsistência, 

optando por obter os alimentos sempre através do intercâmbio, ainda que através da 

ajuda de parcelas empregadas da população proletária ou programas de auxílio 

governamental, ou do trabalho assalariado apenas de uma das pessoas da família etc. 

Entretanto, paradoxalmente, a própria propriedade da terra e sua consequência 

“econômica”, a renda fundiária, são elementos que impedem este barateamento 

substancial dos meios de subsistência. Talvez, no futuro, este aspecto possa ser 

contornado pela produção de alimentos em laboratório, sem o recurso a grandes porções 

de terra, embora isto ainda não seja uma realidade atual394. De qualquer forma, mesmo 

esta configuração colocaria em risco o modo de produção capitalista, na medida em que 

forneceria uma alternativa de sobrevivência a parcelas do proletariado que não 

dependeriam da venda de sua força de trabalho. Sendo assim, de qualquer maneira o 

capital não poderia obter as duas coisas: ou mantém a propriedade da terra e a renda, ou 

as elimina, e com isso coloca em risco o seu modo de produção. 

 

6.3 – As interpretações da teoria da renda fundiária e as 
interpretações das determinantes do valor 
 

                                                 
394 Monbiot (2020) afirma que em alguns anos já estará disponível uma produção em larga escala de 
alimentos (farinhas a base de micro-organismos e hidrogênio) que não necessitaria de grandes áreas de 
terra (MONBIOT, 2020). 
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Uma vez levadas em conta as considerações da seção anterior, agora é possível 

estabelecer as relações gerais entre as controvérsias vistas neste capítulo sobre a teoria 

marxiana da renda fundiária e as interpretações sobre as determinantes do valor vistas 

em detalhe nos capítulos 2 e 3 (seção 3.6). 

 

Em primeiro lugar, é possível afirmar que a maior parte das críticas à visão de Marx 

sobre as determinantes do valor das mercadorias agrárias e dos preços agrários e, 

decorrente disso, sua teoria sobre a renda absoluta decorrem de forma direta de 

interpretações fisiológicas sobre as determinantes do valor. 

 

Na visão fisiológica, o valor das mercadorias é quantitativamente determinado pelo 

trabalho incorporado nelas no momento de sua produção, sempre pelas condições de 

produção médias (média técnica). Como a temporalidade da determinação quantitativa é 

dada pelo momento em que o trabalho é incorporado nas mercadorias, a circunstância 

de que o valor de mercado seja estabelecido pelas condições extremas (piores 

condições) é vista como uma circunstância da apropriação, e não como uma 

circunstância que afete a determinação do valor. Ou seja, no caso da interpretação 

fisiológica, valor de mercado e valor social não são vistos como dois momentos, dois 

níveis de abstração da determinação do valor (como em Marx). Ao contrário, para esta 

visão a circunstância de que o valor de mercado seja determinado pelas condições 

extremas, nos casos extraordinários que incluem os setores geradores de renda, não 

influencia em nada do ponto de vista do valor social, ou seja, da esfera da produção. O 

argumento aqui é este: a determinação do valor de mercado não alteraria em nada o 

tempo de trabalho médio incorporado nas mercadorias, e com isso (como o valor é aqui 

determinado pela média técnica), não alteraria o seu valor social. 

 

O argumento, entretanto, é falho. Primeiro, porque conforme já apontado (cap. 1) a 

determinação quantitativa do valor social não é dada pelo trabalho incorporado às 

mercadorias no momento de sua produção, mas pelo trabalho socialmente necessário à 

sua reprodução no momento do intercâmbio. Segundo, porque as alterações postas por 

fatores como a propriedade da terra alteram também este trabalho socialmente 

necessário para a reprodução das mercadorias, com isso alterando também as condições 

de neutralidade da relação oferta-demanda nas quais o trabalho determina o valor das 

mercadorias (no caso dos setores geradores de renda, as piores condições). 
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Os argumentos dos críticos de Marx em relação a temas como a existência de um limite 

do valor para os preços de produção agrários, o limite da composição social média para 

os capitais reguladores nos setores geradores de renda para que exista a renda absoluta 

(e contra a teoria da renda absoluta num sentido mais amplo), bem como sobre a 

questão da origem da renda fundiária em geral e, em especial, da renda diferencial, 

todos eles sem exceção decorrem não de problemas da teoria marxista da renda, mas de 

contradições entre diversos aspectos da interpretação fisiológica da teoria do valor 

adotada pelos críticos, e a teoria da renda fundiária de Marx. 

 

Mesmo no que diz respeito a posições de alguns dos defensores da teoria marxiana da 

renda, como Murray (1977) e Fine (1986), a interpretação fisiológica gera dificuldades e 

antinomias. A nosso ver, a principal razão que leva estes autores a adotar a interpretação 

segundo a qual a determinação dos preços das mercadorias agrárias seria dada pelo seu 

valor (a permanência de uma “lei do valor original”) decorre de seu esforço para tentar 

conciliar aspectos da teoria da renda fundiária de Marx (ou, ao menos, de uma leitura 

possível dela) com aspectos da interpretação fisiológica da teoria do valor. Neste caso, o 

recurso a uma leitura inicial de Marx, posteriormente abandonada de forma explícita 

pelo autor, foi a única forma de conciliar a teoria da renda absoluta com uma visão do 

valor enquanto trabalho incorporado às mercadorias. 

 

Por fim, outros tipos de críticas contra a teoria da renda fundiária, como por exemplo, 

aquela segundo a qual uma composição mais baixa na agricultura implicaria em taxas 

de mais-valia setoriais diferentes na agricultura e na indústria, bem como aquela 

segundo a qual o valor das mercadorias agrárias seria determinado pela demanda, ambas 

podem ter sua origem traçada até certos aspectos da interpretação da teoria do valor que, 

neste trabalho, classificamos como a interpretação da forma-valor. Em especial no certo 

grau da confusão entre as categorias valor e valor de troca existente neste tipo de 

interpretação. 

 

Em ambos os casos, entendemos ter demonstrado que não existem contradições entre a 

teoria do valor (conforme a interpretação do trabalho vivo, proposta nesta tese) e a 

teoria da renda fundiária. O que existe na verdade são contradições entre princípios e 
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elementos importados de outras teorias (trabalho incorporado, a determinação “técnica” 

do valor por quantidades físicas etc.) e a teoria marxiana da renda. 

 

Ao contrário, a teoria da renda fundiária de Marx aparece aqui como a decorrência 

necessária de sua teoria do valor, das categorias trabalho abstrato e trabalho socialmente 

necessário, de sua visão sobre a prioridade causal do movimento do valor sobre a 

relação oferta-demanda e sua interpretação sobre as modificações postas pela 

propriedade da terra ao movimento do capital, nos níveis de abstração mais concretos. 
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Conclusão e apontamentos: determinação do valor pelo 
trabalho vivo e sua relação com a teoria da renda 
fundiária 
 

Ao longo desta tese buscou-se analisar a relação entre a teoria do valor e a teoria da 

renda fundiária na obra de Marx, bem como em boa parte do marxismo, com vistas a 

determinar a origem das controvérsias e discutir as supostas antinomias entre as duas 

instâncias apontadas pelos críticos do autor. 

 

No capítulo 1 foi apresentada uma interpretação sobre as determinantes do valor dentro 

da teoria marxista do valor-trabalho. A intepretação adotada é caracterizada: a) pela 

adoção de uma visão histórico-social sobre a categoria trabalho abstrato, cuja 

determinação decorre da abstração das características específicas dos diversos trabalhos 

concretos do ponto de vista social posta pela introdução das relações de produção 

capitalistas, e que se refere tanto ao produtor direto (trabalhador proletário) quanto ao 

capitalista. Seu efeito é que uma vez estabelecida (de forma predominante na sociedade) 

esta forma de relação social então o intercâmbio de mercadorias passa a ser regido pelo 

tempo de trabalho socialmente necessário; b) pela caracterização do trabalho 

socialmente necessário enquanto o trabalho requerido para a reprodução das 

mercadorias no momento de seu intercâmbio; c) que esta circunstância da determinação 

quantitativa do valor permite que o trabalho socialmente necessário (e com isso, o valor 

das mercadorias) expresse, ao mesmo tempo, a fração do trabalho social total nelas 

representada. 

 

No capítulo 2, as principais interpretações alternativas das determinantes do valor (num 

quadro teórico marxista) foram sistematizadas em dois grupos principais: o das 

interpretações fisiológicas, caracterizadas pela visão do valor enquanto trabalho 

incorporado às mercadorias através do trabalho despendido em sua produção; e o das 

interpretações listadas nesta tese sob o rótulo de forma-valor (o que exclui formulações 

como a de Rubin, que identificam a determinação do valor na esfera da produção), nas 

quais o valor seria determinado socialmente através do intercâmbio. As principais 

proposições consideradas representativas de ambas as interpretações foram analisadas 

de forma crítica. No capítulo 3, foi apresentada uma interpretação sobre as mediações 

existentes entre o movimento do valor, num nível de abstração mais elevado e o 
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movimento do capital e dos preços em níveis de abstração mais concretos. Esta 

interpretação é caracterizada pelos seguintes elementos específicos: a) a visão segundo a 

qual o valor de mercado é identificado enquanto uma categoria da produção, ou seja, 

uma categoria que expressa o valor social das mercadorias num nível de abstração mais 

concreto, no qual certas modificações no movimento do capital são consideradas (e não 

uma categoria da apropriação); b) a visão segundo a qual o movimento da relação 

oferta-demanda, embora possa apresentar elementos autônomos, é determinado em sua 

regularidade pelo movimento do valor-trabalho; c) decorrente dos itens “a” e “b”, que a 

determinação da categoria valor de mercado é dada pelo trabalho socialmente 

necessário enquanto o trabalho requerido para a reprodução das mercadorias no 

momento de seu intercâmbio, que é também o trabalho que determina as condições de 

neutralidade da relação oferta-demanda. A forma através da qual o tempo de trabalho 

socialmente necessário estabelece as condições de neutralidade da relação oferta-

demanda determina também as condições de (re)produção nas quais o trabalho social 

determina quantitativamente o valor de mercado (se as condições médias ou extremas); 

d) que os preços de produção, categoria determinada pela modificação imposta ao valor 

pelo impulso dos capitais em direção a maiores lucratividades e ao decorrente processo 

de formação de uma taxa geral de lucros, sofrem uma determinação modificada 

semelhante àquela que se expressa no valor de mercado, o que origina a categoria preço 

de produção de mercado, que são por sua vez os preços reguladores dos preços de 

mercado. 

 

Nos capítulos 4-6, a atenção se voltou para a teoria marxista da renda fundiária. No 

capítulo 4, foi desenvolvida uma exposição das principais teorias da renda fundiária 

anteriores às formulações de Marx, com o objetivo de ressaltar a especificidade da 

teorização marxiana através do contraste entre ela e estas formulações que a 

precederam. No capítulo 5 foi realizada uma apresentação da teoria da renda de Marx 

em seus diversos momentos, com destaque para sua especificidade e para os elementos 

nos quais ela se diferencia das abordagens anteriores do tema, superando-as. 

 

No capítulo 6, a discussão se volta para as principais aplicações e controvérsias surgidas 

em torno à teoria da renda fundiária. Foram analisados, de forma breve, os debates 

sobre as questões urbanas, sobre a relação entre a renda fundiária e a condição 

periférica/dependente, ou seja, sua relação com a estratificação da economia mundial, 
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bem como as principais controvérsias teóricas decorrentes de formulações que 

problematizaram a validade de diversos aspectos da teoria marxiana da renda realizadas 

pelos seus críticos. 

 

A partir desta exposição, foi demonstrado que, embora a teoria da renda fundiária 

enfrente importantes dificuldades, as principais críticas apresentadas contra ela ao longo 

de décadas de debate derivam de forma direta de divergências entre as leituras dos seus 

críticos sobre aspectos fundamentais da teoria do valor e a formulação da teoria do valor 

feita por Marx, conforme a leitura desenvolvida neste trabalho. 

 

Por um lado, a interpretação fisiológica da teoria do valor levou seus proponentes a 

rejeitar a existência de um limite do valor para os preços de produção agrários, de um 

limite da composição social média para os capitais reguladores nos setores geradores de 

renda para que possa existir a renda absoluta (e assim a rejeitar a teoria da renda 

absoluta enquanto uma explicação relevante para o movimento do capital nestes 

setores), e a rejeitar a especificidade da contribuição de Marx sobre a questão da origem 

da renda em geral (e em especial da renda diferencial), determinada pela relação entre a 

apropriação (preços) e a produção de mais-valor (valor). Isto levou a corrente que 

criticou a teoria da renda fundiária desde o ponto de vista de uma leitura fisiológica da 

teoria do valor a um retorno a posições semelhantes às de Buchanan, e sua formulação 

que enxergava a renda fundiária como renda de monopólio (por um lado), e a um 

retorno a Ricardo do ponto de vista da questão da origem da renda (vista como global 

ou majoritariamente externa ao setor agrário), por outro. 

 

Por outro lado, a interpretação da forma-valor centrou suas críticas nos aspectos da 

teoria da renda que dependem da existência de uma dialética entre produção e 

apropriação. Sua crítica sobre a questão das taxas de mais-valia na agricultura deriva-se 

de certo grau de confusão existente nesta interpretação entre as categorias valor e valor 

de troca, e aponta para uma formulação na qual a relação oferta-demanda é aceita 

enquanto determinante do valor de mercado e, com isso, a um retrocesso importante do 

ponto de vista da capacidade explicativa da teoria do valor. 

 

Contudo, se considerarmos adequada a interpretação da teoria do valor apresentada 

nesta tese em seus aspectos centrais e, ademais, levando também em conta a 
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identificação da raiz das críticas contra a teoria marxiana da renda fundiária em 

interpretações diversas de sua teoria do valor, então poderemos concluir no sentido da 

reafirmação da consistência dos elementos centrais da teoria da renda fundiária de 

Marx. 

 

Em primeiro lugar, quanto à explicação de Marx sobre a determinação dos preços 

agrários a partir do valor-trabalho, fica claro que ela representa um desenvolvimento 

consistente com as formulações gerais do autor sobre a determinação do valor de 

mercado, sendo que tanto no caso “geral”, o da determinação do valor de mercado pelo 

trabalho socialmente necessário à reprodução das mercadorias em suas condições 

médias, quanto nos casos extraordinários, nos quais o valor de mercado é regulado pelas 

condições extremas, sempre é o movimento do valor-trabalho que determina as posições 

em torno das quais ocorrem as oscilações dos preços de mercado (os preços de produção 

de mercado), ainda que de forma modificada pela intervenção de fatores como a 

propriedade da terra. 

 

Em segundo lugar, a teoria da renda absoluta de Marx permanece como a única 

explicação racional consistente para a origem dos sobrelucros apropriados como renda 

fundiária no caso dos capitais reguladores (que operam nos piores terrenos) em 

condições de neutralidade da relação oferta-demanda. A crítica que identifica na 

possibilidade do surgimento de uma renda de monopólio especial oriunda de preços de 

produção de mercado que superem o valor de mercado das mercadorias, ao ser analisada 

em detalhe, apenas confirma a validade da teoria da renda absoluta na medida em que 

seu caráter excepcional (posto pela dificuldade de preenchimento de seus requisitos) 

não permitiria que esta forma explicasse a grande maioria dos casos nos quais uma 

renda fundiária é gerada nos piores terrenos. 

 

Em terceiro lugar, temos a questão da origem da renda fundiária. Em outras 

formulações do tema o máximo que se pôde obter foi um “princípio geral” decorrente 

da leitura correspondente das determinantes do valor das mercadorias, segundo o qual 

os sobrelucros apropriados como renda fundiária teriam sua origem interna (e.g. 

Fisiocracia e Rodbertus) ou externa (e.g. Buchanan e Ricardo) ao setor em questão. Por 

outro lado, a interpretação da teoria marxiana da renda apresentada neste trabalho 

permite não apenas a identificação da origem da renda fundiária, mas fornece 
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indicações para construção de mecanismos quantitativos que permitam a 

comparabilidade da produção e apropriação de valor nos setores geradores de renda 

partindo da comparação entre valor de mercado e preços de mercado. 

 

Enquanto um desdobramento possível dos resultados aqui alcançados, este último 

aspecto é de importância fundamental para o desenvolvimento de uma compreensão 

sobre a relação entre a renda fundiária e as leis de movimento do capital no mercado 

mundial. Ou seja, a construção de uma teorização da operação do valor no nível de 

abstração do mercado mundial que permita explicar suas características concretas, em 

especial sua evidente estratificação parece cada vez mais se aprofundar, a partir do 

movimento das leis internas do valor. A análise desenvolvida ao longo desta tese 

fornece indicações para os caminhos a serem trilhados na construção deste tipo de 

teorização. 

 

Foi demonstrado que o tipo de formulação que centra a especificidade dos países 

dependentes (caracterizados como “ricos em recursos”) nas decorrências da apropriação 

e redistribuição da renda fundiária não tem fundamentação sólida na teoria marxiana da 

renda, uma vez que a origem dos sobrelucros apropriados como renda não apresenta 

uma direcionalidade necessária (no sentido centro-periferia), como prevê este tipo de 

abordagem. 

 

Entretanto, isto não significa que a renda fundiária não desempenhe um papel 

importante e até fundamental no que diz respeito à constituição do movimento do 

capital em escala global. Opinamos que o desenvolvimento da análise do papel da renda 

fundiária, enquanto um nível de abstração mais concreto a partir de uma abordagem do 

funcionamento do valor no mercado mundial tem o potencial de revelar momentos 

fundamentais das legalidades por trás de suas formas de manifestação concretas, em 

especial de sua estratificação. Uma indicação neste sentido, que decorre da análise 

presente nesta tese, é a seguinte: se considerarmos, conforme o faz Leite (2017), que as 

diversas formas de manifestação do imperialismo, ou seja, das relações entre os 

distintos países nos marcos da estratificação do mercado mundial capitalista, expressam 

sempre formas diversas de transferência de valor, então será possível também explicar a 

importância da agricultura (e das demais atividades geradoras de renda) nos países 

periféricos da economia mundial capitalista. Estas atividades teriam sua importância 
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derivada do fato de que, nos setores geradores de renda, é possível que atividades nas 

quais a composição do capital é mais baixa, não ocorram (ou sejam substancialmente 

reduzidas) as transferências de valor, ou seja, as incongruências entre produção e 

apropriação de mais-valor características do processo de formação da taxa geral de 

lucros. Com isso, não seria a “riqueza em recursos” o que determinaria o peso 

proporcionalmente maior de atividades como agricultura, pecuária, mineração e 

extrativismo nos países periféricos e dependentes, mas sim o fato de que estas 

atividades, entre as diversas atividades que os capitais que operam nestes países são 

capazes de desempenhar (limitadas por diversos fatores, como tecnologia, propriedade 

intelectual etc.), são aquelas nas quais as transferências de valor no sentido periferia-

centro são reduzidas ao mínimo possível em decorrência das especificidades postas 

pelas modificações que a propriedade da terra impõe à determinação do valor. Esta 

“predileção” por atividades geradoras de renda terá ainda consequências outras, tanto 

para a dinâmica de desenvolvimento das economias dependentes, quanto para seu 

padrão de acumulação, que precisariam ser corretamente descritas e identificadas. Em 

outras palavras: a dependência, o subdesenvolvimento, não é uma resultante de 

determinações naturais (como a “riqueza em recursos”), ou de certas configurações do 

ponto de vista da distribuição desigual da fertilidade do solo, mas expressa um processo 

social determinado pelo movimento do capital e suas contradições. 

 

Um segundo desdobramento diz respeito à análise das diversas possibilidades de 

mistificação do capital impostas pela complexidade de suas formas aparentes. Com sua 

teoria da renda fundiária, Marx conseguiu o que nenhuma outra teoria do valor foi 

capaz: fornecer uma explicação convincente para os fundamentos do valor, do capital, 

do surgimento do mais-valor e suas transformações nas diversas formas de rendimento, 

e por outro lado conseguiu ao mesmo tempo explicar as formas de apropriação mais 

complexas e misteriosas para o pensamento econômico burguês, como a renda absoluta, 

tudo isso sem negligenciar o papel de nenhuma das formas de apropriação do mais-

valor produzido pelo trabalho, nem pintá-las em cores “róseas”, mas descrevendo tanto 

estas formas quanto, em especial, o modo de produção capitalista que as engendra, em 

suas colorações reais. 

 

A propriedade moderna da terra, consequência e causa de um processo social de 

mercantilização global da vida humana, torna-se cada vez mais relevante nas 
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configurações contemporâneas do modo de produção capitalista. Não há qualquer sinal 

de que esta forma de sociedade esteja superando-a, ou em contradição irresolúvel com 

ela. Esta forma de propriedade foi fundamental para o surgimento e para e continuidade 

da existência do modo de produção capitalista na medida em que constitui condição 

para a separação entre os produtores e os meios fundamentais de reprodução sem a qual 

a existência de uma classe social numerosa cuja única possibilidade de sobrevivência 

resida na venda de sua força de trabalho. Esta classe se defronta com os meios de 

produção e reprodução na forma de propriedade alheia, e vê como condição para sua 

utilização a alienação de sua força de trabalho enquanto mercadoria dentro de uma 

relação capitalista de produção. 

 

Entretanto, nos segmentos da produção capitalista para os quais a terra é um elemento 

fundamental do processo de produção, esta forma de propriedade surge como um 

obstáculo ao movimento do capital. Em primeiro lugar, ela confere à classe dos 

proprietários de terra a capacidade de se apropriar dos sobrelucros em geral, bem como 

daqueles decorrentes de configurações especiais que permitam que o trabalho 

empregado por capitais que operem nestes terrenos obtenham seu produto recorrendo a 

uma quantidade menor de trabalho por unidade produzida. Este aspecto produz uma 

modificação no movimento do capital posto pelo impulso por maiores lucratividades, 

obstaculizando-o parcialmente nestes segmentos. Com isso, modificações profundas no 

processo de formação do valor social também são engendradas, o que resulta num 

processo social de “encarecimento” das mercadorias agrárias, cujo valor passa a ser 

estabelecido pelos produtores que operam nas piores condições nas quais o capital pode 

obter o lucro médio. Decorrente disso, o patamar de neutralidade entre a relação oferta-

demanda, ou seja, o nível da demanda social solvente, também é modificado. 

 

As resultantes deste processo são diversas: o enriquecimento dos proprietários de terra, 

o atraso relativo da agricultura, o encarecimento e a limitação da oferta dos produtos 

agrários (e com isso as crises de abastecimento e a fome) etc. De qualquer forma, na 

medida em que a propriedade da terra é um aspecto histórico, porém inerente, ao modo 

de produção capitalista, então é necessário reconhecer que estas formas de manifestação 

de suas tendências também constituem características inseparáveis deste tipo de 

sociedade. 
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Aqui chegamos ao grande problema das abordagens sobre a questão da renda anteriores 

à teoria da renda fundiária de Marx (assim como de seus críticos modernos). Estas 

abordagens, em geral, seguem por um de dois caminhos, ambos mistificadores da 

relação social real subjacente à propriedade da terra e à apropriação da renda fundiária. 

 

O primeiro caminho é aquele que dilui a renda fundiária em outras formas “normais” de 

distribuição / apropriação, assim naturalizando a propriedade da terra e a renda fundiária 

– este é o caso, em especial, de abordagens próximas ou inspiradas nos pressupostos 

neoclássicos do mainstream da ciência econômica. Este tipo de abordagem, em última 

instância, não faz mais do que consagrar na forma de conhecimento pretensamente 

científico as formas ideológicas de percepção dos capitalistas da aparência decorrente 

das formas de apropriação, uma vez que estes enxergam a propriedade da terra de forma 

análoga à propriedade dos demais meios de produção (capital) e na renda fundiária uma 

forma de rendimento análoga às formas decorrentes da mera propriedade do capital – os 

juros. Esta forma de enxergar a renda chegou a se expressar explicitamente em 

formulações como as de Carey e, em certo sentido, informa toda a confluência entre 

capital e terra dominante nos modelos neoclássicos, e foi favorecida adicionalmente 

pelo desenvolvimento do chamado “sistema hipotecário” da renda, ou seja, pelo 

crescimento da participação dos bancos em sua apropriação. No final, a renda fundiária 

consistiria apenas a justa remuneração pela propriedade da terra, assim como os juros 

representam a remuneração pela propriedade do capital, e os lucros empresariais pela 

“gestão” de ambos. 

 

Certamente é possível afirmar que este tipo de visão reflete preocupações ideológicas 

dos próprios capitalistas expressas pelos profissionais e técnicos por eles contratados 

para conferir-lhe os tom mais científico possível. Ou seja, refletem ideias das classes 

dominantes na sociedade do capital. Entretanto, sua difusão e relativo sucesso requerem 

uma explicação adicional. Enquanto em outras formas de dominação o sacerdote ou o 

dominador político assenta sua autoridade em falsas concepções, mistificações sem 

nenhuma base (ou fundadas na mais pura ignorância), o capitalista apresenta a sua 

dominação em base a um movimento ou lei social real, produto da ação coletiva 

inconsciente de todos os capitalistas que se manifesta na concorrência. Estas leis sociais 

aparecem ao capitalista de forma mistificada de “lei natural”, uma visão falsa da 

realidade já que constituem tão somente leis sociais e históricas de um tipo específico de 
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organização social. De qualquer forma, a dominação capitalista, ou mais precisamente 

seu movimento, se assentam em uma legalidade real, e não falsa ou imaginária, ainda 

que ela seja mistificada pelos apologistas deste modo de produção: 
Enquanto, na base da produção capitalista, à massa dos produtores imediatos 
se contrapõe o caráter social de sua produção na forma de uma autoridade 
rigorosamente reguladora e de um mecanismo social do processo de trabalho 
articulado como hierarquia completa - autoridade que, contudo, só recai em 
seus portadores como personificação das condições de trabalho diante do 
trabalho e não, como em formas anteriores de produção, como dominadores 
políticos ou teocráticos -, entre os portadores dessa autoridade, os próprios 
capitalistas, que só se defrontam como possuidores de mercadorias, 
predomina a mais completa anarquia, dentro da qual o nexo interno da 
produção social só se impõe como lei natural de poder superior ã 
arbitrariedade individual (MARX, 1983, III-2, p. 314). 
 

Esta forma de enxergar o funcionamento da sociedade capitalista, bem como o papel da 

propriedade da terra e da renda fundiária, é reforçada pelas características aparentes 

resultantes das contradições do processo de produção capitalista conforme as enxerga o 

produtor agrário. Na visão do capitalista que opera na agricultura, não parece estar no 

trabalho vivo a origem do valor das mercadorias produzidas, mas, ao contrário, em sua 

habilidade em reduzir custos. Marx é capaz de apontar isto comparando as formas como 

pequenos produtores, por um lado, e capitalistas por outro, enxergam os resultados do 

processo de produção: 
No caso de colonos e pequenos produtores autônomos em geral, que não 
podem dispor de capital ou apenas a juros demasiado elevados, a parte do 
produto que representa o salário é seu rendimento, enquanto para o capitalista 
é adiantamento de capital. Por isso aqueles consideram esse dispêndio de 
trabalho como condição prévia inevitável para o rendimento do trabalho, do 
qual se trata em primeiro lugar. Mas no que tange ao trabalho excedente do 
pequeno produtor, depois de descontado o trabalho necessário, ele se realiza 
de qualquer modo num produto excedente; e assim que o vende ou pode 
empregá-lo ele mesmo, passa a considerar isso como algo que não lhe custou 
nada, por não ser trabalho objetivado. Tão-somente este é que lhe aparece, ao 
ser despendido, como alienação de riqueza. Ele procura, naturalmente, 
vender tão caro quanto possível; mas mesmo a venda abaixo do valor e do 
preço de produção capitalista é considerada por ele ainda como lucro, à 
medida que esse lucro não é antecipado pelo endividamento, hipoteca etc. 
(MARX,1983, III-2, p. 177-178). 
 
Para o capitalista, pelo contrário, tanto o dispêndio de capital variável quanto 
de capital constante é adiantamento de capital. O adiantamento relativamente 
maior de capital constante, permanecendo iguais as demais circunstâncias, 
diminui o preço de custo, e de fato também o valor das mercadorias. Por 
conseguinte, embora o lucro surja apenas do mais-trabalho, portanto apenas 
do emprego de capital variável, ao capitalista individual ainda pode, contudo, 
parecer que o trabalho vivo seja o elemento de seus custos de produção mais 
caro e que mais pode ser reduzido a um mínimo. Esta é apenas uma forma, 
capitalistamente distorcida, de um fato real: que o emprego 
proporcionalmente maior de trabalho pretérito, em comparação com trabalho 
vivo, significa maior produtividade do trabalho social e maior riqueza social. 
Tudo é tão falso, e assim se apresenta, de cabeça para baixo, do ponto de 
vista da concorrência (MARX, 1983, III-2, p. 178). 
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Todas as tentativas de eliminar a teoria da renda e diluí-la no capital terminam por negar 

a especificidade desta forma de rendimento e naturalizar a existência da renda fundiária, 

naturalizando assim a ideia absurda de que o globo terrestre possa ser propriedade 

privada de certos indivíduos. Ao mesmo tempo, naturalizam ou mistificam essas formas 

de rendimento eliminando as possibilidades de explicá-los enquanto formas de 

apropriação sem qualquer contraprestação produtiva. Assim, impedem também que as 

consequências sociais deletérias da propriedade privada da terra, como a redução da 

oferta de alimentos e o seu encarecimento “artificial” por ela causado, decorrente da 

modificação por ela imposta no processo de formação do valor das mercadorias 

agrárias, sejam devidamente apontadas e confrontadas pela sociedade. 

 

Mas esta não é a única forma possível de mistificar aspectos aparentes do processo de 

produção capitalista. Isto pode ocorrer mesmo ao buscar desenvolver uma crítica destas 

formas sociais predominantes. Este é o caso do tipo de teoria social que se direciona no 

sentido de desenvolver uma crítica das formas sociais contemporâneas, mas uma crítica 

limitada à sua apreciação enquanto formas de distribuição ou apropriação. Este é o caso 

da visão que reduz toda a renda fundiária a uma forma de renda monopolista. Nesta 

visão, a renda fundiária seria apenas uma forma de apropriação (ou distribuição) 

indevida, resultante do monopólio de uma classe sobre a propriedade da terra, mas que 

nada teria a ver com os aspectos essenciais do modo de produção capitalista. Ao 

contrário, este monopólio se apresentaria enquanto um obstáculo indesejável às 

tendências internas deste modo de produção. Em suma: a renda seria um mero resquício 

ainda não superado de velhas e anacrônicas formas indesejáveis de dominação direta, 

contra as quais as modernas formas sociais capitalistas se confrontam cotidianamente. 

Formas que um dia o movimento dinâmico e revolucionador do capital ainda haverá de 

superar. 

 

Entretanto, conforme é possível perceber a partir da teorização desenvolvida a partir da 

teoria marxiana sobre o modo de produção capitalista, as relações de distribuição 

necessariamente pressupõe e expressam determinadas relações de produção, de forma 

que uma crítica da sociedade capitalista que se limite às relações de distribuição é uma 

crítica incipiente, limitada e mistificadora da sociedade burguesa. Para Marx: 
O salário supõe o trabalho assalariado; o lucro, o capital. Essas formas 
determinadas de distribuição supõem, portanto, determinados caracteres 
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sociais das condições de produção e determinadas relações sociais dos 
agentes da produção. A relação determinada de distribuição é, portanto, 
apenas expressão da relação de produção historicamente determinada 
(MARX, 1983, III-2, p. 314). 
 
A visão que só considera como históricas as relações de distribuição, mas não 
as relações de produção é, por um lado, apenas a visão da crítica incipiente, 
mas ainda inibida, da Economia burguesa. Mas, por outro lado, ela se funda 
numa confusão e identificação do processo social de produção com o 
processo simples de trabalho, tal como deveria executá-lo também um 
homem anormalmente isolado, sem nenhum auxilio social. A medida que o 
processo social é apenas um mero processo entre homem e Natureza, seus 
elementos simples continuam sendo comuns a todas as formas sociais de 
desenvolvimento do mesmo. Mas cada forma histórica determinada desse 
processo desenvolve ulteriormente os fundamentos materiais e as formas 
sociais do mesmo. Tendo uma vez chegado a certo grau de maturidade, a 
forma histórica determinada é removida e dá lugar a uma mais elevada. Que 
o momento de tal crise tenha chegado mostra-se assim que a contradição e a 
oposição entre as relações de distribuição e, por isso, também, por um lado, a 
configuração historicamente determinada das relações de produção que lhes 
correspondem e, por outro, as forças produtivas, a capacidade de produção e 
o desenvolvimento de seus agentes, ganhe em amplitude e profundidade. 
Surge, então, um conflito entre o desenvolvimento material da produção e 
sua forma social (MARX, 1983, III-2, p. 315). 
 

Desta forma, o tipo de crítica que reduz a renda fundiária a uma renda monopolista, na 

medida em que descreve um modo de produção capitalista capaz de livrar-se das 

contradições postas pela propriedade da terra que, entretanto, lhe são inerentes, termina 

por consubstanciar-se numa crítica incipiente e também mistificadora. A mistificação 

aqui, contudo, não é apenas das formas de apropriação, mas principalmente do próprio 

modo de produção capitalista, ao qual é atribuída equivocadamente a possibilidade de 

desenvolver-se no sentido da superação destas formas de distribuição que lhe são 

intrínsecas. Conforme admitem Ryan-Collins et al (2017, cap. 3), a expropriação de 

terras realizada nos países onde revoluções populares levaram a constituição de regimes 

do “socialismo real” foi muito mais eficiente na redistribuição do excedente que 

corresponderia à renda fundiária do que todas as tentativas de tributação nos países 

centrais ou medidas de “transferência” postas em prática nos países dependentes. Isto 

apenas reforça a visão de Marx segundo a qual a propriedade da terra é inerente ao 

modo de produção capitalista. 

 

Uma análise científica da realidade não pode limitar-se a descrevê-la conforme a 

vontade do observador, ou de forma a favorecer suas perspectivas de atuação sobre ela, 

por melhores que sejam suas intenções. Qualquer esforço bem sucedido por uma 

atuação consciente no sentido da transformação do real pressupõe um grau de 
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conhecimento de todos os seus aspectos, em especial daqueles mais relevantes do ponto 

de vista da determinação do seu movimento. 

 

No caso específico das mazelas postas pela propriedade da terra, não bastará, portanto, 

apontá-la como roubo, como o fizeram Lassalle e Proudhon no século XIX395. É 

necessário compreender de que forma o tipo de sociedade em que vivemos torna 

necessária a existência deste “roubo” para sua continuidade e daí retirar as conclusões 

inevitáveis sobre a necessidade da busca de uma alternativa para sua superação. Numa 

época em que a continuidade do business as usual capitalista ameaça as próprias 

condições de sobrevivência da humanidade na Terra, a radicalidade da análise de Marx 

sobre a forma capitalista de sociedade parece convergir com a radicalidade daqueles 

que, como os grevistas pelo clima, extinction rebellion e cia., lutam contra a 

continuidade da destruição das condições climáticas e ambientais postas pela exploração 

desenfreada do planeta em nome da acumulação de capital. Trata-se da radicalidade da 

verdade contra os eufemismos apologéticos. Diante das palavras vazias expressas no 

sentido de legitimar uma manutenção insustentável das bases da sociedade do capital, as 

palavras de Marx remetem a formas mais humanas e coerentes de estabelecimento da 

relação entre a humanidade e o restante da natureza: 
Do ponto de vista de uma formação econômica superior da sociedade, a 
propriedade privada de certos indivíduos sobre o globo terrestre parecerá tão 
absurda quanto a propriedade privada de um ser humano sobre outro ser 
humano. Mesmo uma sociedade inteira, uma nação, mesmo todas as 
sociedades coevas em conjunto não são proprietárias da Terra. São apenas 
possuidoras, usufrutuárias dela, e como boni patres familias devem legá-la 
melhorada às gerações posteriores (MARX, 1983, III-2, p. 239). 

  

                                                 
395 O slogan “propriedade é roubo”, que aparece na obra de Proudhon (2005, p. 55) marcou boa parte das 
campanhas dos socialistas do século XIX por uma sociedade “mais justa”, é também expressão de um 
tipo de crítica limitada a aspectos da distribuição. 
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