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RESUMO 

 

A dinâmica, os antagonismos e as contradições do modo de produção do capital impactam a 

forma de sociabilidade capitalista pelas crises – cíclicas e estruturais – decorrentes das leis 

econômicas do capital, especialmente na lei da queda tendencial da taxa de lucro. A partir de 

uma releitura da teoria crítica do valor, o debate proposto na presente dissertação busca 

discutir e refletir sobre as mediações que, direta ou indiretamente, consciente ou 

inconscientemente, afetam à forma jurídica do Direito e a forma política que se materializa no 

Estado moderno, fornecendo elementos importantes para futuros debates das atuais teorias 

marxistas da regulação e da derivação da forma política e da forma jurídica. 

 

Palavras Chaves: direito, Estado, dialética materialista, Marx, modo de produção capitalista, 

lei da queda tendencial da taxa de lucro, forma politica, forma jurídica. 

 

 

ABSTRACT 

 

The dynamics, the antagonisms and contradictions inside the capitalist mode of production 

impact the capitalist form of sociability due to the crisis arising from the capitalist economic 

laws, especially in concerning of the tendency of falling rate of profit law. From a rereading 

of the theory critic of value, the debate proposed in this dissertation seeks to discusse and 

meditate about the mediations in which, directly or indirectly, consciously or unconsciously, 

affect the legal form and political form that is embodied in the Modern State, providing 

important elements for further discussion of current marixist´s theories of regulation and 

derivation of political form and legal form. 

 

Key Words: Law, State, materialist dialectic, Marx, capitalist mode of production, tendency 

of falling rate of profit law, political form, legal form. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

    A sociedade capitalista, não obstante o elevado desenvolvimento 

tecnológico dos meios de produção nos últimos 200 anos, é uma sociedade notadamente 

marcada pela reprodução constante da desigualdade material entre os indivíduos que a 

compõe e por crises que afetam a totalidade das relações sociais. Muito embora denote uma 

superação histórica das sociedades que lhe precederam – especialmente no que diz respeito ao 

reconhecimento formal, assim compreendido pela forma política e pela forma jurídica, da 

liberdade e da igualdade subjetiva de cada ser humano em seu modo de sociabilidade – a 

recorrência e a permanência das iniquidades sociais no âmbito das relações sociais capitalistas 

pelas distorções da distribuição do produto material produzido pelo trabalho social não 

encontram respostas plausíveis nas teorias tradicionais da economia, política e do direito.  

 

   Do idealismo das revoluções iluministas, compreendidos enquanto um 

direito natural intrínseco da condição humana sob o pálio do desenvolvimento das ciências 

naturais ao longo da Idade Moderna, se erigiu o Estado no entorno do contrato social que, sob 

o império das leis emanadas pela impessoalidade do Estado, se vinculam os indivíduos em 

sua coletividade, com o devir de garantir a segurança, o equilíbrio e o bem comum, e 

permitindo assim à sociedade humana prosperar.  

 

    Enquanto mote das revoluções iluministas do século XVIII, o ideal da 

liberdade e da igualdade de cada indivíduo limitado à formalidade das leis e de seu 

reconhecimento pelo Estado, não adentra na especificidade das relações materiais entre os 

indivíduos, cuja desigualdade se estabeleceria tanto por uma compreensão biológica da 

condição humana, quanto como um determinismo casuístico que, por seu livre arbítrio, 

decorreria da vontade do indivíduo em trabalhar mais, a partir de sua formação por uma 

determinada racionalidade disponível a qualquer ser humano.   

 

    Não bastasse, o que é facilmente perceptível, no âmbito das relações 

sociais da sociedade capitalista, é o fato de que, não obstante a plena capacidade de produção 

de mercadorias suficientes para a satisfação das necessidades materiais de existência, o modo 

de produção capitalista, ao longo de seu processo histórico, reproduz constantemente a 
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desigualdade material entre os indivíduos, bem como uma condição de miséria e iniquidades 

sociais. Pois segundo estudos comumente divulgados pelos organismos internacionais, menos 

de 1% da população concentram quase a totalidade da riqueza mundial, enquanto 90% da 

população mundial detêm menos de 10% da riqueza
1
.  

 

    Todavia, não se pode compreender a desigualdade material entre os 

indivíduos enquanto resultado causal da ação individual concreta por sua vontade que a 

determina. Ou ainda sob o pálio de um entendimento derivado das ciências naturais de que, 

biologicamente, o ser humano é desigual e, portanto, a desigualdade entre indivíduos é 

natural, limitando seu reconhecimento pelo Estado e pelo direito meramente em sua dimensão 

formal. Tampouco se podem compreender as crises da sociedade capitalista, manifestadas na 

materialidade do Estado de modo dissociado as formas de reprodução social da espécie e as 

formas em que se estabelecem o modo de produção de determinada sociedade. Essa é a lição 

que pode se extrair, com base no método da dialética materialista que se constitui na obra de 

Marx. Direito e o Estado tampouco podem ser tidos como algo estanque, abstrato e absoluto 

porquanto nada mais são do que materializações específicas de formas mediadas e derivadas 

da práxis que se organiza a partir das condições materiais de existência e reprodução social. 

 

    Para compreender as desigualdades sociais e, especialmente as crises de 

nossa sociedade, na atualidade e ao longo do processo histórico, e consequentemente as crises 

do Estado e a efetividade dos direitos positivados pela norma ao longo do processo histórico, 

é mister ter como base o estudo dialético do Estado e do direito em vistas da dinâmica da 

reprodução econômica, política e social da sociedade capitalista.  A imbricação entre 

economia, política e direito é melhor compreendida pelo método da dialética materialista 

histórica pelas condições materiais em que se organizam a produção para a satisfação das 

necessidades materiais de existência. Pois como observa Mascaro, o fenômeno jurídico tem o 

“papel de estruturar, a partir de um núcleo específico (as relações capitalistas) inúmeras 

relações sociais”
2
. Nesse sentido: 

 

                                                           
1
 Os dados em questão são controversos, ainda mais no que tange a sua certeza econométrica, não por isso 

deixam de apontar a afirmação ora feita. Nesse sentido, dentre outros, vale a leitura do relatório do Fórum 

Econômico Mundial realizado em janeiro de 2.014 disponível em <http://www.weforum.org/reports>, como 

também o recente e polêmico trabalho desenvolvido por Thomas Piketty “Capital in the Twenty-First Century” 

(London: Harvard University Press, 2014).  
2
 MASCARO, Alysson Leandro. Introdução ao Estudo do Direito. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 25. 

http://www.weforum.org/reports
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“Nas relações de produção capitalistas se dá uma organização social que em 

termos históricos é muito insigne, separando os produtores diretos dos meios 

de produção, estabelecendo uma rede necessária de trabalho assalariado. A 

troca de mercadorias é a chave para desvendar essa especificidade. No 

capitalismo, a apreensão do produto da força de trabalho e dos bens não é 

mais feita a partir de uma posse bruta ou da violência física. Há uma 

intermediação universal das mercadorias, garantidas não por cada burguês, 

mas por uma instância apartada de todos eles. O Estado, assim, se revela 

como um aparato necessário à reprodução capitalista, assegurando a troca 

das mercadorias e a própria exploração da força de trabalho  sob forma 

assalariada. (...) A reprodução da exploração assalariada e mercantil 

fortalece necessariamente uma instituição política apartada dos indivíduos. 

(...) Dai a dificuldade em se aperceber, à primeira vista, a conexão entre 

capitalismo e Estado, na medida em que, sendo um aparato terceiro em 

relação à exploração, o Estado não é nenhum burguês específico nem está em 

sua função imediata. A sua separação em face de todas as classes e indivíduos 

constitui a chave da possibilidade da própria reprodução do capital: o aparato 

estatal é a garantia da mercadoria, da propriedade privada e dos vínculos 

jurídicos de exploração que jungem o capital e o trabalho.”
3
.   

 

    Se o Estado é o aparato que garante a mercadoria
4
, o direito é forma 

jurídica que se constitui enquanto uma forma específica por meio da qual se conforma a a 

objetivação da mercadoria no entorno da subjetividade dos indivíduos em sua essência dada a 

práxis burguesa. Contrapondo ao dogmatismo teórico do direito tradicional, pela leitura 

contemporânea da teoria crítica do valor, é possível estabelecer uma correlação destas para 

com a teoria da regulação e da derivação, no qual o pensamento jurídico critico da atualidade 

se constrói. Tomado meramente do estrito ponto de vista juspositivista, o estudo do direito 

encontra seu limite ao assumir-se enquanto uma ciência natural, numa razão cartesiana, que 

meramente tende a sistematização das inúmeras manifestações técnicas no entorno da 

mercadoria. Muito embora pretenda tratar do valor do justo, as bases racionais sobre as quais 

se opera a ciência do direito, dela se distanciam. Conforme será discutido adiante, a forma 

jurídica é constituinte e concomitantemente conforma, de modo estático e a posteriori, a 

                                                           
3
 MASCARO, Alysson Leandro. Estado e Forma Política. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 18. 

4
 “O Estado moderno surge como necessidade burguesa à medida que necessita – dentre outras funções como 

unificar territórios feudais a fim de criar mercado consumidor – instituir uma nova forma de relação social, em 

cuja aparência esteja inscrita a igualdade. O direito moderno aqui se esboça, ao fazer com que, na instância da 

transação, na circulação mercantil, a forma de relação seja de iguais perante a lei. (...) A circulação mercantil 

iguala e na igualdade forma assenta o primeiro pilar da diferença social capitalista: por meio da igualdade 

mercantil se fará a acumulação de capitais privados. O surgimento do Estado moderno e seu fortalecimento, até 

chegar às formas políticas absolutistas, é ao mesmo tempo a condição necessária para a ascensão burguesa e 

seu obstáculo fundamental. Sem a unificação territorial em Estados nacionais, o espaço para o comércio estaria 

tolhido pelas estruturas feudais. Com o Estado, o esforço político-econômico, mais ainda, passa a estar ligado 

às burguesias nacionais na acumulação de capitais.”. MASCARO, Alysson Leandro. Crítica da Legalidade e 

do Direito Brasileiro. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 25/26. 
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lógica da forma-valor e das leis econômicas inerentes ao capital, por suas condições históricas 

e geográficas específicas. Além disso, por meio da forma jurídica contratual, se materializam, 

na forma de leis emanadas e positivadas pelo Estado, os acordos sociais específicos nos quais 

se fundam o reconhecimento da mercadoria, determinando assim, seus limites em função da 

essência do modo de produção capitalista – a produção da mais-valia. O mesmo ocorre com o 

Estado enquanto fonte positiva do direito, porquanto a ele somente resta cumprir, 

pontualmente, com os limites das formas que lhe são postas a garantir, de maneira celular e 

cerrada neste âmbito.   

 

   Conforme veremos as crises do modo de produção capitalistas não 

decorrem meramente de eventuais crises de ordem natural – escassez de recursos naturais, 

condições climáticas, geológicas, etc. São na realidade construções próprias inerentes à forma 

de sociabilidade capitalista, muito embora as crises naturais possam afetar, ou até mesmo 

serem criadas, pela organização social que se estabelece no entorno do modo de produção 

capitalista. Compreender as crises da sociedade capitalista, materializadas pelo Estado e 

conformadas pelo direto em suas peculiaridades históricas e geográficas, impõe o dever de, a 

priori, se compreender a dinâmica os antagonismos e as contradições da dialética na qual se 

funda a economia política da sociedade capitalista. 

 

    Melhor dizendo, as crises da sociedade contemporânea, não residem na 

política e no Estado. Tampouco o direito, enquanto norma, valor e princípios abstratos 

meramente formais, podem ser compreendidos como sua solução. Estado, enquanto forma 

política derivada e necessária ao modo de produção capitalista, materializa a totalidade das 

relações sociais, seus antagonismos, sua dinâmica e seus ciclos. Já o direito, sendo a forma 

jurídica que conforma a mercadoria e as relações sociais antagônicas havidas na forma de 

sociabilidade capitalista, tem sua significação verificada enquanto mera materialização das 

relações de produção e das lutas de classe inerentes à forma de socialização capitalista. De 

modo que, ao contrário do senso comum, não é o Estado o “culpado” pelas mazelas sociais 

que são verificadas ao longo do processo histórico. O Estado, como já dito é mera 

materialização da totalidade das relações sociais em função do antagonismo decorrente da 

forma de sociabilidade capitalista. No máximo, o Estado, enquanto forma política do 

capitalismo, tem seu papel alterado em razão do processo e da dinâmica inerente ao modo de 

produção capitalista voltado a produção da mais-valia para sua acumulação, simultaneamente 
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às lutas de classes que, nos limites da forma de sociabilidade capitalista, pretendem um dado 

equilíbrio social. 

 

   O desenvolvimento e o progresso, no entorno da razão que se funda a 

nova ordem social, tem sua força motriz organizada não para a satisfação das necessidades 

materiais do todo social, mas sim para a reprodução social da mais-valia em função da 

exploração do trabalho de cada indivíduo, assumido enquanto mercadoria e impingido de 

garantia formal jurídica que lhe atribuem a condição de propriedade privada. Tal estatuto 

jurídico se estabelece em razão do modo específico em que se produz a mais-valia, por sua 

circularidade mercantil objetiva entre sujeitos de direito, denotando uma forma de 

sociabilidade específica oriunda de práticas que ganham amplitude na totalidade das relações 

sociais. Por isso mesmo que, muito embora se verifique um acelerado desenvolvimento 

tecnológico que permitiram a produção de recursos materiais para atender as necessidades de 

toda a população mundial, ainda assim, quase a totalidade da população mundial viva em 

condições de miséria exatamente por força de seus antagonismos e contradições. 

 

   Do estudo da economia-política no âmbito da sociedade capitalista, é 

possível distinguir duas tradições teóricas diametralmente opostas. De um lado, a economia-

política liberal, suporte da sublevação da burguesia frente ao modo de produção baseado na 

servidão absolutista, que tem por seu expoente maior Adam Smith. Sua análise, como também 

de seus seguidores até a atualidade, tem por fundamento o modo aparente de sociabilidade 

burguês, em razão de uma práxis estabelecida na circulação mercantil enquanto fonte da 

riqueza social.  

 

    De outro lado, está Marx, filósofo do mais alto teor crítico ainda na 

atualidade, cuja obra é marcada pela profundidade do desenvolvimento de seu pensamento, ao 

mesmo tempo em que por sua ação revolucionária. Por sua sensibilidade da realidade social, a 

obra marxiana –  tanto em sua fase de juventude, quanto em sua fase adulta culminando com 

o “O Capital” – compreende com profundidade impar, ainda pouco compreendida na 

atualidade, a degradação da sociedade humana, a reprodução da pobreza e da miséria pela 

exploração do homem pelo homem ao longo do processo histórico. O grande diferencial de 

Marx, seja na filosofia, seja principalmente na economia, reside na postulação da dialética 

materialista crítica , que da totalidade das relações e da particularidade dos indivíduos, tem 
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como premissa as condicionantes materiais de existência e de reprodução social da espécie, 

permite uma compreensão profunda da totalidade da realidade social pela abstração das 

formas sociais, políticas, culturais, jurídicas, a partir das formas econômicas. 

 

    Muito embora Marx não tenha tratado sobre uma teoria do direito ou de 

uma teoria do Estado, é possível perceber ao longo de sua obra suas compreensões sobre o 

assunto em correlação ao seu principal objetivo. Conforme trata em “Contribuição à crítica da 

Economia Política”, é possível perceber, ainda que numa dimensão meramente causal, que na 

construção do Estado e do direito, o seu papel original estaria relacionado meramente à 

garantia da determinação de uma medida de equivalência geral no circuito de trocas 

internalizado a um determinado Estado, e ao mesmo tempo, na relação entre Estados no 

mercado mundial. Estado e direito, como já tivemos a oportunidade de expor, não se dão 

como algo já dado, mas sim fenômenos históricos específicos do modo de produção 

capitalista cujas formas específicas, num curto período de tempo, alcançam quase que a 

totalidade do globo terrestre
5
. 

 

    Por sua vez, enquanto lei econômica imanente ao capitalismo, na 

construção teórica no entorno da compreensão da economia, ambas as tradições tem em 

comum a percepção da vinculação das crises econômicas em decorrência da queda da 

lucratividade que se opera reiteradamente ao longo do desenvolvimento da economia nos 

ciclos de reprodução do capital. As tradicionais teorias que tratam da economia
6
, da política e 

do direito não logram êxito tanto em explicar a origem do valor e do capital, quanto em 

estabelecer uma compreensão acerca das razões pelas quais se dá a tendência queda na taxa de 

lucratividade, que se revela como a razão de ser e o objetivo primaz na organização da 

economia capitalista.  

 

                                                           
5
 “Sendo, de um lado, puramente convencional a determinação da unidade de medida, de suas partes alíquotas 

e dos nomes destas, e devendo, doutro lado, possuir na circulação o caráter de universalidade e de necessidade, 

era preciso que aquela determinação tomasse o aspecto legal. A operação puramente formal correspondeu, 

pois, em partilha, aos governos.” Marx, Karl. Contribuição à crítica da economia política. 2. ed. São Paulo: 

Expressão Popular, 2008. p. 103. 
6
  Vale notar que a teoria econômica clássica também se debruça sobre as tendências econômicas. A diferença 

entre estas frente à teoria critica do valor reside na diferença metodológica cientifica em que ambas se 

constituem eis que os parâmetros de estudo de tendências da economia política clássica, muito embora até 

tomem como premissa uma realidade concreta para desenhar as estratégias de ação a serem implementadas, 

ainda assim sua análise se estrutura por uma relação casuística e de modo segmentado cartesianamente quanto ao 

objeto de seu estudo. 
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    Somente com o desenvolvimento da teoria crítica do valor por Marx, 

fundado no método dialético materialista, é que a tendência da queda da taxa de lucro é 

melhor compreendida pelo reconhecimento das categorias em que se funda o valor no entorno 

da forma-mercadoria. Ao fixar o trabalho concreto como fonte do valor em que se constitui o 

capital, Marx aponta, na essência da lógica do valor, tanto os fundamentos da desigualdade 

material entre os indivíduos, quanto os antagonismos e contradições que se operam na 

concretude das relações sociais, ensejando todo o conjunto de crises econômicas e políticas 

que afetam a sociedade capitalista.  

  

   Segundo a teoria crítica do valor, o que se usualmente denomina como 

sociedade capitalista tem por pressuposto uma sociedade cuja ordem social orbita um 

determinado tipo de produção específico e único da história do ser humano na terra – a 

produção material organizada em função para a produção da mais-valia. Deste modo de 

produção decorrem antagonismos e contradições próprios do modo de produção capitalista, 

estabelecidos na divisão social de classes – trabalhadora e capitalistas – ao mesmo tempo em 

que, da organização da produção para a produção de valor passível de ser acumulado pela 

classe capitalista, decorre uma dinâmica de constante crise que afeta toda a realidade social. 

 

    A tendência da queda da taxa de lucro, em si considerada, não permite  

uma explicação causal dos ciclos de crise e seu desenvolvimento. Porém, tal lei econômica, 

propugnada tanto pela econômica política clássica, quanto pela teoria crítica do valor, permite 

a compreensão da dinâmica da forma de sociabilidade capitalista, orientada pela produção 

acumulação de capital, sob o palio do constante desenvolvimento das técnicas de produção. A 

dificuldade, para não dizer, a impossibilidade de se estabelecer uma medida econométrica que 

retrate essa tendência constante ao decréscimo da taxa de lucro, conforme se verá, se escora 

na complexidade da totalidade das relações sociais de produção que, em seu movimento 

cíclico, possuem características que operam e articulam os indivíduos atomizados de modo 

inconsciente. 

 

   A proposta de debate da presente dissertação de mestrado, a partir da 

metodologia da dialética materialista, consiste na exposição e na análise da teoria crítica do 

valor na atualidade, com vistas a, com fulcro nesta leitura, se analisar os debates marxistas no 

entorno da lei da queda tendencial da taxa de lucro. Do debate e das polêmicas que orbitam a 



17 
 

 
 

teoria crítica do valor, pretende-se estabelecer uma relação desta com as teorias da derivação e 

da regulação de sorte a se permitir um dialogo inicial da forma pela qual as leis econômicas 

do capital, especialmente a lei da queda tendencial da taxa de lucro, se afetam e se articulam 

mutuamente. Nesse sentido, dos diversos debates no entorno da teoria crítica do valor e da lei 

da queda tendencial da taxa de lucro ao longo do século XX, é fundamental fixar um recorte 

metodológico para o desenvolvimento do debate proposto. A abordagem aqui adotada busca 

refletir sobre as correntes contemporâneas das teorias marxistas, para além do fundamentos 

teóricos históricos dos quais decorreram diversos processos históricos ao longo do século XX 

- sejam eles do marxismo revolucionário sejam eles do marxismo reformista – que muito 

embora tenham compreendido as vicissitudes do modo capitalista de produção, centraram 

foco meramente na ascensão ao poder do atual Estado de direito como fundamento para o 

processo de transição do capitalismo para o socialismo. Estas serão citadas especificamente 

para apresentar os parâmetros nos quais a contemporânea leitura da teoria crítica do valor 

delas se diferenciam.  

 

    Para tanto, o desenvolvimento do presente trabalho teve como base uma 

leitura sistemática e específica da obra de Marx, especialmente dos Livros 1 e 3 de “O 

Capital”. Com base nessa leitura, muito embora não tenha sido feita uma sistematização 

histórica, se realizou um levantamento dos diversos autores que trataram especificamente da 

lei da queda tendencial da taxa de lucro nas principais correntes da teoria crítica do valor e sua 

correlação com a teoria da regulação e da derivação, em que, superando a compreensão 

tradicional das teorias marxistas, buscam compreender o Estado e o direito não enquanto 

instrumentos de dominação das classes dominantes na sociedade capitalista, mas sim as 

formas, as estruturas e as categorias pelas quais o capital se reproduz num nível de articulação 

com às formas políticas e jurídicas que lhes são inerentes. Pois desta leitura conjugada é 

possível uma melhor compreensão da dinâmica e das crises da sociedade capitalista, 

permitindo melhores bases tanto para o estudo do Estado de direito, enquanto expressão da 

forma política e da forma jurídica no âmbito da sociedade capitalista. 

 

    Além disso, dentre as diversas correntes marxistas construídas ao longo 

do século, se faz a opção para analisar a tendência da queda da taxa de lucro com base na  

contraposição entre a leitura das teorias do marxismo tradicional de que decorrem o 

capitalismo monopolista de Estado, frente às contemporâneas correntes da teoria crítica do 
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valor. Por sua vez, se constitui como objetivo do debate ora proposto estabelecer os vínculos 

entre a contemporânea teoria crítica do valor frente às teorias da derivação e da regulação, que 

se fundamentam, notadamente, na escola althusseriana na compreensão das formas da 

sociabilidade capitalista e as sobredeterminações que se operam sobre a totalidade das 

relações sociais dados os antagonismos e contradições da sociedade capitalista observados por 

Marx ao longo da fase adulta de sua obra.  

 

    Neste sentido, em primeiro lugar, serão tratados os fundamentos e as 

características pelas quais o capital se reproduz e sua relação com as formas políticas e 

jurídicas na teoria crítica do crítica do valor. Para tanto, será apresentada uma leitura das 

bases da teoria de Marx sobre o valor, bem como das categorias em que esta se funda, em 

suas formas e no dúplice caráter do trabalho pelo modo de produção capitalista. 

 

    Das bases teóricas da crítica do valor, no capítulo segundo, trataremos 

especificamente da lei da queda tendencial da taxa de lucro. Tal como no capítulo inicial, a 

reflexão sobre a tendência da queda da taxa de lucratividade perpassará, num primeiro 

estágio, da rigorosa leitura de O Capital para, na sequência, serem apresentadas as polêmicas 

havidas ao longo do século XX até a presente data. 

     

    Finalmente, no terceiro capítulo, nos preocuparemos em demonstrar 

tanto os fundamentos da teoria da derivação e da regulação, como também sua correlação e 

impactos na forma política e jurídica relacionadas à forma-mercadoria e à forma-valor, a parir 

das conclusões e dos debates atuais da lei da queda tendencial da taxa de lucro. E com isso 

contribuir para um diálogo entre as leis econômicas do capital com o estudo do Estado e o 

direito na forma em que se configuram e se apresentam no âmbito da sociedade capitalista.  
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I- PARA UMA TEORIA CRÍTICA DO VALOR 

 

“O que distingue as diferentes épocas históricas não é o que se faz, mas como, 

com que meios de trabalho se faz. Os meios de trabalho servem para medir o 

desenvolvimento da força humana de trabalho e, além disso, indicam as 

condições sociais em que se realiza o trabalho.”
7
. 

 

“o fator determinante, em ultima instância, na história é a produção e a 

reprodução da vida imediata que, no entanto, se apresentam sob duas formas. 

De um lado, a produção dos meios de subsistência, de produtos alimentícios, 

habitação e instrumentos necessários para isso. De outro lado, a produção do 

mesmo homem, a reprodução da espécie. A ordem social em que vivem os 

homens de determinada época histórica e de determinado país está 

condicionada por esses dois tipos de produção: de um lado, pelo grau de 

desenvolvimento do trabalho e, de outro, pela família.”
8
. 

 

    O estudo de uma determinada sociedade, suas relações de poder e sua 

organização política e social, deve ser tomada pela forma como se assenta a organização do 

trabalho social para a produção dos meios de subsistência de cada indivíduo e sua reprodução 

social. É a lição de Marx e Engels que, enquanto preâmbulo a análise da teoria crítica do 

valor, expressa a base teórica da dialética materialista construída ao longo da segunda metade 

do século XIX, e cuja atualidade ainda é indiscutível e merece uma especial atenção para a 

análise e compreensão dos desafios do tempo presente, especialmente para o estudo do direito 

e do Estado. 

 

    Partindo dessa premissa, o estudo do direito e do Estado não podem 

estar dissociados da compreensão da forma de organização do trabalho social organizado no 

entorno de um dado modo de produção historicamente determinado, como no caso do modo 

de produção capitalista. Do contrário, quando tal análise é tomada por meras abstrações 

utópicas e idealistas de um dever ser que se impõe à mentalidade dos indivíduos, ou ainda 

quando baseadas meramente numa vontade subjetiva de cada qual, não se alcança, com a 

profundidade necessária, a totalidade das relações sociais
9
, suas bases constituintes, tampouco 

                                                           
7
 MARX, Karl. O Capital – Crítica da Economia Política, Livro 1, Volume 1. 30. ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2012. p. 214. – Nota do autor: para uma melhor correlação das citações relativas a obra 

“O Capital” estas serão realizadas tomando-se o título do livro, numero e volume a que se referem. 
8
 ENGELS, Frederich. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. São Paulo: Lafonte, 2012. 

p. 13. 
9
 “A imaginação, a representação que esses homens determinados fazem da sua práxis real, transforma-se na 

única força determinante e ativa que domina e determina a prática desses homens” MARX, Karl e ENGEL, 

Friedrich. A ideologia alemã. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 38. 
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as categorias que nele se fundam. Eis que, na dialética das relações sociais, a abstração das 

ideias e no subjetivismo de cada indivíduo tem seus valores sobredeterminados pelas 

especificidades inerentes à lógica do capital, expressando as relações de poder e traduzindo a 

ação concreta dos indivíduos, numa reprodução social baseada em antagonismos e 

contradições que afetam sua dinâmica
10

.  

 

    Estudar a sociedade capitalista, por sua vez, impõe o reconhecimento do 

processo histórico em que são alteradas as formas materiais de sociabilidade que lhe são 

pretéritas, cuja origem histórica remonta ao processo em que a práxis burguesa – marcadas 

tanto pelas trocas comerciais como também no desenvolvimento tecnológico dos meios de 

produção – se impõe à totalidade das relações sociais. Em a “Ideologia Alemã” ao analisar o 

processo histórico que resulta na sociedade capitalista, Marx argumenta que na formação dos 

burgos - pequenos povoados que surgiam ao longo das rotas comerciais e livres do poder dos 

reinados de então – ocorreram profundas mudanças no modo de produção. Da divisão social 

do trabalho, das novas formas de conhecimento geradas e, principalmente, do fortalecimento 

das relações comerciais frente à importância estratégica das rotas em que circulavam as 

pessoas e mercadorias e as mercadorias produzidas, decorreu uma relativa autonomia dos 

burgos frente às formas de poder então existentes, no qual se originou uma nova forma de 

sociabilidade para além das formas sociais feudais.  

 

    O choque entre a forma de sociabilidade feudal frente à forma de 

sociabilidade burguesa culminou num processo de contestação das relações econômicas e de 

poder então constituídas.  Os 300 anos do período da idade moderna, desde o renascimento 

até as revoluções iluministas, são marcados por profundas agitações sociais e contestações de 

poder, até que, no século XVIII, com a Revolução Industrial, se estabelecem as bases para a 

superação do modo de produção feudal e a forma de sociabilidade dele decorrente. Pois com o 

desenvolvimento de novas tecnologias de produção se ampliaram tanto a abrangência de 

exploração dos recursos naturais como também a eficácia na escala de produção, fortalecendo 

                                                           
10

 “Os pensamentos da classe dominante são também em todas as épocas, os pensamentos dominantes; em 

outras palavras, a classe que é o poder material dominante numa determinada sociedade é também o poder 

espiritual dominante. A classe que dispõe dos meios da produção material dispõe também dos meios da 

produção intelectual, de tal modo que o pensamento daqueles aos quais são negados os meios de produção 

intelectual está submetido também à classe dominante. Os pensamentos dominantes nada mais são do que a 

expressão ideal das relações materiais dominantes; eles são essas relações materiais dominantes consideradas 

sob forma de ideias, portanto a expressão das relações que fazem de uma classe a classe dominante; em outras 

palavras, são as ideias de sua dominação.” Ibidem. p. 48. 
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sobremaneira as relações comerciais ali praticadas, alterando significativamente as relações de 

poder entre Igreja, Reis e a Burguesia. Como Marx argumenta no “Manifesto Comunista” a 

pratica burguesa alcança a preponderância das formas de sociabilidade ao longo do processo 

histórico como reflexo do “desenvolvimento de uma série e de revoluções no modo de 

produção e de troca”
11

  e só pôde existir pelo domínio absoluto dos meios de produção que 

dependem de um constante desenvolvimento para a reprodução social de sua forma de 

sociabilidade. 

 

“A burguesia só pode existir com a condição de revolucionar incessantemente 

os instrumentos de produção, por conseguinte, as relações de produção, com 

isso, todas as relações sociais. A conservação inalterada do antigo modo de 

produção, constituía, pelo contrário, a primeira condição de existência de 

todas as classes industriais anteriores. Essa revolução continua da produção, 

esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente e essa 

falta de segurança distinguem a época burguesa de todas as precedentes. 

Dissolvem-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas, com seu cortejo 

de concepções e de ideias secularmente veneradas; as relações que as 

substituem tornam-se antiquadas antes de se ossificar. Tudo que era sólido e 

estável se esfuma, tudo o que era sagrado é profanado, e os homens são 

obrigados finalmente a encarar com serenidade suas condições de existência e 

suas relações recíprocas.”
12

.  

 

    Na superação das formas de sociabilidade feudais e escravocratas pela 

forma de sociabilidade burguesa, Marx aponta para uma profunda alteração na organização da 

exploração da força de trabalho - que se desloca da relação de servidão e/ou escravidão para a 

forma trabalho assalariado. A sujeição do indivíduo, dada a práxis burguesa, se regula numa 

relação contratual, forma inerente ao comércio mercantil. Não à toa, ao longo do processo 

histórico que culminou com as revoluções iluministas do século XVIII, seus principais 

pensadores – Hobbes, Locke e Rousseau – apontavam para o Estado, fundado num contrato 

social, como a forma política que superaria a forma política absolutista, dada a sua 

aproximação do que seria um direito natural do ser humano, garantindo assim a 

impessoalidade do Estado e, principalmente, seu objetivo maior de garantir as formas sociais 

nas quais se fundam a organização do trabalho decorrente da forma relacionamento a no 

entorno da mercadoria.  

 

                                                           
11

 Marx, Karl. e ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. [S.I.: s.n.]: Edição Digital, 1999. p. 27. 
12

 Ibidem. p. 29. 
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    A aparência das relações de troca de mercadorias segundo o trabalho de 

cada qual, para além das formas de servidão e/ou escravidão de então, no plano da produção 

do conhecimento de então, foram tidas, no plano de sua consciência
13

, como um direito 

natural dos indivíduos, se tornando o estandarte ideológico das revoluções que seguiriam. No 

bojo de tal compreensão se revelou a barreira a ser transposta pelas revoluções iluministas – 

sob as bases ideológicas da liberdade e da igualdade para a prática do comércio em razão da 

propriedade material inerente ao resultado do trabalho de cada indivíduo – com o supedâneo 

de possibilitar uma construção social que garanta o direito natural de cada indivíduo e a 

riqueza se transforma num corolário possível que atine a um resultado do esforço de cada 

indivíduo, por seu trabalho, que se estabelece nessa relação natural.  

 

    Todavia, para além da discussão acerca dos processos históricos ou 

ainda sobre o que é inerente à condição da natureza humana, importa ter em vista que, 

segundo a teoria crítica do valor, no bojo das relações comerciais de troca de mercadorias é 

que se desenvolvem as forças produtivas com o objetivo precípuo de se produzir valor, 

passível de acumulação por seu equivalente geral, o capital expresso na forma dinheiro. O 

parâmetro social da riqueza e de poder se desloca, em sua origem, das formas de sociabilidade 

absolutistas, para a acumulação de capital, representado pelo dinheiro. Se naquela forma de 

sociabilidade, a riqueza era dada pelo produto do trabalho dada a forma de sociabilidade e 

organização do trabalho baseado numa relação de servidão e/ou escravidão; na sociedade 

burguesa, a riqueza se materializa no trabalho social empregado na produção de mercadorias, 

acumulado na forma de capital, cujo processo de acumulação se revela na superfície das 

relações comerciais, dada uma racionalidade própria a qual qualquer um podem ascender pela 

“pela iluminação advinda do conhecimento”.  

 

                                                           
13

 “O problema não reside no fato de a política não ser suficientemente democrática. (...) Numa sociedade 

fetichista, porém, não pode existir esse sujeito autônomo e consciente. (...) O valor não se limita a ser uma 

forma de produção: é também uma forma de consciência. E não apenas no sentido de cada modo de produção 

produz ao mesmo tempo formas de consciência correspondentes. O valor, à semelhança de outras formas 

históricas de fetichismo é algo mais: é uma forma a priori, no sentido de Kant. O valor é um esquema de que os 

sujeitos não têm consciência porque se apresenta como sendo ‘natural’, e não como algo de historicamente 

determinado. Dito de outra maneira, tudo o que os sujeitos do valor possam pensar, imaginar, querer ou fazer, 

oferece-se já sob a forma de mercadoria, de dinheiro, de poder do Estado. O livre arbítrio não é livre em face 

da forma dinheiro e das respectivas leis.” JAPPE, Anselm. As Aventuras da Mercadoria – Para uma nova 

crítica do valor. 2. ed. Lisboa: Antigona, 2013.  p. 159/160. 
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   Enquanto teoria
14

, a teoria crítica do valor tratada por Marx ao longo de 

toda sua vida, culminando em “O Capital”, parte de um método dialético específico de 

abstração frente uma dada realidade material em que se organiza o trabalho social, o qual 

permite uma compreensão mais próxima da totalidade das relações sociais em um dado 

período histórico.  No circuito em que se funda a produção na forma de sociabilidade 

capitalista, não é defeso qualquer produção que não seja passível de circulação entre 

indivíduos autônomos que objetivam suas relações com base nesta forma de sociabilidade 

específica. Pois essa tende à totalidade das relações sociais, repulsando qualquer outra forma 

de sociabilidade que não adstrita a sua lógica. 

 

    Nesse sentido, o trabalho de cada indivíduo, compreendido como 

manifestação natural do ser humano, é assumido enquanto sua propriedade, erigindo-se como 

valor fundamental da sociedade burguesa exatamente por se constituir como um direito 

natural. Porém ao se revestir da categoria de propriedade, o trabalho em verdade assume a 

forma mercadoria, sendo passível de circulação entre seus proprietários, de acordo com uma 

subjetividade que lhe é inerente. É na circulação da mercadoria trabalho que cada indivíduo 

vende a sua mercadoria primaz para obter outras mercadorias na qual residem valores de uso 

para o seu existir, que se mediam em função da lógica das relações de troca, voltadas para a 

acumulação de capital
15

.  

 

    A mercantilização da força de trabalho prescreve uma reorganização da 

forma sociabilidade no entorno da divisão social do trabalho, reificando os indivíduos por seu 

reconhecimento objetivo enquanto mera “coisa”, na qual se opõem pela força vinculante 

contratual todas as relações sociais que se objetivam no supedâneo da forma-mercadoria para 

                                                           
14

 A respeito da teoria crítica que se funda na dialética materialista Nobre tece a seguinte observação: “Do ponto 

de vista crítico, portanto, a análise do existente a partir da realização do novo – que se insinua no existente mas 

ainda não é – permite a apresentação de ‘como as coisas são’ enquanto obstáculos à realização das suas 

potencialidades melhores: apresenta o existente do ponto de vista das oportunidades de emancipação à 

dominação vigente. A tarefa primeira da Teoria Crítica é, portanto, a de apresentar ‘as coisas como são’ sob a 

forma de tendências presentes no desenvolvimento histórico. E o delineamento de tais tendências só se torna 

possível a partir da própria perspectiva da emancipação, da realização de uma sociedade livre e justa, de modo 

que a ‘tendência’ significa, então, apresentar, a cada vez, em cada momento histórico, os arranjos concretos 

tanto dos potenciais emancipatórios quanto dos obstáculos à emancipação.”.  NOBRE, Marcos. A Teoria 

Crítica. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. p. 10. 
15

 Pois como afirma Marx ao iniciar sua analise do capitalismo: “A riqueza das sociedades onde rege a 

produção capitalista configura-se em ´imensa acumulação de mercadorias´, e a mercadoria, isoladamente 

considerada, é a forma elementar desta riqueza.”. O Capital, Livro 1, p. 57. 
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a produção de riquezas
16

. Ao mesmo tempo em que todo o trabalho passa a ser mediado pelo 

dinheiro, o capital, forma que constitui como um equivalente geral social, dando a medida da 

quantidade e qualidade do trabalho materializado nas mercadorias. Segundo a tradição 

marxista, em especial a teoria da derivação e a teoria da regulação – que serão melhor tratadas 

ao longo do capítulo quarto - o Estado, fundado pelo contrato social, se constitui enquanto 

forma-política específica da forma de sociabilidade capitalista. Tal não é algo já dado 

naturalmente, ao contrário do que propugnam as teorias tradicionais do Estado e do direito, 

mas sim um constructo social que se revela enquanto forma política necessária à reprodução 

das relações sociais capitalistas. Pois é através do Estado que se constituem e se materializam 

as relações da sociedade capitalista
17

, se estruturando a dinâmica de organização do trabalho 

social voltado à produção de mercadorias ao mesmo tempo em que se garante a reprodução 

social de suas formas de sociabilidade. Não a toa que o capital, antes de qualquer coisa, deve 

ser compreendido enquanto uma forma de relacionamento social. O capital sobredetermina a 

forma em que se estruturam as relações sociais, nela residindo as categorias pelas quais se 

objetivam e se reproduzem.   

 

“O capital é uma relação social, uma relação de produção burguesa, 

acrescenta Marx, ressaltando que é precisamente ‘o caráter social 

determinado o que converte em capital os produtos que servem para uma nova 

produção. Se o capital é uma relação social, isso significa que os meios de 

produção só se convertem em capital quando são combinados com a força de 

trabalho assalariada, portanto só há capital quando o proprietário das 

condições materiais da produção encontra disponível no mercado a força de 

trabalho e a consome no processo de produção. É justamente a relação entre 

essas duas classes, a burguesia e o operariado, mediada pelos meios de 

trabalho, que constitui a relação de capital ou capitalismo.”
18

. 

 

    A mediação do capital nas relações sociais importa na reificação do ser 

humano eis que, pelo fetiche da forma-mercadoria em que se opera sua lógica
19

, o trabalho 

passa a ser objetivamente considerados enquanto coisas, objetos necessários à produção de 

mercadorias. As trocas entre os indivíduos guardam estreita relação à forma contratual, 

                                                           
16

 Ou como PACHUKANIS observa: “A vida social desloca-se simultaneamente, por um lado, entre totalidade 

de relações coisificadas, surgindo espontaneamente (...) isto é, relações onde os homens não tem outra 

significação que não seja a de coisas, e, por outro lado, entre totalidade de relações onde o homem não se 

determina a não ser quando é oposto a uma coisa, ou seja, quando é definido como sujeito.”. PACHUKANIS, 

Evgeny Bronislavovich. Teoria Geral do Direito e Marxismo. São Paulo: Acadêmica, 1988. p. 71. 
17

 MASCARO, Alysson Leandro. Estado e Forma Política. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 19. 
18

 NAVES, Marcio Bilharinho. Marxismo e Direito – Um Estudo sobre Pachukanis. São Paulo: Boitempo, 

2008. p. 87. 
19

 MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do Direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 533. 
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pressupondo sujeitos de direito que se vinculam no entorno material da mercadoria. É nesse 

contexto que se dá a forma-mercadoria: a vinculação entre portadores da mercadoria trabalho, 

sujeitos de direito, no entorno objetivação concreta e material da mercadoria. É na forma-

mercadoria que a teoria crítica do valor tem seu fundamento, sendo o trabalho – assumindo 

simultaneamente dúplice caráter: concreto e abstrato – a interconexão em que se consolida o 

relacionamento social, a objetivação do trabalho por formas sociais específicas voltadas a 

organização social, induz a sua assunção meramente enquanto mercadoria, forma na qual o 

trabalho assume as características necessárias para sua circulação na práxis burguesa.  

 

   Na construção social das formas políticas e jurídicas a partir da forma-

mercadoria, o que importa é o reconhecimento de cada indivíduo em razão das características 

de sua mercadoria inerente às características de sua força de trabalho que circulam no bojo da 

forma jurídica contratual
20

. Ao passo que, enquanto o trabalho é assumido objetivamente na 

forma-mercadoria, a forma jurídica da sociedade capitalista também se funda na subjetividade 

volitiva de cada indivíduo que sujeitam sua força de trabalho – mercadoria – a uma relação 

contratual, assumindo as feições e a aparência de uma relação de iguais por normas que 

revelam a lógica da práxis burguesa. É através do contrato, forma jurídica inerente à práxis do 

comércio, que se erigem as relações objetivas e impessoais as quais são garantidas pelo 

Estado, irradiando tal categoria para a totalidade das relações sociais. Muito embora a 

pretensão de equidade em que, idealmente, se constitui a relação contratual, a forma jurídica 

conforma uma dada lógica especifica do capital que é reflexo da prática comercial das 

relações burguesas a qual esconde a essência da desigualdade material havida entre os 

indivíduos necessária tanto a produção do valor quanto a reprodução social de sua forma.  

 

   As categorias das relações sociais objetivas são sobredeterminadas, 

caracterizadas e construídas sob o desígnio de tal forma de sociabilidade no entorno da lógica 

do valor
21

. Ao mesmo tempo em que o trabalho humano concreto é necessário à produção de 

                                                           
20

 “A sociedade capitalista é, antes de tudo, uma sociedade de proprietários de mercadorias. Isto que dizer que 

as relações sociais dos homens no processo de produção tomam uma forma coisificada nos produtos do 

trabalho que aparecem, uns em relação aos outros, como valores. A mercadoria é um objeto mediante o qual a 

diversidade concreta das propriedades úteis se torna simplesmente a embalagem coisificada da propriedade 

abstrata do valor, que se exprime como capacidade de ser trocada numa determinada proporção por outras 

mercadorias. Esta propriedade é a expressão de uma qualidade inerente às próprias coisas em virtude de uma 

espécie de lei natural que age sobre os homens de maneira totalmente alheia à sua vontade.”. PACHUKANIS, 

op. cit. p. 70. 
21

 “Formas sociais caracterizam relações objetivas exteriores e reificadas face aos indivíduos, em que a sua 

ligação social manifesta-se disfarçada, não transparente. Sob as condições capitalistas, a sociabilidade não 
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mercadorias, ao assumir a forma-mercadoria em sua forma mais abstrata, o trabalho é 

mediado pelo capital na forma dinheiro, forma que, muito embora exista desde a antiguidade, 

se apresenta como equivalente geral do valor e da riqueza na totalidade das relações sociais. O 

capital passa a mediar e constituir a objetivação das relações sociais sob seu desígnio na sua 

inserção em função da lógica do valor, cujo objetivo último é a produção da mais-valia.  

 

   Na totalidade das relações sociais de produção e de troca na sociedade 

capitalista, estruturadas no entorno da mercadoria mediada pelo capital, há um deslocamento 

da função da mercadoria e seu objetivo inicial de satisfação das necessidades materiais dos 

indivíduos. A dominância do modo de produção implica na dominância indireta das 

necessidades subjetivas dos indivíduos, impondo, pelo consenso ou pela coerção (física e/ou 

psicológica), a subsunção da totalidade do relacionamento social pelo capital. As relações de 

poder nesta forma de sociabilidade, não mais se fundam por uma vontade pessoal e direta do 

representante de um Deus abstrato na terra – seja ele um papa, um califa ou um monarca. A 

forma-mercadoria e a forma-valor constituem uma nova forma de dominação indireta e 

impessoal, pela racionalidade que se situa no bojo da produção de valores de uso adstrito à 

lógica da forma-valor.  

 

    Através da forma-mercadoria que se objetivam as relações sociais é que 

se dá a organização da totalidade do trabalho social sob o império da razão em que se articula 

a produção de valores de uso social. Da forma-mercadoria, fundada na conjunção de sujeitos 

portadores de um dado trabalho – vivo ou morto – se irradiam as estruturas sociais que 

caracterizam as relações de produção inseridas na lógica do valor. São fenômenos inerentes à 

forma de sociabilidade capitalista na qual repousam os desígnios sobredeterminados de sua 

forma pelas condições em que se estrutura a produção
22

. Ou como afirma Rubin, a produção 

                                                                                                                                                                                     
pode ser gerada de outro modo. As relações entre os indivíduos devem assumir o aspecto de relações 

objetivadas, ou seja, a própria existência social aparece para o indivíduo como coisa, como ‘fetiche’ difícil de 

ser visualizada.”. HIRSCH, Joachim. Teoria Materialista do Estado. Rio de Janeiro: Revan, 2010. p. 30. 
22

 Ao tratar das estruturas em que se fundam a sociedade capitalista, Althusser afirma que as relações sociais são 

fenômenos inerentes ao modo em que se organiza o trabalho social no entorno de seu modo de produção.: “As 

relações de produção não são, ai, o puro fenômeno das forças de produção, são, também, a condição de 

existência dessas forças; a superestrutura não é o puro fenômeno da estrutura, é também a sua condição de 

existência. Isso decorre do próprio principio anteriormente anunciado por Marx: que não existe uma produção 

sem sociedade, isto é, sem relações sociais; que a unidade além da qual é impossível remontar, é a de um todo 

no qual, se as relações de produção têm por condição de existência a própria produção, esta última tem por 

condição de existência a sua forma: as relações de produção.”. ALTHUSSER, Louis. A Favor de Marx. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979. p. 181. 
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se constitui em função da produção em si, não através das coisas
23

. O desígnio da forma 

compele o indivíduo – em si como também tomado pelas formas institucionais por ele 

organizadas em que se agregam socialmente – aos objetivos e funções que nela repousam, 

passando a orientar ação do ser humano, especialmente em sua dimensão da totalidade das 

relações sociais, de modo inconsciente e autômato, revelando, por sua vez, a dimensão dos 

valores sociais e a ideologia que perpassará a mente dos indivíduos.  

 

    É na forma-mercadoria que, segundo a teoria crítica do valor, em sua 

essência e sua circularidade mercantil, reside a forma-valor, possibilitando sua reprodução e 

acumulação na superfície das relações sociais. Não que as trocas mercantis, ou seja, a pratica 

de atos de comércio, não existam ao longo do processo histórico. Tampouco que ao longo da 

história a moeda, ou melhor, a forma-dinheiro, não tenha sido utilizada enquanto forma de 

equivalência para as relações de troca. O que difere a sociedade capitalista das demais que a 

precedem situa-se na preponderância de tais formas sobre a totalidade das relações sociais, 

que se articulam para a produção de riquezas meramente em função das relações de troca que 

se organizam na superfície das relações sociais, em detrimento de sua eventualidade nas 

sociedades pré-capitalistas.  

 

    Ao contrário do quanto reconhecido pela econômica política clássica, 

repise-se, o valor e a riqueza não decorrem meramente das relações de troca havidas na 

superfície das relações sociais. Ao revés, e consoante demonstra a teoria crítica do valor, valor 

e riqueza estão intimamente imbricados no trabalho concreto, dispêndio da força humana, 

necessária à produção que se organiza no entorno de uma forma específica de organização do 

trabalho social.  A crítica à teoria da economia-politica clássica de Marx consisti no fato de 

que a riqueza havida na acumulação de capital não se dá meramente pelas trocas 

objetivamente dadas na superfície das relações sociais, mas sim se constituem enquanto 

resultado da incorporação do trabalho na produção, a qual depende exclusivamente de uma 

relação de desigualdade pela divergência de valores de uso que se trocam na produção. Pois 

para Marx, o trabalho de cada indivíduo se dá para a produção de valores de uso necessários à 

                                                           
23

 “As relações de produção entre as pessoas são organizadas de antemão, com o propósito de servir à 

produção material de coisas, e não através de coisas. Por outro lado, o objeto se move no processo de produção 

de umas pessoas para outras com base nas relações de produção que existem entre elas, mas o movimento não 

cria relações de produção entre elas. As relações e produção entre as pessoas têm um caráter exclusivamente 

técnico. Os dois aspectos ajustam-se um ao outro, mas cada um tem um caráter diverso.”. RUBIN, Isaak Ilich.  

A Teoria Marxista do Valor. São Paulo: Brasiliense, 1980. p. 28/29. 
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sua existência
24

, enquanto para o capitalista – mero representante da lógica do capital – o 

valor de uso do trabalho se dá para a produção de mais valor, que se concretiza por seu valor 

de troca no bojo das relações comerciais
25

.  

 

    O capital, portanto, se constitui como a essência das formas sociais da 

sociedade capitalista, donde se articulam, por processos indutivos – consensuais ou 

coercitivos –, a forma política e jurídica do moderno Estado de direito, conformando e 

garantido a reprodução social do capital na totalidade das relações sociais. Nelas podem ser 

encontradas variações quanto a seu conteúdo direto ou indireto em razão das especificidades 

concretas de tais relações – familiares, educacionais, econômicas, políticas e jurídicas – e que 

se reproduz e se amplia ao longo do processo histórico sobre o desígnio da valorização do 

valor
26

. Não se trata, portanto, de uma forma de sociabilidade que se encontra meramente na 

natureza do ser humano. A forma de sociabilidade capitalista é, segundo a lição marxiana, 

metafísica, decorrente de uma prática social dialética e específica, derivada de um 

determinado modo de produção material. Na superfície concreta de tais relações se olvidam 

os objetivos, categorias e, principalmente, os antagonismos e contradições dessa forma de 

sociabilidade. Porquanto na lógica da forma-valor, que toma a aparência da forma-mercadoria 

objetivando exteriormente as relações sociais, a desigualdade é encoberta pela aparência de 

uma determinada igualdade e liberdade, tida por natural, que se estabelece, ideologicamente, 

na mentalidade dos indivíduos que se relacionam dada a forma de sociabilidade capitalista. 

Na aparência da igualdade e liberdade abstrata de contratar se revela a desigualdade concreta 

                                                           
24

 O conceito de condições materiais de existência não pode ser confundido com uma mera relação de 

subsistência, ou seja, um mínimo necessário para a vida humana. A utilidade de um determinado trabalho se 

expressa segundo relações sociais próprias que podem se estabelecer em categorias que variam por sua natureza 

e utilidade de acordo com as condições de necessidade estabelecidas dialeticamente no corpo social.  
25

 “A utilidade de uma coisa faz dela um valor-de-uso. Mas essa utilidade não é algo aéreo. Determinada pelas 

propriedades materialmente inerentes à mercadoria, só existe através dela. (...) Esse caráter da mercadoria não 

depende da quantidade de trabalho empregado para obter suas qualidades uteis. (...) O valor-de-uso só se 

realiza com a utilização ou o consumo. Os valores-de-uso constituem o conteúdo material da riqueza, qualquer 

que seja a forma social dela. Na forma da sociedade que vamos estudar, os valores-de-uso são, ao mesmo 

tempo, os veículos materiais do valor-de-troca. O valor-de-troca revela-se, de inicio, na relação quantitativa 

entre valores-de-uso de espécies diferentes, na proporção em que se trocam, relação que muda constantemente 

no tempo e no espaço.”. O Capital, Livro 1, Vol. 1 p. 58. 
26

 “O capital é, em si, uma relação social: especificamente, é a relação social envolvida na auto-expansão do 

valor, na produção, apropriação e acumulação da mais-valia. O capital, valor caracterizado por sua auto-

expansão, é essencialmente um processo, o processo de reproduzir valor e produzir novo valor. Em ouras 

palavras, o capital é o valor no processo de se reproduzir a si mesmo como capital e, sendo um processo, seu 

estado é de movimento. O circuito do capital descreve esse movimento e esclarece o fato de que o capital toma 

diferentes formas em seu circuito ou processo de reprodução. A relação social que é o capital assume e 

abandona sucessivamente as formas de dinheiro, capital produtivo e mercadorias.”. FINE, Ben e HARRIS, 

Laurence. Para reler o Capital. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981. p. 11/12. 
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e a sujeição do ser humano a uma única e específica forma de relacionamento social que se 

opera, repise-se, dada dominância das necessidades materiais dos indivíduos.  

 

    Na leitura da crítica do valor, o capital é, por assim dizer, resultado da 

desigualdade fundamental da mercadoria trabalho na dinâmica dos ciclos sociais de produção 

e circulação mercantil, marcado pelo excedente de trabalho apropriado pelo capitalista na 

produção de mercadorias dadas a dominância das condições técnicas em que se fundam os 

meios de produção. Ao controlar os meios de produção, o capital sujeita a mercadoria-

trabalho à sua lógica de valor, impondo um excesso de sua exploração para além da relação de 

equivalência entre valores de uso em que se trocam. Na essência da lógica da forma-valor 

reside a desigualdade da forma-mercadoria das relações concretas de troca que se perpetuam 

nas demais formas que dela decorrem – especialmente a forma jurídica e a forma política – 

ante a relação direta derivação destas para com a forma-valor. 

 

   E conforme veremos a seguir, a teoria crítica do valor parte da 

compreensão da dialética de opostos entre capital e trabalho como também na produção e 

circulação, onde residem antagonismos e contradições que sobredeterminam a totalidade das 

relações sociais e em seus ciclos de reprodução, que determinam a origem e a dinâmica na 

qual se reproduz o valor.  

 

 

I.1. Fundamentos da teoria crítica do valor 

 

 

    O valor não se constitui em algo já dado por sua natureza. Se assenta, 

porém, enquanto construção social vinculada à ação humana sobre uma determinada 

especificidade da condição humana, na mediação do trabalho na extração de recursos naturais 

para fins de da satisfação das necessidades materiais da sociedade humana.  

 

    A forma-mercadoria é a forma que, na sua essência, permite e garante a 

portabilidade e a circularidade do trabalho concreto bem como da realização da mais-valia na 

forma de capital acumulado pelos detentores dos meios de produção. Nela, portanto, se situa 

ocultamente o elemento portador da mais-valia – a materialização do trabalho social concreto 
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de cada ser humano – a qual determina todas as fases do circuito de produção e distribuição 

da mercadoria. Tal se compõe dada uma racionalidade instrumental tal que é derivada da 

totalidade em que se organiza o todo do modo de produção capitalista. De modo que, a forma-

mercadoria enseja a objetivação das relações sociais pela dupla função que nela reside – valor 

de uso e valor de troca – que em seu recôndito está inserido a forma-valor. 

 

“A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por 

suas próprias propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a 

natureza, a origem delas, provenham do estomago ou da fantasia. Não importa 

a maneira como a coisa satisfaz a necessidade humana, se diretamente, como 

meio de subsistência, objeto de consumo, ou indiretamente, como meio de 

produção. Cada coisa útil, (...) pode ser considerada sob duplo aspecto, 

segundo a qualidade e quantidade. Cada um desses objetos é um conjunto de 

muitas propriedades e pode ser útil de diferentes modos.”
27

. 

 

    Ao gerar valores de uso, como denomina Marx já no capítulo primeiro 

de “O Capital”, o modo de produção capitalista desvia a utilidade finalística da mercadoria 

para inseri-la na lógica do valor de troca, que decorre do excedente do trabalho empregado 

nos meios de produção. Partindo do trabalho abstrato – tema que será tratado adiante - como 

forma em que se dá a mediação das relações sociais, é nela que o trabalho concreto se revela 

enquanto mercadoria, dela derivando complexo conjunto de funções derivadas dessa forma 

específica que mediam o conjunto de relações sociais objetivas. O valor do trabalho se adere à 

forma-mercadoria pela multiplicidade de funções inerentes à forma-mercadoria
28

, na qual se 

situam tanto o antagonismo das relações sociais – entre trabalhador e capitalista – quanto a 

contradição fundamental na produção de valor que se enceta pelo processo de ampliação das 

técnicas de produção para a produção de mais mercadorias.  

 

   Ao longo da obra de Marx, especialmente dos Grundisses e d’O 

Capital, Marx toma como base de sua crítica as análises de Ricardo, para quem, sua limitação 

em compreender a dinâmica do valor a partir da produção e do trabalho socialmente 
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 O Capital, Livro 1, Vol. 1. op. cit. p. 57. 
28

 “A presença de uma coisa com uma determinada forma social nas mãos de uma dada pessoa, a induz a 

manter determinadas relações de produção e lhe infunde seu caráter social especifico. (...) A forma social do 

produto do trabalho, sendo resultado de incontáveis transações entre os produtores mercantis, torna-se um 

poderoso meio de exercer pressão sobre a motivação dos produtores individuais de mercadorias, forçando-os a 

ajustar seu comportamento aos tipos dominantes de relações de produção entre as pessoas nessa dada 

sociedade. O impacto da sociedade sobre o individuo é levado adiante mediante a forma social das coisas. Esta 

objetivação, ou ´reificação´ das relações de produção entre as pessoas sob a forma social de coisas, dá ao 

sistema econômico maior durabilidade, estabilidade e regularidade. O resultado é a cristalização das relações 

de produção entre as pessoas.” RUBIN, op. cit. p. 37. 
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necessário para a reprodução constitui o limite em que se enseja o completo equívoco de suas 

conclusões de modo a se relacionar aos interesses da burguesia
29

. O valor, para a teoria crítica 

do valor marxista constituída na obra de Marx, tem origem na simultaneidade da inserção do 

trabalho concreto na produção e sua concretização pela circulação mercantil, articulando uma 

determinada forma de organização do trabalho social
30

. O crucial na abordagem metodológica 

de Marx das demais correntes do pensamento da economia política liberal se externaliza no 

fato de que, enquanto para essas a lucratividade se expressa exclusivamente na medida das 

relações de preços e trocas comerciais, a análise marxiana e marxista da teoria crítica do valor 

busca a compreensão da relação dialética que se consolida no ciclo de reprodução do capital – 

da produção às relações de troca mercantis – porém apontando a origem do valor dado o 

modo de produção capitalista pela abstração do trabalho social e do desenvolvimento de uma 

determinada forma de sociabilidade decorrentes de um dado modo de produção histórico para 

a produção de mercadorias.  

 

    Por conseguinte, o valor e a mais-valia, ao contrário do que proclama a 

economia politica clássica, tem sua origem na produção de mercadorias em razão do trabalho 

concreto consumido neste processo. E se realiza, permitindo sua acumulação, nos ciclos de 

circulação mercantil, numa relação antagônica de per si como veremos no Capítulo 3. Não a 

toa, Marx inicia sua obra fundamental tratando sobre a produção no Livro 1 do “O Capital”, 

para somente após tratar da Circulação Mercantil no Livro 2 e somente por essa organização 

que vem a tratar das leis econômicas do capital, especialmente da lei da queda tendencial da 

taxa de lucro, no Livro 3. Este é o cerne da crítica marxiana e das teorias marxistas à 

economia política clássica
31

.  
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 ROSDOLSKY destaca a esse respeito que Marx “recusa a solução encontrada por Ricardo. Não podemos 

considerar aqui as múltiplas razões que oferece para isso. Nos interessa apenas registrar que uma errônea 

teoria do lucro impediu que Ricardo explicasse a queda tendencial da taxa de lucro, ´um dos fenômenos mais 

importantes da produção moderna´.  ´Ricardo confunde mais-valia e lucro. Ora a mais-valia só pode diminuir 

constantemente – só pode diminuir tendencialmente – se diminui a proporção entre o mais-trabalho e o trabalho 

necessário, ou seja, o tempo exigido para reproduzir a capacidade de trabalho, o que só ocorre se a 

produtividade do trabalho diminuir.”. RODOSLSKY, Roman.  Gênese e Estrutura de O Capital de Karl 

Marx. Rio de Janeiro: UERJ, 2011. p. 316. 
30

 “O ponto de partida da teoria do valor-trabalho é um ambiente social determinado, uma sociedade com uma 

determinada estrutura produtiva. (...) A teoria do valor-trabalho não está baseada numa análise das transações 

de troca enquanto tais em sua forma material, mas na análise das relações sociais de produção que se 

expressam nas transações.”. RUBIN, op. cit. p. 77. 
31

 Sem pretender a todo momento apontar as contraposições que Marx faz à economia política clássica, 

especialmente ao conjunto teórico de David Riccardo, importante destacar a seguinte passagem de Marx quanto 

ao equivoco metodológico da economia política clássica: “Ricardo não se preocupa com a origem da mais-

valia. Trata-a como coisa inerente ao modo capitalista de produção, o qual é, a seus olhos, a forma natural da 

produção social. Quando fala da produtividade do trabalho, não procura nela a causa da existência da mais-
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   A mercadoria somente possui valor pelo seu corolário de satisfação das 

necessidades humanas, e por meio de sua forma é que se edifica sua valorização em razão do 

relacionamento social que está em sua orbita. Pela dominância dos valores-de-uso produzidos 

pelo modo de produção capitalista é que o trabalho concreto humano se equaliza mediado 

pelo capital, gerando valor que, em sua materialização na mercadoria, se permite as relações 

de troca
32

. O valor de uso que se insere em sua essência se funda em razão da construção 

social nele inserida na mediação entre o trabalho social necessário a sua produção. Inserido na 

forma-mercadoria está o elemento de portabilidade da materialização do trabalho social 

necessário a sua produção, residindo ai sua valorização
33

. De modo que a organização da 

produção determina, por processos indutivos da forma de sociabilidade que emerge da práxis 

burguesa, um modo circulação de mercadorias, o qual se dá não em razão de seu valor de uso, 

mas sim em razão do seu valor de troca. A diferença fundamental pode ser compreendida por 

meio da diferença entre o ponto de partida na qual se estabelece o valor de uso da mercadoria. 

Tal diferença de pontos de partida distintos se encontra na famosa fórmula utilizada por Marx 

em “O Capital”, expressa da seguinte forma: 

 

Trabalhador = M – D – M 

Capitalista = D – M – D’ – M’ – D’’ .... 

 

    A mediação do capital sobre o produto do trabalho humano, ao mesmo 

tempo que se revela enquanto um equivalente geral, permite a reprodução do capital para 

                                                                                                                                                                                     
valia, mas a causa que determina a magnitude dela.  Por outro lado, sua escola proclama a produtividade do 

trabalho a causa geradora do lucro (leia-se mais-valia). De qualquer modo, um progresso em relação aos 

mercantilistas, que derivam da troca, da venda do produto acima do seu valor, a parte em que o preço excede os 

custos de produção. Apesar disso, a escola de Ricardo limitou-se também a contornar esse problema, em vez de 

resolve-lo. Esses economistas burgueses, na realidade, sentiam intuitivamente que era perigoso aprofundar 

demais o problema candente da origem da mais-valia.”. MARX, Karl. O Capital – Crítica da Economia 

Política, Livro 1, Volume 2. 26. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2013. p. 592/593. 
32

 “A forma geral do valor, ao contrário, surge como obra comum do mundo das mercadorias. O valor de uma 

mercadoria só adquire expressão geral porque todas as outras mercadorias exprimem seu valor através do 

mesmo equivalente, e toda nova espécie de mercadoria tem de fazer o mesmo. Evidencia-se, desse modo, que a 

realidade do valor das mercadorias só pode ser expressa pela totalidade de suas relações sociais, pois essa 

realidade nada mais é que a ‘existência social’ delas, tendo a forma do valor, portanto, de possuir validade 

social reconhecida.”. O Capital, Livro 1, Vol. 1. op. cit. p. 89. 
33

 “Toda a força de trabalho da sociedade – que se revela nos valores do mundo das mercadorias – vale, aqui, 

por força de trabalho única, embora se constitua de inúmeras forças de trabalho individuais. Cada uma dessas 

forças individuais de trabalho se equipara às demais, na medida em que possua o caráter de uma força média 

de trabalho social e atue como essa força média, precisando, portanto, apenas do tempo de trabalho em média 

necessário ou socialmente necessário para a produção da mercadoria. (...) O que determina a grandeza do 

valor, portanto, é a quantidade de trabalho socialmente necessária ou tempo de trabalho socialmente necessário 

para a produção de um valor-de-uso”. O Capital, Livro 1, Vol. 1. p. 61. 
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além da subjetividade dos indivíduos. Se na relação M – D, a finalidade do movimento tem 

como resultado M, estamos tratando dos valores-de-uso necessários à satisfação das 

necessidades materiais de existência, cujo resultado final é uma relação M-M. Porém na 

relação D-M o resultado é D’, ou seja a reprodução do capital em si mesmo considerada, 

reproduzida sob a subsunção das necessidades materiais dos indivíduos em sua essência, o 

resultado desta relação é D-D’. No processo de circulação real e concreta entre os indivíduos, 

pela confusão de identidades que no capital se revela enquanto mediador universal do 

relacionamento social está, recôndita, a lógica na qual se reproduz a miséria humana. Trata-se 

de um movimento de contrárias finalidades que, por sua recorrência, somente alienam os 

indivíduos, metamorfoseando a essência e as virtudes do ser humano, subjugando a totalidade 

das relações sociais a uma lógica tal que só reproduz a miséria e iniquidades sociais. Mas que, 

porém, são legitimadas pelos capitalistas e seus asseclas que consideram tais fenômenos como 

resultado inexorável da natureza do ser humano e, principalmente, resultados decorrentes das 

escolhas subjetivas de cada indivíduo.  

 

    O estado da arte de Marx tem seu preâmbulo na “Contribuição à crítica 

da Economia Política” de 1859, momento em que Marx passa a se debruçar, em sua fase 

adulta, à construção de “O Capital”. Já nesta obra, de grande relevância para a crítica da 

sociedade capitalista, Marx aprofunda suas atenções à sobredeterminação do capital na forma 

de relacionamento social no entorno das trocas de mercadorias, ocultando a lógica do valor 

numa determinada e específica manifestação natural da condição humana. Senão vejamos:  

 

“No processo de circulação real, M-D-M aparece como uma confusão de 

infinidade de membros fortuitamente justapostos ou sucessivos, de diferentes 

metamorfoses totais. O processo de circulação real não se apresenta como 

metamorfose total da mercadoria, como movimento seu em fases opostas mas 

como um simples agregado de numerosas compras e vendas efetuadas 

simultânea ou sucessivamente de um modo acidental. Fica assim eliminada a 

fixidez de forma do processo, e tanto mais completamente quanto cada ato 

isolado de circulação, por exemplo, a venda, é ao mesmo tempo o seu 

contrário ou vice-versa. Doutro lado o processo de circulação é o movimento 

das metamorfoses do mundo das mercadorias, e, por conseguinte, deve refleti-

lo também em seu movimento total. Examinaremos como o reflete na seção 

seguinte. Aqui basta observar que em M-D-M os dois extremos M não 

guardam a mesma relação formal com D. O primeiro extremo M é uma 

mercadoria especial, e relaciona-se com o dinheiro como com a mercadoria 

universal, enquanto o dinheiro é uma mercadoria universal, e relaciona-se 

com o segundo extremo M como com a mercadoria individual. M-D-M pode, 

portanto reduzir-se por lógica abstrata ao silogismo E-U-I, em que a 
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especialidade forma o termo maior, a universalidade o médio e a 

universalidade o menor.”
 34

. 

 

    A leitura marxiana da teoria crítica do valor consolidada n’O Capital 

traz a compreensão de que na medida em que o trabalho assume a forma-mercadoria, e o 

indivíduo comum é assumido numa relação dúplice nas diversas categorias do capital – por 

seu trabalho concreto e abstrato, por sua condição de trabalhador e consumidor, por ser 

proprietário e sujeito de direito, etc. – opera-se uma determinada metamorfose que se 

apresenta terceira à mercadoria, permitindo a reprodução do capital numa série sem fim que 

perpassa a totalidade das relações sociais pela prevalência da forma-mercadoria, locus no qual 

se opera a lógica da forma-valor, na qual reside seu objetivo maior de orientar o trabalho 

individual não para a produção de mercadorias para seu consumo geral, mas sim para a 

produção de mais capital
35

. O trabalho assumido enquanto mercadoria e de propriedade 

privada de cada indivíduo traz em si o elemento de dominação e dependência necessário a 

exploração do trabalho concreto pelo modo de produção capitalista
36

.  

 

     A generalização da forma-mercadoria no plano das relações concretas 

tende à generalização do trabalho social enquanto mercadoria, meio pelo qual se constrói uma 

tendência à equivalência geral do valor do trabalho. Mas é nessa generalização que em seu 

ciclo rotativo continuo se dá, simultaneamente, a desvalorização do trabalho e a produção do 

valor. A forma-mercadoria é reflexo essencial da forma-valor no processo de valorização da 

produção social e da acumulação do trabalho social abstrato. A forma-valor, portanto, é a 

expressão do excesso do trabalho social geral explorado materializado na forma-mercadoria.  

 

“A forma geral do valor, que torna os produtos do trabalho mera massa de 

trabalho humano sem diferenciações, mostra, através de sua própria estrutura, 

que é a expressão social do mundo das mercadorias. Desse modo, evidencia 

que o caráter social específico desse mundo é constituído pelo caráter humano 

                                                           
34

 MARX, Karl. Contribuição à crítica da economia política. 2. ed. São Paulo: Expressão popular, 2008. p. 

127. 
35

 Ibidem p. 126. 
36

 Também a esse respeito, PIRES afirma que “O capitalismo é a forma mais geral da produção de 

mercadorias: aquela em que a própria força de trabalho assume o carácter de mercadoria. Isso tem como 

condição – por oposição a produção mercantil ‘simples’, onde os produtores diretos são individualmente 

proprietários de seus meios de produção – a separação entre os trabalhadores e esses meios de produção. Os 

trabalhadores são proprietários apenas de sua força de trabalho; os meios de produção constituem a 

propriedade da classe capitalista e funcionam como capital na medida em que essa classe adquire força de 

trabalho para faze-los operar sob seu comando, com a finalidade de gerar um excedente em valor sobre o 

estoque de meios de produção e a fração da riqueza capitalista destinada à compra de força de trabalho.”. 

PIRES, Eginardo. Valor e Acumulação. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979. p. 36/37. 
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geral do trabalho.(...) “A forma de equivalente geral é, em suma, forma de 

valor. Pode, portanto ocorrer a qualquer mercadoria. Por outro lado, uma 

mercadoria só assume forma de equivalente geral por estar e enquanto estiver 

destacada como equivalente por todas as outras mercadorias. E só a partir do 

momento em que esse destaque se limita, terminantemente, a uma determinada 

mercadoria, adquire a forma unitária do valor relativo do mundo das 

mercadorias consistência objetiva e validade social universal.  

Então, a mercadoria determinada, com cuja forma natural se identifica 

socialmente a forma de equivalente, torna-se mercadoria-dinheiro, funciona 

como dinheiro. Desempenhar o papel de equivalente universal torna-se sua 

função social específica, seu monopólio social, no mundo das mercadorias.”
37

.  

 

    O fetiche que gira em torno da forma-mercadoria está adstrito tanto na 

sua relação de satisfação das necessidades materiais de existência quanto à possibilidade da 

riqueza pela acumulação de mercadorias mediadas pelo capital. Como já visto, a teoria crítica 

do valor aponta que a economia política clássica é falha dada a sua limitação metodológica na 

compreensão da origem do valor, ao se basear meramente no aspecto exógeno, ou seja, na 

circulação mercantil. Ao restringir, no plano do conhecimento filosófico, à compreensão de 

que as relações de troca, enquanto determinada lei natural abstrata, que se opera 

casuisticamente à concretude das relações humanas, a economia política clássica não 

“enxerga” a dinâmica dialética do modo de produção capitalista, em que o valor decorre da 

simultaneidade da produção endógena do valor e sua concretização exógena nas relações de 

troca. Com isso, não consegue compreender as contradições da dinâmica em que o valor se 

constitui, passível de acumulação enquanto capital por sua circulação. Tomado como algo 

natural, da essência do relacionamento social, e limitado meramente a esta dimensão, a 

economia politica clássica não compreende a função antagônica e contraditória da forma-

mercadoria. A desigualdade material entre os indivíduos, para tal corrente teórica, se constitui 

como fenômeno social que se vincula meramente à vontade de cada indivíduo.  

 

    É na produção, e não meramente nas relações mercantis e sujeitos às 

leis da competição e da concorrência de mercado, que se insere o valor do trabalho humano na 

mercadoria e, consequentemente, a produção e a acumulação de riquezas e nela reside a 

essência da desigualdade material entre os indivíduos portadores da mercadoria trabalho. Este 

é o fundamento da teoria crítica do valor a partir do qual se irradiam as análises de Marx. A 
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 O Capital, Livro 1, Vol. 1. op. cit. p. 89/91. 
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competição é consequência
38

 sobredeterminada da preponderância do individual sobre o 

coletivo, forma em que se organiza e se divide o trabalho social na sociedade capitalista 

refletindo seus antagonismos e contradições tendentes à realização. E a concentração de valor 

na forma dinheiro que assume, dentre as inúmeras funções de sua forma, o papel principal de 

quantificador do trabalho e mediação geral do processo de trocas decorrente da praxis 

burguesa, fundada na oposição obrigacional/contratual em que se dá a dominância indireta das 

necessidades materiais de existência
39

. Ou como afirma Rubin, assume o papel de mediação 

na realização das relações sociais que se constituem através da mercadoria
40

.    

 

     Ao compreender os fenômenos tidos por concretos havidos nas 

relações sociais dada a forma de sociabilidade capitalista, na verdade, a economia clássica 

limita sua atenção à exterioridade das formas superficial e visivelmente compreendidas nas 

relações sociais, ocultando sua atenção para os processos endógenos que se operam na 

essência de tal forma de sociabilidade o que, segundo Marx, não permite a compreensão da 

origem endógena do valor. A genialidade, originalidade e atualidade da obra de Marx consiste 

exatamente no reconhecimento da inversão da relação dialética entre e circulação mercantil e 

o modo de produção que nele se organiza. Pois a essência do valor reside no trabalho concreto 

                                                           
38

Discutindo a relação dos impactos do desenvolvimento da sociedade capitalista no desenvolvimento do bem 

estar social, POSTONE traz uma interessante interpretação da Teoria Crítica do Valor de Marx, em que mesmo o 

crescimento econômico não pode ser tido sob o ponto de vista do desenvolvimento técnico e principalmente, das 

relações concorrências entre capitais adstritas à exterioridade das relações comerciais, mas sim à dinâmica 

contraditória: “What I have briefly outlined here cannot, then, be understood simply as ´economic growth´. It is 

another indication that Marx does not analyze the process of production and the patterns of technological 

development and economic expansion of capitalist society in ´technical´, that is nonsocial terms; he does not 

grasp the social dimension as extrinsic (for example, in terms o ownership and control alone). Rather, he 

analyzes this process and these patterns as intrinsically social, structured by the social forms of mediation 

expressed by the categories of the commodity and capital. It should be noted in this regard that, although 

competition among capitals can be used to explain the existence of growth, it is value´s temporal determination 

that, in Marx´s analysis, underlies the form of that growth. The particular relation between increases in 

productivity and the expansion of surplus value shapes the underlying trajectory of growth in capitalism. This 

trajectory cannot be explained adequately in terms of the market and private property, which suggests that, even 

in their absence, economic growth would necessarily assume the form of marked by increases in productivity 

much greater than the increases in social wealth they effect – as long as social wealth ultimately remains a 

function of direct labor time expenditure.”. POSTONE, Moishe. Time, Labor, and Social Domination. New 

York: Cambridge University Press, 2003. p. 313. 
39

 Recordando o processo histórico, se no modo de produção escravagista ou servil, a dominância do trabalho 

enquanto ação concreta do ser humano, era determinada sob o pálio de uma vontade implícita diretamente 

externalizada pelo representante da verdade teológica divina aos seus súditos/escravos, na sociedade capitalista, 

a dominância perde sua conotação pessoal, deslocando para a impessoalidade das leis da natureza expressas 

numa racionalidade imbricada à forma-mercadoria. A conotação da liberdade, ideologia na qual repousa a forma 

de sociabilidade capitalista, tem seu limite imposto na forma que, segundo a ideologia derivada do modo de 

produção capitalista, expressa a natureza da sociabilidade do ser humano.  
40

 “A coisa adquire as propriedades de valor, dinheiro, capital, etc., não por suas propriedades naturais, mas 

por causa das relações sociais de produção às quais está vinculada na economia mercantil. Assim, as relações 

sociais de produção não são apenas simbolizadas por coisas, mas realizam-se através de coisas.”. RUBIN, op. 

cit. p. 26. 
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inserido na produção de mercadorias pela da abstração do trabalho social pela mercantilização 

do trabalho. A forma-valor e a forma-mercadoria refletem, de modo invertido, a abstração em 

que se funda o trabalho concreto na organização do trabalho social.  

 

    Na ilusão da forma, reside o fetiche em torno da mercadoria eis que, ao 

se subjugar todo o trabalho concreto pela mediação do contrato assalariado, o trabalho passa a 

ser tomado não pela concretude das mercadorias que são produzidas, mas pelo tempo de 

trabalho socialmente necessário à sua produção, quantificado por unidade de tempo que, na 

forma abstrata do trabalho, é tanto a medida de homogeneização do trabalho, quanto a medida 

da exploração da mais-valia. A dominância dos meios de produção sujeitas às condições do 

modo de produção capitalista pela forma-valor. A abstração do trabalho na forma mercantil 

revela, por sua articulação com a forma jurídica e politica, a indução à dominância material
41

 

do trabalhador que tem como única possibilidade para a aquisição de condições materiais de 

existência a venda de seu trabalho por um determinado salário, o que o leva a crer ser esta a 

única forma de organização do trabalho social, fetichizando a forma mercantil para além da 

consciência dos indivíduos a ela sujeitos
42

. Não é o concreto visível que deve ser tomado 

como ponto de partida de análise, mas sim a luz abstrata que forma a sombra analisada ou 

como afirma Jappe:  
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 “O modo de produção capitalista não assegura um excedente exercendo um constrangimento sobre o 

trabalho e o consumo dos trabalhadores no exterior, fora do processo de produção imediato, (como no tributo, 

na renda fundiária, ou no imposto pré-capitalista), mas no processo de produção imediato, incorporando 

diretamente a força de trabalho, a titulo de mercadoria, no processo de produção cujos meios materiais estão 

sempre já reunidos fora dela. Como se põe então o problema da forma social? A partida, para cada processo de 

produção capitalista, os fatores da produção estão sempre já dados sob a forma de valor (portanto, com um 

preço). A chegada, o produto (mercadoria) é ele também dado sob forma de valor (que aparecerá quando for 

realizada na venda do produto; mas o capitalista antecipa esta realização na sua previsão, e inscreve-a como 

tal no balanço).  

(...) 

O capitalista, esse, sabe bem que na prática o valor dos meios de produção não se conserva sozinho. Também o 

valor conservado é, de fato, reproduzido como quantidade de valor determinada. O valor da força de trabalho é 

consumido (destruído) no processo de trabalho. Os meios de produção reunidos sob a forma do capital são os 

meios deste consumo, da bombagem da força de trabalho. Mas este, ao mesmo tempo, cria um novo valor, 

proporcional à duração e à intensidade do trabalho dispensado. Só então este novo valor, que provém do fato 

de a força de trabalho ter sido dispendida sob a forma capitalista, isto é, como consumo produtivo de meios de 

produção já capitalizados, pode ser subdividido em duas frações, das quais uma substitui o valor da força de 

trabalho e a outra constitui a mais-valia. A divisão do no valor em valor de força de trabalho (capital variável) 

e mais-valia não intervém, pois, senão demasiado tarde, como uma consequência do contrato de trabalho 

assalariado e da organização capitalista do processo de produção.”. BALIBAR, Étienne. Cinco estudos do 

materialismo histórico. Lisboa: Presença, 1975. p. 33/36. 
42

 “A forma valor continua a existir, não porque as classes dominantes hajam decidido que assim deva ser, mas 

por se tratar de uma forma fetichista não percebida como tal pelos sujeitos.”. Ibidem. p. 141. 
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“Os fenômenos visíveis, os movimentos dos atores sociais, as classes e os 

respectivos conflitos tal como podem ser observados na vida de todos os dias 

não constituem o ponto de partida da análise. Não são os elementos últimos 

aos quais se pudesse reportar a vida social e econômica: bem pelo contrário: 

são formas derivadas, consequências de uma outra coisa que está por trás 

delas – a lógica do valor.”
 43

. 

 

    A exterioridade do trabalho assalariado obscurece o processo cíclico da 

desvalorização de sua fonte elementar, o trabalho concreto, tanto em razão do antagonismo de 

classe que estrutura a relação social capitalista, quanto à contradição fundamental da produção 

da mais-valia relativa decorrente da tendência constante do incremento das técnicas de 

produção – que, conforme veremos, enseja uma constante introdução de trabalho “morto” e de 

trabalho “improdutivo” no processo de produção
44

. Os movimentos dos ciclos de reprodução 

do capital se inserem na lógica da forma-valor ante a oposição da produção de mais-valia e a 

sua concretização das relações comerciais, que se operam sob o palio das leis econômicas do 

capital, especialmente da lei da queda tendencial da taxa de lucro.  

 

    Das teorias marxistas do valor se extrai que as crises cíclicas e 

estruturais e inerentes à forma de sociabilidade do capitalismo, repousam na lógica da forma-

valor que se alimentam da ausência de equidade material operada no modo de produção 

capitalista. A liberdade e a igualdade entre os indivíduos, propugnada pela economia política 

clássica, se limita meramente a forma de seu reconhecimento objetivo abstrato pelo contrato 

social que se funda a forma política estatal e a forma jurídica dela emanada nas leis, como 

elemento necessário à reprodução de relações sociais desiguais entre si ante os desígnios 

fundamentais da forma-valor. No fundamento da forma-valor reside, portanto, a indução de 

uma reprodução social em bases desiguais que se operam intrinsecamente a sua lógica, as 

quais são assumidas de modo inconsciente
45

 pelos indivíduos como naturais, designando 
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 JAPPE. op. cit. p. 85. 
44

 “A mecanização está estreitamente ligada com a desqualificação do trabalho. A desqualificação é um 

processo duplo. Por um lado, ela é um resultado direto da mecanização. Foi mostrado acima que a 

mecanização modifica os padrões de trabalho e o conteúdo do emprego, usualmente levando a sua 

fragmentação em operações menores, que são mais facilmente mensuráveis e controláveis (...). Por outro lado, a 

desqualificação é o processo de transformação da capacidade de trabalho e da experiência dos trabalhadores 

em mercadorias.”. SAAD FILHO. op. cit. p. 103. 
45

 Mascaro compreende que: “O capitalismo não tem um núcleo de inteligibilidade funcional ou lógico que 

possa presumir um sujeito coletivo dirigente talhando a ereção das formas sociais. (...) O valor, o capital, a 

mercadoria, o poder político e a subjetividade jurídica se apresentam como mundo já dado aos indivíduos, 

grupos e classes, e suas formas não são dependentes da vontade ou da total consciência dos indivíduos. As 

práticas materiais, pelo contrário, operam a partir delas por meio da inconsciência de seus agentes. É 

justamente por isso que as formas jungem uma coerção para além dos interesses imediatos e individuais. Elas 

corroboram diretamente para talhar as possibilidades de interação social. Guardadas as contradições 
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como natural, fenômenos sociais metafísicos já dados, que se conformam na forma-jurídica 

ação concreta dos indivíduos articulados politicamente de modo antagônico e contraditório.  

 

    Assim, antes de adentrar no debate da lei da queda tendencial da taxa de 

lucro (que poderá se denominar meramente por LQTTL ao longo do desenvolvimento do 

debate ora proposto) na teoria marxiana e nas correntes marxistas dela decorrentes, para fins 

do debate aqui proposto, é importante tanto compreender de um modo mais adequado o 

significado das formas para a sociedade capitalista e sua relação com o direito e a política 

para, com base em tal compreensão, trazer a baila as categorias da teoria crítica do valor.  

 

 

I.2. A sobredeterminação da “forma” na teoria crítica do valor 

 

 

   Quando tratamos de forma estamos tratando de uma abstração que 

atribui contornos a uma ação concreta que, por seu uso e costume, assumem uma determinada 

preponderância na totalidade das relações sociais, se reproduzindo para além da ação 

consciente do indivíduo. Ao mesmo tempo em que materializa a ação, a forma a conduz a um 

padrão determinado que se assenta para além da consciência do indivíduo, revelando as 

características da ação que se permitem inserir em uma determinada coletividade.   

 

    Segundo a teoria marxiana, é na forma que se erigem as categorias em 

que se organizam as relações sociais, fixando-se nos recônditos do subconsciente de cada 

indivíduo e permeiam, por sua aceitação implícita, o todo social.  Uma determinada forma de 

sociabilidade, porém, não se dá ao acaso. Ao revés, e como visto acima, se assentam nas 

condições em que se organiza o trabalho social necessário à obtenção das necessidades 

materiais de existência. Sendo assim, ao assumir o papel de valor de uso para tais 

necessidades materiais de existência, a forma da produção da mercadoria se torna essencial da 

totalidade das relações sociais. Segundo a forma-mercadoria no âmbito da sociedade 

capitalista é que se articula, portanto, a forma social que sobre determinará a totalidade das 

relações sociais, portando em si os antagonismos e contradições que lhe são inerentes. Pois é 

                                                                                                                                                                                     
necessariamente advindas do modo de sociabilidade capitalista – que é exploratório e antagônico entre classes 

– as formas sociais consolidam, cristalizam e determinam práticas, deliberações e expectativas, permitindo o 

fluxo continuo das relações sociais.” op. cit. p. 24. 
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exatamente nesse processo de produção que se funda a produção social da mais-valia, e na 

qual se arraiga o antagonismo inerente às relações sociais de cunho capitalista. É por isso que 

Mascaro afirma que as formas sociais se constroem pelas costas dos indivíduos
46

, orientando 

a reprodução social e os relacionamentos específicos. 

 

    Na sociedade capitalista, repise-se, o que marca o modo de produção é a 

organização dos modos de produção de mercadorias, as quais poderão ser postas em 

circulação organizando assim as relações de consumo, mas principalmente permitindo que o 

valor agregado na produção possa ser acumulado. Uma determinada forma de sociabilidade, 

portanto, é a expressão maior da reprodução social da espécie designando o devir dos 

indivíduos na totalidade das relações sociais, comumente confundida com a natureza do ser 

humano. Na forma se dá o processo que compele o indivíduo a reproduzir um conjunto de 

ações e fenômenos sociais que perpetuam uma determinada lógica ao longo do tempo e do 

espaço, dando uma determinada significação concreta a sua existência. É na forma que 

também reside a ideologia que perpassará a mentalidade dos indivíduos, designando o certo e 

o errado, o que é ético e moral, o que é aceito ou não no âmbito das relações sociais.  

 

    A preponderância da forma-mercadoria induz ao indivíduo a 

reprodução de suas ações no plano concreto que se refletem a lógica da abstração da forma-

valor. Se não se subsume
47

 à condição de trabalho assalariado, o trabalhador tem suas 

                                                           
46

 “As interações entre os indivíduos não mais se estabelecem por meio de junções imediatas aleatórias ou 

mandos diretos ocasionais ou desconexos, mas por intermédio de formas sociais que possibilitam a própria 

estipulação e inteligibilidade das relações e que permitem a reiteração dos vínculos assumidos. A reprodução 

social não se constitui apenas dos atos isolados ou meramente dependentes da vontade ou da consciência dos 

indivíduos. Para utilizar uma expressão de Marx, pelas costas dos indivíduos passa uma série de constructos 

sociais. A apropriação do capital, a venda da força de trabalho, o dinheiro, a mercadoria, o valor são formas 

constituídas pelas interações sociais dos indivíduos, mas são maiores que seus atos isolados ou sua vontade ou 

consciência. Formas sociais são modos relacionais constituintes das interações sociais, objetificando-as. A 

reprodução do capitalismo se estrutura por meio de formas sociais necessárias e especificas, que constituem o 

núcleo de sua própria sociabilidade. As sociedades de acumulação do capital, com antagonismo entre capital e 

trabalho, giram em torno dessas formas sociais como valor, mercadoria e subjetividade jurídica. Tudo e todos 

valem num processo de trocas, tornando-se, pois, mercadorias e, para tanto, jungindo-se por meio de vínculos 

contratuais.”. MASCARO. op. cit. p. 20/21. 
47

 Segundo NAVES: “Marx vai denominar subsunção (ou subordinação) formal do trabalho ao capital essa 

situação na qual o trabalhador direto está separado dos meios de produção, mas a organização do processo de 

trabalho, do ponto de vista técnico, permanece inalterada. Ou seja, embora o processo de trabalho seja 

subordinado ao capital, as forças produtivas ainda não foram transformadas, de maneira que um modo de 

produção capitalista ainda não se constituiu. (...) A força de trabalho dos operários é objetivamente igualada, 

uma vez que ela é reduzida a mera energia dispendida em um determinado tempo. É a isso que Marx chama de 

subsunção (ou subordinação) real do trabalho ao capital. O capitalista agora tem o poder de dispor 

efetivamente dos meios de produção. Ao contrário do período anterior, quando a classe operária é limitada à 

execução de uma tarefa elementar do ciclo produtivo, quando ocorre a separação entre o trabalho intelectual e 

o trabalho manual, a intervenção do capitalista passa a ser necessária também no interior do processo de 
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necessidades materiais de existência sobremaneira diminuídas, dada à dominância das 

técnicas e fundamentos em que se produzem a mercadoria, como também em função das 

estruturas que garantem ao produtor capitalista, a propriedade sobre os recursos naturais e os 

meios de produção. O ser alienado, reificado, da sociedade capitalista, tem sua razão de ser 

assumido enquanto uma manifestação natural, voltado exclusivamente para a produção de 

mercadorias pela abstração que assume o trabalho social, forma específica na qual permite aos 

indivíduos se inserirem e se sujeitarem às condições da circulação mercantil, no qual reside a 

possibilidade de se reproduzir a ilusão da riqueza dentro dos limites estabelecidos pela forma-

valor.  

 

“A presença de uma coisa com uma determinada forma social nas mãos de 

uma dada pessoa, a induz a manter determinadas relações de produção e lhe 

infunde seu caráter social específico. (...) A forma social do produto do 

trabalho, sendo resultado de incontáveis transações entre os produtores 

mercantis, torna-se um poderoso meio de exercer pressão sobre a motivação 

dos produtores individuais de mercadorias, forçando-os a ajustar seu 

comportamento aos tipos dominantes de relações de produção entre as pessoas 

nessa dada sociedade. O impacto da sociedade sobre o indivíduo é levado 

adiante mediante a forma social das coisas. Esta objetivação, ou ´reificação´ 

das relações de produção entre as pessoas sob a forma social de coisas, dá ao 

sistema econômico maior durabilidade, estabilidade e regularidade. O 

resultado é a cristalização das relações de produção entre as pessoas.”
48

.  

 

    Pois segundo tal tradição, na forma celular da sociabilidade capitalista 

reside a essência e os limites dos fenômenos sociais concretos que se perpetuam em sua 

reprodução, atribuindo o caráter ontológico do trabalho social em suas funções e objetivos 

inerentes, ou como afirma Saad Filho. “(...) a essência geralmente existe apenas nos 

fenômenos e através deles, e os fenômenos não são apenas a forma de manifestação da 

essência mas, mais precisamente, a sua forma de existência.”
49

. A luta de classes articulada 

no corpo da sociedade capitalista é a expressão da essência do fenômeno social inerente ao 

antagonismo da forma-valor
50

 que só ganha expressão e significado na desigualdade material 

                                                                                                                                                                                     
produção. Ou seja, o trabalhador não é mais capaz de combinar os elementos do processo de trabalho 

independentemente da direção e coordenação do capitalista. Expropriado do conhecimento técnico, que foi 

transferido para o sistema de máquinas, reduzido à condição de energia laborativa indiferenciada, o operário 

torna-se inteiramente subordinado ao capital.”. NAVES, Marcio Bilharinho. Marx - Ciência e Revolução. São 

Paulo:, Quartier Latin,  2008. p. 98/100. 
48

 RUBIN. op. cit. p. 37. 
49

 SAAD FILHO. op. cit. P. 22. 
50

 “De um ponto de vista lógico, é o valor que conduz à criação das classes: o valor, por assim dizer, entra na 

pele dos homens e faz deles executores dóceis de sua lógica. A produção sistemática de mercadorias não pode 
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entre os indivíduos pelas categorias em que, no processo histórico, se consolidam uma 

determinada forma de produção material
51

. O trabalho assalariado, enquanto expressão do 

trabalho abstrato (que será melhor tratado adiante), é a forma na qual se situa um processo 

aparente de equivalência geral do trabalho humano
52

, mas ao mesmo tempo, é a forma na qual 

repousa a reprodução da miséria entre os indivíduos pela constante desvalorização do valor 

necessária a manutenção da produção da mais-valia.  

 

    Segundo a escola althusseriana, na qual repousam a teoria da regulação 

e a teoria da derivação que serão melhor tratadas no capítulo 3, das formas em que se 

articulam o modo de produção capitalista, decorrem estruturas que sobredeterminam a ação 

concreta de cada indivíduo na totalidade das relações sociais do capital. Por esta leitura não se 

pode compreender a forma política estatal e a forma jurídica meramente enquanto um 

aparelho específico da burguesia que ascende ao poder tal como propugnavam as teorias 

clássicas marxistas do inicio do século XX. O Estado e o direito atuam numa autonomia 

relativa da materialidade das relações sociais, tanto impondo uma determinada coerção às 

ações contrárias à sua lógica, quanto articulando, pelo consenso ou coerção, as estruturas em 

que se organizam o modo de produção por seu regime de acumulação, determinando as 

fronteiras éticas e morais em que se expressam a ideologia que a circundam.  

 

                                                                                                                                                                                     
efetuar-se sem  produção de mais-valia, e portanto não se realiza sem a criação das categorias funcionais do 

capital e do trabalho assalariado.” JAPPE, op. cit., p. 85. 
51

 “Refletir sobre as formas da vida humana e analisa-las cientificamente é seguir rota oposta à do seu 

verdadeiro desenvolvimento histórico. Começa-se depois do fato consumado, quando estão concluídos os 

resultados do processo de desenvolvimento. As formas que convertem os produtos do trabalho em mercadorias, 

constituindo pressupostos da circulação das mercadorias, já possuem a consistência das formas naturais da 

vida social, antes de os homens se empenharem em apreender, não o caráter histórico dessas formas, que eles, 

ao contrário, consideram imutáveis, mas seu significado. Assim, só a análise dos preços das mercadorias levava 

à determinação da magnitude do valor, só a expressão comum, em dinheiro, das mercadorias induzia a 

estabelecer-se sua condição de valor. É porém essa forma acabada do mundo das mercadorias, a forma 

dinheiro, que realmente dissimula o caráter social dos trabalhos privados e, em consequência, as relações 

sociais entre os produtores particulares, ao invés de pô-las em evidência. (...) Formas dessa natureza constituem 

as categorias da economia burguesa. São formas de pensamento socialmente válidas, portanto objetivas, 

ajustadas às relações desse modo de produção historicamente definido, a produção de mercadorias. Todo o 

mistério do mundo das mercadorias, todo o sortilégio e a magia que enevoavam os produtos do trabalho, ao 

assumirem estes a forma de mercadorias, desaparecem assim que examinamos outras formas de produção ”. O 

Capital, Livro 1, Vol. 1. op. cit. p. 97. 
52

 “A forma geral do valor, ao contrário, surge como obra comum do mundo das mercadorias. O valor de uma 

mercadoria só adquire expressão geral porque todas as outras mercadorias exprimem seu valor através do 

mesmo equivalente, e toda nova espécie de mercadoria tem de fazer o mesmo. Evidencia-se, desse modo, que a 

realidade do valor das mercadorias só pode ser expressa pela totalidade de suas relações sociais, pois essa 

realidade nada mais é que a ‘existência social’ delas, tendo a forma do valor, portanto, de possuir validade 

social reconhecida.”. O Capital, Livro 1, Vol. 1. op. cit. p. 89. 
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    Nas formas políticas e jurídicas derivadas dessas categorias 

intermediárias que reproduzem a lógica do valor segundo condições históricas específicas, se 

articulam o que Althusser denomina por aparelhos ideológicos de Estado no qual se revela a 

totalidade das relações sociais. Para Althusser os aparelhos ideológicos do Estado são “um 

certo número de realidades que apresentam-se ao observador imediato sob a forma de 

instituições distintas e especializadas.”
53

. Para ele: 

 

“Podemos precisar, retificando esta distinção. Diremos, com efeito, que todo 

Aparelho de Estado, seja ele repressivo ou ideológico, ´funciona´ tanto através 

da violência como através da ideologia, mas com uma diferença muito 

importante, que impede que se confundam os Aparelhos Ideológicos do Estado 

com o Aparelho (repressivo do Estado). O aparelho (repressivo) do Estado 

funciona predominantemente através da repressão (inclusive a física) e 

secundariamente através da ideologia. (...) Da mesma forma, mas 

inversamente, devemos dizer que os Aparelhos Ideológicos do Estado 

funcionam principalmente através da ideologia, e secundariamente através da 

repressão, seja ela bastante atenuada, dissimulada, ou mesmo simbólica (não 

existe aparelho puramente ideológico). Desta forma, a escola, as igrejas 

´moldam´ por métodos próprios de sanções, exclusões, seleção, etc. não 

apenas seus funcionários mas também suas ovelhas. E assim a família... Assim 

o Aparelho IE cultural (a censura, para mencionar apenas ela) etc.”
54

.  

 

    Se tomarmos meramente esta lição seria possível compreender uma 

relação causal, finalística do Estado, do direito e dos aparelhos ideológicos de Estado, o que 

se mostra equivocado. Porém, quando Althusser trata dos AIE, o que ele pretende é tanto uma 

nova na concepção clássica do conceito de estrutura e superestrutura da teoria marxista 

clássica
55

, quanto também demonstrar a complexidade na qual, pelas formas jurídicas e 

políticas, a dominância da forma de sociabilidade capitalista para além do Estado em seus 

antagonismos e contradições que, no fenômeno concreto percebível na superfície das relações 

capitalistas, somente reproduzem um desenvolvimento desigual da sociedade humana
56

. A 

                                                           
53

 ALTHUSSER, Louis. Sobre a Reprodução. 2. ed. Petropolis:  Vozes, 2008. p. 68. 
54

 Ibidem p. 70. 
55

 Ibidem p. 59-64 
56

 “A dominação de uma contradição sobre as outras não pode ser, com efeito, para o marxismo, o fato de uma 

distribuição contingente de contradições diferentes em um conjunto que se tomaria por um objeto. Não se 

´encontra´, nesse todo complexo ´que comporta toda uma série de contradições´ uma contradição que domine as 

outras, como na arquibancada de um estádio, o espectador mais alto cuja cabeça está acima das dos outros. A 

dominação não é um simples fato indiferente, é um fato essencial à própria complexidade. É por isso que a 

complexidade implica a dominação como essencial a si: faz parte da sua estrutura. Afirmar que a unidade não 

é, não pode ser a unidade da essência simples, original e universal, não é, portanto, como crêem aqueles que 

sonham com o monismo, conceito ideológico estranho ao marxismo, sacrificar a unidade no altar do pluralismo 

– é afirmar uma coisa inteiramente diversa: que a unidade que se refere o marxismo é a unidade da própria 

complexidade, que o modo de organização e articulação da complexidade constitui precisamente sua unidade. É 
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solução proposta por Althusser, na qual repousam as diversas correntes da teoria marxista, 

especialmente as da teoria da derivação e da regulação, é o conceito de “sobredeterminação” 

das condições e contradições no qual se dá a origem e a reprodução do capital, no qual se 

operam a dinâmica, os antagonismos da luta de classes e as contradições da forma-valor na 

totalidade das relações sociais em função de um dado modo de produção e acumulação do 

capital. Numa eloquente discussão sobre o método dialético hegeliano e marxiano, Althusser 

apresenta o conceito de sobredeterminação da seguinte forma:  

 

“(...) É porque as condições de existência, naturais ou históricas, jamais são 

para Hegel mais do que a contingência, que elas não determinam em nada a 

totalidade espiritual da sociedade: a ausência das condições (no sentido não 

empírico, não contingente) acompanha necessariamente em Hegel a ausência 

da estrutura real do todo, com a ausência de uma estrutura dominante, como 

na ausência de uma determinação fundamental, e com a ausência dessa 

reflexão das condições da contradição, que representa a sua 

´sobredeterminação’.”
57

. 

 

     O distanciamento da teoria marxiana e marxista do idealismo abstrato 

hegeliano, apontado por Althusser na passagem acima leva ao necessário reconhecimento de 

que, na dialética das condições e contradições materiais de existência, pela forma em que se 

organiza o trabalho social, nela se operam as estruturas que conformam a totalidade das 

relações sociais. Na sobredeterminação apontada por Althusser pode ser compreendida a 

natureza da dialética materialista proposta por Marx, demonstrando que nas formas de 

sociabilidade, que em suas categorias intermediárias se correlacionam a um determinado 

modo de produção e seu regime de acumulação, se condensam a identidade, as categorias e as 

contradições que simultaneamente se apresentam nas estruturas em que se edificam um dado 

modo de produção e seu regime de acumulação.  

 

“Se insisto a tal ponto nessa ´reflexão, que propus chamar 

´sobredeterminação´, é que é absolutamente necessário isolá-la, identifica-la e 

dar-lhe um nome, para se tomar teoricamente conhecimento da sua realidade, 

que nos impõe tanto a prática teórica quanto a prática política do marxismo. 

Tentemos esclarecer bem esse conceito. A sobredeterminação designa, na 

contradição, a seguinte qualidade essencial: a reflexão, na própria 

contradição das suas condições de existência, isto é, da sua situação na 

                                                                                                                                                                                     
afirmar que o todo complexo possui a unidade de uma estrutura articulada com dominante. É essa estrutura 

especifica que fundamenta, em ultima instância, as relações de dominação existentes entre as contradições e 

entre os seus aspectos, que Mao descreve como essenciais.” ALTHUSSER, Louis. A Favor de Marx. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Zahar Editores, 1979. p. 177/178. 
57

 Ibidem p. 184. 
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estrutura com dominante do todo complexo. Essa ´situação´ não é unívoca. 

Não é nem a sua única situação ´de direito´ (a que ocupa na hierarquia das 

instâncias em relação à instância determinante: a economia da sociedade) 

nem a sua única situação ´de fato´ (se ela é, no estágio considerado, 

dominante ou subordinada), mas a relação dessa situação de fato com essa 

situação de direito, isto é, a relação que faz dessa situação de fato uma 

´variação´ da estrutura, como dominante, invariante da totalidade. (...) É esse 

tipo muito particular de determinação (essa sobredeterminação) que dá à 

contradição marxista a sua especificidade, e permite que se compreenda 

teoricamente a prática marxista, quer seja teórica ou política. Somente ela 

permite compreender as variações e as mutações concretas de uma 

complexidade estruturada tal como uma formação social ( a única sobre a 

qual se apoia verdadeiramente a prática marxista até agora), não como 

variações e mutações acidentais produzidas por ´condições´ exteriores sobre 

um todo estruturado fixo, as suas categorias e a sua ordem fixa (é isso mesmo 

o mecanismo) – mas como outras tantas reestruturações concretas inscritas na 

essência, o jogo de cada categoria, na essência, o jogo de cada contradição, 

na essência, o jogo das articulações da estrutura complexa com dominante que 

se reflete nelas.”
58

. 

 

    O sujeito autômato apontado por Marx em O Capital pode ser 

considerado como reflexo da alienação do modo de produção capitalista, importando deslocar 

o centro da atenção da teoria crítica do valor não para o capitalista em si, mas à forma em que 

o valor do capital é produzido e operado, como também para a lógica nele inserida que, em 

suas condições, antagonismos e contradições, em que tanto se materializam a luta de classes 

preponderante nas teorias marxistas clássicas. Como também se operam as estruturas sociais 

que garantem a estabilidade de dado um modo de produção e um regime de acumulação de 

capital na totalidade das relações sociais num determinado período históricas. Sobre o assunto 

Mascaro, argumenta que:  

 

“A totalidade, na perspectiva marxista defendida por Althusser, é uma unidade 

que se consolida por conta das estruturas capitalistas, que presidem, 

infraestruturalmente, as demais relações sociais. Mas a totalidade não é 

apenas uma soma de todas as relações sociais, como se todo um conteúdo, 

indistintamente, fosse jogado no mesmo continente. Os específicos fenômenos 

sociais têm uma formação própria, e a sua reunião, sob determinadas 

condições, constitui então esse todo. Trata-se de uma totalidade estruturada, 

na qual os elementos que a compõe ali estão não porque foram meramente 

somados em conjunto, como se fossem fenômenos isolados agrupados, apenas 

pelo entendimento, mas, justamente, porque produzem o todo e pelo todo são 

reproduzidos. Trata-se de uma dialética do todo que vislumbra tanto a sua 

origem quanto sua posterior implicação.”
59

. 

                                                           
58

 Ibidem p. 185. 
59

 MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do Direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 554.  



46 
 

 
 

 

   Sem pretender aprofundar no assunto, mas desde logo já deixando um 

espaço para futuras reflexões, há que se apontar nessa toada a necessidade de uma cautela 

sobre um extremismo dessa interpretação. Por exemplo, para Jappe – expoente da corrente da 

teoria crítica radical, afirma que o sujeito autômato – dadas as condições sobredeterminadas 

da forma de sociabilidade capitalista – não há como haver uma classe da consciência, em cuja 

dinâmica da forma-valor não residem a oposição entre as subjetividades entre explorados e 

exploradores. O automatismo das relações sociais, a seu ver, impediria que os indivíduos 

pudessem governar a dinâmica inerente à forma-valor
60

. Nessa linha de raciocínio, a 

conclusão apresentada em sua obra leva a conclusão de um automatismo radical em que 

mesmo na ação política do ser humano - muito embora se possa se compreender que a ação 

política a que Jappe se refere seja a ação política interna às formas políticas do capital – não 

poderia levar à superação da logica do capital
61

. A superação da forma de sociabilidade 

capitalista, nesse sentido, decorreria meramente pela inexorável contradição da forma do 

capital. O tema é extremamente polêmico justamente porque em momento algum o ser 

humano poderia ser um sujeito ontologicamente considerado, ator de seus próprios desígnios, 

o que levaria uma condição de eterno criador e fantoche de si mesmo. Muito embora a 

polêmica em questão mereça seu apontamento e, inclusive, um melhor debate teórico, esta, 

todavia, não constitui os objetivos propostos na presente dissertação.  

 

    O que importa reter, por hora, para a discussão da lei da queda 

tendencial da taxa de lucro consiste no fato de que tal lei não denota uma certeza, uma 

previsibilidade de fenômenos concretos observáveis de um modo unilateral, dada a razão 

cartesiana do capital. Mas sim que, na sobredeterminação das condições, contradições e 

antagonismos de classe em que se articulam as formas de sociabilidade capitalista, se erigem 

às leis econômicas do capital que se opõe, guardadas as condições específicas da realidade 

material e histórica da sociedade humana, que, por conseguinte, denotam uma tendência dos 

movimentos do capital. Retomaremos o assunto no próximo capítulo.  

     

                                                           
60

 “Na sociedade fetichista não pode haver uma ‘classe da consciência’ constituída por uma das categorias 

funcionais da mercadoria, a qual tivesse ao mesmo tempo a missão histórica de pôr termo à sociedade de 

classes. A dinâmica da sociedade mercantil não é o efeito da subjetividade dos exploradores, à qual se oporia a 

subjetividade dos explorados. (...) O sujeito autômato não pode ser bem sucedido na tarefa de governar as 

dinâmicas que ele próprio pôs em marcha.” JAPPE. op. cit. p. 163.  
61

 JAPPE. op. cit. p. 156/163. 
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    Além disso também importa observar que a forma de sociabilidade 

capitalista se reproduz não pela vontade e/ou pela ordem de um determinado capitalista, mas 

sim pelas condições materiais reveladas no modo de produção em que se organiza a 

mercadoria - enquanto fonte dos valores de uso necessários à existência dos indivíduos - para 

a reprodução do capital – cujo valor se determina por seu valor de troca e se reproduz 

sobredeterminadamente por suas formas, condições estruturais específicas derivadas, em sua 

essência, da lógica do valor que reside em sua essência, assegurando a dominância e a 

reprodução dos meios de produção ungidas sob o pálio da prática burguesa que homogeneíza 

e media todo o trabalho concreto. No duplo caráter do trabalho – enquanto trabalho concreto e 

simultaneamente abstrato – sob o pálio da forma de contrato de trabalho assalariado está sua 

essência.  

 

    

I.3. Oposição entre trabalho concreto e trabalho abstrato  

   

      

    Como visto, a mercadoria constitui a totalidade das propriedades nela 

agregadas com a finalidade primeira de suprir as necessidades materiais de cada indivíduo. E 

a partir da concretude do trabalho de cada indivíduo na produção de mercadorias, pelo seu 

valor de uso para cada indivíduo, se desenvolve um processo de mediação das formas sociais 

em sua abstração por seu valor de troca, que organiza a totalidade do trabalho social de toda a 

coletividade
62

.  

 

   Na sociedade capitalista, a forma do trabalho assume a forma-

mercadoria, passando a se sujeitar à mediação do capital e com isso se organizar no entorno 

do modo de produção capitalista. A mercadoria, neste sentido, é a forma essencial na qual se 

condensa a somatória do trabalho necessário à sua produção, a priori, pelo valor de uso nele 

estabelecido. O valor de uso da mercadoria a partir do trabalho social, para Marx esta 
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 Nesse sentido HIRSCH faz a seguinte observação: “as formas sociais determinam as orientações ligadas à 

percepção e ao comportamento gerais e estruturais, aos quais os indivíduos estão submetido, e, paralelamente, 

as reproduzem através de sua ação. (...) Essas formas de percepção e esses modelos de comportamento 

concretizam-se em instituições sociais, ou ao inverso; nas instituições materializam-se as determinações sociais 

formais. As instituições orientam e coordenam o comportamento social. Elas são a expressão coordenada de 

rotinas consolidadas. Por meio delas é que a ação social torna-se possível e os sistemas sociais conquistam 

certa permanência. (...)  Assim o conceito de forma social designa a relação de articulação entre estrutura 

social – o modo de socialização – instituições e ações.”.  op. cit. p. 48/49. 
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assentado na forma-mercadoria “porque nele está corporificado, materializado, trabalho 

humano abstrato.”
63

 permitindo assim sua circulação mercantil enquanto valor de troca.  

 

“O valor de uma mercadoria só adquire expressão geral porque todas as 

outras mercadorias exprimem seu valor através do mesmo equivalente, e toda 

nova espécie de mercadoria tem de fazer o mesmo. Evidencia-se, desse modo, 

que a realidade do valor das mercadorias só pode ser expressa pela totalidade 

de suas relações sociais, pois essa realidade nada mais é que a ‘existência 

social’ delas, tendo a forma do valor, portanto, de possuir validade social 

reconhecida.”
64

.  

 

   O trabalho, no bojo da sociedade capitalista, se revela simultaneamente 

tanto como trabalho concreto quanto como trabalho abstrato. A subsunção do trabalho 

concreto na forma de trabalho assalariado é a expressão do modo de produção na forma de 

sociabilidade capitalista. No trabalho assalariado, este passa a ser mediado pelo capital 

enquanto medida da equivalência geral de trabalho concreto, por seus elementos 

constituidores do valor da mercadoria se articulam dialeticamente em torno da produção do 

valor
65

. Sob tais parâmetros, o acumulo de capital, expressão da riqueza da sociedade 

capitalista, se dá pela taxa de mais-valia produzida em razão da extração do trabalho concreto 

agregado na mercadoria. Somente quanto assume o caráter abstrato é que o trabalho se 

submete à forma-mercadoria, pois nesta forma o trabalho se objetiva permitindo sua troca por 

capital
66

.  
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 O capital, Livro 1, Vol. 1. op. cit. p. 60. 
64

 Ibidem p. 89. 
65

 Segundo JAPPE: “Enquanto o trabalho concreto se realiza sempre em alguma coisa – material ou imaterial, 

num bem ou num serviço – o trabalho abstrato não pode exprimir-se de modo direto porque produz unicamente 

uma forma social. Tem pois a necessidade de exprimir de uma maneira indireta no valor de troca: em termos 

práticos, no dinheiro. Nas trocas sociais, os atores não têm consciência do fato de que os valores das coisas 

mais não são do que representantes de unidades de trabalho. O valor de troca esconde o fato de que são as 

quantidades de trabalho incorporadas que determinam os valores das mercadorias, e não as respectivas 

qualidades naturais.”. op. cit., p. 40/41. 
66

 Numa perspectiva mas estática, o trabalho concreto assumiria se equivaleria ao valor de uso da mercadoria, 

enquanto o trabalho abstrato corresponderia ao valor de troca, conforme analisa SALAMA: “As mercadorias 

trocam-se umas pelas outras, porque tem qualquer coisa em comum. Se considerarmos duas mercadorias 

poderíamos pensar eu o traço comum seria o peso, a cor, etc. Se considerarmos uma troca generalizada, é 

evidente que estas características não se afiguram comuns a todas as mercadorias. E, no entanto, trocam-se 

entre si. Apenas resta então um caráter comum: elas são o produto de um determinado dispêndio de força de 

trabalho humano. É certo que o trabalho gasto na produção de cada mercadoria é especifico a ela, afirmando-

se neste sentido que o trabalho afecto à produção de valores de uso é trabalho concreto. Mas o que faz que elas 

possam ser trocadas é o fato de serem o fruto de um trabalho humano indistinto, de um dispêndio de força de 

trabalho humano, de um trabalho abstrato. Trabalho concreto e trabalho abstrato representam o duplo caráter 

do trabalho, o primeiro relacionado com o valor de uso da mercadoria e o segundo com o seu valor de troca.”. 

SALAMA, Pierre. Sobre o Valor – elementos para uma crítica. Lisboa: Livros Horizonte Ed., 1980. p. 174. 
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   A teoria crítica do valor de Marx parte da compreensão de que, na 

sociedade capitalista, o trabalho é assumido em seu duplo caráter
67

 concreto e abstrato. 

Somente com a abstração do trabalho é que se permite sua inserção na reprodução da lógica 

da forma-valor. Melhor dizendo, se o trabalho concreto não assume a forma de trabalho 

abstrato, não se permite que a medida de seu valor seja inserido na produção sob bases 

homogêneas porquanto não assume as características extrínsecas da forma-mercadoria, 

impactando na circularidade mercantil que lhe é, na superfície das relações sociais, inerente
68

. 

O consumo do trabalho concreto, enquanto valore-de-uso necessário à produção das 

mercadorias e do valor, depende do seu reconhecimento extrínseco enquanto mercadoria para 

dai se organizar a composição do valor nos meios de produção e, posteriormente, na 

circulação mercantil.  

 

   Na leitura marxista da teoria crítica do valor, a mais-valia, em sua 

abstração, é o resultado de todo o trabalho social produzido concretamente pelos indivíduos 

isolados em sua articulação frente a determinado modo de produção – produto direto do 

acumulo de conhecimento e do trabalho social já realizado. Por isso mesmo que, conforme 

adverte Saad Filho
69

 “o fio condutor” necessário à compreensão da totalidade das relações 

sociais passa, necessariamente, pela compreensão do modo em que se articula o trabalho 
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 Conforme destaca POSTONE: “Para Marx, el trabajo em el capitalismo no es sólo trabajo, tal y como solemo 

entederlo, em términos transhistóricos y de sentido común, sino que es, además, uma actividad de mediacion 

social historicamente especifica. Sus produtos – mercancia, capital – son, portanto, al mismo tempo, resultado 

del trabajo concreto y formas objetivadas de mediación social. De acuerdo com este analisis, las principales 

relaciones sociales que caracterizan a la sociedad capitalista son muy diferentes de las relaciones sociales 

manifestas y cualitativamente específicas que caracterizan a las sociedades non capitalistas – como, por 

ejemplo, las relaciones de parentesco o las relaciones de dominación personal o directa. A pesar de que este 

último tipo de relaciones sociales sigue existiendo en el capitalismo, lo que, em última instancia, estrutura a esta 

sociedade es um nuevo nível de relaciones sociales, subyacente, constituindo por el trabajo. Esas relaciones 

tienen um peculiar carácter cuasi-objetivo y formal, al tempo que son duales: se caracterizan por la oposicion 

entre uma dimensión abstracta, general y homogénea, y una dimensión concreta, particular y material. Ambas 

dimesiones parecen naturales, más que dimensiones sociales que condionan las concepciones sociales de la 

realidade natural.” POSTONE, Moishe. Marx Reloaded – repensar la teoria crítica del capitalismo. Madrid: 

Traficantes de Sueños, 2007. p. 39. 
68

 A esse respeito, HARVEY considera que o trabalho abstrato além de se ensejar o trabalho concreto especifico 

de cada trabalhador à fluidez das regras de mercado, também é a forma pela qual subjuga o trabalhador ao seu 

controle sob a lógica do valor, expressando o processo social capitalista: “O trabalho abstrato torna-se a medida 

de valor ao passo que a força de trabalho existe como uma mercadoria que os capitalistas podem livremente 

controlar no mercado. O processo de acumulação requer fluidez na aplicação da força de trabalho a diferentes 

tarefas no contexto de uma divisão do trabalho rapidamente proliferante. O capitalista pode criar essa fluidez 

organizando a divisão do trabalho dentro da empresa e transformando o processo de trabalho de modo a 

reduzir as barreiras técnicas e sociais ao movimento do trabalho de um tipo de atividade para outra. As 

habilidades que são monopolizáveis são anátemas ao capital. Na medida em que se tornam uma barreira à 

acumulação, elas devem ser subjugadas ou eliminadas pela transformação do processo de trabalho.”. 

HARVEY, David. Os Limites do Capital. 1ª. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 114. 
69

 op. cit. p. 23/24. 
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abstrato. No qual se organiza o trabalho social, sua divisão e as categorias necessárias à 

reprodução do capital. 

 

“A análise do sentido e da importância do trabalho no capitalismo torna-se 

mais fértil se partirmos de sua essência: o trabalho abstrato. O trabalho 

abstrato pode ser definido, de forma simples, como trabalho executado por 

empregados assalariados diretamente na produção de mais-valia. Essa é a 

essência do trabalho no capitalismo por três razões. Primeiro, o emprego de 

trabalhadores assalariados para produzir mais-valia é típico de relações 

sociais capitalistas, e ele as define. Segundo, a difusão do capitalismo 

gradualmente descola a produção não capitalista. Formas de trabalho não 

assalariadas tendem a ser marginalizadas, e o emprego de trabalhadores 

assalariados passa a depender da produção de mais-valia. Terceiro, a análise 

sistemática do trabalho abstrato permite a introdução de outras categorias 

explicativas das estruturas e relações sociais no capitalismo, que é o fio 

condutor de O Capital.  

Em suma, no capitalismo o trabalho geralmente tem uma dupla determinação: 

ele é concreto e também abstrato. Enquanto trabalho concreto, ele é uma 

atividade transformadora; enquanto trabalho abstrato, ele é subordinado por 

uma forma social específica, ou ele existe através dessa forma. O trabalho 

abstrato predomina sobre o trabalho concreto porque a performance do ultimo 

geralmente depende da extração de mais-valia, em vez de, por exemplo, 

depender da necessidade do produto.”
70

.  

 

    O trabalho abstrato, portanto, é a expressão da forma-mercadoria na 

qual todo o trabalho passa a ser mediado pelo capital na forma de salários, objetivando as 

relações de troca de trabalho concreto mercadoria, por uma mercadoria produzida na 

articulação dos diversos insumos necessários a sua articulação. O salário pago ao trabalhador, 

na superfície das relações sociais da sociedade capitalista
71

, é a expressão maior da mediação 

do capital nas relações sociais, sendo o fenômeno social que denota a abstração do trabalho na 

assunção deste sob o palio da forma-mercadoria. Pois somente por tal abstração é que se torna 

                                                           
70

 Ibidem p. 23/24. 
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 “Na superfície da sociedade burguesa, o salário do trabalhador aparece como preço do trabalho, 

determinada quantidade de dinheiro com que se paga determinada quantidade de trabalho. Nela se fala do 

valor do trabalho e chama-se sua expressão monetária de preço necessário ou natural. Fala-se também dos 

preços de mercado do trabalho, isto é, dos preços que oscilam abaixo e acima do preço necessário. Mas, o que é 

valor? Forma objetiva do trabalho social despendido para produzir uma mercadoria. E como medir a 

magnitude do valor de uma mercadoria? Pela magnitude de trabalho que ela contém. Como seria então 

determinado o valor, por exemplo, de uma jornada de trabalho de 12 horas? Se respondermos que pelas 12 

horas de trabalho contidas na jornada de 12 horas, estaremos incidindo numa horrível tautologia. Para ser 

vendido no mercado como mercadoria, o trabalho tem de existir antes da venda. Mas, se o trabalhador pudesse 

dar-lhe uma existência independente dele, objetiva, venderia mercadoria e não trabalho. Pondo de lado essas 

contradições, uma troca direta de dinheiro, isto é, de trabalho cristalizado em valor, por trabalho vivo, ou 

suprimiria a lei do valor, que só se desenvolve livremente na base da produção capitalista, ou destruiria a 

própria produção capitalista, que tem seu fundamento precisamente no trabalho assalariado.” O Capital. Livro 

1, Vol. 2. op. cit. p. 623/623. 
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possível a regulação e a equalização do trabalho na organização cartesiana dos meios de 

produção capitalista.  

 

    No trabalho-abstrato, caracterizado pelo salário pago pelo capitalista ao 

trabalhador, se equaliza meramente uma determinada quantidade de tempo de trabalho 

concreto inserido na produção de mercadorias, dada uma determinada qualidade técnica de tal 

trabalho. Somente pelo trabalho abstrato que o circuito de trocas mercantis se torna possível 

eis que, mediado pelo capital, se torna possível de quantificação e equalização no entorno de 

um parâmetro universal: o capital. Um trabalhador vende uma determinada quantidade de sua 

força de trabalho concreta por X capital pelo período Y, variáveis determinadas pelo 

capitalista que sujeita o trabalhador ao seu comando nas condições em que foram contratadas. 

A equalização não se dá na razão entre quantidade de trabalho X quantidade de mercadorias 

produzidas, mas sim na quantidade de tempo a que o trabalhador se subordina ao capitalista X 

uma quantidade de capital pré-determinada. São mercadorias que se trocam sob a mediação 

do capital porém objetivadas por finalidades distintas. 

 

    A abstração do trabalho pela forma-mercadoria denota a subsunção do 

trabalhador à forma-valor induzindo a sujeição do indivíduo ao capital. Pois é pelo salário que 

o sujeito de direito, portador da mercadoria-trabalho, recebe capital por uma determinada 

quantidade de trabalho, necessária à aquisição de outros valores de uso necessários à sua 

vida
72

. Ao mesmo tempo que recebe capital por uma determinada quantidade de tempo de sua 

mercadoria-trabalho, o trabalhador se sujeita a um contrato de trabalho, forma-jurídica 
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 Para Saad Filho, na sociedade capitalista o trabalho tem uma dupla determinação, o trabalho abstrato e o 

trabalho concreto. No trabalho concreto, o trabalho permite a constituição de mercadorias por seu valor de uso. 

Já no trabalho abstrato, o trabalho se generaliza à razão da forma-valor: “In capitalist societies wage labour is 

the form of social labour, and the products, other assets and social relations generally have the commodity form. 

Consequently, wage labour employed by capital in the production of commodities for profit produces value 

regardless of the form or destination of the product, or whether or not it is sold. Under capitalism, labour has a 

double determination; it is both concrete and abstract. As concrete labour, work is a transformative activity; as 

abstract labour, work is subsumed by, or exists in and through, a specific social form, wage labour employed for 

profit. The generalisation of the value form, wage labour and production for profit – i.e., the performance of 

concrete labour generally depends upon the extraction of surplus value rather than, for example, need for the 

output – establish in practice (rather than simply conceptually) the primacy of abstract over concrete labour.  

The abstraction of labour and the commodification of the social product can be analysed at two levels. First, in 

production, the wage workers are typically hired on the labour market and compelled to work in order to 

produce goods and services primarily for profit (surplus value) rather than need (use value), using commercially 

available inputs. Consequently, the products are commodities since their inception, and abstract labour 

predominates over concrete labour in production. Second, the exchangeability of the products demonstrates, in 

the sphere of exchange, the substantive identity (i.e., abstraction) of all types of labour, regardless of the 

concrete form of the output.”. SAAD FILHO, Alfredo. Is Marx’s Theory of Value Still Relevant? disponível 

em <http://marxismocritico.com/2012/09/19/is-marxs-theory-of-value-still-relevant/> acessado em 25/03/2014. 
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elementar da sociedade capitalista, sujeitando-se, não por uma vontade aparentemente, mas 

pela dominância de suas necessidades materiais de existência, aos desígnios da lógica da 

forma-valor através de seu representante maior, o capitalista burguês.   

 

    A função maior da forma jurídica na sociedade capitalista consiste, 

portanto, na positivação do estatuto jurídico da propriedade privada sobre o trabalho 

permitindo sua troca na medida do tempo de trabalho necessário à produção de mercadorias, 

porém independentemente de uma relação concreta entre o produto material destas. Eis que 

garante ao sujeito de direito a portabilidade e a subjetivação necessária a dispor de sua 

mercadoria primaz às relações contratuais pelas quais se operam, extrinsecamente, a 

circulação da mercadoria. No circuito de trocas, somente pela abstração do trabalho social é 

que se permite sua troca pelo equivalente geral de capital, na forma-dinheiro, núcleo no qual é 

arquitetada a lógica da forma-valor. O dinheiro para Jappe, é a designação aparente do valor 

do trabalho abstrato materializado nas mercadorias: 

 

“O dinheiro não representa os valores de uso na sua multiplicidade, antes é a 

forma visível de uma abstração social, o valor. Na sociedade mercantil, cada 

coisa tem uma dupla existência, enquanto realidade concreta e enquanto 

quantidade de trabalho abstrato. É este segundo modo de existência que se 

exprime no dinheiro, que mercê portanto ser chamado de abstração real 

principal. (...) Na produção de mercadorias, a forma natural do produto 

individual do trabalho serve somente como portador do valor de troca. Para 

participar na troca, e portanto também no mundo das mercadorias, o produto 

do trabalho tem que se duplicar. Este fenômeno não é universal, uma vez que, 

como dissemos, nas sociedades não baseadas na produção mercantil o produto 

individual do trabalho possui já em si mesmo o seu caráter social e não tem 

necessidade de o adquirir fazendo-se para tanto igual a uma coisa que existe 

fora dele.”
73

.  

 

   O trabalho abstrato, que gira em torno da forma de contrato de trabalho 

assalariado, não depende, diretamente, do resultado concreto do trabalho desempenhado por 

cada indivíduo. Sua forma abstrata é a expressão da sujeição dos indivíduos à forma na qual 

reside à práxis contratual burguesa na aparência das relações mercantis. Ao mesmo tempo em 

que sujeita seu proprietário a uma relação de desigualdade de equivalência necessária à 

produção do valor. Pois, como visto, na mercadoria-trabalho, do trabalho concreto e 

específico em razão da virtude de cada indivíduo, reside a possibilidade para produção de 

valores de uso intrínsecos que, no circuito de trocas extrínsecos, se originam valores de troca. 
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 JAPPE. op. cit. p. 50. 
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    Por sua vez, somente com tal abstração é que se torna possível a 

equalização da produção capitalista sob bases semelhantes. O dinheiro, enquanto fonte de 

mediação e equalização do trabalho concreto, permite a quantificação de valores necessários à 

produção que se organiza no circuito geral de trocas, transformando todo o trabalho concreto 

em mercadoria
74

. No limite, quando tratamos de custos e despesas dentro de uma determinada 

organização capitalista, estamos tratando de determinada quantidade de trabalho concreto já 

corporificados numa mercadoria (trabalho morto) que se põe em processos de novas 

modificações por determinada quantidade de trabalho vivo.  

 

    O trabalho abstrato, portanto, serve à homogeneização do valor a razão 

da forma-valor, permitindo que a produção e a circulação de mercadorias estejam orientadas 

sob um mesmo parâmetro geral. Tal homogeneização permite a regulação do modo de 

produção e acumulação de capital em determinadas condições sociais, como afirma Aglietta: 

 

“The process of homogenization of economic objects is a social relation. It is 

the general characteristic of commodity-producing societies, and denotes a 

mode of division of labour that transforms the products of labour into 

commodities. These products of labour are commodities when they are the 

products of private labour intended for society in general, whose underlying 

social character is acknowledge only in an operation of exchange. The 

exchange transaction realizes the uniformity of products as commodities by 

establishing an equivalence in which private labour appears simply as fraction 

of the overall labour of society. This uniform character of labour, as a fraction 

of overall social labour, is what we know as abstract labour. The products of 

labour are commensurable only from this standpoint. Abstract labour is a 

social relation that transforms the products of labour into equivalente 

categories, known as commodities, in a homogeneous space to which a 

measure known as value can be applied.”
75

.   

      

    Por conseguinte, a expressão maior da dialética em que se funda a 

sociabilidade capitalista reside no trabalho abstrato. Na medida em que a oposição entre 
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 Segundo SAAD FILHO: “A abstração do trabalho e a mercantilização do produto social podem ser 

analisados em dois níveis. Primeiro, na produção, os trabalhadores assalariados são tipicamente contratados 

nos mercados de trabalho e forçados a trabalhar para produzir bens e serviços primariamente para lucro (mais-

valia) em vez da satisfação das necessidades humanas (valor de uso), utilizando insumos disponíveis no 

mercado. Portanto, os produtos são mercadorias dede sua concepção, e o trabalho abstrato predomina tanto 

lógica quanto realmente sobre o trabalho concreto. Segundo, a produção para a venda demonstra, na esfera da 

circulação, a identidade entre todos os tipos de trabalho.” op. cit. p. 66. 
75

 AGLIETTA, Michel. A Theory of Capitalist Regulation – The US Experience. Londres: Verso, 2000. p. 

38/39. 
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trabalho concreto e trabalho abstrato, induzem, pela dominância da necessidade material dos 

indivíduos, uma relação entre desiguais. O trabalhador vende uma determinada quantidade de 

tempo de seu trabalho ao capitalista independentemente de haver uma relação de equidade 

concreta entre o trabalho concreto por ele realizado e a quantidade e mercadorias produzidas 

pelo capitalista. A equidade reside meramente na forma, medida meramente por seu aspecto 

temporal, eis que, mediado pelo capital, trabalhador troca mercadoria por capital para a 

obtenção de outras mercadorias. A dominação do trabalho pelo capital, segundo a leitura da 

teoria crítica do valor, se dá em termos da mediação do tempo que é disponibilizado aos 

detentores dos meios de produção não importando as relações concretas do trabalho 

disponibilizado. Na superfície aparente de tal relação, há uma troca direta e objetiva entre 

mercadorias, independentemente da subjetividade e finalidades que permeia relação concreta 

entre as partes.  

 

    Na realidade social concreta da abstração de equidade e liberdade em 

que, abstratamente, os sujeitos de direito são tomados pela forma-jurídica e política estatal se 

mostram impossíveis de serem alcançadas. O desequilíbrio em que se funda a lógica do valor 

ensejam fenômenos sociais de crise que se constituem como a expressão aparente da dinâmica 

e da lógica da produção do valor. Sendo a forma-mercadoria o corolário no qual reside a 

objetivação das relações sociais em que a lógica do valor se opera, é na aparência da 

igualdade formal da forma jurídica esconde a concretude das desigualdades materiais da 

sociedade capitalista, sob o pálio da exploração do valor do trabalho dos indivíduos, 

permitindo a reprodução do valor e a acumulação de riquezas. Muito embora o estatuto da 

igualdade formal na qual se erige a liberdade subjetiva dos sujeitos de direito, na 

materialidade das relações sociais é que se revela a desigualdade material da forma de 

sociabilidade capitalista, conformada pela “razão” derivada da lógica do valor. Pois o que 

exteriormente se revela como objetivo no relacionamento social é a troca de um determinado 

tempo de trabalho concreto entre indivíduos, no qual o trabalhador se desvincula de sua 

subjetividade para a subsunção da vontade do capitalista que atua meramente sob os desígnios 

da forma-valor, o que se conforma na forma jurídica no âmbito de uma relação contratual 

entre sujeitos de direito, na verdade, reside no trabalho oculto concreto que se objetiva na 

troca materializada pela mercadoria em função do tempo de trabalho socialmente necessário à 

reprodução do capital.  
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“Toda a força de trabalho da sociedade – que se revela nos valores do mundo 

das mercadorias – vale, aqui, por força de trabalho única, embora se constitua 

de inúmeras forças de trabalho individuais. Cada uma dessas forças 

individuais de trabalho se equipara às demais, na medida em que possua o 

caráter de uma força média de trabalho social e atue como essa força média, 

precisando, portanto, apenas do tempo de trabalho em média necessário ou 

socialmente necessário para a produção da mercadoria. (...) O que determina 

a grandeza do valor, portanto, é a quantidade de trabalho socialmente 

necessária ou tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de 

um valor de uso”
76

.  

 

    A forma-valor se expressa na forma trabalho ao substanciar o trabalho 

concreto em grandezas homogêneas e comensuráveis entre si, equiparando sob um mesmo 

parâmetro qualidades distintas de uma mesma origem que se mediam sob a forma do capital
77

. 

O caráter real do trabalho perde seu significado concreto, alienando a relação do ser humano 

para com a natureza sob o fetiche da forma-mercadoria. Ou seja, e como bem aponta Silvio 

Luis de Almeida “Sob a égide do capitalismo o trabalho perderá seu caráter ontológico e 

passará a ser abstrato (produtivo ou improdutivo), o que significa dizer que será uma 

atividade voltada unicamente para a produção da mais-valia.”
78

. O trabalho abstrato da 

sociedade capitalista impõe um modo de alienação aos indivíduos que se encontram apartados 

da totalidade da relação social, e desta para com a natureza no entorno do antagonismo 

dialético que marca a organização do trabalho social para a produção da mais-valia por sua 

exploração pelo capital
79

.  

 

    Importa fixar que, para o objetivo do presente trabalho, não se pode 

afirmar os processos pelos quais a forma política e a forma jurídica são impactados por uma 

mera abstração da vontade do coletivo social, ou quiçá, a partir meramente da objetivação de 

trocas de indivíduos atomizados que externaliza suas vontades/necessidades, num processo de 

                                                           
76

 O Capital, Livro 1. Vol. 1. op. cit. p. 61. 
77

 “Para descobrir por que a expressão simples do valor de uma mercadoria se contém na relação de valor de 

duas mercadorias, é mister, primeiro, considerar essa relação inteiramente dissociada de seu aspecto 

quantitativo. Faz-se, geralmente, o contrário, vendo-se na relação de valor apenas a proporção em que se 

equiparam determinadas quantidades de duas mercadorias diferentes. Esquece-se que duas coisas diferentes só 

se tornam quantitativamente comparáveis depois de sua conversão a uma mesma coisa. Somente como 

expressões de uma mesma substância, são grandezas homogêneas, por isso comensuráveis.”.  O Capital, Livro 

1, Vol. 1. op. cit. p. 71. 
78

 ALMEIDA, Silvio Luiz de. O Direito no Jovem Lukacs –A filosofia do Direito em História e Consciência 

de Classe. São Paulo: Alfa-Omega, 2006. p. 33. 
79

 “O verdadeiro homem – a verdadeira pessoa humana – não existe realmente na sociedade capitalista salvo 

em uma forma alienada e reificada na qual encontramos ele como ‘trabalho’ e ‘capital’ (propriedade privada) 

opondo-se antagonicamente.”. MESZAROS, István. A teoria da alienação em Marx. São Paulo: Boitempo, 

2006. p. 106. 
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trocas entre indivíduos (o que por si é um pouco mais aprofundado e adequado que a mera 

compreensão de abstrações vazias características do pensamento jurídico contemporâneo). 

Mas sim que a forma jurídica e a forma política, em seu conteúdo e em sua derivação da 

forma mercadoria, tem sua dinâmica sobredeterminada na oposição entre o trabalho abstrato e 

o trabalho concreto, sob o parâmetro do tempo necessário à reprodução do capital.  

 

    Ademais é mister compreender que o trabalho abstrato social é a forma 

crucial em que se organiza o trabalho social, necessário à produção de mercadorias pela 

equalização abstrata do trabalho para além de suas características concretas. É a expressão 

maior da igualdade formal do sujeito de direito perante a lei e da desigualdade concreta 

estabelecida pela exploração do trabalho social para além da equidade vinculada entre 

trabalho concreto e seu resultado na produção de mercadorias. Pois perante a lei todo o 

trabalho é tido como mercadoria, sendo seu proprietário o sujeito de direito que o submete ao 

capital. Não se trata, como afirma Rubin, de uma igualação das diferenças dos diversos 

indivíduos, mas sim de uma igualação dos produtos de seu trabalho tendo como resultado 

uma mercadoria
80

. Isto não se dá por fenômenos isolados, mas sim a partir da essência de um 

determinado modo de produção, no caso, do modo de produção capitalista. O trabalho 

abstrato, assunção da forma-mercadoria nas relações sociais, se mostra como constituinte de 

todo o relacionamento social, materializando as relações sociais pela forma-política estatal, 

conformadas pela forma-jurídica. 

 

    A abstração do trabalho, portanto, é a medida da mais-valia, pois 

permite a quantificação de tempo de trabalho que é necessária à produção da mercadoria, ao 

mesmo tempo que permite a quantificação da acumulação de capital ao longo dos ciclos 

rotativos de circulação constituídas no bojo das relações sociais. E tal se justifica pela 

organização da produção na racionalidade instrumental em que compõe o modo de produção 

capitalista, como veremos adiante.  

 

 

 

                                                           
80

 “O trabalho abstrato não exprime uma igualdade psicológica de várias formas de trabalho, mas uma 

igualação social de diferentes formas de trabalho, que se realiza na forma especifica de igualação dos produtos 

do trabalho.” RUBIN.  op. cit. p. 87. 
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I.4. Organização da produção do capital  

 

 

    A organização da produção capitalista tem por fundamento a 

exponenciação da produção de mercadorias numa menor quantidade de tempo, permitindo 

assim um maior acumulo de capital. O tempo é o fator preponderante para a produção 

capitalista para a acumulação de capital. Pois o capitalista não tem sua ação voltada a 

satisfação das necessidades materiais dos indivíduos. Antes, sua ação é voltada a produção de 

mais-valia e à acumulação de capital dadas as condições sobredeterminadas da concorrência. 

Os valores-de-uso só são produzidos para o supedâneo de se acumular capital, objetivo maior 

em que se erige a subjugação, pela necessidade, do trabalho social. Mal sabem os capitalistas 

que, independentemente de seus valores éticos e morais, também são reféns que uma lógica 

da forma-valor, sendo seu mero representante.  

      

“Na produção de mercadorias, nosso capitalista não é movido por puro amor 

aos valores-de-uso. Produz valores-de-uso apenas por serem e enquanto forem 

substrato material, detentores de valores-de-troca. Tem dois objetivos. 

Primeiro que produzir um valor de uso que tenha um valor de troca, um artigo 

destinado à venda, uma mercadoria. E segundo, quer produzir uma 

mercadoria de valor mais elevado que o valor conjunto das mercadorias 

necessárias para produzi-la, isto é, a soma dos valores dos meios de produção 

e força de trabalho, pelos quais antecipou seu bom dinheiro no mercado. Além 

de um valor de uso, quer produzir mercadoria; além de valor de uso, valor, e 

não só valor, mas também valor excedente (mais-valia)”
81

. 

 

   A homogeneização do trabalho concreto, sob o pálio do trabalho 

abstrato assalariado, permite ao capitalista a racionalização da exploração do trabalho em 

termos da taxa de sua exploração para a produção de mais-valia sob a quantificação temporal 

necessária a sua reprodução. Na interpretação da teoria crítica do valor
82

, o importante é se 

compreender que a mais-valia é o resultado do excedente do tempo de trabalho concreto 

explorado na produção de valores-de-uso, permitindo que esse excedente seja posto à 

circulação mercantil e, consequentemente, importe na possibilidade de acumulação de capital, 

na forma de lucro.  

                                                           
81

 O Capital, Livro 1, Vol. 1. op. cit. p. 220. 
82

 Conforme SAAD FILHO “As diferenças entre essas interpretações devem-se fundamentalmente a 

discordâncias quanto ao significado e à importância da relação valor. Enquanto as primeiras (marxismo 

tradicional) argumentam que o valor é o tempo médio de trabalho incorporado nas mercadorias, para as 

ultimas o valor é o controle sobre o tempo de trabalho social representado na moeda.”. op. cit. p. 43. 
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    Conforme visto, a produção da mais-valia é sobredeterminada pela 

contradição do desenvolvimento das técnicas de produção pela burguesia na formação dos 

burgos e na divisão social do trabalho. Ao romper com o conhecimento teológico que se 

fundava na organização do trabalho servil e/ou escravo, para o burguês se mostra um novo 

mundo da razão que permite a ampliação da capacidade da extração de recursos naturais pelo 

trabalho humano
83

. O conhecimento especializado que se constrói cria uma maior 

racionalidade para cada forma de produção, aumentando não só a qualidade da mercadoria 

produzida, mas principalmente a produtividade do trabalho humano.  

 

    O desenvolvimento das técnicas de produção em função dessa nova 

racionalidade do conhecimento produzido, portanto, conduzem a uma nova forma de 

mediação da condição natural do ser humano para com os recursos naturais disponíveis. Tal 

se dá por um duplo caminho: de um lado, a racionalização do trabalho por sua especialização 

do trabalho que leva à divisão do trabalho social; de outro a mecanização dos processos de 

produção. Não que o desenvolvimento das técnicas de produção possam ser considerados 

enquanto força motriz do desenvolvimento histórico. Ao revés, e na esteira da análise de 

Harvey, o desenvolvimento das técnicas de produção como um todo devem ser consideradas 

em termos da “forma concreta assumida por um processo de trabalho real em um dado 

momento, à maneira observável em são produzidos os valores de uso específicos”
84

 para a 

satisfação das necessidades materiais de existência sem que isso enseje a compreensão de que 

desenvolvimento tecnológico e forças produtivas como expressões que se equivalem. Ou seja, 

o desenvolvimento das técnicas de produção se revela enquanto característica na qual repousa 

a organização do trabalho social, ao mesmo tempo que, conforme Marx aponta no Manifesto 

Comunista, é um dos elementos fundamentais do modo de produção capitalista, pela divisão 

do conhecimento em função de um fenômeno específico que enseja um conhecimento próprio 

de per si de tal sorte que impede estabelecer seus vínculos para a totalidade. A consequência 

                                                           
83

 “O processo de trabalho, que descrevemos em seus elementos simples e abstrato, é atividade dirigida com o 

fim de criar valores-de-uso, de apropriar os elementos naturais às necessidades humanas; é condição 

necessária do intercambio material entre o homem e a natureza; é condição natural eterna da vida humana, sem 

depender portanto, de qualquer forma dessa vida, sendo antes comum a todas as suas formas sociais.”. O 

Capital, Livro 1, Vol. 1, p. 218. 
84

 op. cit. p. 158. 
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imediata deste aspecto para a compreensão da teoria do valor é um desvio metodológico no 

qual há uma prevalência de um determinado aspecto do conhecimento sobre a totalidade
85

.  

 

    O trabalho, assumido na forma-mercadoria como coisificação das 

relações sociais no entorno da lógica inserida na forma-valor, tem na sua divisão a 

possibilidade de valorização diferenciada de cada trabalho, a partir da utilidade e da técnica de 

cada tipo de trabalho inserido na produção do valor
86

. Ao mesmo tempo, a divisão social do 

trabalho permite ao capitalista assumir a maestria de sua organização, alienando o indivíduo 

do processo natural do trabalho para com a natureza
87

. A alienação do trabalho, conforme 

Meszaros, se insere na ontologia da forma de sociabilidade capitalista
88

. Mas tal não se 

constitui somente sob o enfoque dos elementos qualitativos e quantitativos que caracterizam o 

trabalho individual enquanto mercadoria agregada para a formação de mercadorias.  

 

    O trabalho abstrato, enquanto condição essencial para a produção da 

mais-valia é a condição intrínseca da forma-mercadoria para a reprodução do valor, na 

medida em que articula o trabalho concreto na razão de um denominador comum, 

condicionando e igualando a capacidade de trabalho dos indivíduos para além de suas 

características intrínsecas.  

 

                                                           
85

 Alias, é nesse sentido que reside a teoria crítica da escola de Frankfurt. A esse respeito, MASCARO destaca 

que: “A Razão Crítica não se limita ao mesmo âmbito do mundo parcial, fechado, fragmentado, que é típico da 

razão instrumental. O principio da crítica é a totalidade, na medida da compreensão dos fenômenos sociais não 

como dados brutos isolados, mas como interação dinâmica, dialética, que se constrói historicamente e na 

história se resolve.”. MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do Direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 508. 
86

 A esse respeito, HIRSCH afirma que: “A sociedade capitalista é caracterizada pelo fato de que a relação 

social dos indivíduos não é estabelecida por eles mesmos de maneira direta e consciente, mas por processos que 

se operam atrás deles, exatamente através da produção privada e parcelizada e da troca de mercadorias. Sua 

sociabilidade lhes aparece sob uma forma ‘coisificada’ com o aspecto de dinheiro e capital, isto é, ela surge 

para eles de modo alienado e ‘fetichizado’, como aparência de coisas. O dinheiro é assim não um simples meio 

técnico de pagamento e de trocas, como se supõe nas ciências econômicas, mas expressão objetiva e coisificada 

de uma relação social específica. (...) Na forma-valor dos produtos, manifestam-se os trabalhos particulares 

realizados independentes um dos outros, parcelizados e mediados pela troca de mercadorias, e no dinheiro 

como equivalente geral, a sociabilidade de seu trabalho, não gerada diretamente, surge para os indivíduos 

como uma relação de coerção exterior que os domina. (...) Como esses processos desconhecem uma 

coordenação consciente e são definidos por antagonismos sociais fundamentais – sobretudo a oposição entre 

‘trabalho assalariado’ e ‘capital’ – os processos de reprodução social são fundamentalmente portadores de 

crise.”. op. cit. p. 27. 
87

 Pois para Marx: “Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, processo 

em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio natural com a 

natureza. Defronta-se com a natureza como uma de suas forças. Põe em movimento as forças naturais de seu 

corpo a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana.”. O Capital, 

Livro 1, Vol. 1. op. cit. p. 211. 
88

 op. cit. p. 107. 
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“A universalidade da forma mercantil condiciona, portanto, tanto sob o 

aspecto objetivo quanto sob o subjetivo, uma abstração do trabalho humano 

que se objetiva nas mercadorias. Objetivamente, a forma mercantil só se torna 

possível como forma da igualdade, da permutabilidade de objetos 

qualitativamente diferentes pelo fato de esses objetos – nessa relação que é a 

única a lhes conferir sua natureza de mercadorias – serem vistos como 

formalmente iguais. Desse modo, o principio da igualdade formal só pode ser 

fundado em sua essência como produto do trabalho humano abstrato 

(portanto, formalmente igual). Subjetivamente, essa igualdade formal do 

trabalho humano abstrato não é somente o denominador comum ao qual os 

diferentes objetos são reduzidos na relação mercantil, mas torna-se também o 

principio real do processo efetivo de produção de mercadorias”
89

.  

 

   A divisão social do trabalho marca o modo de produção capitalista 

como eixo necessário em que se articulam as competências e as necessidades da produção da 

mercadoria para a realização da mais-valia por seu modo específico de produção – a 

indústria
90

. Nela reside a forma essencial para alienar o indivíduo dos meios de produção, 

impelindo a este a subsunção de sua ontologia laborativa enquanto mercadoria
91

. 

 

    A divisão do trabalho se tanto dá no contexto da racionalidade do 

conhecimento do homem, quanto na organização do trabalho na manufatura. A especialização 

do trabalho permite a organização da produção em parâmetros que se permite inserir na 

racionalidade cartesiana a ele inerente, atribuindo à produção bases estáveis no entorno de 

uma previsibilidade de valores de uso produzidos. Mediado pelo capital, a divisão do trabalho 

na manufatura permite a um só tempo se quantificar o trabalho socialmente necessário à 

produção de uma determinada mercadoria, como também se aprofundar o desenvolvimento 

das técnicas do trabalho concreto absorvido pelo capital e com isso aumentar a produtividade, 

na razão da virtude dos trabalhos que se põem em cooperação na unidade de produção 

ampliando, pela concorrência, a produção de valores-de-uso que circulam no mercado
92

.  

                                                           
89

 LUKACS, Gyorgy. Historia e Consciência de Classe – Estudos sobre a Dialética Materialista. 2. ed. São 

Paulo: Martins Fontes, 2012. p. 200. 
90

 “A cooperação é a forma fundamental do modo de produção capitalista. Na sua feição simples, constitui o 

germe de espécies mais desenvolvidas de cooperação, e continua a existir do lado delas”. O Capital, Livro 1, 

Vol. 1. op. cit. p. 388. 
91

 Ou como afirma MESZAROS: “Assim, a divisão do trabalho se transforma no oposto de seu sentido e função 

originais. Ao invés de libertar o homem de sua dependência da natureza, ela continua a criar limitações novas e 

artificiais, desnecessárias.”. op. cit. p. 134/135. 
92

 “A divisão social do trabalho na sociedade se processa através da compra e venda dos produtos dos 

diferentes ramos de trabalho. A conexão, dentro da manufatura, dos trabalhos parciais se realiza através da 

venda de diferentes forças de trabalho ao mesmo capitalista que as emprega como força de trabalho coletiva. A 

divisão manufatureira do trabalho pressupõe concentração dos meios de produção nas mãos de um capitalista; 

a divisão social do trabalho, dispersão dos meios de produção entre produtores de mercadorias, independentes 

entre si. (...) As diferentes esferas de produção procuram, na verdade, se pôr em equilíbrio. De um lado, cada 
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    Com isso, se torna possível ao capitalista avaliar a produtividade do 

trabalho na razão direta do capital acumulado em termos de quantidade de capital, articulando 

as necessidades e os excedentes do trabalho socialmente necessário à reprodução do capital
93

. 

Na terminologia marxiana, a mais-valia é a razão direta entre o capital constante e o capital 

variável decorrente da exploração do trabalho excedente. Desta forma, é possível medir a taxa 

de mais-valia – absoluta e relativa – produzida numa determinada unidade de produção em 

função da quantidade de trabalho concreto inserido numa determinada jornada de trabalho. A 

razão de equivalência reside na quantidade de tempo e não na quantidade de produtos 

produzidos, sendo o excedente determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário à 

produção.
94

  

 

    Vimos até aqui que a mais-valia decorre da exploração da força de 

trabalho, assumida enquanto mercadoria, em sua articulação empregada em razão de um 

determinado modo de produção, voltado à produção de mercadorias com determinado valor 

de uso, circuladas sob a forma de um equivalente geral (a forma dinheiro). A mais-valia se se 

consolida sobre a premissa de que sua totalidade em que se funda determinada mercadoria é 

maior que a soma das mercadorias que a compõe, inclusive e principalmente o trabalho em si.  

 

    Compreender essa variação é de fundamental importância para 

compreender o ciclo da produção da mais-valia. A força de trabalho, abstratamente assumida 

                                                                                                                                                                                     
produtor de mercadoria deve produzir valor-de-uso, isto é, satisfazer uma particular necessidade social. Mas 

essas necessidade diferem quantitativamente em sua extensão, e um nexo interno entrosa as diferentes massas 

de necessidades num sistema espontâneo, natural. Por sua vez, a lei do valor das mercadorias determina quanto 

do tempo global de trabalho disponível a sociedade pode despender para produzir cada espécie de mercadoria. 

(...) A divisão manufatureira do trabalho pressupõe a autoridade incondicional do capitalista sobre seres 

humanos transformados em simples membros de um mecanismo que a ele pertence. A divisão social do trabalho 

faz confrontarem-se produtores independentes de mercadorias, os quais não reconhecem outra autoridade além 

da concorrência, além da coação exercida sobre eles pela pressão dos recíprocos interesses, do mesmo modo 

que no reino anima a guerra de todos contra todos, o bellum omnium contra omnes, preserva mais ou menos as 

condições de existência de todas as espécies.” O Capital, Livro 1, Vol. 1. op. cit. p. 410/411. 
93

 Para SAAD FILHO: “A existência das necessidades e do excedente, e a divisão do tempo de trabalho social 

entre trabalho necessário e trabalho excedente, é uma consequência da exploração em qualquer modo de 

produção. Entretanto, os conceitos de valor da força de trabalho e mais-valia, e sua manifestação como salários 

e lucros (incluindo os lucros industriais e comerciais, juros e rendas), são típicos do capitalismo, porque apenas 

nesse modo de produção a exploração é mediada por relações mercantis ou de valor, e pela forma-

mercadoria.”. op. cit. p. 81/82. 
94

 Como veremos adiante, na diferença das medidas de equivalência que fundam o relacionamento entre capital e 

trabalho fica evidente que a equidade na qual se funda a forma jurídica se torna impossível de ser alcançada na 

sociedade capitalista. A forma jurídica, ao conformar tal situação concreta, conforma a desigualdade material 

entre os indivíduos, conformando a reprodução da desigualdade material na sociedade capitalista e 

contradizendo os valores abstratos em que se funda.  
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como mercadoria, se insere num circulo de equivalência geral a fim de se determinar, a partir 

de unidades de valor universalmente estabelecidas, sua quantificação ao longo do processo de 

produção. Como o trabalhador vende sua força de trabalho como valor de uso para, por meio 

do processo de equivalência geral, consumir outras mercadorias por seu valor de uso, a 

quantificação de seu valor intrínseco reside no circuito valor de uso X valor de troca X valor 

de uso, ou melhor, do ciclo rotativo expresso por Marx de M-D-M.  

 

    O capitalista, porém, organiza sua produção para produzir valores-de-

uso a serem postos em circulação por valores-de-troca continuamente. Destarte, a mais-valia 

tem sua origem enquanto resultado da contraposição de valores de uso por valores de troca no 

conjunto de mercadorias produzidas. Ou seja, o capitalista sempre produz mais mercadoria do 

que o valor de equivalência geral havido na relação da massa de trabalho-concreto por ele 

consumida no processo de produção
95

. É nessa diferença, expressa pelo ciclo de rotação D-M-

D´ que reside o principal conceito adotado por Marx para explicar o processo de produção da 

mais-valia constituindo as bases da lei da queda tendencial da taxa de lucro.  

 

   Pois a mais-valia se funda na razão entre o capital constante e o capital 

variável havido no processo de produção. O capital constante se revela como o capital 

necessário para garantir a agregação dos diversos fatores, ou melhor, mercadorias, inerentes 

ao processo de produção em si. Capital constante, portanto é a soma de todas as mercadorias – 

inclusive a mercadoria trabalho – que se unem em razão de um determinado modo de 

produção. Nele se insere a mercadoria trabalho vivo como a mercadoria trabalho morto 

(recursos financeiros, insumos, tecnologia, máquinas e equipamentos, instalações, entre 

outros).  Já o excedente do trabalho se constitui no capital variável.  

 

“Ao discorrer sobre os diversos papéis que os diferentes fatores do processo 

de trabalho desempenham na formação do valor do produto, na realidade 

caracterizamos as funções dos diversos componentes do capital no processo de 

produção da mais-valia. O excedente que o valor total do produto tem sobre a 

                                                           
95

 “O capital todo – os meios de trabalho, as matérias de produção e o trabalho – serve materialmente para 

formar o produto. O capital todo entra materialmente no processo efetivo de trabalho, embora, apenas parte 

dele, no processo de valorização. Seria precisamente esta a razão por que só parcialmente contribui para 

formar o preço de custo e totalmente para formar a mais-valia. Seja como for, sobressai o resultado: a mais-

valia brota simultaneamente de todas as partes do capital aplicado. (...) Como fruto imaginário de todo o 

capital adiantado, a mais-valia toma a forma transfigurada de lucro. Por isso, um montante de valor é capital 

por ser desembolsado para produzir lucro, e o lucro aparece porque se emprega um montante de valor como 

capital. (...) O lucro, tal como o vemos agora, é, portanto, o mesmo que a mais-valia, em forma dissimulada, que 

deriva necessariamente do modo capitalista de produção.”. O Capital, Livro 3, Vol. 4. op. cit., p. 51. 
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soma dos valores de seus elementos constitutivos é o excedente do capital 

ampliado sobe o capital originalmente despendido. Os meios de produção, de 

um lado, e a força de trabalho, do outro, são apenas diferentes formas de 

existência assumidas pelo valor do capital original ao despir-se da forma 

dinheiro e transformar-se nos fatores do processo de trabalho.  

A parte do capital, portanto, que se converte em meios de produção, isto é, em 

matéria-prima, materiais acessórios e meios de trabalho não muda a 

magnitude do seu valor no processo de produção. Chamo-a, por isso, parte 

constante do capital, ou simplesmente capital constante.  

A parte do capital convertida em força de trabalho, ao contrário, muda de 

valor no processo de produção. Reproduz o próprio equivalente e, além disso, 

proporciona um excedente, a mais-valia, que pode variar, ser maior ou menor. 

Esta parte do capital transforma-se continuamente de magnitude constante em 

magnitude variável. Por isso, chamo-a parte variável do capital, ou 

simplesmente capital variável.”
96

.  

 

    Como todo o trabalho morto, que resulta de um trabalho já dado e 

materializado, é constituído por um valor equivalente já dado, a mais-valia tem sua origem no 

excedente produzido pelo trabalho vivo para além da equivalência geral nele estabelecida, ou 

seja, o capital variável. O sobre valor produzido a partir da exploração do trabalho para além 

da taxa de equivalência geral é o que determina a taxa de mais-valia. Se e como a mais-valia 

se realizará – por meio do consumo dos valores-de-uso que se expressam por seus valores-de-

troca no todo social são fenômenos sociais que não podem ser tomados de per si, mas sim 

pela compreensão da produção da mais-valia em si. Tal compreensão somente reforça a 

diferença metodológica das teorias do valor fundadas na obra de Marx frente às teorias da 

economia tradicional que se erigem sobre a análise restrita dos ciclos rotacionais da circulação 

mercantil.  

 

    Muito embora os diversos caminhos da ideologia que orbitam sobre um 

dado modo de produção capitalista e seu regime de acumulação – notadamente as que se 

fundam numa meritocracia da lucratividade, seja pelo conhecimento seja pelo risco do 

negocio assumido pelo capitalista – ainda assim não há como se negar que o capital é uma 

forma social fundada numa relação antagônica daqueles que pretendem acumular riqueza 

frente aqueles que simplesmente desejam viver em razão do produto da sua força de trabalho, 

ou seja, na relação antagônica entre capital e trabalho, entre capitalista e trabalhadores. O 

lucro, enquanto materialização da mais-valia nas relações sociais concretas, decorrem 

exclusivamente na exploração deste trabalho excedente na totalidade dos processos de 
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produção, guardadas as características intrínsecas dos diversos tipos de mercadorias 

produzidas por um determinado modo de produção.  

 

   Muito embora iremos tratar mais detidamente deste assunto adiante, 

importa desde logo relacionar os fundamentos categóricos da lei da queda tendencial da taxa 

de lucro enquanto modo em que se organiza a produção capitalista. Pois sob a égide do 

capital, a racionalidade da organização da produção capitalista é expressa pelos parâmetros do 

capital permitindo uma pretensa previsibilidade e medição. Para Marx, a racionalidade da 

produção da mais-valia se organiza dada uma determinada composição orgânica do capital 

(COC), conceito fundamental para a análise da lei da queda tendencial da taxa de lucro, se 

apresenta enquanto a expressão da taxa de mais-valia. Sua medida se dá na razão entre capital 

constante e capital variável, e decorre do excedente na oposição tanto pelo trabalho concreto 

inserido nos meios de produção, quanto pela abstração em que se organiza o trabalho social, 

na expressão do tempo de trabalho socialmente necessário à reprodução mediado pelo capital 

na forma de salários.  

 

“Sendo o valor do capital variável igual ao valor da força de trabalho por ele 

comprado, sendo a parte necessária do dia de trabalho determinado pelo valor 

dessa força de trabalho e a mais-valia determinada pela parte excedente do 

dia de trabalho, segue-se dai que a mais-valia se comporta para com o capital 

variável como o trabalho excedente para com o necessário; em outras 

palavras, a taxa da mais = trabalho excedente/trabalho necessário. Ambas as 

proporções expressam a mesma relação de forma diferente, na forma de 

trabalho materializado, de um lado, e na forma de trabalho operante, do 

outro. A taxa da mais-valia é, por isso, a expressão precisa do grau de 

exploração da força de trabalho pelo capital ou do trabalhador pelo 

capitalista.(...) Em poucas palavras, o método de calcular a taxa da mais-valia 

é o seguinte: tomamos o valor global do produto e dele deduzimos o valor do 

capital constante, valor que nele apenas reaparece. O valor remanescente é o 

único valor realmente gerado no processo de produção da mercadoria. Dada a 

mais-valia, extraímo-la desse valor gerado, para achar o capital variável. 

Procedemos ao contrário se é dado este ultimo e procuramos saber a mais-

valia. Sendo ambos dados, temos apenas de realizar a operação final, calcular 

a relação entre a mais-valia e o capital variável, m/c.”
 97

. 

 

    Sem prejuízo da discussão que será tratada adiante, importante ter em 

vista desde logo que, partindo dessa premissa, Marx afirma que, em se mantendo taxas de 

exploração do trabalho em mesmo grau, o processo de exploração induziria ao aumento da 
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composição orgânica do capital, pois a manutenção do grau de exploração do trabalho vivo 

induziria ao aumento do capital constante necessário nos ciclos rotativos, pela incorporação 

de trabalho morto na reprodução da mais-valia. Pois, conforme Marx trata no livro 1 d´O 

Capital, sem o componente da técnica da produção, se implica num maior relação entre 

capital constante empregado na esfera da produção – e consequentemente numa menor mais-

valia produzida – enseja uma maior produção de mercadorias com menor emprego de capital 

constante na esfera da circulação, esgarçando a reprodução social do valor. 

 

“Importam aí duas relações, que não têm igual peso, embora possam produzir 

em certas circunstâncias efeitos iguais. A primeira é de ordem técnica e deve 

considerar-se dada para cada nível de desenvolvimento da produtividade. 

Quantidade determinada de força de trabalho, representada por número certo 

de trabalhadores, é necessária para produzir determinada quantidade de 

produto numa jornada, por exemplo, e inclusive para pôr em movimento, 

consumir produtivamente quantidade certa de meios de produção, de 

maquinaria, matérias-primas etc. Determinado número de trabalhadores 

corresponde a quantidade certa de meios de produção e, por isso, determinada 

quantidade de trabalho vivo, a quantidade certa de trabalho já materializado 

nos meios de produção. (...) Esta relação constitui a composição técnica do 

capital e é o verdadeiro fundamento de sua composição orgânica.(...) 

Chamamos de composição orgânica do capital segundo o valor, na medida em 

que é determinada pela composição técnica. Quanto ao capital variável, 

supomos que é índice de determinada quantidade de força de trabalho, de 

número certo de trabalhadores ou de quantidade certa de trabalho vivo posto 

em movimento.”
98

. 

 

    Importante notar no trecho acima destacado Marx afirma que no tocante 

à produção, a mais-valia decorre da razão entre o capital constante empregado e o capital 

variável. O significado disso consiste que a mais-valia somente se realiza quando a 

produtividade de mercadorias é maior que o trabalho concreto efetivamente empregado na 

produção – correspondendo à taxa de mais-valia relativa – mas também quando o excedente 

se verifica no denominador comum que se abstrai o trabalho – o salário - equivalente pago 

pela força de trabalho empregada na produção. A queda da lucratividade, que será tratada 

adiante, se expressa “não por explorar-se menos o trabalhador, e sim por empregar-se menos 

trabalho em relação ao capital aplicado.”
99

.   
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    Conforme veremos, sob a aparência de estar diminuindo custos e 

aumentando a lucratividade, ao mesmo tempo que mecaniza a produção e diminui o capital 

constante necessário ao pagamento de salários (trabalho abstrato), o capitalista limitado ao 

egoísmo de sua atividade econômica diminui a media da taxa de mais-valia produzida na 

totalidade das relações sociais.  

 

    Aqui se deve compreender que o capital constante não decorre 

especificamente do trabalho concreto vivo diretamente empregado num determinado modo de 

produção, mas também no resultado do trabalho sobre os insumos necessários a produção, já 

materializados em mercadorias adquiridas pelo capitalista para sua produção. Isto, pois, o 

valor, expresso na forma dinheiro, é resultado da concretização da força de trabalho no ciclo 

da produção e circulação mercantil. Na leitura de Marx a materialização do trabalho morto 

enseja a necessidade de aumento do capital constante investido para a reprodução da mesma 

mercadoria e, consequentemente, tal implica na diminuição do capital variável, implicando 

numa diminuição da mais-valia inserida na nova mercadoria produzida.  

    

“A lei da queda progressiva da taxa de lucro ou do decréscimo relativo do 

trabalho excedente extorquido, ao confrontar-se com a massa de trabalho 

materializado posta em movimento pelo trabalho vivo, não exclui de maneira 

alguma que aumente a massa absoluta do trabalho explorado e mobilizado 

pelo capital social, e, portanto, que cresça a massa absoluta do trabalho 

excedente de que se apropria, nem tampouco impede que os capitais sob o 

domínio dos diversos capitalistas comandem massa crescente de trabalho e, 

por conseguinte, de trabalho excedente, podendo este aumentar mesmo quando 

o número de trabalhadores comandados não aumente. (...) A relação muda 

não porque diminuía a massa de trabalho vivo, mas porque aumenta a massa 

de trabalho já materializado, posta em movimento. O decréscimo é relativo e 

não absoluto, e nada tem realmente com magnitude absoluta do trabalho e do 

trabalho excedente mobilizados. A queda da taxa de lucro advém não de 

decréscimo absoluto, e sim de decréscimo relativo da parte variável do capital 

global, do decréscimo dela em relação à parte constante.”.
100

.  

 

    Pois na superfície das relações sociais, o capitalista individual que 

articula seu modo de produção pela quantificação de trabalho abstrato – ou seja, de trabalho 

assalariado – quanto menor o emprego de salários, menor será o capital constante que deverá 

adiantar para produzir lucro. Como o capitalista opera somente pelas leis de mercado e pelo 

parâmetro do capital, sua lucratividade é representada pela razão entre custos e despesas 
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opostas pelas receitas auferidas na circulação mercantil. Na forma jurídica do trabalho 

abstrato, as relações contratuais entre trabalhador e capitalista giram em torno do tempo posto 

a disposição pelo trabalhador para o capitalista, não se vinculando à realização concreta da 

mais-valia em lucro dada a temporalidade necessária à circulação mercantil
101

.  

 

   Enquanto contratendência, o retorno à acumulação de capital enseja a 

desvalorização constante dos valores de uso das mercadorias, ensejando a criação de novas 

mercadorias – sejam elas materiais ou imateriais – que possam vir a ser consumidas, de modo 

induzido pelos meios de produção em função do reestabelecimento da produção da mais-valia 

em seu aspecto endógeno. A sociedade capitalista, para Marx, é uma sociedade que se 

organiza e se esgota pelo fetiche do consumo constante de mercadorias, pois somente assim é 

possível a manutenção do processo de acumulação. 

  

“O processo capitalista de produção, na essência, é ao mesmo tempo processo 

de acumulação. (...) Ao progredir o processo de produção e de acumulação, 

cresce necessariamente também a massa de trabalho excedente de que o 

capital se apropria e pode se apropriar, e, por conseguinte, a massa absoluta 

do lucro obtido pelo capital da sociedade. (...) Estamos abstraindo de que, com 

o progresso da produção capitalista, com o desenvolvimento da produtividade 

do trabalho social, com a diversificação dos ramos de produção e, por 

conseguinte, dos produtos, a mesma magnitude de valor se configura em 

massa cada vez maior de valores-de-uso e de coisas a fruir.”
102

. 

 

    Sem prejuízo de assumir em sua totalidade a forma-mercadoria, a 

composição geral das mercadorias tem sua condicionante estabelecida na divisão do trabalho 
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social em elementos distintos em função da técnica inerente à especificidade de cada 

mercadoria e de cada valor de uso.  

   

“No conjunto formado pelos valores-de-uso diferentes ou pelas mercadorias 

materialmente distintas, manifesta-se um conjunto correspondente dos 

trabalhos úteis diversos – classificáveis por ordem, gênero, espécie, subespécie 

e variedade -, a divisão social do trabalho. Ela é condição para que exista a 

produção de mercadorias, embora, reciprocamente, a produção de 

mercadorias não seja condição necessária para a existência da divisão social 

do trabalho. (...) Está, portanto, claro: o valor de uso de cada mercadoria 

representa determinada atividade produtiva subordinada a um fim, isto é um 

trabalho útil particular. Valores-de-uso não podem se opor como mercadorias 

quando neles não estão inseridos trabalhos uteis qualitativamente 

distintos.”
103

. 

 

    E consoante se analisará, a produção da mais-valia, ante a determinada 

organização da produção, possui um ciclo que se finda na incapacidade de sua reprodução 

ampliada, ensejando a desvalorização dos meios de produção ultrapassados à razão da lei da 

queda tendencial da taxa de lucro tal como apresentada por Marx.  

 

  

                                                           
103

 O Capital, Livro 1, Vol. 1. op. cit. p. 64. 



69 
 

 
 

II- UM DEBATE SOBRE A TENDENCIA DA QUEDA DA TAXA DE  LUCRO  

 

 

II.1. Considerações iniciais 

 

 

    Neste capítulo trataremos do debate marxista sobre a lei da queda 

tendencial da taxa de lucro (LQTTL) a partir da leitura dos fundamentos da teoria crítica do 

valor expressos em ‘O Capital’. Para tanto serão abordadas as categorias nas quais se funda a 

dinâmica da forma-valor no ciclo que se estabelece da produção da mais-valia e sua 

realização na forma de lucro ante o circuito geral de trocas da circulação mercantil.  

 

   Compreender a dinâmica, o antagonismo e as contradições da sociedade 

capitalista sob o prisma da lei da queda tendencial da taxa de lucro na seara da teoria crítica 

do valor significa buscar a reflexão, no plano da mais profunda abstração, as tendências de um 

fenômeno recorrente que se insere nos recônditos da forma de sociabilidade capitalista. Cujo 

fenômeno concreto se revela pelas crises cíclicas do capital e, consequentemente, com a 

grande maioria das crises sociais da sociedade capitalista dos últimos 200 anos. Trata-se da lei 

econômica de maior importância da sociedade capitalista
104

 cuja interpretação e validade 

ainda são objeto de inúmeras discussões teóricas. 

 

   Na abordagem da LQTTL, muito embora tenha sua reflexão no entorno 

da concretização da mais-valia em lucro – o que poderia ensejar uma avaliação que se funda 

meramente no ciclo de circulação mercantil – conforme veremos, sua análise está 

intrinsecamente relacionada à oposição entre trabalho concreto e trabalho abstrato e a 

contradição estrutural da forma-valor no ciclo de produção da mais-valia. Porém esta 

dificuldade metodológica ensejou, ao longo dos debates marxistas, compreensões distintas e 
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resultados extremos que, no plano teórico, não conseguiram chegar a uma base 

epistemológica adequada de seus fundamentos. 

 

    A tendência da queda da taxa de lucro na superfície das relações sociais 

consiste num desafio teórico dada a complexidade do tema que depende da compreensão, a 

um só tempo, da dinâmica da forma-valor que perpassa a totalidade das relações sociais na 

sociedade capitalista. De inicio, é importante destacar que conforme afirma Harvey
105

, com a 

morte de Marx este não pode aprofundar nas discussões havidas ao longo dos Livro 3 e 4 de 

“O Capital” com o mesmo nível crítico que se verifica nos Livros 1 e 2, tarefa que coube a 

Engels para sua publicação a posteriori.  

 

   Ademais, também é importante desde logo afirmar que uma avaliação 

concreta da LQTTL por sua medição econométrica se mostra tarefa hercúlea, para não dizer 

impossível, seja pela dinâmica e os ciclos do capital, seja pelas contratendências que se 

operam para a retomada da produção da lucratividade pelo avanço tecnológico. Exemplo 

maior dessa dificuldade é expressa na tese de doutorado de Gillman
106

 na década de 50, o qual 

pretendeu analisar a LQTTL ao longo da primeira metade do século XX nos Estados Unidos, 

sob o regime de produção fordista
107

 que já se encontrava em franco declínio.  
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    Se não bastassem as dificuldades acima indicadas, há que se notar 

também a existência de divergências conceituais nas principais categorias que Marx utiliza na 

Teoria crítica do valor e sua relação com a LQTTL. Nesse sentido, a leitura dos Livros 1 e 2 

de “O Capital” podem implicar em significações distintas no que tange à composição do 

capital, quanto até mesmo no que se refere ao capital constante e variável. A dificuldade na 

leitura sobre tais termos se torna extremamente difícil, pois, na construção dialética da teoria 

crítica do valor, os mesmos termos acima indicados se referem tanto ao ciclo de produção 

quanto ao ciclo de circulação mercantil, em sentidos opostos, implicando em impactos 

distintos sobre uma mesma terminologia conceitual. Trata-se de um enorme desafio teórico 

exatamente porque a dialética materialista se revela com profundo impacto ao tratar da 

contraposição entre tais termos na relação entre produção e circulação, sem falar na divisão do 

trabalho social, onde os agentes econômicos se encontram desarticulados e sujeitos às 

relações de mercado.  

 

    Das diversas correntes teóricas que se debruçaram sobre a LQTTL há 

aquelas que diminuem a relevância da LQTTL ou sua dificuldade em compreendê-la 

epistemologicamente na “concretude” das relações sociais – tal como Harvey afirma 

recentemente em “O Enigma do Capital
108

. Ou ainda na seara das discussões do Capitalismo 

Monopolista tratados por Baran e Sweezy
109

 que foi objeto de grande polêmica com Cogoy no 

final dos anos 50. Por outro lado, conforme se verifica da leitura da corrente da teoria crítica 
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desvalorização do capital, a absorção do excedente de capital na produção de infraestruturas físicas e, 

finalmente, a monopolização e abertura de novas linhas de produção com trabalho intensivo. Essa lista é tão 

longa que torna a explicação de uma ´lei´ sólida de queda de lucros uma resposta mecânica à inovação para 

economizar trabalho, que permanece uma proposta insuficiente.”. HARVEY, David. O Enigma do Capital e 

as crises do capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2011. p. 82. 
109

 SWEEZY, Paul M. e BARAN, Paul A. Capitalismo Monopolista. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1966. 
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radical – que tem como maiores expoentes Jappe
110

 e Kurks
111

 - muito embora essa não tenha 

se debruçado especificamente sobre a LQTTL, sua conclusões compreendem que nos 

encontramos na fase final do capitalismo, ante ao grau de desenvolvimento tecnológico e 

mecanização na produção de mercadorias. Para essa corrente, o fim do capitalismo se localiza 

na essência da contradição da forma-valor, não dependendo sequer de uma ação política para 

tanto.  

 

    Isto não significa dizer que as avaliações teóricas dos citados 

pensadores da teoria crítica do valor não tenham importância. Ao contrário. Enquanto Sweezy 

e Baran postulam a revisão da teoria crítica do valor pela compreensão de que a dinâmica da 

“concorrência entre capitais coincida virtualmente com a concentração e a centralização de 

capitais”
112

, é importante compreender que sua análise se deu no declínio do fordismo, em 

que o papel econômico centralizador e intervencionista de muitos Estados estava em cheque. 

Pode-se dizer, até mesmo, que a constituição de monopólios ou oligopólios consistem numa 

contratendência a LQTTL, como Marx já tratava no capítulo XV do Livro 3 de O Capital,  

permitindo uma manutenção de acumulação quantitativa de capital num determinado 

segmento econômico, sem que isso signifique dizer que não haja, naquele segmento, uma 

queda na taxa de mais-valia produzida. Ao mesmo tempo em que o capitalismo passava por 

uma significativa modificação nos regimes de produção e acumulação do capital, onde para 

garantir a lucratividade, estava em curso um processo de concentração empresarial que 

garantia uma margem de lucro maior pela concentração de mercado, nos primórdios de uma 

dada globalização que se encontra em crise na atualidade.  

 

    Por sua vez, as análises de Jappe e Kurz denotam a importância da 

forma-valor e sua contradição estrutural que gira em torno do constante desenvolvimento 

tecnológico em que se estrutura a sociedade capitalista
113

. O valor da mercadoria – aqui 

tomada enquanto em sua materialidade de consumo direto – chegaram a tal nível que na 

                                                           
110

 JAPPE, Anselm. As Aventuras da Mercadoria – Para uma nova crítica do valor. 2. ed. Lisboa: Antigona, 

2013.  
111

 KURZ, Robert. O Colapso da Modernização. Juiz de Fora: Pazulin, 2004. 
112

 SWEEZY, Paul M. e COGOY, Mario. Teoria da Acumulação Capitalista.  Lisboa: Publicações Escorpião, 

1959. p. 49. 
113

 “ A crise não é uma interrupção temporária que vem perturbar o funcionamento normal do capitalismo. A 

crise constitui antes a verdade do capitalismo. Assim sendo, no conceito, na forma elementar do capitalismo não 

está apenas contido o fato de o capitalismo ser louco, mas também o fato de ele só poder evoluir através de 

fricções continuas para acabar finalmente por se desmoronar sob o peso da sua própria lógica, ou melhor, da 

sua não lógica.”. JAPPE, op. cit. p. 134. 
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composição orgânica do capital para sua produção não representam uma produção de mais-

valia e, consequentemente, de capital passível de acumulação. Ao mesmo tempo tais autores 

apontam o crédito monetário fictício decorrentes da mudança do padrão ouro para o padrão 

dólar na década de 70 como o “calcanhar de Aquiles” do atual estágio do capitalismo, 

predizendo já no final da década de 90 a crise financeira deflagrada em 2008.  

 

    Porém não se pode perder de vista que a origem do valor é o trabalho 

concreto, cujo valor de uso se rearticula na medida do grau de desenvolvimento tecnológico 

das forças produtivas, ao mesmo tempo que em oposição a este sempre por seu valor de troca 

em vistas da lógica do valor. Trata-se da mercadoria fundamental cujo valor de uso se dá para 

além de sua dimensão material. E por sua vez seu consumo se dá numa dinâmica 

incomparável a qualquer outra mercadoria, pois o trabalho pode ser articulado para inúmeras 

necessidades que não se atrelam a uma mera relação de subsistência, podendo ser consumido 

infinitamente, para além dos limites territoriais e temporais inerentes a qualquer outra 

mercadoria que possa vir a ser produzida. Sendo assim, pode ser rearticulada num ciclo 

dinâmico tal que não se pode predizer o fim da sociedade capitalista meramente pela 

inexorabilidade dos antagonismos e contradições presentes em sua forma.  

 

    Há, ainda, correntes teóricas que se relacionam à teoria da regulação e 

da derivação, que compreendem a LQTTL como fenômeno que afeta o modo de produção e 

acumulação da mais-valia – categorias intermediárias à teoria crítica do valor – sendo seu 

pressuposto nas modificações da forma de organização do trabalho social e, 

consequentemente, da regulação da economia pela forma política estatal. A teoria da 

derivação e da regulação, como veremos no próximo capítulo, tratam das formas essenciais 

que derivam da forma-valor no sentido de conformar as relações sociais e materializar as 

relações politicas delas decorrentes sob os desígnios da forma de sociabilidade capitalista, 

segundo as categorias intermediárias de um determinado modo de produção e acumulação 

específicos que, a seu tempo histórico, revelam como se materializam as relações sociais
114

.  

                                                           
114

 Segundo Mascaro: “Buscando ser acopladas às ferramentas gerais da leitura marxista, categorias de 

abrangência intermediária propostas pelas escolas da regulação apresentam duas delas como de maior relevo 

teórico: regime de acumulação e modo de regulação. A primeira categoria dá conta das próprias dinâmicas 

econômicas constituintes de cada uma das fases internas do capitalismo. A segunda categoria busca 

compreender as específicas articulações do econômico como político e o social nessas mesmas fases. Regime de 

acumulação e modo de regulação não são ferramentas que trabalham com objetos sociais distintos, mas ênfases 

em determinadas relações constituídas nesses mesmos objetos sociais. (...) No entanto, tal regime de 

acumulação não se constitui, apenas, numa dinâmica do nível econômico, embora este lhe seja seu primeiro 
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   A dificuldade das lacunas de Marx, especialmente no livro terceiro de 

“O Capital”, somada a dificuldade epistemológica de sua comprovação na concretude das 

relações sociais capitalistas não desqualificam, porém, a hipótese teórica de Marx. Sua 

atualidade ainda se mostra fundamental no que diz respeito à sobredeterminação de seus 

antagonismos e contradições que se operam nas categorias intermediárias em que se articulam 

o modo de produção e acumulação de capital, bem como sobre as características das crises 

econômicas cíclicas e estruturais a ele inerentes.  

 

    Para fins dos objetivos propostos, o caminho a ser seguido perpassa 

uma retomada da leitura do livro terceiro de “O Capital” frente a sua interpretação pela 

corrente que a correlaciona com a teoria da derivação e da regulação. Tal opção se faz na 

medida em que a análise histórica e os fatos concretos da atualidade da crise mundial do 

capitalismo pós-fordista demonstram sua capacidade de manter-se reproduzindo as formas de 

sociabilidade capitalista, com a reprodução continua de mais-valia e lucro, por meio de 

processos de reorganização do trabalho social para a produção de novas mercadorias que 

possuem características próprias – temporais e territoriais - de sua produção, circulação e 

consumo. Porém, antes de adentrar em tal debate, é importante compreender o significado das 

leis econômicas na literatura da teoria crítica do valor, enquanto tendências, em sua 

comparação com as leis oriundas da forma jurídica e política estatal, para posteriormente 

tratarmos dos fundamentos teóricos marxiano tratados n’O Capital, vinculando-as com os 

fundamentos da teoria da regulação e da derivação que serão melhor tratados no próximo 

capítulo.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
motor. Para que haja a possibilidade de apropriação do resultado do trabalho de terceiros, recrutados 

mediante contrato, há formas sociais e uma série de mecanismos políticos e jurídicos que consolidam um núcleo 

institucional suficiente e próprio à acumulação. (...) A esse complexo institucional, cuja manutenção em 

determinadas fases consolida-se com alguma estabilidade, centrado no Estado mas maior que os seus contornos 

autodeclarados, pode-se denomina-lo modo de regulação”. MASCARO, Alysson Leandro. Estado e Forma 

Política. São Paulo: Boitempo. 2013. p. 112/113. 
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II.2. Significado da “lei econômica” e da “tendência” na crítica da economia política de 

Marx 

 

 

    Antes de adentrar nos fundamentos da LQTTL em si, e retomando a 

discussão apresentada no item I.2., importante traçar alguns parâmetros interpretativos de seus 

termos, de modo a se distinguir a compreensão da lei econômica frente a lei da forma jurídica 

do capital. Pois tratar da tendência da queda da taxa de lucro é tratar de uma lei econômica 

que se localiza na essência da forma de sociabilidade capitalista, para além da consciência 

imediata dos indivíduos
115

. 

 

   A teoria crítica do valor, ao reconhecer a prevalências das formas que 

são inexoráveis ao modo de produção capitalista, reconhece que a finalidade última da forma 

é a sua reprodução na totalidade das relações sociais, perpetuando no tempo e espaço seus 

fundamentos e objetivos intrínsecos. Na sociedade capitalista, a reprodução social do valor 

enseja um processo de indução externo à natureza do indivíduo que, em sua subjetividade, 

pode até mesmo tentar romper com tal forma. Porém, ao fazê-lo, a totalidade das relações 

sociais repulsam o indivíduo que não se adere à lógica do valor. Não se trata de uma 

determinação direta, mas sim de uma sobredeterminação que induz a ação social concreta a 

um objetivo que reside na forma de sociabilidade capitalista
116

. 

 

    A forma jurídica e politica da sociedade capitalista, por suas instituições 

que lhe são estruturais, ensejam medidas coativas, inclusive sobre o direito do indivíduo de 

dispor de seu trabalho caso sua ação não se insira na lógica da forma-valor
117

. Na teoria da 

                                                           
115

 “Enquanto as generalizações mentais se baseiam em relações externas selecionadas pelo observador, as 

abstrações reais partem da realidade material, e revelam concretos universais que incluem a essência dos 

particulares. Em outras palavras, e de forma bastante simples, investigações baseadas em generalizações 

mentais podem partir de qualquer aspecto do concreto. Em contraste, a dialética materialista seleciona a 

característica mais importante do concreto e reconstrói os seus demais aspectos sistematicamente a partir da 

essência. A essência é o aspecto objetivamente mais geral dos particulares, ou ‘a lei que governa a sua 

estrutura interna’. Em outras palavras, a essência inclui os aspectos da lógica e historicamente determinantes 

dos particulares, e é a chave de suas relações internas.”. SAAD FILHO, Alfredo Antônio. O Valor de Marx. 

Campinas: Unicamp, 2011.p. 22. 
116

 Nesse sentido Rubin afirma que: “Existe uma estreita relação e correspondência entre o processo de 

produção de bens materiais e a forma social em que esta é levada a cabo, isto é, a totalidade das relações de 

produção entre os homens. Essa dada totalidade de relações de produção entre os homens é regulada por 

determinado estádio das forças produtivas, isto é, o processo de produção material.”. RUBIN, Isaak Ilich.  A 

Teoria Marxista do Valor. São Paulo: Brasiliense, 1980. p. 27. 
117

 É nesse sentido que MASCARO afirma que: “A lógica mercantil é a primeira lógica que completará o 

quadro do direito capitalista. A legalidade aqui se esboça. Contra o mando direto, que não faz diferença entre a 
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derivação, expressão maior teórica marxista do estado, a forma-política e jurídica derivam da 

forma-valor de modo a materializar e garantir as relações sociais em razão dos desígnios 

recônditos em sua forma, atribuindo papeis e objetivos ao seu conjunto institucional, ou na 

lição de Althusser, de seus Aparelhos Ideológicos
118

, perpassando por meio deles, a 

mentalidade, o pensamento e os valores abstratos da sociedade capitalista. A medida da ética, 

da moral e do direito afetam a ideologia e as ações concretas dos indivíduos no entorno da 

forma-valor, atraindo para aquele que, em suas ações concretas, nela não se enquadram toda a 

atenção social, por meio da coação estatal conformada positivamente na forma-jurídica. Cuja 

dinâmica, no conteúdo inserido em sua forma, é sobredeterminado pelas categorias 

intermediárias em que se articula um dado modo de regulação frente a um determinado 

regime de acumulação.  

 

    Por exemplo, a forma-valor pressupõe o trabalho abstrato assalariado 

como fonte de sua reprodução. As relações sociais se objetivam através de tal forma, como 

elemento inexorável à garantia da mercadoria trabalho necessária à produção da mais-valia. A 

forma jurídica regulará as categorias intermediárias nas quais se conformará a possibilidade 

prática do trabalho abstrato derivado da forma-valor. De qualquer forma, sobre qualquer 

trabalho que não o assalariado, ou não representante do capital, se dá um processo de repulsa 

– de matiz ideológica, social e no limite, política e jurídica - que se revela primeiro sobre as 

mentes dos indivíduos que, numa situação de limite, enseja inclusive ações concretas de 

forma a demover aquela prática por atentar contra os costumes sociais – ou melhor a forma de 

sociabilidade capitalista.  

 

    A reprodução da forma de sociabilidade capitalista, portanto, resulta na 

reprodução dialética da produção da mais-valia em seus ciclos sociais de crise, induzindo não 

a superação da lógica inserida na forma-valor, mas sim o seu reestabelecimento a partir de 

fatos concretos específicos de uma determinada localidade geográfica e frente às condições 

específicas de um determinado período histórico
119

. Isso não implica numa tautologia, na 

                                                                                                                                                                                     
relação econômica e a relação política, surge um primeiro momento no qual, contrastando com a subordinação 

servil ou escravagista, surge a aparente coordenação no comércio. O servo é diferente de seu senhor. No 

mercado, no entanto, é igual ao burguês se quiser dele comprar suas mercadorias. No primeiro caso não tem 

vontade, no segundo seu negócio é sua liberdade.”. MASCARO, Alysson Leandro. Crítica da Legalidade e do 

Direito Brasileiro. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2008.  p. 24. 
118

 ALTHUSSER, Louis. Sobre a Reprodução. 2ª. Petropolis:  Vozes, 2008. 
119

 Sobre o assunto, Fine e Haris fazem a seguinte observação: “O ciclo e as crises são, portanto, produtos do 

antagonismo capital/trabalho, que se manifesta na produção, na troca e na distribuição. O que ocorre em cada 
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medida em que não ensejam a reprodução de fatos sociais idênticos de per-si em momentos 

históricos distintos. O que se revela nas tendências das leis econômicas, especialmente da 

LQTTL, são condições sobredeterminadas de reprodução de uma tal forma de sociabilidade, 

que em sua dinâmica, antagonismos e contradições no entorno das crises – cíclicas e/ou 

estruturais – compelem os agentes econômicos a retomarem ao reestabelecimento do valor, 

por meio de contratendências para a superação do esgotamento de um determinado modo de 

produção e regime de acumulação do capital. 

 

    É nesse contexto que, segundo a tradição marxista da teoria crítica do 

valor, as leis econômicas devem ser compreendidas. A LQTTL não pode ser compreendida 

como uma lei que prediz uma verdade absoluta, mas sim como um método dialético de 

análise das categorias intermediárias na qual um determinado modo de produção e circulação 

se constitui num determinado momento histórico
120

. Não se pode, portanto, estabelecer uma 

relação de causalidade diretamente vinculada à forma-valor. Esta perpassa o inconsciente dos 

indivíduos isolados e atomizados, operando seus objetivos e sua lógica através deles, no qual 

resultam fenômenos sociais distintos, porém ainda assim adstritos a lógica impressa em sua 

forma. É nesse contexto que a reprodução das desigualdades materiais, da miséria, da fome, 

da violência se inserem, pois elas são fundamentos da lógica da reprodução do capital que 

depende da extração de um excedente de trabalho, para além da relação de equidade formal 

entre os resultados finalísticos em que se opera o circuito M-D-M e D-M-D’.  

 

    A lógica de indução/coação que orbita sobre a forma de sociabilidade 

capitalista – que se concretiza na forma política estatal e se conforma na forma jurídica
121

 – 

                                                                                                                                                                                     
um desses níveis envolve contradições, e estas se relacionam mutuamente de maneira hierárquica. As crises 

ocorrem quando essas contradições existem numa relação particular uma com a outra, quando, em termos do 

conceito de Althusser, há uma superdeterminação das contradições. Assim, as crises não são produzidas pelas 

contradições da troca (salário de mercado ou lucros), ou pelas contradições da produção (lei da TDTL), mas 

por uma relação mutua particular dessas contradições.”. FINE, Ben e HARRIS, Laurence. Para reler o 

Capital. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981. p. 81. 
120

 “It must be said that the LTRPF was very important for Marx himself - after all he called it the "most 

important law of political economy ". The first general point to make is that Marx ism is a method, not a set of 

dogmatic truths”.  The tendency of the rate of profit to fall and post-war capitalism - A critique by AG  

Disponível em <http://www.marxist.com/tendency-rate-profit-fall-capitalism151003.htm> acessado em 

27/03/2014. 
121

 Sobre o assunto, ao tratar do papel da moeda na sociedade capitalista, BRUNHOFF faz a seguinte 

observação: “Para alimentar uma ideologia de massa, a obediência às regras de mercado não é suficiente. Ela 

necessita de um complemento que traga algum refrigério à vida quotidiana dos indivíduos. Um novo 

nacionalismo preenche em parte essa fundação. E Estado mobiliza as energias dos cidadãos em nome da 

‘guerra econômica’, na qual o país deve fazer boa figura, sob pena de perder seu lugar entre os primeiros 

postos das nações desenvolvidas. Seu papel pode ser visto de duas maneiras. Ele deve ajudar a curar os feridos 
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demonstra uma sobredeterminação pela forma que se revela para além do casuísmo que as 

demais teorias não marxistas insistentemente tentam encontrar e resulta numa variedade de 

movimentos e ações que se reproduzem ao longo do corpo social, resultando em situações 

concretas semelhantes, porém condicionadas a uma concretude histórica específica, sem com 

isso significar a superação da lógica da forma-valor.  

 

    Por isso mesmo que, ainda mais tendo em vista a construção teórica do 

direito, é importante ter em vista que as leis econômicas, tal qual a LQTTL, não podem ser 

tomadas por uma lógica formal, mecânica, casuística, finalista, ou quiçá como imperativos 

categóricos que determinam abstratamente um dever ser nas ações concretas nas relações 

sociais
122

. Como advertem Fine e Saad Filho, as leis econômicas devem ser tidas como leis 

abstratas em que não se fundam previsões concretas de ações e resultados sociais. Não há 

nelas uma previsibilidade, ou quiçá uma mecanicidade de acontecimentos, especialmente no 

que tange às crises cíclicas do modo de produção capitalista. Mas as leis econômicas, 

especialmente as tratadas no âmbito da Teoria crítica do valor, indicam tendências que devem 

ser observadas e analisadas.  

 

“The LTRPF does not predict empirical movements in the rate of profit, for 

two reasons. First, Marxian laws are not the theoretical expression of 

empirical regularities. (…)  Similarly, Marxian laws express the key material 

forces constituted by capitalist social relations, what Marx calls tendencies. 

This is why the LTRPF is seemingly oddly named ‘law of the tendency’. 

Although Marxian laws and tendencies arise from the social relations defining 

                                                                                                                                                                                     
das guerras econômicas; desempregados das regiões industriais sinistradas, pobres da sopa popular, jovens 

abandonados. Por outro lado, ele deve participar do fortalecimento dos mais fortes, no setor da técnica, das 

vendas ao exterior, da obtenção de encomendas, do financiamento; contra os concorrentes estrangeiros, todos 

os cidadãos são chamados a apoiar aqueles que batalham no mercado mundial. Entretanto, esses dois aspectos 

da intervenção do Estado não são da mesma ordem. O segundo cede o lugar principal a uma regulação da 

atividade econômica pelos mercados internacionais. A assistência aos fracos e aos vencidos assume o caráter 

de um auxilio social cujo financiamento depende em parte dos resultados da ‘guerra econômica’ movida pelas 

empresas.”. BRUNHOFF, Suzanne de. A hora do mercado – Crítica do Liberalismo. São Paulo: Unesp, 1991. 

p. 10/11. 
122

 “É preciso assinalar que Marx nega a existência de uma causalidade mecânica entre os movimentos da 

composição técnica e da composição em valor. O mesmo processo que origina a elevação da composição 

técnica leva também a diminuição do valor unitário dos meios de produção. O movimento da composição 

orgânica resulta da confluência desses efeitos quantitativos contraditórios do aumento da produtividade sobre 

os valores de uso – meios de produção – e sobre o valor – capital constante. Embora o movimento principal vá 

na direção da prevalência do efeito da elevação da composição técnica, a diminuição do valor nos elementos do 

capital constante atenua esse movimento e, eventualmente, pode obstá-lo. Assim, é como um resultado de 

processos contraditórios, como tendência, que ocorre a elevação da composição orgânica.”. AUGUSTO, André 

Guimarães.  Lei de Tendência à queda da taxa de lucro: resenha crítica de uma polêmica. in “Economia-

Ensaios, Uberlândia, 19(2): 111-124, jul./2005”. disponível em 

<http://www.seer.ufu.br/index.php/revistaeconomiaensaios/article/view/1543>, acessado em 20/11/2013. 

http://www.seer.ufu.br/index.php/revistaeconomiaensaios/article/view/1543
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the mode of production, and they are therefore necessary (unavoidable), they 

do not directly determine empirical outcomes.”
123

.  

  

    Neste mesmo sentido, discutindo as teorias marxistas do capitalismo 

monopolista de Estado, Mandel recusa uma solução finalística, causal, na interpretação das 

leis do movimento do capital, especialmente da LQTTL. Para ele, muito embora não se possa 

extrair uma comprovação dos fundamentos da tendência da queda da taxa de lucro tratada por 

Marx, ainda assim, estas não perdem sua importância para a teoria crítica do valor. 

 

“A necessidade de uma tal reintegração entre a teoria e a história tem sido por 

vezes contestada, pela razão de que a especificidade das leis de movimento de 

qualquer modo de produção, e do modo de produção capitalista em particular, 

excluiria precisamente qualquer unidade desse teor com simples fatos 

empíricos. As leis de movimento, costuma-se argumentar, são apenas 

tendências no mais amplo sentido histórico. Admite-se, portanto, que excluam 

a possibilidade de quaisquer conexões causais com ocorrências temporais a 

curto e médio prazos, e mesmo a longo prazo supõe-se que as conexões não 

sejam demonstráveis de maneira empírica, materialmente identificável. Mais 

ainda, frequentemente se afirmou que cada uma dessas tendências pode 

provocar contratendências que neutralizariam seus efeitos por um período 

considerável. O tratamento dado por Marx à tendência decrescente da taxa de 

lucro nos capítulos XIII, XIV e XV do volume 3 de O Capital tem sido 

infindavelmente citado como o exemplo clássico de  uma tendência e 

contratendência que, segundo se afirma, não permite nenhuma previsão 

quanto ao resultado final.  

A partir dai, chega-se à conclusão de que é praticamente impossível encontrar 

‘confirmação’ empírica para as leis do desenvolvimento de Marx. De fato, 

sustenta-se que tentativas de rastrear tais confirmações empíricas revelam 

uma fundamental incompreensão positivista quanto ao método e intenções de 

Marx, visto que os dois níveis diferentes de abstração, aquele do modo de 

produção puro e o do processo histórico concreto, estão a tal ponto 

distanciados entre si que não existe virtualmente ponto algum em que possam 

entrar em contato.”
124

. 

  

    Resultado dessa compreensão está no fato de que, da análise das leis 

econômicas da teoria crítica do valor, a construção de uma econometria sobre a dinâmica, dos 

movimentos e das contradições inseridas na forma-valor é extremamente difícil, para não 

dizer impossível. Não é pelo fato de que seja impossível que se possa extrair uma relação 

causal da LQTTL, que sua importância deva ser negada. As leis econômicas, e especialmente 

a LQTTL, como ainda adverte Saad Filho, devem ser consideradas “as an abstract law 
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 FINE, Ben e SAAD FILHO, Alfredo. Marx’s Capital. 4. ed. Londres: Pluto Press, 2004. p. 112. 
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 MANDEL, Ernest. O Capitalismo Tardio. São Paulo: Abril Cultural, 1982. p. 12. 
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(which) does not deny its empirical significance. Marx’s main conclusion in this part of 

Capital is that the law and CTs cannot exist side by side in harmony indefinitely, but must at 

times give rise to crises.”
125

. Ainda neste sentido, Yaffe relaciona a Lei de Acumulação 

Capitalista com a LQTTL, reconhecendo a LQTTL como a expressão da natureza 

contraditória da Lei da Acumulação do Capital: 

 

“The general law of capitalist accumulation from the standpoint of capital 

(and the capitalist) represents itself ‘on the surface of the phenomenon’ as a 

tendency of the rate of profit to fall. This is not a mechanical or algebraic 

relation but the expression of the contradictory nature of the accumulation 

process from the standpoint of capital.”.
126

. 

 

    Enquanto tendência, a LQTTL se revela sujeita a uma série de 

fenômenos sociais em sentido contrário, tomados em concomitância ao fenômeno da LQTTL, 

porém sem que em si haja uma articulação consciente dos atores econômicos
127

.  De modo 

que a distância havida entre as “leis econômicas” e a teoria positivista da norma jurídica já 

demonstra tanto um limite à forma jurídica quando sua distância da dinâmica da dialética 

social a partir da forma de sociabilidade capitalista conforme trataremos mais detidamente no 

próximo capítulo. 

 

    A tendência denota, portanto, a reprodução da forma de sociabilidade 

capitalista que se operam na oposição sobredeterminada de seus fundamentos intrínsecos e 

contraditórios que se estabelecem como categorias fundamentais da forma, no ciclo seu de 

reprodução na materialidade objetiva das relações sociais.  

 

 

II.3. Fundamentos da LQTTL na teoria crítica do valor 

 

 

    Como vimos no capítulo antecedente, o valor não decorre de uma 

condição natural, mas sim da dupla função que o trabalho humano assume no modo de 
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 Ibidem. p. 116. 
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 YAFFE, David, The Marxian Theory of Crisis, Capital and the State. disponível em 

<www.marxists.org/subject/economy/authors/yaffed/1972/mtccs/mtccs3.htm> acessado em 01/12/2013. 
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 “Na realidade, porém, a queda da taxa de lucro ‘ é apenas uma tendência, como ocorre com todas as leis 

econômicas, sendo inibida por numerosas influências que atuam em sentido contrário.”. RODOLSKY, op. cit. 

p. 317. 

http://www.marxists.org/subject/economy/authors/yaffed/1972/mtccs/mtccs3.htm
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produção capitalista – seja por seu valor de uso pelo trabalho concreto incorporado nas 

mercadorias produzidas, seja por sua assunção enquanto valor de troca, na forma de trabalho 

abstrato, necessária à homogeneização do trabalho concreto por sua mediação pelo capital na 

forma de salários – em razão dos objetivos, especificidades antagonismos e contradições da 

forma-valor em que se funda a forma de sociabilidade capitalista.  

 

    Na construção teórica da crítica do valor, a queda da lucratividade é 

compreendida enquanto fenômeno social que reflete a dinâmica e das contradições da forma-

valor. Sua recorrência ao longo dos ciclos do capital reside na dinâmica, nos antagonismos e 

na contradição estrutural da lógica do valor, verificando-se em razão do modo de produção e 

acumulação de determinado tempo e espaço geográfico. Marx aponta este fenômeno como 

ponto de partida de sua análise, pois é o fenômeno concreto observável na superfície das 

relações sociais
128

. A queda tendencial da taxa de lucro, contudo, não pode ter sua análise 

limitada meramente aos fenômenos sociais concretos. Ao revés, deve ser observada sob a 

matiz da dialética material em que se organiza a produção da mais-valia, na oposição entre 

valor de uso e valor de troca, entre trabalho concreto e trabalho abstrato, entre produção e 

circulação, entre trabalhador e capitalista, dado o desenvolvimento constante das técnicas de 

produção.  

 

   É nesse sentido que o estudo da LQTTL na teoria crítica do valor se 

sobrepõe à teoria da economia política clássica exatamente em função da limitação e 

equívocos de seus principais expoentes, desde Adam Smith e Ricardo, que se prestam 

somente a justificar, em seu tempo histórico, a forma-valor em seu estado bruto, justificando 

as iniquidades e desigualdades sociais delas decorrente, pela análise superficial de uma 

condição natural do ser humano em praticar, por sua característica política, constantes 

relações de troca, especialmente no que diz respeito à sua capacidade de agir e trabalhar.  

 

                                                           
128

 “A razão que existe entre a mais-valia e o capital variável é a taxa de mais-valia, e a que existe entre a mais-

valia e a totalidade do capital é a taxa de lucro. (...) A conversão da mais-valia em lucro deve ser inferida da 

transformação da taxa de mais-valia em taxa de lucro, e não o contrário. Mas, de fato, o ponto de partida 

histórico é a taxa de lucro. Relativamente, mais-valia e taxa de mais-valia são o invisível, o essencial a 

investigar, enquanto a taxa de lucro, e, por conseguinte, a mais-valia sob a forma de lucro transbordam na 

superfície do fenômeno. (...)  O excedente do valor da mercadoria sobre o preço de custo, embora se origine 

diretamente do processo de produção, só se realiza no processo de circulação, e a aparência de provir do 

processo de circulação se robustece porque, efetivamente, em meio à concorrência, no mercado real, depende 

das condições deste a possibilidade de realizar-se e o grau em que se realiza em dinheiro excedente.”. O 

Capital, Livro 3, Vol. 4. op. cit., p. 61. 
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    Pois a lucratividade pode não refletir diretamente a mais-valia em si 

mesma, em seu retrato temporal/geográfico concreto. A dinâmica operada pelo 

desenvolvimento tecnológico enseja uma relativização da taxa de mais-valia, permitindo, 

inclusive que haja um aumento do lucro acumulado em determinado momento, mesmo na 

hipótese de a composição orgânica do capital denotar uma queda na taxa de mais-valia
129

. 

Exatamente por isso que Marx atenta que, na totalidade das relações capitalistas de produção, 

o foco da análise deve partir da observação da mais-valia em si, e não meramente do lucro 

materializado por meio da circulação mercantil na superfície das relações sociais. A esse 

respeito, Fine e Harris compreendem que: 

 

“O ponto essencial é que a teoria do valor é necessária à análise da produção, 

enquanto se faz abstração da troca e da distribuição; isso não pode ser feito 

usando as categorias de preço, já que estas só são relevantes à base de uma 

estrutura integrada de produção, troca e distribuição, com a competição 

dentre e entre indústrias. O que importa, portanto, são os resultados 

específicos obtidos ao se analisar abstratamente a produção. Marx chega a 

três conclusões, especialmente significativas para distinguir sua obra da 

economia política clássica e neoclássica, e baseadas unicamente nessa 

abstração. Primeiro, a contradição determinante no capitalismo é o 

antagonismo entre as duas grandes classes; segundo, o capitalismo é um 

sistema dinâmico que produz revoluções constantes no processo de produção; 

terceiro, o capitalismo envolve tensões e deslocamentos entre produção, troca 

e distribuição.”
130

. 

 

    Pois o que a forma-valor esconde pela riqueza material acumulada no 

modo de produção capitalista é o processo cíclico da desvalorização de sua fonte elementar, o 

trabalho social
131

 em razão da contradição fundamental da produção da mais-valia relativa 

decorrente da tendência constante do incremento das técnicas de produção, que se opera sob o 

palio da LQTTL.  
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 “This fall in the rate of profit at the stage of overaccumulation is different from the fall at early stages of the 

accumulation of capital. A falling rate of profit is a permanent symptom of the progress of accumulation through 

all its stages, but at the initial stages of accumulation it goes together with an expanding mass of profits and 

expanded capitalist consumption. Beyond certain limits however, the failing rate of profit is accompanied by a 

fall in the surplus value earmarked for capitalist consumption  and soon afterwards of the portions of surplus 

value destined for accumulation.”.  GROSSMANN, Henry. The Law of Accumulation And Breakdown of the 

Capitalist System. Londres: Pluto Press, 2013.  p. 76. 
130

 FINE e HARRIS. op. cit. p. 37/38. 
131

 “A mecanização está estreitamente ligada com a desqualificação do trabalho. A desqualificação é um 

processo duplo. Por um lado, ela é um resultado direto da mecanização. Foi mostrado acima que a 

mecanização modifica os padrões de trabalho e o conteúdo do emprego, usualmente levando a sua 

fragmentação em operações menores, que são mais facilmente mensuráveis e controláveis (...). Por outro lado, a 

desqualificação é o processo de transformação da capacidade de trabalho e da experiência dos trabalhadores 

em mercadorias.”. SAAD FILHO, op. cit. p. 103. 
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   Da clássica formula marxiana M-D-M e D-M-D’, como já visto, se 

denota que a mais-valia somente pode existir pela desigualdade finalística entre sujeitos de 

direito, havida na exploração do trabalho-mercadoria no bojo do modo de produção. Na 

ideologia que circunda o capital para legitima-lo, o capitalista ordinário poderia até dizer que 

o lucro seria a remuneração pelo seu trabalho enquanto detentor das condições de produção de 

uma determinada mercadoria numa determinada atividade econômica – ideologia cada vez 

mais arraigada na sociedade neoliberal exatamente pelo longo processo de terceirização que 

lhe é inerente – no qual assume o risco de não o percebe-lo ao mesmo tempo em que se obriga 

ao pagamento de salários. Quando na verdade este é mero maestro da lógica do valor
132

 que, 

se não a reproduz, é repulsado em função das leis econômicas de mercado. 

 

    Porém a expressão maior da desigualdade que orbita o modo de 

produção capitalista, expressa na formula D-M-D’, tem-se como evidente que a mais-valia é 

resultado do excedente dos diversos trabalhos concretos que se inserem na produção, porém 

tomados abstratamente numa equivalência geral derivado do trabalho abstrato mediado pelo 

capital, conformado pela forma jurídica
133

. Seja no que tange ao trabalho concreto já 

materializado na forma-mercadoria – ou seja, trabalho morto – seja no que tange ao trabalho 

concreto adquirido pela forma de salários, necessários à produção de determinada mercadoria, 

no qual há a necessidade de dispêndio de capital para sua aquisição. Na terminologia da teoria 

crítica do valor, como já vimos, a mais-valia é o resultado da razão que se dá entre o capital 

constante (para aquisição de trabalho morto e trabalho vivo pago na forma de salário) e o 

capital variável, ou seja o excedente do trabalho vivo relativo ao capital constante pago pelo 

capitalista na forma de salários. Ou como afirma MASCARO:  
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 O capitalista, para Marx, se mostra meramente enquanto guardião das mercadorias, protegendo a reprodução 

da forma-valor para além de outras manifestações decorrentes da condição humana. “Os comerciantes entram no 

processo de circulação na qualidade de guardiões de mercadorias. Dentro dos limites do processo, enfrentam-

se sob o aspecto antitético de comprador e vendedor: um, o açúcar personificado; outro, o ouro personificado. 

Quando o açúcar se transforma em ouro, o vendedor se converte em comprador. Esses caracteres sociais 

determinados não têm sua origem na individualidade humana em geral, mas nas relações de troca que existem 

entre os homens, que produzem seus produtos sob a forma determinada de mercadorias. São tão poucas as 

relações puramente individuais que se expressam na relação do comprador com o vendedor, que um e outro 

entram nessa relação precisamente porque fica negado o seu trabalho individual, isto é, porque se converte em 

dinheiro, porque não é trabalho de nenhum indivíduo. É tão inepto, portanto, conceber caracteres econômicos 

burgueses de compradores e de  vendedores como formas sociais eternas da individualidade humana, como 

absurdo é deplorar o fato de que tais formas aniquilem a individualidade.”  Marx, Karl. Contribuição à crítica 

da economia política. 2. ed. São Paulo: Expressão popular, 2008. p. 128. 
133

 op. cit. p. 22. 
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“A lei garante um mundo cuja transação é formalizada pela aparência de 

equivalência social e, ao sacralizar a igualdade legal, guarda nos porões 

escondidos da sociedade aquilo que o altar das leis não vê: a injustiça real, a 

coerção econômica, a desigualdade que se mantém e a brutal diferença que o 

sistema social mantém e agrava. Ao olhar para o altar das leis, o 

caleidoscópio social se inebria daquilo que sob seus pés não é imediatamente 

percebido: a igualdade jurídica não é a igualdade real, a legalidade não é a 

justiça.”
 134

 

 

    O estudo da teoria crítica do valor, tal como adverte Saad Filho
135

, 

impõe tanto a compreensão da forma como a mercadoria é produzida, quanto pela forma que 

a mercadoria é posta em seu processo de circulação. Nisso residirá também o modo pelo qual 

se dá o processo de equalização da divisão social do trabalho. Não obstante tal metodologia 

de análise tragam desafios na articulação tanto dos seus pontos de partida, quanto de seus 

impactos que dificultam a compreensão dos impactos de cada uma na estrutura da forma de 

sociabilidade capitalista. Ou como afirma Pires: 

 

“A Lei do valor aparece assim, em Marx, como a lei de variação dos valores e 

de suas formas, os preços de produção. (...) O papel essencial da lei do valor 

na construção teórica de Marx se expressa assim, nas implicações dessa 

dependência fundamental do processo de valorização de capital com relação à 

força de trabalho. O conceito de trabalho abstrato como substancia do valor, 

longe de ser uma categoria metafísica, tem sua validade teórica confirmada 

retroativamente pelos efeitos que produz a adoção da teoria do valor-trabalho 

nas ultimas etapas de uma exposição destinada a elucidar as leis de 

movimento e o desenvolvimento das contradições do modo de produção 

capitalista. Conceber que o movimento de elevação da razão capital/trabalho 

se traduza num aumento da razão capital/produto (e, por esta via, num 

declínio tendencial da taxa de lucro) tem como condição necessária o 

estabelecimento de uma relação entre o trabalho total realizado pela 

sociedade e aquele produto que, por constituir um agregado de mercadorias 

heterogêneas, deve ser necessariamente medido em preços ou em valor.”
 136

. 
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 “Entende Marx, que a queda na taxa de lucro é consequência do decréscimo relativo do capital variável e 

não do seu decréscimo absoluto. Na realidade o que predomina na produção capitalista é o aumento absoluto 

do capital variável a medida que aumenta o capital constante. Isto é na realidade uma necessidade do próprio 

sistema. O aumento no volume de meios de produção, consequência da constante revolução tecnológica 

impulsionada pela concorrência, necessita de uma massa maior de trabalhadores para movimentá-los. Isso 

corresponde a um aumento no montante de salários, ou seja, do capital variável.”. CARIO, Silvio A. F., et. al. 

Discutindo a Tendência Declinante da Taxa de Lucro em Marx. in Revista Textos de Economia. 

Florianópolis: UFSC 1987, p. 34. 
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 “O capitalismo desenvolveu-se historicamente através da generalização das relações de valor, entre elas o 

monopólio dos meios de produção pela classe capitalista, a difusão da produção mercantil através do trabalho 

assalariado, o crescimento das trocas mercantis e a subordinação da produção pelo motivo do lucro. Essas 

relações de valor estabeleceram concretamente a predominância do trabalho abstrato. Reciprocamente, a 

difusão do trabalho abstrato reforça a mercantilização das relações humanas e a produção para o lucro.”. 

Ibidem p. 24/25. 
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 PIRES, Eginardo. Valor e Acumulação. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979. p. 44/45. 



85 
 

 
 

 

   Ou seja, a LQTTL no âmbito da teoria crítica do valor tem por base a 

análise dos parâmetros em que se organiza o trabalho social, no entorno da quantidade de 

trabalho concreto inserido no modo de produção capitalista, cujo elemento fundamental de 

troca é a quantidade de tempo de trabalho concreto disponibilizado pelo trabalhador ao 

capitalista, mediado pelo capital em razão da abstração do trabalho, assumindo a forma de 

trabalho assalariado.  

 

    Nesse sentido, a explicação de Marx para a LQTTL perpassa a 

totalidade das relações sociais eis que, como visto, a mercadoria e o trabalho assumem, ao 

mesmo tempo, o caráter concreto e abstrato, residindo nela um determinado valor de uso e de 

troca. Ao ser mediada pelo capital, a assunção do caráter dúplice do trabalho permite seu 

calculo na razão de seu valor de uso para a produção de valores de troca, sob o parâmetro do 

tempo de trabalho socialmente necessário à reprodução do valor
137

. A mediação do trabalho 

abstrato pelo capital, homogeneíza as formas sociais por uma racionalidade que permite uma 

certa previsibilidade em parâmetros iguais
138

 independentemente das condições naturais e/ou 

sociais específicas de uma determinada sociedade, articulando os indivíduos de forma 

alienada e atomizada que se reveste das características extrínsecas da praxis burguesa. A esse 

respeito Lukacs observa que: 

 

“Para nós, o mais importante é o princípio que assim se impõe: o principio da 

racionalização baseada no calculo, na possibilidade. As modificações 

decisivas que assim são operadas sobre o sujeito e o objeto do processo 

econômico são as seguintes: em primeiro lugar, para poder calcular o 

processo de trabalho, é preciso romper com a unidade orgânica irracional, 

sempre qualitativamente condicionada, do próprio produto. Só se pode 

alcançar a racionalização, no sentido de uma previsão e de um cálculo cada 

vez mais exatos de todos os resultados a atingir, pela análise mais precisa de 

cada conjunto complexo de elementos, pelo estudo de leis parciais específicas 

de sua produção. Portanto, a racionalização deve, por um lado, romper com a 

                                                           
137

 Ou como afirma Grossman: “The capitalist process of production has a dual character. It is  labour process 

for the production of commodities, or products, and it is at the same time a valorization process for obtaining 

surplus value or profits. Only the latter process forms the essential driving force of capitalit production whereas 

the production of use values is for the entrepreneur only a means to an end, a necessary evil. The entrepreneur 

will only continue production and extend it further if it enables him to enlarge his profits.”. op. cit. p. 61. 
138

 “A equalização do trabalho e a determinação dos valores e preços resultam de um processo real (e não 

apenas teórico ou mental) com três estágios. Primeiro, os trabalhos individuais são normalizados com outros 

que produzem o mesmo tipo de mercadoria. Segundo, eles são sincronizados com aqueles que produziram a 

mesma mercadoria no passado ou com diferentes tecnologias e, terceiro, eles são homogeneizados com outros 

tipos de trabalho conforme a mercadoria é igualada com o dinheiro ideal.”. SAAD FILHO. op. cit. p. 96/97. 
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unidade orgânica de produtos acabados, baseados na ligação tradicional de 

experiências concretas do trabalho.”
139

.  

 

    A racionalidade do capital, ao assumir o papel de equivalência geral na 

homogeneização dos diversos fatores em que se organiza a produção, pretende alcançar uma 

previsibilidade de sua reprodução em sua quantificação na superfície das relações sociais, 

encobrindo sua verdadeira natureza. Melhor dizendo, todo o trabalho concreto materializado 

tem sua expressão numa determinada quantidade de capital, escondendo a verdadeira natureza 

do valor, unificando a dupla função da mercadoria – valor de uso e valor de troca – numa 

mesma medida que no limite representa a totalidade dos elementos necessários à produção de 

uma mercadoria. Matérias primas, máquinas, infraestrutura, enquanto fatores necessários à 

organização da produção de novas mercadorias, nada mais são do que a representação de um 

determinado trabalho concreto já dado
140

. Porém aos olhos da economia clássica, não são 

vistos enquanto trabalho concreto, mas sim enquanto uma determinada quantia de capital.  

 

    Importante notar também que o estudo da LQTTL pela teoria crítica do 

valor observa outra distinção acerca da mais-valia e do lucro. A taxa de mais-valia, enquanto 

expressão da massa de trabalho concreto agregado na produção, somente se realiza no 

excedente decorrente da razão existente entre o capital constante e o capital variável para a 

aquisição de valores-de-uso de trabalho concreto. Porém, na superfície das relações sociais a 

taxa de mais-valia somente se concretiza na forma de lucro pelo excedente de trabalho 

abstrato mediado pela taxa de capital constante tomado por seu valor de troca havido sob a 

mesma razão.  

 

    Enquanto na produção a queda da mais-valia se expressa no aumento do 

capital constante decorrente da massa de trabalho concreto inserido na produção, aumentando 

a composição orgânica do capital; na composição do valor do capital, a medição gira em torno 

da razão entre a massa de trabalho abstrato assalariado mediado pelo capital que, ante a queda 

da taxa de lucratividade, aumenta o capital constante ensejando o desenvolvimento das 
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 LUKAKS. op. cit. p. 202. 
140

 “Ao discorrer sobre os diversos papéis que os diferentes fatores do processo de trabalho desempenham na 

formação do valor do produto, na realidade caracterizamos as funções dos diversos componentes do capital no 

processo de produção da mais-valia. O excedente que o valor total do produto tem sobre a soma dos valores de 

seus elementos constitutivos é o excedente do capital ampliado sobe o capital originalmente despendido. Os 

meios de produção, de um lado, e a força de trabalho, do outro, são apenas diferentes formas de existência 

assumidas pelo valor do capital original ao despir-se da forma dinheiro e transformar-se nos fatores do 

processo de trabalho.”. O Capital, Livro 1, Vol. 1. op. cit. p 244. 
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técnicas de produção para o reestabelecimento do equilíbrio da acumulação de capital
141

. São 

manifestações contrárias sob um mesmo parâmetro, o trabalho social.  

 

“Fenômeno decorrente da natureza do modo capitalista de produção: 

aumentando a produtividade do trabalho, diminui o preço de cada mercadoria 

ou de dada quantidade de mercadoria, multiplica-se o numero das 

mercadorias, reduzem-se a massa de lucro por mercadoria isolada e a taxa de 

lucro relativa à totalidade das mercadorias, mas aumenta a massa de lucro 

correspondente à totalidade das mercadorias. (...) Uma vez que, na 

concorrência, as coisas se apresentam mascaradas, isto é, invertidas, pode o 

capitalista individualmente imaginar: (1) que reduz o lucro por unidade, 

diminuindo o preço da mercadoria, mas obtém lucro maior com a venda em 

quantidade maior de mercadorias; e (2) que fixa o preço da unidade e, por 

multiplicação, determina o preço do produto global, quando a operação 

primacial é a divisão vindo depois da multiplicação que estará certa se 

pressupõe essa divisão. O economista vulgar apenas traduz as idéias 

peculiares dos capitalistas prisioneiros da concorrência em linguagem 

aparentemente mais teórica, mais geral, e peleja por justifica-las.”
142

. 

 

    É por isso que Marx afirma que: “As tendências gerais e necessárias do 

capital devem ser distinguidas de suas formas de manifestação”
143

. Nesse sentido que o ponto 

central da análise da mais-valia e da teoria crítica do valor é a análise da composição do 

capital para a produção da mais-valia e sua acumulação na forma-dinheiro pela lucratividade 

esperada da atividade econômica, na contraposição em que se articula produção e circulação, 

tendo como seu reflexo maior a tendência da queda da taxa de lucro, que se opera por 

simultaneamente nessas esferas também em sentido contraposto
144

.  

 

    Na análise da tendência da queda da taxa de lucro, a preocupação da 

teoria crítica do valor está centrada na compreensão nas categorias em que se fundam a 
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 Alias, MARX ao tratar das diversas formulas da taxa de mais-valia afirma que: “O hábito de considerar a 

mais-valia e o valor da força de trabalho frações do valor criado – hábito que tem sua origem no próprio modo 

capitalista de produção e cuja importância examinaremos depois – dissimula a operação especificamente 

capitalista, a troca de capital variável por força de trabalho e a correspondente exclusão do trabalhador de 

qualquer direito ao produto. Doura-se a realidade com a falsa aparência de uma associação em que 

trabalhador e capitalista reparte o produto na proporção dos elementos com que contribuem para sua 

formação.”. O Capital. Livro 1, Vol. 2. op. cit.  p. 615. 
142

 O Capital, Livro 3, Vol. 4. op. cit. p. 301/302. 
143

 O Capital, Livro 3, Vol. 4. op. cit.. p. 367. 
144

 “A acumulação capitalista evolui, assim, impulsionada pela tensão de dois movimentos paralelos que atuam 

em sentido oposto sobre a taxa de lucro. Assim, a tendência ao declínio da taxa de lucro não é senão a forma 

apropriada do modo de produção capitalista exprimir o progresso da força produtiva social do trabalho e, por 

isso mesmo, é a manifestação por excelência, da natureza contraditória do processo de acumulação do 

capital.”. BELLUZZO, Luiz Gonzaga de Mello. Valor e Capitalismo – um ensaio sobre a economia política. 

2. ed. São Paulo: Bienal, 1987. p. 102. 
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composição do capital a partir das técnicas de produção.  Segundo Marx composição orgânica 

do capital na qual se erige a taxa de mais-valia é “a relação entre seu componente ativo e o 

passivo, entre a parte variável e a constante”
145

. Por esta definição que se compreende, 

reitere-se, a mais-valia como a razão entre o capital constante e o capital variável empregado 

na produção.  

 

    Tal fórmula se desenvolve tanto endogenamente na produção, quanto 

exogenamente na circulação, porém com implicações opostas em uma relação social 

antagonicamente estabelecida na forma-mercadoria e na forma-valor. A taxa da mais-valia se 

expressa, portanto, na razão entre o capital variável e o capital constante investido. O capital 

constante varia em razão da razão da massa de trabalho concreto inserido sob determinada 

técnica de produção, e ainda do capital necessário à reprodução da mercadoria-trabalho (o que 

se expressa no salário pago) frente ao capital variável (ou seja, o trabalho excedente 

apropriado), nos meios de produção.  

 

    Pela composição orgânica do capital também se extrai o grau de 

exploração do trabalho abstrato inserido no modo de produção capitalista, revelando-se, por 

sua vez, a razão da técnica de produção que a compõe – ou a composição técnica do capital 

(CTC), na relação direta do tempo de trabalho socialmente necessário à reprodução do capital. 

É nesse sentido que a crítica da economia política marxiana analisa o modo em que se dá a 

composição do capital em sua dimensão endógena (ou seja na produção) e na sua dimensão 

exógena (ou seja na circulação), mediadas pela tendência constante do incremento das 

técnicas de produção.  Na construção teórica marxiana da LQTTL a hipótese adotada 

se baseia na premissa de que mantida as condições técnicas de produção e o grau de 

exploração do trabalho, o aumento da produção de mercadoria implica no aumento do capital 

constante necessário para a produção, aumentando, por conseguinte, a composição orgânica 

do capital.  

 

“A mesma taxa de mais-valia, não se alterado o grau de exploração do 

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

valor do capital constante e, por conseguinte, de todo o capital, aumenta com 

o volume material, embora não na mesma proporção.  

Admitamos que essa variação de grau na composição do capital não se dá 

apenas em alguns ramos de maneira esporádica, porém mais ou menos em 
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 O Capital, Livro 1, Vol. 1. op. cit. p. 194. 
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todos, ou nos ramos decisivos, implicando, portanto, modificações na 

composição orgânica média da totalidade do capital de uma sociedade 

determinada. Então, esse aumento progressivo do capital constante em relação 

ao variável deve, necessariamente, ter por consequência queda gradual na 

taxa geral de lucro, desde que não varie a taxa de mais-valia ou o grau de 

exploração do trabalho pelo capital.".
146

. 

 

    Se a taxa de exploração do trabalho não varia, ao longo dos ciclos 

rotativos da produção, a mais-valia inserida na produção da mercadoria tende a cair, 

exatamente pela incorporação do produto do trabalho concreto inserido no ciclo 

imediatamente anterior no novo ciclo. Veja que Marx, ao definir o aumento do capital 

constante na produção se utiliza da expressão “orgânica” pois esta reflete a massa de trabalho 

concreto inserido na produção e, portanto, a massa de mais-valia produzida. Com o aumento 

da composição orgânica do capital seu efeito é a queda da taxa de lucro na superfície das 

relações sociais, ensejando o desenvolvimento tecnológico a fim de ampliar a produção de 

mercadorias, relativizando a taxa de mais-valia produzida.  

 

    Tal se deve aos limites de uma determinada técnica produção – sejam 

eles os limites físicos/biológicos dos trabalhadores, ou da competição entre produtores de 

mercadorias – que induzem a uma constante modificação das técnicas de produção e da 

incorporação de maquinário para a ampliação de produção e mercadorias. Da capacidade de 

se produzir mais mercadorias, está não esta diretamente relacionada a sua necessidade, ou 

seja, o valor de seu uso. Mas sim pela aparência da possibilidade de uma maior riqueza 

acumulada por seu valor de troca, dada a imbricação da produção à lógica do capital
147

. E da 

redução da necessidade de trabalho concreto pelo incremento na composição técnica do 

capital no desenvolvimento das técnicas de produção decorre uma modificação da relação de 

valor de uso e do valor de troca do trabalho, ensejando uma antinomia que, na superfície das 

relações sociais, pode até ensejar uma maior taxa de lucro, porém na realidade, representa 

uma menor massa de mais-valia.
148

.  
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 O Capital, Livro 3, Vol. 4. op. cit., p. 281. 
147

 “The significance to the question of Marx´s approach to the issue of the tendency of the rate of profit to fall, 

or more generally, to the problem of whether the expansion of capital can continue indefinitely. It also indicates 

that the value form of the surplus not only induces ongoing increases in productivity, but that the expansion of 

surplus value required by capital implies a tendency toward acceleration in the growth of productivity.” 

POSTONE, Moishe. Time, Labor, and Social Domination. New York: Cambridge University Press, 2003. p. 

311. 
148

 “A existência das necessidades e do excedente, e a divisão do tempo de trabalho social entre trabalho 

necessário e trabalho excedente, é uma consequência da exploração em qualquer modo de produção. 

Entretanto, os conceitos de valor da força de trabalho e mais-valia, e sua manifestação como salários e lucros 
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   Com isso, a reprodução do capital – objetivo primaz do modo de 

produção capitalista como um todo – tende a uma constante diminuição da taxa de sua 

lucratividade. Pois se a produção depende de um adiantamento de capital de modo constante a 

cada ciclo rotativo
149

, quanto menor o capital investido, menor a produção. A manutenção da 

acumulação, no entorno da competição, induz a constante alteração da técnica e da 

racionalidade em que se estabelece a produção, visando o aumento da produção em si, num 

ciclo continuo.  

 

    Com a aproximação da equivalência entre o capital constante e o capital 

variável numa determinada composição orgânica do capital, tem origem a crise do valor, não 

porque as condições da natureza assim o determinam, mas sim porque a capacidade de se 

produzir e acumular capital chega a um limite que impede sua reprodução pelo excedente de 

trabalho apropriado pelo capital. É nesse momento que o desenvolvimento tecnológico se 

revela como contradição fundamental da forma-valor, pois sua operatividade tem seu 

fundamento na diminuição/desvalorização do trabalho humano empregado na produção para o 

reestabelecimento da taxa de mais-valia e de acumulação de lucro. Ou seja, e tal como Marx e 

Engels argumentam desde o Manifesto Comunista, o desenvolvimento das técnicas de 

produção se revelam tanto como a base do modo de produção capitalista, quanto sua 

contradição fundamental. É também nesse sentido que Marx afirma que a crise da sociedade 

capitalista, para Marx, é o fenômeno social da forma-valor que se expressa na LQTTL na 

dinâmica do desenvolvimento tecnológico constante do modo de produção capitalista. 

 

“Há, portanto, uma contradição imanente na aplicação da maquinaria para 

produzir mais-valia, pois, dos dois fatores da mais-valia obtida com um capital 

de magnitude dada, um fato, a taxa de mais-valia, só pode ser aumentado por 

essa aplicação se ela diminuir outro fator, o número de trabalhadores. Essa 

                                                                                                                                                                                     
(incluindo os lucros industriais e comerciais, juros e rendas), são típicos do capitalismo, porque apenas nesse 

modo de produção a exploração é mediada por relações mercantis ou de valor, e pela forma-mercadoria.” 

SAAD FILHO. op. cit. p. 81/82. 
149

 “O capital todo – os meios de trabalho, as matérias de produção e o trabalho – serve materialmente para 

formar o produto. O capital todo entra materialmente no processo efetivo de trabalho, embora, apenas parte 

dele, no processo de valorização. Seria precisamente esta a razão por que só parcialmente contribui para 

formar o preço de custo e totalmente para formar a mais-valia. Seja como for, sobressai o resultado: a mais-

valia brota simultaneamente de todas as partes do capital aplicado. (...) Como fruto imaginário de todo o 

capital adiantado, a mais-valia toma a forma transfigurada de lucro. Por isso, um montante de valor é capital 

por ser desembolsado para produzir lucro, e o lucro aparece porque se emprega um montante de valor como 

capital. (...) O lucro, tal como o vemos agora, é, portanto, o mesmo que a mais-valia, em forma dissimulada, que 

deriva necessariamente do modo capitalista de produção.”. O Capital, Livro 3, Vol. 4. op. cit., p.51. 
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contradição imanente patenteia quando, com o emprego generalizado da 

maquinaria num ramo industrial, o valor da mercadoria produzida à maquia 

regula o valor de todas as mercadorias da mesma espécie, e é essa 

contradição que, por sua vez, impele o capitalista, sem tomar consciência dela, 

a prolongar desmedidamente a jornada de trabalho, a fim de compensar a 

redução do numero relativo dos trabalhadores explorados com o aumento, 

tanto do trabalho excedente relativo, quanto do absoluto.”
150

. 

 

    Para a teoria crítica do valor, a tendência da queda da taxa de lucro se 

assenta, primordialmente, na desvalorização do valor do trabalho social
151

 em razão do 

constante incremento das técnicas de produção, as quais são impulsionadas em função dos 

ciclos de rotação da reprodução do valor e nas suas contratendências aos reestabelecimento da 

reprodução do valor
152

. O efeito direto, na aparência e na superfície das relações de troca, 

realmente se revela com um aumento da lucratividade. Porém, mediado pela forma jurídica 

contratual, a diminuição da necessidade de trabalho por seu valor de uso, diminui o tempo 

necessário para a reprodução e, por conseguinte, desvaloriza o trabalho abstrato medido pelo 

tempo necessário à reprodução, rompendo, à longo prazo, com o circuito de trocas, pela 

diminuição do capital disponível ao trabalhador para poder trocar sua mercadoria 

fundamental. 

  

    O trabalhador, aqui visto não como meramente um operário de fábrica, 

mas enquanto sujeito individualizado e manipulado, é assumido numa função dúplice
153

: de 
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 O Capital, Livro 1, Vol. 1. op. cit. p. 465. 
151

 Segundo AGLIETTA essa é a mais importante característica das leis de acumulação do capital, eis que 

somente pela desvalorização do trabalho abstrato é que se torna possível o reestabelecimento da taxa de mais-

valia pela modificação dela decorrente na composição do valor do capital: “Defined as an internal characteristic 

of capital in general, desvalorization of capital is an essential process of modification of the value composition 

of capital, the important of which we have seen in the law of accumulation.”. AGLIETTA, Michel. A Theory of 

Capitalist Regulation – The US Experience. Londres: Verso, 2000. p. 103. 
152

 Neste sentido, FINE e HARRIS fazem a seguinte observação: “O efeito observável da lei não pode ser uma 

simples tendência decrescente da taxa real de lucro (em termos de valor ou de preço). Os efeitos da lei (que, 

sendo construídos a partir de uma definição ampla da lei estão em nível inferior de abstração) devem ser os 

efeitos das contradições complexas entre a tendência decrescente da taxa de lucro e as influências 

contrabalançadoras. Um desses efeitos são as crises, necessárias em certos momentos para resolver 

temporariamente as contradições; um outro pode ser, efetivamente, queda reais da taxa de lucro. Mas se este 

ultimo efeito ocorre, não pode ser entendido como uma simples manifestação da lei. É uma manifestação de 

suas complexas contradições internas.”. op. cit. p. 62. 
153

 Ou como, de maneira sucinta, porém de extrema clareza, HIRSCH argumenta, ao tratar da Teoria Materialista 

do Estado, que: “Para desenvolver essa argumentação, deve-se partir da especificidade da socialização no 

capitalismo. Ela é caracterizada pela propriedade privada dos meios de produção, pelo trabalho assalariado, 

pela produção particular, pela troca de mercadoria e pela concorrência. Os proprietários dos meios de 

produção, os capitalistas, compram a força de trabalho para produzir mercadorias para o mercado. Eles fazem 

isso porque a força de trabalho está em condição de criar mais valor, sendo que ela própria tem valor; além 

disso, o valor de uma mercadoria, inclusive da força de trabalho, é determinado pelo tempo de trabalho médio 

socialmente necessário correspondente às condições históricas de sua (re)produção. Quando as forças de 
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trabalhador e de consumidor do produto do seu trabalho
154

 relação em que, para a mensuração 

do capital constante, se traduz no tempo socialmente necessário para a reprodução. Seu papel, 

seu status, sua posição na organização do trabalho social e, principalmente, seu valor se 

alteram, se modificam, enquanto conteúdo substantivo e adjetivo em razão dos antagonismos 

e contradições inseridos na forma de produção capitalista. 

 

    E consoante será discutido no próximo capítulo, a significação das 

crises da sociedade capitalista se materializa sob o supedâneo da dinâmica inerente a forma-

valor pelos ciclos rotativos inerentes à produção da mais-valia em sua concretização pela 

lucratividade. É por isso que a presente dissertação de mestrado tem por ponto de partida a 

análise da significação e dos caminhos que levam queda da taxa de lucro em função da 

produção da mais-valia em si. As crises, cíclicas ou estruturais, do capitalismo que impedem o 

dever ser abstrato da equidade propugnada pela economia política clássica, e no âmbito do 

estudo do direito, da igualdade, ainda que formal, entre indivíduos.  

 

    No bojo da teoria crítica do valor, a tendência da queda da taxa de lucro 

deve ser compreendida, portanto, tanto como reflexo da relação dialética entre produção e 

circulação mercantil, entre trabalho abstrato e trabalho concreto e entre trabalhador e 

                                                                                                                                                                                     
trabalho devem trabalhar mais do que o necessário para a sua sustentação, elas criam um sobrevalor que fica à 

disposição do capitalista. A mais-valia corporifica-se nas mercadorias produzidas e realiza-se através de sua 

venda, o que é apresentado na fórmula dinheiro-mercadoria-mais dinheiro (D-M-D). A mais-valia converte-se, 

assim, em lucro do capital. A concorrência entre os capitalistas os obriga, para acumular continuamente o 

lucro obtido, a investir novamente em meios de produção e força de trabalho. Quem determina o quê, onde e 

quanto se trabalha não são diretamente os próprios indivíduos, mas o mercado, no qual se realiza a troca de 

mercadorias impulsionada pelo lucro, e regulado pelo dinheiro enquanto equivalente geral. (...) Essa produção 

não é orientada por um plano ou por um acordo entre os participantes, mas se realiza por trabalhos privados 

realizados de maneira independente entre si e a concorrência, estabelecendo uma relação através do 

mercado.”. op. cit. p. 24/25. 
154

 “Sendo o processo de produção, ao mesmo tempo, processo de consumo da força de trabalho pelo 

capitalista, o produto do trabalhador transforma-se continuamente não só em mercadoria, mas em capital, em 

valor que sua a força criadora do valor, em meios de subsistência que compram pessoas, em meios de produção 

que utilizam os trabalhadores. O próprio trabalhador produz, por isso, constantemente, riqueza objetiva, mas, 

sob a forma de capital, uma força que lhe é estranha o domina e explora, e o capitalista produz também 

constantemente a força de trabalho, mas sob a forma de uma fonte subjetiva de valor, separada dos objetos sem 

os quais não se pode realizar, abstrata, existente apenas na individualidade do trabalhador, em suma, o 

capitalista produz trabalhador sob a forma de trabalhador assalariado. Essa reprodução constante, essa 

perpetuação do trabalhador é a condição necessária da produção capitalista. O trabalhador realiza dois tipos 

de consumo. Na produção, consome meios de produção com seu trabalho e transforma-os em produtos de valor 

maior que o desembolsado pelo capital. Este é o consumo produtivo. Ele é ao mesmo tempo, consumo de sua 

força de trabalho pelo capitalista que a comprou. Por outro lado, o trabalhador emprega o dinheiro pago para 

a compra da força de trabalho em meios de subsistência: este é seu consumo individual. O consumo produtivo e 

o individual do trabalhado são, portanto, totalmente diversos. No primeiro, opera como força propulsora do 

capital e pertence ao capitalista; no segundo, pertence a si mesmo e realiza funções vitais fora do processo de 

produção. O resultado de um é a vida do capitalista, e o do outro é a vida do próprio trabalhador.” O Capital. 

Livro 1, Vol. 2. op. cit. p. 674. 
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capitalista. Quanto também da contradição fundamental do modo de produção capitalista em 

função da relativização da produção da mais-valia pela incorporação de trabalho morto sobre 

trabalho vivo ao longo do processo de produção, pela indução oriunda da relação de 

competição do desenvolvimento constante das técnicas de produção.  

   

 

II.4. A dinâmica da composição capital, a LQTTL e suas polêmicas nas teorias marxistas 

do valor 

 

     

    As polêmicas teóricas que se dão no entorno da teoria crítica do valor e 

da lei da queda tendencial da taxa de lucro acompanham as divergências entre as diversas 

correntes do marxismo teórico havido ao longo do século XX com implicações diretas na 

construção teórica dos debates acerca da forma política estatal, ainda mais quando se tem em 

vista que, como apontam Lukacs
155

 e Hirsch
156

, Marx não tratou diretamente de uma teoria do 

estado ou de uma teoria jurídica.  

 

    Nesse sentido, muito embora seja difícil criar uma conexão teórica entre 

os diversos pensadores marxistas da teoria crítica do valor e da teoria marxista do Estado e do 

direito, é possível, ainda assim, contextualizar as diversas correntes teóricas dentro de um 

determinado período histórico, correlacionando as conclusões de cada qual foram construídas. 

Ainda assim, ao longo do século XX é possível estabelecer tal correlação com base na divisão 

das teorias marxistas de Estado e da teoria crítica do valor tomadas até o final da década de 

60, em que prevaleceram a corrente teórica do capitalismo monopolista de Estado, e as teorias 

contemporâneas construídas a partir da década de 70, que se giram em torno da teoria da 

derivação e da teoria da regulação.  

 

     De um lado, do inicio do século XX até o final da década de 60 –

período histórico no qual se operam a constituição de Estados comunistas (notadamente da 

URSS) segundo a tradição do pensamento leninista
157

 e posteriormente stalinista, como  
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 LUKACS, Gyorgy. Lenin: um estudo sobre a unidade de seu pensamento. São Paulo: Boitempo, 2012. p. 

77. 
156

 op. cit. p. 19/24. 
157

 “O Estado é uma máquina nas mãos da classe dominante para afastar a resistência dos seus adversários de 

classe. Neste sentido, a ditadura do proletariado não se distingue essencialmente em nada da ditadura de 
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também e ao mesmo tempo em que em diversos Estados ocidentais a social democracia 

reformista assume o poder – o Estado era compreendido como a condensação dos interesses 

das classes dominantes, servindo a estes como seu instrumento de dominação e repressão. Tal 

corrente teoria ficou conhecida como capitalismo monopolista de Estado (ou stamocap
158

), e 

tiveram grande influência sobre a ação política do comunismo de então, encontrando reflexo 

inclusive nos dias atuais como, por exemplo, da atual China comunista. Para esta corrente, em 

uma apertada síntese, bastaria a tomada do poder estatal pelo proletariado para promover a 

revolução e a superação do capitalismo pelo socialismo.  

 

      De outro lado, a partir de meados da década de 60 e inicio dos anos 70 

– com as crises do modo fordista de produção nos países capitalistas da tríade (USA, Europa 

Ocidental e Japão) e a derrocada do Estado de bem estar social e, consequentemente, do poder 

político da social democracia original (notadamente na Alemanha e na França) – surge uma 

nova corrente teórica marxista que, ao reavaliar a obra de Marx, supera a compreensão 

marxista clássica sobre o Estado e o direito para compreendê-lo como formas institucionais no 

qual se articulam, se regulam e se conformam um determinado modo de produção e 

acumulação de capital derivado, em suas categorias intermediárias, da forma-valor e da 

forma-mercadoria
159

. 

                                                                                                                                                                                     
qualquer outra natureza ou classe, dado que o Estado proletário é uma máquina para afastar a burguesia. Mas 

existe aqui uma diferença essencial. Essa diferença consiste em que todos os Estados de classe existentes até 

agora eram a ditadura de uma minoria exploradora sobre uma maioria explorada, enquanto a ditadura do 

proletariado é a ditadura da maioria explorada sobre a minoria exploradora” ou ainda “Como o Estado nasceu 

da necessidade de refrear os antagonismos de classes, no próprio conflito dessas classes, resulta, em princípio, 

que o Estado é sempre o Estado da classe mais poderosa, da classe economicamente dominante que, também 

graças a ele, se toma a classe politicamente dominante e adquire, assim, novos meios de oprimir e explorar a 

classe dominada. Não só o Estado antigo e o Estado feudal eram órgãos de exploração dos escravos e dos 

servos, como também: O Estado representativo moderno é um instrumento de exploração do trabalho 

assalariado pelo capital. Há, no entanto, períodos excepcionais em que as classes em luta atingem tal equilíbrio 

de forças, que o poder público adquire momentaneamente certa independência em relação às mesmas e se torna 

uma espécie de árbitro entre elas.”. LENIN, Vladimir I. Estado e Revolução. Disponível em 

<http://www.marxists.org/portugues/lenin/1917/08/estadoerevolucao/cap1.htm#i1> acesso em 02/06/2014. 
158

 Jessop considera que: “State monopoly capitalism is the central organizing concept of orthodox theories of 

the modern state advanced in the Soviet bloc and many western communist parties. These theories claim to 

explain the specific economic and political characteristics of the current stage of capitalism in terms of the 

fundamental contradictions and laws of the capitalist mode of production and their overdetermination through 

the development of the socialist world system.”. JESSOP, Bob.  The Capitalist State. Oxford: Martin Robertson 

& Company, 1982. p. 32. 
159

 Para Hirsch “O estado é o centro da regulação, na medida em que se encontra em seu cenário institucional a 

concentração das relações sociais de  poder e de classe, nas quais os compromissos sociais estão codificados e 

vigorosamente estabilizados. Este não é, entretanto, um autor autônomo, mas um campo no qual as relações de 

classe se materializam institucionalmente. A estrutura concreta do Estado e seu modo de funcionamento são 

elementos constitutivos do modo de acumulação e regulação, historicamente correspondente, e se transforma 

com estes. Toda a sociedade capitalista requer uma rede social normativa institucionalizada, capaz de 

coordernar as condições da acumulação de capital com as estratégias e as ações divergentes de indivíduos, 

http://www.marxists.org/portugues/lenin/1917/08/estadoerevolucao/cap1.htm#i1
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    Da divisão acima indicada, é que trataremos abaixo a polêmica da 

dinâmica da composição orgânica do capital no entorno da teoria crítica do valor e seus 

reflexos na forma jurídica e na forma política estatal.  

 

 

II.4.1.  A LQTTL e a teoria do capitalismo monopolista de Estado  

 

 

    A teoria do capitalismo de Estado (stamocap) parte da releitura de um 

aspecto das tendências apontadas por Marx frente a queda tendencial da taxa de lucro como 

também da leitura da obra de Lenin acerca do papel do Estado para os capitalistas. Neste 

sentido, o debate de então acerca do Estado enquanto instrumento das classes dominantes 

perpassava uma compreensão de que, enquanto na fase inicial do capitalismo, o Estado tinha 

como prerrogativa à garantia do laissez-faire, dados os movimentos cíclicos do modo de 

produção capitalista, o fenômeno concreto verificado – notadamente a partir da década de 50 

– denotava a concentração dos meios de produção em monopólios e/ou oligopólios 

empresariais que passaram a ser protegidos pelo Estado.  

 

    Das discussões havidas no entorno do stamocap pela teoria crítica do 

valor, o argumento lenilista é reforçado ante o preludio da crise do modo fordista de produção 

que culminaria em sua decorracada ao longo da década de 70. Na teoria crítica do valor, a 

teoria do stamocap é designada meramente como capitalismo monopolista, e tem na obra de 

Sweezy e Baran um de seus maiores expoentes. Baseado tanto na dificuldade da comprovação 

empírica da LQTTL apontada por Gilman
160

 (que ao analisar as taxas de lucro dos Estados 

capitalistas ao longo da primeira metade do século XX não verifica a queda da lucratividade), 

como pelo fenômeno da globalização e da concentração dos meios de produção, Sweezy e 

                                                                                                                                                                                     
grupos e classes em competição e conflito entre si. O desenvolvimento de um modo institucional de regulação 

não pode, entretanto, ser derivado funcionalmente, das condições econômicas do processo de valorização do 

capital. Mais propriamente, tal desenvolvimento decorre dos movimentos sociais, das lutas, dos conflitos e, 

dessa maneira, das formas sociais emergentes, das estruturas de compromisso, das instituições e atitudes 

normativas. A estabilidade de uma formação histórica do capitalismo pressupõe a geração de um 

correspondente e reciprocamente estável modo de acumulação e de regulação. Esses modos, contudo, não 

existem em correspondência funcional um com o outro. Preferivelmente, estes constituem uma relação de 

articulação, ou seja, sua emergência segue suas próprias condições e regularidades.”. HIRSCH, Joachim. 

Globalização e mudança social: o conceito da teoria materialista do Estado e a Teoria da Regulação. 

Ensaios FEE. Porto Alegre: vol. 19, 1988. p. 13. 
160

 GILLMAN op. cit.  
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Baran argumentam que a composição orgânica do capital poderia aumentar continuamente, 

porém a queda da taxa de lucro decorreria meramente de um excedente de produção
161

. 

Somente com a concentração dos meios de produção se permitiria a manutenção da 

lucratividade correspondendo a um certo estágio do capitalismo em si, não significando dizer 

que no capitalismo há elementos que os tornem monopolistas. A tendência do acumulo do 

capital tende a esgarçar, na concretude das relações sociais, a livre concorrência em si mesmo, 

o que se justifica, dada a releitura dos fundamentos da LQTTL de então, enquanto não se 

torna possível, por qualquer modo, retomar a produção da mais-valia pela exploração do 

trabalho vivo.   

 

   A substituição do capitalismo concorrencial para o capitalismo 

monopolista, nesta corrente teórica, decorre do resultado das leis econômicas capitalistas – 

notadamente como reflexo da LQTTL mas esta tomada pela lei de acumulação capitalista – e 

enseja uma modificação na ação estatal a fim de, por sua intervenção direta na economia, 

garantir os interesses dos monopólios empresariais enquanto resultado este natural do 

processo de livre concorrência. É nesse sentido que Sweezy e Baran, ao final da década de 50 

e inicio da década de 60, propõe uma nova teoria que superasse a teoria marxiana do capital 

baseada na livre concorrência
162

. 

 

    O fundamento da análise do capitalismo monopolista, porém, se 

encontra meramente na aparência das relações sociais que se revelam na superfície das 

relações mercantis da sociedade capitalista, a queda da lucratividade teria sua explicação 

meramente baseada em função a dinâmica do trabalho abstrato, ou seja, decorrentes 

meramente do valor de troca, sem observar a relação de trabalho concreto fonte primaz da 

mais-valia. O monopólio capitalista, para Sweezy encontra seu fundamento na equalização, 

                                                           
161

 Nesse sentido confira-se BARAN, Paul. A. A Economia Política do Desenvolvimento. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1972. p. 74-148. 
162

 “Acreditamos ser chegado o momento de remediar essa situação, de forma explicita, e na realidade, radical. 

Para seguirmos o exemplo dado por Marx, e usarmos plenamente seu poderoso método analítico, não nos 

podemos contentar com o modelo competitivo, emendado, que é usado na sua teoria econômica. Devemos 

reconhecer que a concorrência, forma predominante das relações mercantis na Grâ-Bretanha do século XIX, 

deixou de ocupar tal posição, não só ali como em todos os outros pontos do mundo capitalista. Hoje, a unidade 

econômica típica na sociedade capitalista não é a firma pequena que fabrica uma fração desprezível de uma 

produção homogênea, para um mercado anônimo, mas a empresa em grande escala, à qual cabe uma parcela 

significativa da produção de uma indústria, ou mesmo de várias industrias, capaz de controlar seus preços, o 

volume de sua produção e os tipos e volumes dos seus investimentos. A unidade típica, em outras palavras, tem 

os atributos que forma outrora considerados como exclusivos dos monopólios. É impossível, portanto, ignorar o 

monopólio ao construirmos nosso modelo de econômica, e continuar tratando a concorrência como o caso 

geral.”. SWEEZY e BARAN op. cit. p. 15/16. 
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entre o valor abstrato em si – tratados com maior rigor e profundidade no Livro I - e o lucro 

expressos nos preços mediados pelo capital, que são tratados com mais profundidade no Livro 

III. Sweezy pretende, portanto, uma nova compreensão da teoria critica do valor, ante a 

concentração e a centralização decorrentes da acumulação capitalista, como resultados 

inexoráveis do movimento do capital. Por isso Sweezy compreende que o capitalismo 

monopolista corresponde a um certo estágio do capitalismo em si, não significando dizer que 

no capitalismo há elementos que os tornem monopolistas
163

. 

 

    Por conseguinte, Swezzy afirma que o descenso da taxa de lucro não 

decorreria do aumento da composição orgânica do capital influenciada pela relação de 

concorrência pelo aumento do capital constante decorrente da quantidade de trabalho abstrato 

quantificado nos salários pagos que se mediam pelo parâmetro de equivalência geral que o 

capital assume, mas sim das leis de acumulação do capital
164

. A concorrência induziria ao 

capitalista o rearranjo dos modos de produção de modo a ampliar a produção de mercadorias, 

substituindo trabalho assalariado pelo rearranjo da organização do trabalho social e/ou pelo 

desenvolvimento tecnológico de máquinas para otimizar a produção, transformando o 

excedente de trabalho em trabalho improdutivo. Como resultado, tal implicaria na diminuição 

da razão entre capital constante e capital variável, e consequentemente o reestabelecimento da 

taxa de lucro e de sua acumulação. 

 

    O aumento da composição do valor do capital – expressão da 

composição orgânica do capital na superfície das relações de troca da forma de sociabilidade 

                                                           
163

 “Sabemos que um aspecto fundamental do processo de acumulação é a concentração e a centralização do 

capital. As quais, num certo estagio, provocam a transformação do capitalismo concorrencial em capitalismo 

monopolista. Mas a concentração e a centralização não para nesse estagio, tanto na teoria como a história nos 

ensinam que elas constituem uma parte integrante e inseparável do processo de acumulação no seu conjunto, e 

isto desde o principio ao fim. Portanto, não estamos a tratar de uma economia que contém elementos 

monopolísticos, mas sim com uma economia que se torna cada vez mais monopolizada. Ora isso cria tendências 

poderosas, ausentes no capitalismo concorrencial, que actuam em favor da alta das taxas de mais-valia e de 

acumulação (no que diz respeito a esta ultima, isso não se deve apenas à alta da taxa de mais-valia, mas 

também à concentração de mais-valia em unidades cada vez maiores). Essas tendências actuam, evidentemente, 

ao mesmo tempo que outras de caráter social e tecnológico e, portanto, não se pode dizer a priori qual destas 

tendências, ou qual das combinações de tendência predominará.”. SWEEZY e COGOY. op. cit. p. 49. 
164

 “Isso não significa a ausência de tendência de queda da taxa do lucro. Não só Marx mas também os teóricos 

clássicos e modernos consideraram a tendência decrescente da taxa de lucro uma característica básica do 

capitalismo. O que estou procurando mostra é a impossibilidade de evidenciar uma tendência decrescente da 

taxa de lucro indicando-se a análise pela crescente composição orgânica do capital. Uma vez que se 

compreenda, porém, que a crescente composição orgânica do capital é em si apenas um elo numa cadeia causal 

de influências que agem sobre a taxa de lucro, o aparente dilema desaparece. Atrás da composição orgânica do 

capital está o processo de acumulação de capital, e é aqui que devemos procurar as forças que tendem a reduzir 

a taxa de lucro.”. SWEEZY, Paul M. Teoria do Desenvolvimento Capitalista: princípios de economia 

política marxista. São Paulo: Abril Cultural, 1983. p. 91. 
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capitalista – resultaria de uma mera razão matemática entre o custo capital necessário ao 

pagamento de salários frente ao custo do capital necessário para a aquisição de máquinas e 

tecnologias que aumentem a produção. Seria esta a relação causal que induziria ao monopólio 

capitalista, de modo a se equilibrar e se controlar os preços em função do valor agregado pelas 

novas tecnologias empregadas
165

 e, por conseguinte, manter a lucratividade. A consequência 

inexorável, com base em tais premissas, levariam ao excedente da produtividade e deste 

excedente que decorreria uma queda na acumulação de capital
166

.  

 

    A propósito da teoria do capitalismo monopolista, houve grande debate 

entre Sweezy com Cogoy e Yaffe, que no mesmo período histórico, buscaram tratar de nova 

base teoria para as crises do capitalismo, porém ainda sem ter em vista o desenvolvimento 

adequado da teoria da derivação e da teoria da regulação. Para eles, a teoria do capitalismo 

monopolista de Sweezy consistia num distanciamento da teoria marxista do valor, pois, para 

esta, a mais-valia reside na exploração do trabalho concreto pelo capital. Eis que o lucro se 

realizaria pela competição a partir da concorrência entre agentes de produção isolados, 

atomizados, onde na concorrência residiria o passo inicial para toda a dinâmica das relações 

capitalistas de produção.  

 

    Na aparência das relações sociais capitalistas, o risco de realizar a 

lucratividade é meramente do capitalista que assume uma obrigação para com o trabalhador 

de lhe pagar uma determinada quantia de capital em troca de uma determinada quantia de 

horas de trabalho por um determinado período de tempo. Segundo a teoria do capitalismo 

monopolista, na composição do valor do capital, o trabalho assalariado é assumido enquanto 

capital constante, sendo o capital variável o excedente decorrente das técnicas de produção 

detidas pelo capitalista. Pois quanto menor o tempo socialmente necessário para a produção, a 

razão entre capital constante e capital variável terá como resultado uma maior lucratividade 

acumulada na forma de capital. Porém a limitação apontada por Cogoy na teoria de Sweezy 

reside na não compreensão de que o capitalismo é um processo continuado de reprodução do 

capital que, permanentemente, obriga o capitalista “a mobilizar tendências contrárias, no seu 

                                                           
165

 “Banida a competição de preços, os vendedores de uma determinada mercadoria, ou de seus sucedâneos, 

têm interesse em fazer com que o preço ou preços sejam estabelecidos de molde a maximizar os lucros do grupo 

como um todo. Podem lutar pela divisão desses lucros, mas nenhum deles pode desejar que o total em relação 

ao que se trava a luta seja menor e não maior. (...) Se a maximização dos lucros do grupo constitui o conteúdo 

do processo de preços no regime do capitalismo monopolista, sua forma pode diferir amplamente, segundo 

condições históricas e especificas.” Ibidem p. 67. 
166

 Ibidem p. 60-83. 
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esforço de manter a composição orgânica do capital a um nível aceitável, do ponto de vista 

da estabilidade do lucro.”
167

. 

 

    Na análise de Cogoy, as crises do capitalismo tem na queda da taxa de 

lucro sua principal expressão, especialmente pela tendência constante da desvalorização do 

valor
168

. O desenvolvimento tecnológico é o fator que, impulsionado pela concorrência das 

relações mercantis
169

, permite uma readequação da composição do valor do capital, 

permitindo a possibilidade da realização da acumulação de capital na forma de lucros.  

 

“O impulso da inovação tecnológica dentro da empresa é sempre no sentido 

de economizar o tempo de trabalho socialmente necessário. E, em condições 

de escassez de mão de obra ou luta de classes exacerbada, há todos os 

incentivos para os capitalistas individuais economizarem na força de trabalho 

que empregam. O incentivo paralelo para os capitalistas individuais buscarem 

economias no emprego de capital constante é, em contraste, muito mais fraco 

Os processos reais que regulam a mudança tecnológica no capitalismo são, na 

verdade, sistematicamente inclinados para a economia de capital variável, em 

oposição ao capital constante.”
170

. 

 

    Se considerarmos o tempo histórico em que foi construída a teoria do 

capitalismo monopolista, poder-se-ia até mesmo se justificar suas conclusões finalísticas na 

ênfase do processo de concentração, pois anunciavam uma tendência específica do período 

final do modo de produção e acumulação fordista. Porém seu equívoco maior se mostrou ao 

não compreender a metamorfose que a forma-valor implica na organização do trabalho social 

pela sobredeterminação das contradições da forma-valor a partir das contratendências 

simultâneas à tendência da queda da taxa de lucratividade, que determinam uma constante 

inovação tanto na produção da mais-valia quanto, e principalmente, no rearranjo das formas 
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 SWEEZY e COGOY. op. cit. p. 76. 
168

 Ibidem p. 77/80 e 87. 
169

 Conforme afirma BELUZZO criticando os fundamentos da teoria do capitalismo monopolista: “Se estivesse 

atento para esse ponto, alias crucial, teria dado conta de que o mesmo processo que engendra o barateamento 

dos elementos do capital constante promove, ao mesmo tempo, o aumento da massa e da variedade de valores 

de uso em que se materializa o mesmo valor de troca e que constituem o substrato material, os elementos 

objetivos do capital, os objetos que forma diretamente o capital constante. E que isso se traduz, 

simultaneamente, no crescimento da massa de capitais, assim como, numa ulterior aceleração do processo de 

desenvolvimento da capacidade produtiva do trabalho, e, consequentemente, na redução, ainda maior, do tempo 

de trabalho socialmente necessário em todos os setores da economia capitalista. Por isso, a lei do declínio da 

taxa de lucro só se manifesta como tendência de um processo contraditório, ou seja, como expressão da 

contradição em processo.”. op. cit. p. 105. 
170

 HARVEY, op. cit. p. 256. 
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políticas e jurídicas que a conformam
171

. De todo modo, o que se pode extrair, ainda que 

suscintamente, da obra de Sweezy é que as leis econômicas estabelecidas no O Capital são 

leis que expressam tendências e que se articulam entre si tanto em seu nível abstrato, quanto 

em seu nível concreto. Nesta toada, Cogoy arremata sua crítica à teoria do capitalismo 

monopolista afirmando que as leis da acumulação e da queda da taxa de lucro devem ser 

tomadas simultaneamente, porém em sentido oposto: 

 

“A correlação marxiana entre a teoria da acumulação e teoria da crise 

implica e impõe que se tenha de distinguir, muito estritamente, entre 

tendências que actuam em sentido oposto e desvalorização cíclica. Mais 

precisamente, é necessário estabelecer a diferença entre os fatores que, pelas 

forças do próprio capital, reduzem a composição orgânica (tais como 

tecnologias, baixa de preço do valor do capital constante) e a destruição do 

valor do capital.”
172

.  

 

    O capitalismo monopolista de Sweezy reflete, de forma limitada do 

ponto de vista da dialética materialista, uma das contradições da LQTTL apontadas por Marx 

que se opera pela articulação da lei de acumulação da mais-valia frente e que, 

significativamente, contradiz a máxima da economia liberal de Smith e Ricardo acerca da 

livre concorrência. Eis que Marx tratou desse assunto ao analisar as contradições da LQTTL e 

suas contratendências. Para ele, de fato, o monopólio é um dos resultados possíveis pela 

queda da taxa de lucratividade
173

. Mas ao contrário da conclusão da teoria do capitalismo 

                                                           
171

 Nesse sentido, BOYER faz a seguinte observação: “De fato, o marxismo ortodoxo várias vezes sucumbiu ‘a 

tentação de achar que Marx havia definitivamente estabelecido as leis que regiam a dinâmica longa do 

capitalismo. Desta forma, seus sucessores procuraram mostrar o acirramento tendencial das crises do 

capitalismo, principalmente em função do próprio aprofundamento da relação capital/trabalho e da queda da 

taxa de lucro dai decorrente. É verdade que a análise dialética recoloca rapidamente em cena os fatos que 

impedem a plena expressão desta lei. Porém, o perigo é exatamente o de justapor, de um lado, uma teoria tida 

como completa e acabada, infalsificável segundo Popper, e, de outro, um certo ecletismo empírico que 

permitisse interpretar qualquer momento histórico ou episódio conjuntural. Esta crítica se volta, 

particularmente, para as diversas variantes do capitalismo monopolista de Estado quando, elas mesmas, tentam 

periodizar a história do capitalismo a partir das formas de concorrência.” BOYER, Robert. A teoria da 

regulação: uma análise crítica. São Paulo: Nobel, 1990. p. 36. 
172

 SWEEZY e COGOY. op. cit. p. 88. 
173

 “O processo capitalista de produção, na essência, é ao mesmo tempo processo de acumulação. (...) A própria 

acumulação – e concentração que ela implica – é meio material de aumentar a produtividade. Nesse acréscimo 

dos meios de produção se inclui o crescimento da população trabalhadora, a formação de população adequada 

ao capital excedente e que até exceda sempre de modo geral suas necessidades, em suma, uma superpopulação 

de trabalhadores. Excesso momentâneo de capital em relação à população obreira que comanda teria duplo 

efeito. De um lado, aumentaria progressivamente a população trabalhadora, elevando os salários, por 

conseguinte suavizando as condições que destroem, dizimam os filhos dos trabalhadores e facilitando os 

casamentos; por outro lado, com o emprego dos métodos que produzem a mais-valia relativa geraria com 

rapidez ainda maior superpopulação relativa, artificial, que por sua vez é o viveiro onde realmente se procria 

gente de maneira rápida, pois na produção capitalista a miséria produz população. Da natureza de acumulação 

capitalista – que é apenas um aspecto do processo de produção capitalista – infere-se, evidentemente, que a 
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monopolista está não pode ser compreendida como o corolário inexorável na forma de 

sociabilidade capitalista decorrente da tendência da queda da lucratividade na qual residiria a 

superação do capitalismo pelo socialismo. 

 

   Ainda na esteira dos debates da teoria do capitalismo monopolista, ao 

longo da década de 70, alguns autores teoria crítica do valor pretenderam construir uma nova 

teoria para as crises econômicas. Destes, destaca-se Castell tanto por sua peculiar leitura das 

crises do Estado de então, quanto por suas atuais posições que, muito embora até pretendam 

refutar sua análise anterior, ainda assim guardam estreita correlação com os efeitos da LQTTL 

sobre as crises do atual modo de produção pós-fordista. Partindo das análises empíricas de 

Gillman realizadas no final da década de 50 – na qual Sweezy também fundamentou sua 

desconsideração da importância da queda da taxa de lucro e sua prevalência por uma nova 

análise das leis de acumulação de um capitalismo monopolista pelo excedente da produção – 

Castells faz uma nova leitura da LQTTL como fundamento para uma teoria das crises 

econômicas do capitalismo. Para ele, a análise da LQTTL deve observar a composição 

orgânica do capital na medida dos valores decorrentes meramente da razão entre trabalho 

morto e trabalho vivo empregados nos meios de produção
174

.   

 

    Advertindo desde logo que lei da queda tendencial da taxa de lucro 

“explica os processos observados através de um conjunto de mediações intelectuais e não 

através da observação simplista ou direta de uma realidade que se ajusta mecanicamente às 

                                                                                                                                                                                     
massa acrescida dos meios de produção destinadas a converter-se em capital, encontra sempre um acréscimo 

correspondente, quando não excessivo, na população trabalhadora explorável. Ao progredir o processo de 

produção e de acumulação, cresce necessariamente também a massa de trabalho excedente de que o capital se 

apropria e pode se apropriar, e, por conseguinte, a massa absoluta do lucro obtido pelo capital da sociedade.”. 

O Capital, Livro 3, Vol. 4. op. cit., p. 289/290. 
174

 “O especifico do pensamento marxista é a relação entre o descenso da taxa de lucro e a dinâmica da 

acumulação capitalista. Por que a taxa média de lucro tem que, necessariamente, cair a longo prazo? Porque – 

disse Marx – o resultado do processo de acumulação de capital é o aumento da composição orgânica do capital. 

Esta última é a relação que existe entre o valor (ou seja, a quantidade de trabalho social) utilizado na produção 

de meios de produção, matérias-primas e outros objetos de trabalho (ou seja, o capital constante) e o valor 

utilizado para a reprodução da força de trabalho empregada no processo de produção (ou seja, o capital 

variável). Frequentemente, Marx define a composição orgânica do capital como a relação entre o ‘trabalho 

morto’ (máquina, edifícios, matérias-primas, etc) e o ‘trabalho vivo’ (os operários). É importante levar em 

conta que esta relação está definida em termos de valor, e tem que distinguir-se claramente da composição 

técnica do capital, ou seja, da relação entre os meios de produção físicos e a massa de operários que participam 

do processo de produção dirigido pelo capital. A tendência a que a composição orgânica do capital aumente 

com o processo de acumulação capitalista, provoca uma tendência ao descenso da taxa de lucro, porque o 

‘trabalho vivo’, única fonte de valor, tende a ser substituído pelo ‘trabalho morto’, que somente transmite às 

mercadorias a mesma quantidade de valor já incorporada nos meios de produção.”. CASTELLS, Manuel. 

Teoria Marxista das Crises Econômicas e as Transformações do Capitalismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1979. p. 26/27. 
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relações formais definidas na teoria”
175

; em sua peculiar leitura já mais próxima da 

contemporânea corrente da teoria crítica do valor, desde a abertura de sua análise, Castells 

afirma que “o descenso da taxa de lucro origina um excedente de capital, porque o 

crescimento do capital acumulado, graças a crescente extração da mais-valia, encontra cada 

vez menos possibilidades de investimento que conduzam a uma rentabilidade adequada.”
176

. 

Tal paradoxo teria como reflexo um menor investimento produtivo, gerando um ciclo de 

queda de salários, afetando a circulação mercantil em si e, consequentemente, a realização de 

lucros.  

 

    O pressuposto da análise de Castell reside no fato de que a 

superprodução de um determinado modo de produção leva a uma situação de desvalorização 

das mercadorias produzidas pelo aumento da composição orgânica do capital a partir da 

relação de salários que enseja um processo de quebra no circuito de vendas das mercadorias 

produzidas
177

. Na leitura feita por Castell como base para sua proposta de uma teoria de crises 

do capital, a correlação entre a lei da queda tendencial da taxa de lucro com o aumento da 

composição orgânica do capital, se dá numa relação direta de quanto maior o trabalho morto 

e/ou improdutivo, maior o capital constante a ser empregado e, consequentemente, menor a 

produção da mais-valia. Pois se a produção da mais-valia se funda pela exploração do 

trabalho, quanto mais trabalho empregado no meio de produção, menor a mais-valia.  

 

    Todavia, se a teoria do capitalismo monopolista, ao repropor uma 

construção teórica da teoria crítica do valor e especificamente da LQTTL, pela análise da 

queda taxa de lucro decorrente do aumento da composição orgânica do valor nas relações de 

concorrência, a teoria das crises econômicas proposta por Castells limita sua análise da 

LQTTL meramente à relação do trabalho vivo e produtivo em si e sua relação com a 

composição orgânica do valor, sem porém observar as oposições e antinomias inerentes à 

                                                           
175

 Ibidem. p. 65. 
176

 Ibidem. p. 25. 
177

 “Disto deriva um descenso do investimento produtivo que provoca uma diminuição de emprego e a 

consequente redução dos salários pagos pelo capital. Ao diminuir os salários, cai, paralelamente a procura, 

provocando uma crise na venda das mercadorias previamente armazenadas. Produz-se, assim, uma crise de 

superprodução, já que a capacidade produtiva não pode ser absorvida pela procura solvente existente, 

resultado das restrições à procura derivadas do descenso dos investimentos. A incapacidade para realizar suas 

mercadorias faz com que o capital detenha sua produção, generalizando-se a paralização e a depressão dos 

mercados. Dado que a produção capitalista somente está interessada na criação de valores de uso na medida 

em que sejam o suporte do valor de troca, a economia somente se reativará quando a paralização em massa 

originar salários muito baixos, quando a falência de muitas empresas tiver desvalorizado o capital fixo e 

quando o Estado intervier ou se produzir um acontecimento inesperado (uma guerra por exemplo) que 

incremente substancialmente os mercados e permita o investimento rentável de capital.”. Ibidem p. 25/26. 
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LQTTL. Pois conforme já apresentamos, a análise da economia política não pode se pautar 

por meras manifestações das especificidades em que se organizam e se articulam um dado 

modo de circulação de mercadorias. Claro é que a materialização da mais-valia se dá pela 

lucratividade havida no processo de circulação, sendo a mercadoria a forma pela qual a mais-

valia é realizada por sua circulação.  

 

    Conforme veremos, para a compreensão das crises da sociedade 

capitalista com supedâneo nas categorias inerentes à lei da tendência da queda da taxa de 

lucro, segundo a lição marxiana, há que observar tanto a massa de mais-valia produzida pelo 

trabalho concreto, quanto a taxa de mais-valia observável na relação do trabalho abstrato. 

Desta oposição, é possível aplicar uma dada metodologia de análise das crises cíclicas havidas 

ao longo do processo histórico da sociedade capitalista. Uma crise de realização de lucro pela 

circulação mercantil não significa uma crise de produção de mais-valia sendo seu oposto 

verdadeiro. Esta é rearticulada por processos de concentração ou desconcentração que 

reestabelecem a circulação das mercadorias causando impactos meramente aos atores a ele 

inerentes, não à totalidade das relações sociais. A análise das crises conjunturais de um modo 

de produção se originam pela diminuição em si da mais-valia extraída sobre o trabalho vivo 

do conjunto do trabalho social. 

 

    A crítica ao capitalismo monopolista, portanto, deve-se a sua limitada 

compreensão do Estado e do direito enquanto instrumentos necessários para a dominação da 

burguesia, quanto ao resultado de um determinado ciclo do capitalismo, sem considerar seus 

movimentos cíclicos que, pela dinâmica e pelas contradições da forma-valor, denotam um 

constante processo de rearticulação do modo de produção capitalista voltado a reprodução do 

capital
178

. 

 

 

II.4.2. A teoria crítica do valor contemporânea e sua leitura da LQTTL  

 

                                                           
178

 Ou como argumenta BELUZZO “(...) Marx formulou a teoria da queda tendencial da taxa de lucro em 

estrita correlação com os movimentos cíclicos do capitalismo, como bem o afirma Mario Cogoy, em sua 

Resposta a Sweezy. Isto porque o próprio processo de acumulação, ao ampliar a massa de novos capitais, cujos 

elementos materiais são mais eficientes e mais baratos, determina, simultaneamente, a depreciação periódica do 

capital existente. A mesma lei que compele o capital a uma valorização progressiva acaba impondo a 

necessidade de sua desvalorização periódica, fenômeno que se exterioriza através de súbitas paralisações e 

crises do processo de produção.”. op. cit. p. 106. 
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    A par das discussões sobre o capitalismo monopolista, no final da 

década de 60 e inicio da década de 70 como resposta às crises do Estado de bem estar social 

na esteira da crise econômica iniciada na França e na Alemanha e que se perpetuaram ao 

longo da década de 70 até o “Consenso de Washington”
179

, ganha força a corrente teórica da 

teoria da derivação e da regulação
180

. E também nesse contexto, muito embora não se possa 

estabelecer uma vinculação direta, surge uma nova corrente teórica da crítica do valor. 

 

    Em resposta ao capitalismo monopolista, a teoria crítica do valor 

contemporânea se distancia da teoria do capitalismo monopolista ao compreender que não se 

deve tomar meramente a manifestação concreta da concentração de mercados e sua 

vinculação causal com a ação estatal que lhe garante. Por sua vez, a dinâmica do processo 

capitalista de produção denota uma constante alteração da composição orgânica do capital, 

cujos limites estão postos no esgotamento e na desvalorização cíclica do valor e dos meios de 

produção generalizado de um determinado modo de produção que se operam sob as condições 

da LQTTL num determinado período histórico.  

 

    Ao contrário da explicação dada pelo capitalismo monopolista – que 

parte da compreensão acerca da possibilidade de um aumento orgânico continuo do capital, 

porém cuja manifestação de baixa de lucro se dá pelas leis de acumulação do capital, 

especialmente pelo excedente de produção –  tanto a teoria da derivação quanto a teoria crítica 
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 Para CHOMSKY: “O Consenso [neoliberal] de Washington é um conjunto de princípios orientados para o 

mercado, traçados pelo governo dos Estados Unidos e pelas instituições financeiras internacionais que ele 

controla e por eles mesmos implementados de formas diversas – geralmente, nas sociedades mais vulneráveis, 

como rígidos programas de ajuste estrutural. Resumidamente, as suas regras básicas são: liberalização do 

mercado e do sistema financeiro, fixação dos preços pelo mercado (‘ajuste de preço’), fim da inflação 

(‘estabilidade macroeconomica’) e privatização. Os governos devem ‘ficar fora do caminho’ – portanto, 

também a população, se o governo for democrático – embora essa conclusão permaneça implícita.”. 

CHOMSKY, Noan. O Lucro ou as Pessoas. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. p. 21/22. 
180

 Muito embora trataremos do assunto no próximo capitulo, importante desde logo trazer à baila o objetivo da 

teoria da derivação. Nesse sentido, CALDAS, em recente tese de doutorado defendida na USP faz a seguinte 

ponderação: “O caminho adotado pela teoria da derivação partia da premissa de que era insuficiente relacionar 

o conteúdo da atividade estatal e do Direito com os interesses da classe dominante, ou ainda explicar as funções 

do Estado apenas a partir da luta de classes e predomínio de uma delas. Assim, o derivacionismo – rejeitando a 

concepção de Estado como um aparelho genérico de dominação de classe – partia da análise da natureza das 

relações de produção capitalista, mais precisamente, do estudo das categorias econômicas de Marx – utilizadas 

para explicar o capitalismo – derivando destas o Estado, e explicando sua forma política particular, ou seja, 

existente apenas nesse modo de produção. A teoria da derivação, portanto, procurava mostrar o Estado como 

algo próprio de um momento histórico, um ente dotado de características especificas a parti da modernidade, o 

que significava mostra-lo como decorrente das particularidades do processo de acumulação que constitui o 

modo de produção capitalista.”. CALDAS, Camilo Onoda Luiz. Teoria da derivação do Estado e do Direito. 

Tese de doutorado. São Paulo: FD/USP, 2013.   
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do valor contemporânea compreendem que a composição orgânica do capital deve ser tomada 

tanto na produção quanto na circulação, porém com bases distintas e opostas.  A afetação do 

desenvolvimento constante do modo de produção capitalista implica um determinado modo 

de produção e de acumulação do capital que tem sua regulação articulada pelo Estado e 

conformada pelo direito, mantidas as derivações peculiares da forma política pela forma-

valor, sem que isso implique numa derivação direta de um setor econômico na regulação 

estatal. 

 

“Cada formação histórica capitalista adquire sua estabilidade transitória 

através da conformação de um modo de acumulação compatível com o modo 

de regulação. Dessa maneira resulta um modo socialmente determinado de 

desenvolvimento, sempre caracterizado por regularidades e leis próprias. É 

preciso sublinhar que o regime de acumulação e o modo de regulação não se 

encontram em uma relação de causalidade simples. Eles não são deriváveis 

um do outro. Um regime de acumulação não necessariamente dá origem a um 

modo de regulação nem o contrário. Mas um regime de acumulação estável só 

pode formar-se quando se impõe simultaneamente um contexto de regulação 

correspondente. . Ambos devem ser vistos como resultado de confrontações e 

lutas sociais em diferentes planos da sociedade, cujo desenlace não pode ser 

pré-determinado objetivamente, mas depende da força, das estratégias e das 

conquistas dos atores em jogo. Dessa forma, é possível uma configuração de 

diferentes regimes de acumulação e de modos de regulação. Regimes de 

acumulação e modos de regulação não se encontram em uma relação causal 

ou funcional, mas em uma relação de articulação. Eles devem ser 

considerados como o nexo entre complexos contextos de ação e práticas 

relativamente independentes.”.
181

.  

 

    O salto qualitativo na compreensão da teoria crítica do valor 

contemporânea frente à teoria do capitalismo monopolista se baseia na estrita leitura da teoria 

marxiana, observando as precauções metodológicas feitas por Marx quanto ao processo do 

modo de produção capitalista e as oposições que nele se operam
182

. Enquanto a teoria do 
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 HIRSCH. op. cit. p. 108. 
182

 “Se as causas que fazem cair a taxa de lucro são as mesmas que favorecem a acumulação, isto é, a formação 

de capita adicional, e se cada capital adicional mobiliza trabalho adicional e produz mais-valia adicional; se, 

além disso, a simples queda da taxa de lucro envolve a circunstância de o capital constante ter crescido, e, por 

conseguinte, todo o capital antigo, cessa de ser misterioso nesse processo. (...) Tudo na concorrência e, por 

conseguinte, na consciência dos seus agentes se configuraria invertido, e o mesmo se dá com esta lei, com esta 

conexão interna e necessária que existe entre duas coisas que na aparência são contraditórias. É claro que, nas 

proporções acima apresentadas, um capitalista que dispõe de grande capital realiza quantidade maior de lucro 

que um pequeno capitalista que parece obter lucros elevados. A observação mais superficial da concorrência 

revela ademais que, em certas circunstâncias, quando o capitalista mais forte que expandir-se no mercado, 

suplantar os menores, como nos tempos de crise, emprega esta prática: reduz a propósito a taxa de lucro, a fim 

de eliminar os mais débeis. Sobretudo o capital mercantil (...) põe à mostra fenômenos que fazem a queda do 

lucro aparecer como consequência da expansão do negócio e, portanto, do capital.”. O Capital, Livro 3, Vol. 4. 

op. cit., p. 296/297. 
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capitalismo monopolista se baseava meramente as relações exógenas do capital, o equívoco 

interpretativo da composição orgânica do capital se limitava a essa dimensão e, por esta 

limitação, poder-se-ia, até mesmo assumir que a queda da lucratividade decorria meramente 

de um excedente produtivo que rompesse com a taxa de mais-valia, tendo como 

contratendência a concentração dos meios produtivos para a manutenção de uma determinada 

taxa de lucratividade
183

 em um determinado estágio do desenvolvimento do modo capitalista 

de produção
184

.  

 

    Todavia, para a teoria crítica do valor contemporânea, a forma-valor se 

opera simultaneamente tanto na oposição entre trabalho concreto e trabalho abstrato, quanto 

também na oposição simultânea entre produção e circulação
185

. Ou seja, se endogenamente na 

produção do valor a composição orgânica do capital enquanto expressão da taxa de mais-valia 

é a razão entre o capital constante sobre o capital necessário mediada pela composição técnica 

do capital – donde se pode concluir que quanto maior a composição técnica do capital menor 

a taxa de mais-valia produzida –,  na dimensão exógena da composição do valor do capital se 

opera o exato oposto. Eis que a medição se faz não se vincula à massa de trabalho concreto, 

mas sim a quantidade de trabalho assalariado que se insere na produção. A solução para essa 

polêmica se configura numa distinção clara entre a composição orgânica do capital em termos 

de trabalho concreto e uma composição do valor do capital (CVC) enquanto expressão da 

composição orgânica do capital em termos de trabalho assalariado na exterioridade da 

circulação mercantil, que é tratada por Saad Filho da seguinte forma: 

 

“O uso da CTC, da COC e da CVC por Marx pode ocasionalmente parecer 

ambíguo, dado que tanto a COC como a CVC avaliam a CTC em termos de 

valor. Entretanto, esses conceitos têm significados e implicações bastante 

diferentes, e as mudanças terminológicas gradualmente adotadas por Marx 

provavelmente refletem sua crescente percepção da importância da 

                                                           
183

 “A redução da taxa de lucro comporta a necessidade de aumentar continuamente a produção de 

mercadorias para bloquear a queda da massa de lucro. É precisamente porque os ganhos de produtividade só 

aumentam a mais-valia indiretamente que é preciso fazer crescer continuamente essa produtividade. O mundo 

concreto, todo ele, vê-se assim consumido a pouco e pouco para que seja conservada a forma-valor.”. JAPPE. 

op. cit.  p. 139. 
184

 “Todavia – e dentro de determinados limites – o capital pode compensar a queda da taxa de lucro mediante 

o aumento da massa de lucro (...) A taxa de lucro evolui em relação inversa ao valor do capital, mas o lucro 

total evolui em relação direta com ele. Esta tese é verdadeira apenas para um estágio restrito do 

desenvolvimento da força produtiva do capital ou do trabalho.”. RODOLSKY. op. cit.  p. 318. 
185

 “Historicamente o capital desenvolveu-se na esfera da circulação para depois tomar conta da produção: no 

capitalismo, porém, o capital nasce exclusivamente na produção. O capital que parece nascer na circulação 

(lucro comercial, juro monetário) é somente uma dedução feita a partir do lucro realizado na produção.”. 

JAPPE, op. cit. p. 86. 
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composição do capital para a análise da acumulação, a transformação de 

valores em preços de produção, a tendência decrescente da taxa de lucro, os 

diferentes tipos de renda da terra e assim por diante. De forma mais geral, 

elas ajudam a esclarecer o impacto da acumulação na reprodução do capital 

social. Mudanças tecnológicas constantes elevam a CTC, a COC e o valor 

total dos insumos a serem processados. Ao mesmo tempo, o valor do produto, 

os preços dos futuros insumos e a CVC tendem a cair. A forma do processo 

real de ajuste – especialmente para grandes unidades do capital fixo – é 

crucial para o processo de acumulação, porque a desvalorização repentina de 

grandes massas de capital pode gerar distúrbios financeiros e crises.”.
186

.  

 

    É nesse sentido que a nova teoria crítica do valor, especialmente pelos 

estudos desenvolvidos desde a década de 70 por Harris, Fine, Foley e Saad Filho se revelam 

de grande importância no atual debate da LQTTL. Pois para tais autores, para além da 

variável entre trabalho vivo e trabalho morto, a composição orgânica do capital enquanto 

expressão da razão do capital constante e do capital variável empregado nos meios de 

produção, a composição técnica do capital permite compreender a taxa de mais-valia em 

razão da massa dos meios de produção por um determinado período de tempo, enquanto a 

composição do valor do capital consiste na medida da taxa de mais-valia na razão do capital 

pelo consumo de trabalho assalariado.  

 

    A composição orgânica do capital, portanto, reflete a taxa de mais-valia 

havida ao longo dos ciclos de produção, pela razão entre capital constante e capital variável 

que, no bojo da teoria crítica do valor, é a expressão do trabalho excedente explorado. Por sua 

vez, a composição técnica do capital, medindo a taxa de mais-valia relativa produzida pelo 

desenvolvimento tecnológico dos meios de produção mede a massa de conjuntos materiais 

consumidos a cada ciclo de produção
187

. Se a mais-valia, em seu aspecto endógeno é a razão 

entre “a produtividade do trabalho é determinada pela massa de meios de produção que pode 
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 SAAD FILHO. op. cit. p. 131. 
187

 “A composição técnica (CTC) é a razão entre a massa dos meios de produção consumidos por período de 

produção (isto é, abstraindo-se do capital fixo) e a massa de bens de salário. É uma razão de quantidades 

físicas, materiais, e portanto, não mensurável por um único índice. A composição de valor (CVC) é uma 

expressão da mesma razão medida em termos dos valores correntes dos meios de produção e dos bens de 

salários consumidos. É, portanto, a razão entre o capital constante e o variável, C/V. Vejamos agora a 

composição orgânica (COC). Uma vez que esta é habitualmente expressada pela mesma razão C/V (...) o leitor 

poderia perguntar em que sentido a COC difere da CVC. A questão é que a composição técnica está, para 

Marx, aumentando sempre, com a acumulação e o emprego de técnicas mais produtivas. Esse aumento de 

produtividade modifica o valor unitário dos meios de produção e dos bens de salário; ambos são reduzidos, e 

isto pode ocorrer em proporções diferentes. Enquanto a CVC baseia-se nesses valores em constante alteração, a 

COC faz abstração dessas modificações. É na C/V que os elementos dos meios de produção e bens de salário 

são avaliados pelos seus ‘valores antigos’. Portanto, as modificações da COC são diretamente proporcionais às 

modificações na composição técnica, ao passo que as modificações na CVC não o são.” Ibidem. p. 58. 
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ser transformada em produtos finais em dado tempo de trabalho ou, alternativamente, pelo 

produto por hora” como interpreta Saad Filho
188

 dai decorre que “a CTC é a razão física 

entre a massa de insumos materiais (produtos do trabalho passado) e o trabalho vivo 

necessário para transformá-los no produto final”. A tendência da queda da mais-valia na 

produção se firma como consequência da relação do aumento da composição técnica do 

capital induz a um maior capital constante, como também o emprego de uma menor 

quantidade de tempo de trabalho vivo
189

 a ser empregado em função do implemento da 

maquinaria para a produção de mercadorias.  

 

    A produção de mercadorias baseada na mecanização da produção é a 

expressão maior da taxa de mais-valia relativa de que trata Marx no Livro 1 de “O Capital”. 

Conforme Saad Filho, muito embora na superfície das relações sociais capitalistas, o emprego 

da mecanização enseje implique num maior excedente de produção pela menor variação de 

tempo que uma determinada máquina necessite para a produção
190

, seu efeito na produção da 

taxa de mais-valia é o aumento da parte do capital constante exatamente por demandar menor 

tempo e menor massa de trabalho concreto explorado na produção. Para Marx: 

 

“Na superfície da sociedade burguesa, o salário do trabalhador aparece como 

preço do trabalho, determinada quantidade de dinheiro com que se paga 

determinada quantidade de trabalho. Nela se fala do valor do trabalho e 

chama-se sua expressão monetária de preço necessário ou natural. Fala-se 

também dos preços de mercado do trabalho, isto é, dos preços que oscilam 

abaixo e acima do preço necessário.  

Mas, o que é valor? Forma objetiva do trabalho social despendido para 

produzir uma mercadoria. E como medir a magnitude do valor de uma 

mercadoria? Pela magnitude de trabalho que ela contém.”
191

  .  
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 Ibidem. p. 122/123. 
189

 “O impulso da inovação tecnológica dentro da empresa é sempre no sentido de economizar o tempo de 

trabalho socialmente necessário. E, em condições de escassez de mão de obra ou luta de classes exacerbada, há 

todos os incentivos para os capitalistas individuais economizarem na força de trabalho que empregam. O 

incentivo paralelo para os capitalistas individuais buscarem economias no emprego de capital constante é, em 

contraste, muito mais fraco Os processos reais que regulam a mudança tecnológica no capitalismo são, na 

verdade, sistematicamente inclinados para a economia de capital variável, em oposição ao capital constante.”. 

HARVEY, op. cit. p. 256. 
190

 “This tendency toward ongoing increases in productivity is intrinsic to the expansion of relative surplus 

value, the form of the surplus adequate to capital. It is generated by the peculiar relationship between the value 

form of the surplus value and productivity. Within the framework of Marx´s presentation, this relationship 

illuminates retrospectively his argumentative intent in determining the magnitude of value in terms of abstract 

human labor time expenditure.”. Postone, op. cit. p. 310. 
191

 O Capital. Livro 1, Vol. 2. op. cit. p. 623 
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    De modo que, ao se produzir a mais-valia relativa pela mecanização da 

produção, não se produz valor passível de ser trocado, não obstante até mesmo o preço em 

capital da mercadoria tenda a cair.  

 

“A máquina produz mais-valia relativa diretamente, ao depreciar a força de 

trabalho; indiretamente, ao baratear as mercadorias que entram na 

reprodução dessa força e, ainda, em suas primeiras aplicações esporádicas, 

transformando em trabalho potenciado, de maior eficácia, o trabalho 

empregado, ficando o valor individual de seu produto inferior ao social e 

capacitando o capitalista a cobrir o valor diário da força de trabalho com 

menor porção de valor do produto diário. Nesse período de transição em que a 

produção mecanizada assume o aspecto de monopólio, os lucros são 

extraordinariamente altos, e o capitalista procura explorar ao máximo essa 

lua-de-mel, prolongando ao máximo possível o dia de trabalho. Quanto mais 

lucra, mais quer lucrar.  

Ao generalizar-se o uso da maquinaria no mesmo ramo de produção, cai o 

valor social do produto da máquina ao nível do valor individual, impondo-se a 

lei segundo a qual a mais-valia não deriva das forças de trabalho que o 

capitalista substitui com a máquina, mas das forças de trabalho nelas 

ocupadas. A mais-valia origina-se apenas da parte variável do capital, e vimos 

que a quantidade da mais-valia é determinada por dois fatores a taxa da mais-

valia e o numero de trabalhadores empregados ao mesmo tempo.”.
192

. 

 

   O decréscimo do trabalho vivo induz a uma constante rearticulação 

social no conteúdo inserido da forma-valor em que se organiza a forma de sociabilidade 

capitalista
193

. Pois na medida em que, a cada ciclo de reprodução há um decréscimo da 

mercadoria trabalho, as relações sociais capitalistas tendem a um desequilíbrio constante, 

induzindo, de modo inconsciente, a reprodução da desigualdade no relacionamento entre 

indivíduos à partir de seu trabalho social. Quanto menor o trabalho vivo
194

 efetivamente 
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 O Capital. Livro 1, Vol. 1. op. cit. p. 464. 
193

 Para FOLEY al fenômeno é recorrente e sistemático no modo de produção capitalista: “Capital accumulation 

proceeds, systematically altering methods of production. Marx argues that the net effect, after a considerable 

period of time, will be the transformation of methods of production that have much higher labor productivity and 

that use much larger quantities and somewhat large values, of nonlabor inputs. The dramatic increase in the 

productivity of labor permits much larger surplus labor times and hence much higher rates of surplus value. 

This is true, although Marx does not emphasize it, even if the real standard of living of workers rise in the 

process. These new methods of production will require much more nonlabor input for each input of labor input; 

consequently the proportion of capital outlays represented by wages will fall. Marx thought that at the end of a 

long period of accumulation the profile of parameters of the circuit of capital would change and the rate of 

exploitation e would be a good deal higher, the composition of capital outlays k much lower, and the markup, q 

= ek also lower.  The important point is Marx´s insistence that this pattern of change in production is not 

accidental, or random, but a systematic effect of capital accumulation itself, through its technical 

progressivity.”. FOLEY, Duncan K. Understandig Capital – Marx’s Economic Theory [S.I.]: Harvard 

College, 1986. p. 126/127. 
194

 “A taxa de lucro pode, sem dúvida, cair em virtude de outras causas de natureza temporária, mas ficou 

demonstrado que é a da essência do modo capitalista de produção, constituindo necessidade evidente, que, ao 
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empregado na produção, maior será a composição orgânica do capital e menor a mais-valia 

produzida ao longo do ciclo de reprodução do valor que se verifica por ocasião do consumo 

dos valores produzidos, mediados pela lógica da concorrência
195

 na concretude das relações 

de circulação mercantil.  

 

    De fato, como bem nota Foley, a equalização da lucratividade em sua 

concretude material se revela na equalização dos preços dos produtos por sua circulabilidade, 

porém a mais-valia em si não reside na relação capital X capital necessária à circulação. A 

mais-valia ainda reside no valor da exploração do trabalho na produção em função da razão 

entre o capital constante e o capital variável empregado. Todo o trabalho que não relacionado 

diretamente na produção, se estabelece, no limite, como mais-valia de modo indireto, na 

medida em que contribui para a materialização da mais-valia, ao longo do circuito rotativo do 

capital, o que enseja uma divisão da mais-valia por todo o seu circuito. Disso resulta numa 

rearticulação da divisão do trabalho
196

 em razão de sua instrumentalidade que decorre das 

diversas etapas que compõe o ciclo rotativo do capital como um todo, implicando numa 

ilusão
197

 de mais-valia, se se tomarmos a lucratividade materializada somente a partir de uma 

de suas etapas. 

 

“Marx insists on the social importance and relevance of value itself and its 

distribution. In fact, he often argues as if real use-values were important 

                                                                                                                                                                                     
desenvolver-se ele, a taxa média geral da mais-valia tenha de exprimir-se em taxa geral cadente de lucro. A 

massa de trabalho vivo empregado decresce sempre em relação à massa de trabalho materializado que põe em 

movimento, à massa dos meios de produção produtivamente consumidos, inferindo-se dai que a parte não paga 

do trabalho vivo, a qual se concretiza em mais-valia, deve continuamente decrescer em relação ao montante de 

valor do capital global empregado.”.  O Capital, Livro 3, Vol. 4. op. cit. p. 281/283. 
195

 “The OCC tends to rise over time because of the adoption of specifically capitalist methods of production, 

especially the use of machinery in the context of competition within sectors and the systematic attempt to extract 

relative surplus value. This tendency of the OCC to increase is the source of the law as such, whilst the 

formation of the VCC is associated with the counteracting tendencies (CTs) to the LTRPF. The interaction 

between the law and the CTs is an essential underlying aspect of the process of capital accumulation. (…) This 

implies that the LTRPF is not an empirical law in the narrowly predictive sense – it is, rather, an abstract law 

that does not give prospective indications about movements in the rate of profit. However, it provides the basis 

on which more complex and immediate economic phenomena can be studied by the inclusion of further logical 

and historical analysis”. FINE e SAAD. op. cit.  p 110. 
196

 “o aumento da divisão do trabalho e da especialização das empresas nas linhas de produção existentes 

proporciona um mecanismo mais poderoso de estabilização da composição de valor do capital.”. HARVEY. 

op. cit. p. 257. 
197

 “Despite the fact that the underlying determinants of the profitability of commercial capital are difference 

from those of productive capital, commercial capital still participates in the equalization of the rate of profit. To 

make a profit by buying and selling commodities, a commercial capitalist must tie up a certain amount of 

capital; and that capital will tend to command the average rate of profit. To the degree that a separate sector of 

commercial capital develops, competition among the commercial capitals will tend to narrow the degree of 

unequal exchange until the revenues of commercial capitals just suffice to cover the average rate of profit. This 

effect strengthens the illusion that capital itself, rather than labor, produces value.”. FOLEY,  op. cit. p. 118. 
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primarily as vehicles for the distribution of social labor time. What is central in 

Marx’s theory are the social relations into which people enter in order to feed, 

clothe, and house themselves, not the amount or quality of what they eat, wear, 

or inhabit. The value of labor-power divides value added between capitalists 

and workers. It makes good sense from the point of view of the labor theory of 

value to consider first what happens when the value of labor-power in response 

to changes in labor productivity are not automatic and involve substantial 

social and economic conflicts. For the value of labor-power to fall, money 

wages must fall or the value of money must decline.”
198

. 

 

    Trata-se do dilema, muito embora não consciente, que o modo de 

produção do capital impõe ao capitalista
199

. Muito embora a redução da composição orgânica 

do capital na produção implique uma maior quantidade de produtos produzidos, há um 

decréscimo de valor na mercadoria, em função da redução do trabalho vivo empregado na 

produção. A desvalorização do trabalho-mercadoria, a longo prazo, implica na redução da 

capacidade de manutenção do circuito de trocas mediado pela forma-dinheiro, seja pela 

superprodução de mercadorias seja pelo seu subconsumo, pois se a mercadoria trabalho deixa 

de ser empregada na produção do valor, seu reflexo é a incapacidade de haver um retorno de 

valor no processo de reprodução da mais-valia. Logo, a tendência, a longo prazo, é resultado 

sistêmico e sobredeterminado do processo de produção da mais-valia pela desvalorização do 

valor. O desenvolvimento das técnicas de produção, segundo Marx aponta desde suas obras 

de juventude, está na raiz do fenômeno da queda da acumulação de lucro, decorrência 

sistemática da queda da mais-valia inserida na mercadoria pelo trabalho abstrato necessário à 

sua produção, ou como afirma Foley: 

 

“The important point is Marx´s insistence that this pattern of change in 

production is not accidental, or random, but a systematic effect of capital 

accumulation itself, through its technical progressivity. (…) Marx thought of 

this whole collection of changes as aspects of a single inner tendency in 

capitalist development.”
200

.   

 

                                                           
198

 FINE e SAAD. op. cit. p. 136. 
199

 Conforme a leitura feita por FOLEY ao analisar a teoria crítica do valor marxiana: “Marx argues that each 

capitalist is in fact forced to innovate because the capitalists are in a prisoner’s dilemma situation with regard 

to each other. Any capitalist who forgoes a cost-reducing technical change will find himself at a competitive 

disvantage if and when his competitor make a new discovery. The pressure of competition makes it certain that 

capitalists will pursue and adopt cos-cutting innovations. But Marx says, the last stage of innovation is for all 

the competitor to adopt the new technique, thus forcing the price of the product down and eliminating the 

innovator’s super profit. Once this stage is complete, according to Marx, the rate of profit for the system as a 

whole may indeed be lower because the new technique involves more expensive nonlabor inputs.”. op. cit. p. 

131. 
200

 Ibidem p. 127. 
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    Conforme já discutido anteriormente, é nesse sentido que, segundo a 

contemporânea teoria crítica do valor, a tendência não pode ser compreendida, repise-se, 

como uma certeza, numa relação casuística aplicável de per si e diretamente a cada indivíduo 

inconsciente isolado. É um efeito que se impõe, sobredeterminadamente, pela progressão 

constante e continua das técnicas de produção que se sujeitam às induções mediadas na 

competição da circulação mercantil adstritas à lógica do valor.  

 

   Ao indicar uma relação direta da especificidade de um determinado 

modo de produção na razão do tempo necessário à reprodução do capital, a composição 

técnica do capital mede a massa de mais-valia inserida na produção a cada ciclo pelo conjunto 

de trabalho concreto inserido na produção
201

. Quanto maior o capital constante empregado 

menor será o capital variável e, consequentemente, menor será a taxa de mais-valia relativa 

produzida, muito embora seja possível uma maior produtividade de mercadorias postas à 

circulação do mercado pela exploração do trabalho social. A tendência da queda da taxa de 

lucro se expressa “não por explorar-se menos o trabalhador, e sim por empregar-se menos 

trabalho em relação ao capital aplicado.”
202

.  

   

    A base de tal análise resta sobre a quantidade de tempo de trabalho 

concreto inserido na produção, pois a medida da equivalência capitalista, como já vimos, é o 

tempo abstrato do trabalho e não a relação material concreta no produto do trabalho concreto 

empregado pelos trabalhadores. O efeito disso, muito embora não possa ser compreendido 

numa relação direta e causal
203

 mas sim articulada ao regime de acumulação e de regulação, 

resulta está na divergência entre a massa de trabalho concreto inserida na produção em 

contraposição a quantidade de capital constante expresso em valores de salário consumidos
204

. 

                                                           
201

 “Dado o caráter de indissociabilidade dos processos condensados na lei, ela incluí em si as 

contratendências. Mas se é assim, como definir a tendência, o movimento principal desses processos ou o pólo 

dominante dessas contradições? Marx indica a solução dessa questão ao afirmar que a taxa cadente de lucro é 

´da essência do modo capitalista de produção´ (Marx, 1974: 243). Em outras palavras, a tendência se distingue 

das contratendências por resultar daquilo que é o capital. A queda da taxa de lucro resulta da subsunção do 

trabalho ao capital, do domínio crescente do trabalho morto sobre o trabalho vivo, ou de forma mais 

abrangente, das coisas sobre as pessoas. Essa é a essência da sociedade capitalista identificada por Marx e é 

esta essência que resulta na queda tendencial da taxa de lucro”. AUGUSTO.  op. cit.  
202

 O Capital, Livro 3, Vol. 4. op. cit. p. 320. 
203

 Pois, na leitura de FOLEY: “Marx was never very explicit in admitting that a constant value of labor-power 

together with a rising productivity of labor implies a rising real wage. But there is certainly the possibility in 

real capital accumulation for the basic pattern of rising labor productivity, a rising rate of surplus value, a 

rising real wage, and a falling rate of profit that seems to be inherent in Marx’s analysis.”. op. cit. p. 134 
204

 “Marx deu de fato muita importância a essa redução. Trata-se de uma consequência da contradição mais 

visível do capitalismo: o capital tem sempre necessidade de absorver trabalho vivo, que é a única fonte de mais-

valia. Ao mesmo tempo, a concorrência leva inevitavelmente os capitalistas a substituir o trabalho pelo emprego 
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A composição do valor do capital, nesse sentido seria então resultado dessa expressão, pois 

sua medição se baseia na forma-dinheiro, fator de equivalência geral no qual concretamente 

se dá o capital na superfície das relações sociais, sem necessariamente refletir as variações de 

trabalho concreto havidos na produção da taxa de mais-valia.  

 

   Desta contradição, insista-se, resulta uma tendência de desvalorização 

constante e cíclica
205

 do trabalho concreto inserido num dado modo de produção, como 

também das e nas relações concretas entre indivíduos
206

. A tendência constante da ruptura do 

valor abstrato de equivalência geral em que repousa o dever ser abstrato de uma relação 

contratual, essência da forma jurídica decorrente da práxis burguesa. Melhor dizendo, se a 

relação de troca pressupõe uma relação de troca objetiva de mercadorias entre sujeitos de 

direito que expressam uma determinada quantidade de trabalho, se a ampliação das técnicas 

de produção ensejam a redução da necessidade de trabalho humano abstrato, tal situação 

                                                                                                                                                                                     
de capital fixo, ou seja, de máquinas, que permitem aumentar a produtividade de cada força de trabalho que 

empregue. A longo prazo, o capital investido, consiste numa percentagem sempre maior de capital fixo e cada 

vez menor de capital variável, despendido em salários. Marx chama esse fenômeno ‘o aumento da composição 

orgânica do capital’. Mas isto significa também que o lucro diminui, mesmo se o grau de exploração aumenta. 

Marx, ele mesmo, enumerou uma série de fatores que retardam esta tendência de diminuição, como a redução 

dos preços dos fatores do capital fixo. Contudo sublinha que a longo prazo essa diminuição acentuar-se-á cada 

vez mais, uma vez que a sua principal causa não é eliminável. Não é propriamente claro se Marx considerava 

este fenômeno como um limite interno absoluto que permitisse prever com segurança que um dia o capitalismo 

deixará de funcionar.”. JAPPE op. cit. p. 135/136. 
205

 “Neste contexto, a desvalorização do capital pode ser definida em termos da crescente produtividade 

associada à COC crescente, isto é, à lei da TDTL. Por outro lado, para que essa desvalorização ou redução de 

valores se expresse e se forme através da troca, o capital deve ser depreciado; isto é, a CVC formada e as 

tendências contrabalançadoras realizadas. Na medida em que a lei da TDTL e as tendências 

contrabalançadoras interagem sem embaraços, a desvalorização e a depreciação do capital são sinônimos. Mas 

é no ciclo de produção que esses dois aspectos não atuam em uníssono, e é particularmente na recessão que o 

capital é depreciado sem ser desvalorizado, e que o valor de troca do capital cai (o dinheiro se valoriza) sem 

uma redução correspondente nos valores. É  sobre essa depreciação que pode se basear uma renovada 

acumulação e centralização, à medida que capitais ociosos (por exemplo, falidos) são absorvidos pelos que 

sobrevivem no processo competitivo.”. FINE e HARRIS. op. cit. p. 79 
206

 Sob o ponto de vista da teoria da regulação, AGLIETTA argumenta que: “Rate of profit and mass of profit 

have entirely different meanings for theory, despite the close connection between them. (…) Now we have shown 

how capitalist production is founded on the transformation of conditions of production, whose origin is the 

creation of new means of production and the lowering of the value of those means that replace those that have 

been consumed. This mutation of productive forces is the material basis of labour productivity as a source of 

relative surplus value. But there is no reason why the pace of transformation of the productive forces should be 

adapted to the pace of replacement of fixed capital which satisfies the conservation of the value of constant 

capital. We are faced here with a contradiction in the most rigourous sense of this term. This is a real 

contradiction in the process of accumulation, for which there dos not exist any synthesis. On the one hand, as 

capitalism is a commodity-production society, the reproduction of the conditions of production implies 

conservation of the value of all commodities in exchange; on the other hand, as capitalism is based on the 

antagonism of the wage relation, it cannot reproduce its constitutive relation except by revolutionizing the 

conditions of production. A contradiction of this kind cannot endure; one of its terms must necessarily  destroy 

the other. (…) There results a devalorization of capital. (…) Defined as an internal characteristic of capital in 

general, desvalorization of capital is an essential process of modification of the value composition of capital, the 

important of which we have seen in the law of accumulation.”. AGLIETTA, Michel. A Theory of Capitalist 

Regulation – The US Experience. Londres: Verso, 2000.p. 103. 
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induz a uma constante ruptura na equivalência
207

 que pressupõe o circuito de trocas de 

mercadoria trabalho. Tal é a expressão da oposição entre trabalho concreto e trabalho abstrato 

tratada por Marx já no Volume 1 de o Capital, cuja verificação na superfície das relações 

sociais é extremamente dificultada pelas características inerentes nos diferentes setores 

produtivos. A esse respeito, Fine e Saad Filho, observam o seguinte: 

 

“In Volume 1 Marx also establishes the tendency for the productivity of labour 

to rise systematically under capitalism through raising the mass of means of 

production that is worked up into final commodities in a given labour time. 

This process is captured by the concept of the technical composition of capital 

(TCC). The TCC is the physical ratio between the material inputs used up and 

the living labour necessary to transform them into the output. Although Marx 

shows that the TCC tends to rise (this being the expression of the rising 

productivity of labour under capitalism), attempts to measure the TCC and its 

changes, or to contrast the technical composition of capitals in different 

sectors (e.g. agriculture and shipbuilding) face a severe problem: the TCC 

cannot be measured directly, because it is the ratio between a heterogeneous 

bundle of use values (the material inputs) and quantities of concrete labour 

spent in each firm or sector.”
208

.  

 

   O resultado de tal sistema operativo é a redução do valor de equidade 

da mercadoria trabalho entre os sujeitos de direito que se relacionam pelo trabalho abstrato 

assumido na forma-mercadoria, implicando na ruptura equivalência entre os sujeitos de 

direito que se relacionam no entorno da mercadoria, sem que isso implique no esgarçamento 

da forma jurídica e da forma política estatal
209

. 

 

   Se a competição que induz os indivíduos autômatos e inconscientes, 

sejam eles trabalhadores ou produtores, induz a produção de mais mercadoria e, 

aparentemente a curto prazo, mais lucro, na totalidade das relações sociais, ocorre a tendência 

à diminuição da produção da mais-valia pela desvalorização do equivalente de trabalho 

                                                           
207

 “A mercadoria que está na forma de valor relativo não pode ser ao mesmo tempo o equivalente e vice-versa: 

a mercadoria que exprime o seu próprio valor não pode ser a matéria para a expressão da outra mercadoria. 

Mas nesta forma simples ou acidental do valor, em que só estão presentes duas mercadorias, a relação é ainda 

susceptível de ser invertida. A equação exprime o facto de as duas mercadorias terem a mesma substância. O 

ser-valor de uma mercadoria encontra portanto a sua forma na forma natural, no valor de uso, de uma outra 

mercadoria.”. JAPPE, op. cit.  p. 29. 
208

 FINE, Ben e SAAD FILHO, Alfredo. Marx’s Capital. 4. ed. Londres: Pluto Press, 2004. p. 103. 
209

  Tal como afirma MASCARO, a forma política e a forma jurídica são corolários do processo de valorização 

do valor, resultantes de um processo de crises cíclicas decorrentes da LQTTL: “O padrão de análise da 

dinâmica do capitalismo deve ser pautado na crise como seu corolário necessário, compreendendo as eventuais 

estabilidades como excepcionais. A valorização do valor se desenvolve num processo submetido à lei da queda 

tendencial da taxa de lucro.”. op. cit. p. 126. 
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humano materializado na mercadoria. Interessante notar que a forma-mercadoria e a forma-

valor induzem, forçam, ao indivíduo isolado em competição constante, ao incremento 

constante das técnicas de produção, de modo a ampliar a produção de mercadorias
210

 e 

reestabelecer uma lucratividade aparente pela da ampliação da produção da mais-valia 

relativa.
211

 Tal processo sistemático de indução pela competição para a produção de 

mercadoria e de valor, nas palavras de Foley, ensejam o desenvolvimento constante das 

técnicas de produção a que o capitalista em si está sujeito na concretude das relações sociais 

de produção: 

 

 “Marx argues that each capitalist is in fact forced to innovate because the 

capitalists are in a prisoner´s dilemma situation with regard to each other. Any 

capitalist who forgoes a cost-reducing technical change will find himself at a 

competitive disadvantage if competition makes it certain that capitalists will 

pursue and adopt cost-cutting innovations. But, Marx says, the last stage of 

innovation is for all the competitor to adopt the new technique, thus forcing the 

price of the product down and eliminating the innovator´s super-profit. Once 

this stage is complete, according to Marx, the rate of profit for the system as a 

whole may indeed be lower because the new technique involves more expensive 

nonlabor inputs.”
212

. 

 

    Neste sentido, Foley fixa como parâmetro a divisão entre a 

comercialização dos produtos e a produção em si, compreendendo que para o produtor, o 

                                                           
210

 “O Continuo aumento da produtividade social do trabalho é um aspecto inerente ao modo de produção 

capitalista, que somente se reproduz ao longo da história graças a esse aspecto. Isso implica numa constante 

revolução tecnológica dos meios de produção necessária ao capitalismo, mas que engendra entretanto 

contradições interna ao próprio sistema, gerando as crises econômicas que marcam o desenvolvimento do 

capitalismo. Essa constante revolução tecnológica exerce influência em primeiro e principal lugar no capital 

constante e sobretudo no capital fixo. Sabendo-se que a relação entre o capital constante e o capital variável 

representa a composição orgânica do capital, pode-se dizer que esta vem aumentando progressivamente, 

considerando que o aumento do capital constante não encontra um aumento proporcional no capital variável, 

embora sabendo que em termos absolutos este também aumente. A lei da queda tendencial da taxa de lucro é a 

expressão econômica inexorável, do aumento da produtividade social do trabalho. É importante perceber que 

trata-se de uma tendência que pode não manifestar-se por longo tempo, como o próprio Marx o frisou.”  

CARIO, Silvio A. F., et. al. Discutindo a Tendência Declinante da Taxa de Lucro em Marx. in Revista 

Textos de Economia. Florianópolis: UFSC 1987. p. 33. 
211

 “The development of the social productivity of labour under capitalism, leads to a decrease of exchange-

value of commodities relative to their use-value, (they are produced with less expenditure of labour-time) 

together with an increase of the mass of use-values. The accompanying rise in the organic composition of capital 

means that the mass of the means of production grows faster than the mass of labour employed the from material 

side, and from the value side, constant capital grows faster than variable capital. However, due to the increasing 

productivity of labour the value-composition rises slower than the technical-composition. If the rate of 

exploitation, the proportion between surplus and necessary labour-time remained the same, the rise in the 

organic composition of capital would lead to a falling rate of profit since it is only the -variable part of capital 

that yield surplus-value, while the rate of profit is measured on total investments, i.e. constant and variable 

capital.”. YAFFE, David, op. cit.  
212

 FOLEY op. cit. p. 131. 
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investimento de capital constante na comercialização de seus produtos pode ensejar altos 

custos ou até mesmo se tornar inconveniente para toda a produção.  

 

“A producing capitalist could internalize the functions of commercial capital 

and sell the commodities it produces to their final consumers. But there are a 

variety of reasons why this may be costly or inconvenient. The producer may 

command considerable knowledge and skills concerning the production 

process, its technology, the mobilization of a productive labor force, and so on 

without knowing very much about markets and distribution. Thus it may be 

cheaper to sell the commodity to a middleman somewhat below its full value 

than to hold on to it until the final consumer buys it. (…) The important 

analytical consequence of this point of view of the profit of commercial capital 

are difference from the determinants of profitability of productive capital. If we 

analyze the profitability of productive capital we will be led to consider 

changes in  the productivity of labor, the organization of the production 

process, and the level of wages. If we analyze the profitability of commercial 

capital, we will find that it turns on the special knowledge or competitive 

position the commercial capital has in relation to the market.”.
213

 

 

   A crítica desta análise constitui a dificuldade de compreensão da 

totalidade do circuito de trocas, havendo nas análises econômicas ora uma prevalência de um 

determinado sentido do circuito de produção e circulação na rentabilidade geral, ou seja, na 

produção da mais-valia em si. Melhor dizendo, dependendo do ponto de partida de análise, 

haverá impactos sobre a totalidade das relações do circuito geral da mais-valia. Porém, para a 

dialética materialista, não há um determinado ponto de partida, e sim uma relação imbricada 

entre concreto e real que se opera simultaneamente. A implicação de um sobre o outro é 

indireta, por força da sobredeterminação entre os elementos nos quais a composição do capital 

em si se apresentam, que no modo de produção capitalista, tem como ponto de partida o 

aspecto comercial, ilusão
214

 na qual reside os equívocos das análises da economia tradicional, 

                                                           
213

 Ibidem p. 117. 
214

 “Dentro do processo produtivo, de todo o capital adiantado para a produção da mercadoria, apenas uma 

parte é consumida na produção, ficando a outra ainda em poder dos capitalistas através da distinção entre 

capital fixo e circulante. A mistificação do processo de valorização do capital se dá na medida em que essa 

distinção apenas permite que se demonstre a origem aparente do preço de custo, o qual nada tem a ver com a 

produção do valor por ser uma categoria ilusória. Essa distinção obscurece a existência da mais-valia que é 

acrescida a todo o capital após surgir como diferença entre o preço de venda e o preço de custo da mercadoria. 

Essa mais-valia se realiza não como trabalho não pago, mas como lucro proveniente igualmente de todas as 

partes do capital. O processo de obscurecimento da origem da mais-valia é acentuado no mercado. A 

mercadoria, quando encaminhada para a troca, pode ou não ser vendida pelo seu valor. Em caso afirmativo 

ficaria o valor se realizando na proporção em que foi produzido, e consequentemente o valor excedente. Caso 

seja a mercadoria vendida acima do valor em função de fatores de mercado como a concorrência, realiza-se um 

valor excedente maior do que o produzido. Já o limite mínimo em que pode ser vendida a mercadoria abaixo do 

seu valor é dado pelo preço de custo. Dessa forma, assume o processo de circulação mais especificamente a 

venda de mercadorias, a aparência de geradora de valor excedente, contribuindo para encobrir a verdadeira 

fonte de valor. Além do mais, apesar de ser gerado na produção, o fato de aparecer só na circulação quando se 
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ou seja a composição do valor do capital que enseja todo um processo de modificação da 

composição técnica do capital e da composição orgânica do capital.  

 

    Para resolver esse problema, e retornando ao inicio da análise da teoria 

crítica do valor contemporânea, Saad Filho afirma o capital deve ser considerado em sua 

totalidade, e não pelas partes de seu circuito, propondo uma solução para a problemática do 

valor da composição técnica do capital afirmando que seu valor, frente o modo de produção 

deve ser analisado a partir de seus valores iniciais, ao passo que na relação de concorrência, o 

valor da composição técnica do capital deve ser avaliado pelos seus valores finais. 

 

“Em um ambiente dinâmico, tanto a COC como a CVC de um capital que 

atravessa mudanças técnicas podem ser calculadas. Foi demonstrado acima 

que elas divergem porque a COC é uma avaliação ex ante do capital constante 

(fixo e circulante) tecnicamente necessário por hora de trabalho (pago e não 

pago), enquanto a CVC é a razão ex post entre o novo valor do capital 

constante (circulante) e o capital variável investido na última fase da 

produção. Portanto, a COC é medida no momento da produção, enquanto a 

CVC é determinada na circulação, ou seja, quando os trabalhos são 

normalizado, sincronizados e homogeneizados, os valores são determinados e 

as mercadorias entram na esfera da troca. Foi nesse contexto que Marx 

apresentou sua lei da tendência decrescente da taxa de lucro, na parte 3 de ‘O 

Capital’. O uso da CTC, da COC e da CVC por Marx pode ocasionalmente 

parecer ambíguo, dado que tanto a COC como a CVC avaliam a CTC em 

termos de valor. Entretanto, esses conceitos têm significados e implicações 

bastante diferentes, e as mudanças terminológicas gradualmente adotadas por 

Marx provavelmente refletem sua crescente percepção da importância da 

composição do capital para a análise da acumulação, a transformação de 

valores em perços de produção, a tendência decrescente da taxa de lucro, os 

diferentes tipos de renda da terra e assim por diante. De forma mais geral, 

elas ajudam a esclarecer o impacto da acumulação na reprodução do capital 

social. Mudanças tecnológicas constantes elevam a CTC, a COC e o valor 

total dos insumos a serem processado. Ao mesmo tempo, o valor do produto, 

os preços dos futuros insumos e a CVC tendem a cair. A forma do processo 

real de ajuste – especialmente para grandes unidades de capital fixo – é 

crucial para o processo de acumulação, porque a desvalorização repentina de 

grandes massas de capital pode gerar distúrbios financeiros e crises.”
215

.  

 

   Resumidamente, por esta leitura, enquanto a composição orgânica do 

capital reflete o aumento da composição técnica do capital, no momento da produção – ou 

seja na expectativa ex ante da produção da mais-valia – a composição do valor do capital 

                                                                                                                                                                                     
realiza, contribui para dissimular ainda a origem real do valor, que é na produção.”. CARIO, Silvio A. F., et. 

al. op. cit.  p. 25/26. 
215

 SAAD FILHO. op. cit. p. 130/131. 
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reflete o aumento da composição técnica do capital no momento da efetiva circulação – ou 

seja na realização da mais-valia ex post
216

. Isto não significa que a lei da queda tendencial da 

taxa de lucro não possa ser compreendida em função do antagonismo e da contradição 

estrutural do modo de produção capitalista, dada a tendência constante de implementação da 

composição técnica do capital e seu reflexo no aumento da composição orgânica do capital. O 

que Saad Filho quer dizer é que, não é pura e simplesmente o fato de que ocorra o aumento da 

composição orgânica do capital que efetivamente ocorrerá a LQTTL. Mas, em sua análise, a 

tendência da queda da taxa de lucro também será influenciada no entorno das rotações de 

circulação mercantil pela da produção em si, como também, por meio da transformação da 

composição do valor do capital em preços de custos
217

 e circulação. Os quais definirão a taxa 

de lucratividade e, portanto, a taxa de mais-valia dado um determinado modo produção, seu 

regime de acumulação e ainda, segundo suas contradições internas.  

     

    Dai decorre a dificuldade empírica e epistemológica da comprovação da 

tendência da queda da taxa de lucro. Pois as leis econômicas do capital, especialmente a 

LQTTL, são meras tendências que se sobredeterminam sobre as estruturas sociais em que se 

organizam um determinado modo de produção dado um determinado regime de acumulação 

do capital, na medida em que são “inibida por numerosas influências que atuam em sentido 
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 Neste sentido, WILLIAMS pondera que: “The ratio between constant and variable capital is the composition 

of capital. Suppose the working class succeeds through the class struggle in reducing the rate of surplus value. 

The value of variable capital will increase. Therefore, the ratio of constant to variable capital will decline. 

Similarly, if the capitalists succeed in driving the value of labor power down, the ratio of constant capital to 

variable will rise. This will represent an increase in the composition of capital. Such a rise in the composition of 

capital will lead to a rise in the rate of profit, while the converse will lead to a drop in the rate of profit. 

Therefore, a change in the composition of capital brought about by a change in the rate of surplus value will, all 

else remaining equal, bring about a change in the rate of profit in the opposite direction to a change in the 

composition of capital brought about by a change in the value of the constant capital. Because of these opposite 

effects on the rate of profit, Marx distinguished between (1) changes in the composition of capital brought about 

by changes in the rate of surplus value and (2) changes in the composition of capital caused by changes in the 

value of constant capital. He referred only to the latter changes as changes in the organic composition of 

capital. It is the changes in the organic composition of capital that are responsible for the tendency of the rate of 

profit to fall.”. WILLIAMS, Sam. Crisis Theories: Falling Rate of Profit. disponível em 

<http://critiqueofcrisistheory.wordpress.com/crisis-theories-falling-rate-of-profit/> acessado em 31/08/2013. 
217

 Pois como argumenta WINTERNITZ: “The long-term tendency of the rate of profit to fall is important as one 

of the causes of the continuous sharpening of the internal contradictions of capitalist society. For an 

understanding of the trade cycle, however, we have to analyse the movement of the rate of profit during the 

cycle. For this purpose we have to drop the assumption (made by Marx when concerned with the long-term 

analysis) that prices equal values. The regular deviation of market prices from values is an essential element of 

the cyclical movement. The general price level and the rate of profit go up in the phases of revival and boom, 

they drop suddenly and violently in the crisis, and depression persists till prices and the rate of profit begin to 

rise again. The cyclical movement of the rate of profit is in a sense the motive force behind the cycle. For 

capitalists expand production when profit prospects are bright and stop expansion or even contract when profit 

prospects deteriorate.”. Winternitz, J. The Marxist Theory of Crisis. disponível em 

<www.marxists.org/subject/economy/authors/winternitz/1949/marxisttheoryofcrisis.htm>, consultado em 

31/08/2013. 
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contrário.”
218

 que ensejam crises cíclicas em seu interior até o ponto de ruptura do regime de 

acumulação e seu modo de produção, a partir do qual decorrem crises estruturais de um 

determinado modo de regulação. Trata-se da expressão maior do capital em movimento, do 

processo em ação contraditória pelo desenvolvimento constante das técnicas de produção em 

que se articulam as contratendências, ao mesmo tempo que se operam as crises da sociedade 

capitalista.  

     

 

II.5. Contratendências e crises - crises e contratendências 

 

  

    Dos debates da lei da queda tendencial da taxa de lucro é possível 

concluir que o processo em movimento do capital é simultaneamente operado por crises e 

contratendências como fenômenos concretos necessários à reprodução do capital. Tais se 

operam não numa relação casuística, mas de modo sobredeterminado, articulando a ações e 

fenômenos concretos contraditórios
219

 em torno do mister da produção e acumulação de 

capital que denotam, como veremos no próximo capítulo, um determinado modo de 

regulação. 

 

    Nesse sentido, Hirsch, ao tratar da Teoria Materialista do Estado a partir 

de seus estudos que se iniciam da releitura da teoria crítica do valor ao longo da década de 70, 

compreende que a forma de sociabilidade capitalista é marcada, simultaneamente, por 

processos de crise que se desenvolvem no bojo das contradições do modo de produção 

capitalista.  

 

                                                           
218

 RODOLSKY, op. cit. p. 317. 
219

 “Toda sociedade capitalista está marcada basicamente pelo processo de acumulação do capital, que é 

caracterizado por uma forma determinada de produção do sobre produto – dependente da técnica de produção, 

da organização do trabalho e das empresas, das relações de classe e mercantis – pela distribuição dos valores 

produzidos entre grupos e classes sociais, pelos modos de vida e padrões de consumo, por uma articulação 

correlata entre ramos e setores, bem como por uma especifica ligação entre os modos de produção ´capitalista´ 

e os ´não capitalistas´. O processo de acumulação apresenta uma relativa estabilidade e continuidade quando 

ele está inserido em uma rede de instituições e normas sociais que se encarregam de fazer com que as pessoas 

se comportam em concordância com as respectivas condições de acumulação, ou seja, pratiquem os 

correspondentes modos de trabalho, de vida e de consumo, bem como as formas determinadas de 

asseguramento dos seus interesses. Ele deve estar ligado a um sistema de regulação social. O modo de 

regulação e acumulação não se mantém idênticos ao longo do desenvolvimento histórico do capitalismo, mas 

assume formas diversas – impulsionadas pela dinâmica da crise do mesmo processo de acumulação e através 

das confrontações e conflitos sociais decorrentes.”. Ibidem p. 105/106. 
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“a sociedade capitalista, marcada por contradições e antagonismos sociais, é 

fundamentalmente instável e portadora de crises. O capitalismo mantém-se e 

desenvolve-se por meio de crises que sempre retornam.”
220

 

 

    Pois, como visto, na dinâmica do modo de produção capitalista, a forma 

em que esta se desenvolve é marcada pela contradição fundamental que reside no constante 

desenvolvimento tecnológico dos meios de produção. O incremento da produção de 

mercadorias meramente pelo objetivo de se realizar maior lucratividade, de fato, pode levar ao 

aumento da massa de lucros acumulados operadas pela lei da concorrência de mercado que 

induzem ao aumento da produção pelo desenvolvimento das técnicas de produção, sem que 

haja uma unidade central de planejamento ou que tal seja possível através da ação política 

estatal. Todavia não se pode perder de vista que tal se dá meramente na mediação do capital, 

cujas categorias em que se refletem exteriormente na superfície das relações sociais, não 

necessariamente refletem num aumento da taxa de mais-valia produzida inerente ao efetivo 

trabalho humano materializado nas mercadorias.  

 

    A teoria da crise na obra marxiana “é uma das partes mais originais da 

obra de Marx, e ele mesmo criticava à economia política burguesa o fato de se tornar 

completamente vulgar ao tratar do problema da crise” como observa Jappe
221

. Sua 

importância está diretamente atrelada ao estudo da LQTTL, pois nela se relaciona suas 

contratendências e as características das crises do capitalismo, em que se sobredeterminam a 

dinâmica antagônica e contraditória do capital em movimento. Resultando na constante 

modificação dos modos de produção e acumulação do capital, alterando significativamente as 

regulações em que se estruturam, e superando o resultado das lutas de classes materializadas e 

conformadas pela forma jurídica por vias procedimentais inseridas na forma política estatal
222

.  
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 HIRSCH, op. cit. p. 99. 
221

 op. cit. p. 133 
222

 “O conceito de crise situa-se, portanto, num nível de abstração inferior ao dos conceitos envolvidos na lei da 

TDTL e nas influências contrabalançadoras: é formulado a base delas. Vejamos a lei em si. É construída pela 

abstração de todas as alterações distributivas e de todas as modificações de valores, exceto as que resultam 

imediata e diretamente das modificações na CTC. Em suma, Marx especifica a lei como a consequência de uma 

COC crescente. Seu método para deduzir a lei é, portanto, o de se abstrair dos efeitos indiretos da crescente 

composição técnica do capital, abstrair-se das mudanças na taxa de exploração e, já que estamos tratando da 

taxa de lucro expressa em valor, abstrair-se dos efeitos das modificações do preço e dos salários sobre a taxa de 

lucro. (...) Ela é o efeito direto da crescente composição técnica do capital; e a necessidade dessa tendência 

segue-se ela mesma da análise que faz Marx do capital como um valor auto-expansivo, uma análise construída 

a partir dos conceitos de mercadorias, dinheiro, trabalho e valor.”. MASCARO. op. cit. p. 126. 
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    Não se pode perder de vista que a sociedade capitalista se constitui 

como corolário do processo histórico pelo incremento das técnicas de produção.  Conforme já 

tratado anteriormente, já nas obras de sua “juventude”, especialmente no “Manifesto 

Comunista”, Marx compreende a desigualdade material entre os indivíduos enquanto 

fenômeno decorrente da forma de sociabilidade capitalista no entorno da organização do 

trabalho social voltado a produção e acumulação do capital
223

. Ao marcar o desenvolvimento 

tecnológico como a medida do surgimento da sociedade capitalista, Marx supera as teorias 

econômicas clássicas de até então – e que ainda se encontram presentes na atualidade da 

sociedade capitalista – indicando ser esta a condição fundamental da existência do modo de 

produção capitalista, se constituindo como desígnio maior que garante a reprodução do valor 

para além de quaisquer outras formas de sociabilidade existentes. E ao mesmo tempo, no 

desenvolvimento constante das técnicas de produção se encontra a sobredeterminação da 

dinâmica das crises da sociedade capitalista, nela se operando e se articulando as 

modificações das relações sociais em bases instáveis e contraditórias, sob o impulso do 

crescimento econômico sem qualquer outro objetivo que vá para além desse objetivo
224

. É 

possível até mesmo admitir, como na atualidade da sociedade brasileira, um eventual 

desenvolvimento social – mormente aqueles baseados num consumismo desenfreado, se 

mostra mascarado e sob o pálio da articulação das contratendências que se operam sob o 

desígnio das leis econômicas do capital, especialmente das leis da acumulação e da tendência 

da queda da taxa de lucro – enquanto uma resultado específico sobredeterminado de uma 

condição histórica determinada originada à razão de um determinado modo de produção e 

acumulação, do qual decorre um determinado modo de regulação.  

 

    Na reprodução do capital, não custa insistir, a mais-valia decorre do 

excedente do trabalho social inserido na produção. O trabalho concreto se organiza em razão 

de uma técnica que expressa o tempo socialmente necessário à reprodução, indicando uma 
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 “A Acumulação do capital é basicamente acumulação em escala ampliada. Sob o ditame da concorrência e a 

ameaça de quebra, os capitais isolados são obrigados a transformar a mais-valia apropriada novamente em 

capital, ou seja, a acumular. Nesse sentido, é próprio do capitalismo uma tendência expansiva, expressa no 

esforço de submeter o mundo inteiro às condições de sua reprodução, como formularam Marx e Engels no 

Manifesto Comunista. Mas esse processo não se realiza sob a forma de uma expansão linear, mas é 

impulsionado pela dinâmica da crise capitalista. Por isso, o processo de reprodução ampliada do capital é 

acompanhado permanentemente por mudanças das condições técnicas e sociais de produção, impulsionadas por 

lutas econômicas e políticas.”. HIRSCH. op. cit. p. 210. 
224

 “Faz parte do núcleo central da sociedade mercantil o fato de ela não poder ser estável e de não poder 

reproduzir-se exatamente ao mesmo nível. A sociedade mercantil obedece ao impulso de crescimento a qualquer 

preço, ao impulso para transformar uma soma de dinheiro numa soma sempre maior, soma esta que por seu 

turno é necessariamente o ponto de partida para a repetição do mesmo procedimento. Este processo não inclui 

nenhum limite natural ou social que possa constituir ponto de suspensão.”. JAPPE. op. cit. p. 62. 
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determinada taxa de mais-valia na razão entre a quantidade de mercadorias produzidas num 

determinado tempo de produção. Quanto mais mercadorias forem produzidas num 

determinado período de tempo, maior poderá ser o lucro do capitalista, pois maior será a 

mais-valia inserida na razão do trabalho concreto inserido na produção. A taxa de mais-valia 

absoluta é a expressão direta dessa razão. Porém dados os limites – fisiológicos e/ou sociais
225

 

– para o aumento da taxa de mais-valia absoluta, na razão direta da exploração da mercadoria-

trabalho, o modo de produção em si é induzido a se alterar, decorrendo, por meios indutivos e 

inconscientes, a uma tendência que, imediatamente, implica tanto numa maior racionalização 

do trabalho vivo explorado, quanto na implementação e desenvolvimento de novas 

metodologias tecnológicas de produção e principalmente, quanto maior a mecanização 

inserida na produção, implicando na substituição do trabalho vivo por trabalho morto
226

. O 

desenvolvimento das técnicas de produção – seja pela divisão social do trabalho e ou 

notadamente pelo incremento maquinário – consistem na taxa de mais-valia relativa que 

refletem, de modo invertido, porém não casuisticamente, a composição orgânica do capital e a 

composição do valor do capital. Relativa exatamente pela produção de mercadorias não 

inserir trabalho humano concreto na produção, rompendo com o circuito de trocas que se 

funda no valor de uso do trabalho concreto. 

 

    Sendo assim, o que a hipótese teórica de Marx para a LQTTL denota é 

que, na tendência para o equilibro nas relações sociais pelo valor do trabalho concreto trocado 

para a produção, se torna impossível a reprodução do valor, pois esta depende da manutenção 

de uma desigualdade concreta entre o valor de uso de trabalho concreto inserido na produção. 

Na aproximação da equivalência entre valores de uso e valores de troca – tratada na 

organização da composição orgânica do capital equivale à aproximação, em termos de valor, 

da razão entre o capital constante e o variável – induzem a uma modificação constante nas 
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 “A produção capitalista, que essencialmente é produção de mais-valia, absorção de trabalho excedente, ao 

prolongar o dia de trabalho, não causa apenas a atrofia da força humana de trabalho, à qual rouba suas 

condições normais, morais e físicas de atividade e de desenvolvimento. Ela ocasiona o esgotamento prematuro e 

a morte da própria força de trabalho. Aumenta o tempo de produção do trabalhador num período determinado, 

encurtando a duração da sua vida.”. O Capital, Livro 1, vol. 1, p.307. 
226

 É nesse sentido que SEWELL faz uma leitura peculiar de o Capital, afirmando que a queda da taxa de lucro 

pode não ensejar um declínio absoluto da lucratividade: “A tendência não significa uma queda na massa 

absoluta de exploração do trabalho. De fato, historicamente ela aponta para o aumento da escala de produção 

com uma elevação da força de trabalho e para a produção se tornar mais concentrada em menos, mas maiores 

unidades. A concentração de capital é de longe maior hoje do que nos tempos de Marx , mas a classe 

trabalhadora nunca foi antes tão numerosa. “A queda na taxa de lucro não resulta de um declínio absoluto do 

componente variável do capital, mas simplesmente de um declínio relativo, de seu declínio em comparação com 

o componente constante”. SEWELL, Rob. A crise capitalista e a tendência à queda da taxa de lucro. 

Disponível em <www.marxist.com/crises-and-rate-of-profit-rs-po.htm>. acessado em 20/11/2013. 

http://www.marxist.com/crises-and-rate-of-profit-rs-po.htm
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técnicas de produção voltadas à exponenciação da produção de mercadorias para a retomada 

de uma determinada taxa de lucro, independentemente de sua massa acumulada na forma de 

lucro. Dada a contradição estrutural do modo capitalista de produção
227

 especificamente em 

um determinado período histórico e sob suas condições materiais concretas, o desequilíbrio, 

neste sentido, é estrutural à forma-valor, sendo o imperativo à manutenção de uma 

determinada taxa de lucro na superfície das relações sociais.  

 

    Na substituição de trabalho vivo por trabalho morto, que enseja a 

produção de uma taxa de mais-valia relativa, se revela a contradição interna do modo de 

produção capitalista, exatamente por exprimir que o constante desenvolvimento tecnológico é 

ao mesmo tempo a expressão concreta do aumento da produtividade do trabalho social
228

, se 

constituindo enquanto expressão maior da desvalorização do valor do trabalho concreto 

inerente a cada indivíduo, e rearticulando a organização do trabalho social por características 

históricas específicas a ela determinado. Tanto é assim que, para Marx, a tendência da queda 

da lucratividade: 

 

“É apenas outra maneira de expressar-se o desenvolvimento progressivo da 

produtividade social do trabalho, a qual se patenteia justamente na 

circunstância de o mesmo número de trabalhadores, no mesmo tempo, com o 

emprego crescente de máquinas, de capital fixo em geral, transformar em 

produtos quantidade maior de matérias-primas e auxiliares, havendo, 

portanto, redução de trabalho. (...) Essa tendência produz, simultaneamente, 

cada vez mais elevada composição orgânica do capital global, dai resultando 
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 Discutindo os equívocos da leitura lenilista sobre a teoria marxiana, Althusser observa sobre a contradição 

estrutural do capital que: “Ora, acontece justamente que todos os textos políticos e históricos importantes de 

Marx e Engels nesse período nos oferecem matéria para uma primeira reflexão sobre essas chamadas exceções. 

Dai se evidencia a ideia fundamental de que a contradição Capital-Trabalho jamais é simples, mas que é 

sempre especificada pelas formas e pelas circunstâncias históricas concretas nas quais se exerce. Especificada 

pelas formas da superestrutura (o Estado, a ideologia dominante, a religião, os movimentos políticos 

organizados etc.); especificada pela situação histórica interna e externa, que a determina, em função do próprio 

passado nacional de uma parte (...) e do contexto mundial existente por outro lado (...), muitos desses fenômenos 

podem depender da lei do desenvolvimento desigual, no sentido leninista. Que se pode dizer a não ser que a 

contradição aparentemente simples é sempre sobredeterminada?  É ai que a exceção evidencia a regra, a regra 

da regra, e é então a partir da nova regra que é preciso pensar as antigas exceções como exemplos 

metodologicamente simples da regra. Posso, então para tentar cobrir, do ponto de vista dessa regra, o conjunto 

de fenômenos, avançar o que a contradição sobredeterminada pode ser quer sobredeterminada, no sentido de 

uma inibição histórica, um verdadeiro escombro da contradição (...) quer no sentido da ruptura revolucionária, 

mas que, nessas condições elas jamais se apresenta em estado puro? É então, reconheço, a própria pureza que 

faria exceção mas não vejo que exemplo se possa citar.”. ALTHUSSER, Louis. A Favor de Marx. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Zahar Editores, 1979. p. 91/93 
228

 “This tendency toward ongoing increases in productivity is intrinsic to the expansion of relative surplus 

value, the form of the surplus adequate to capital. It is generated by the peculiar relationship between the value 

form of the surplus value and productivity. Within the framework of Marx´s presentation, this relationship 

illuminates retrospectively his argumentative intent in determining the magnitude of value in terms of abstract 

human labor time expenditure.”. POSTONE. op. cit. p. 310 
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diretamente que a taxa de mais-valia, sem variar e mesmo elevando-se o grau 

de exploração do trabalho, se expresse em taxa geral de lucro em decréscimo 

continuo. (...) a tendência gradual, para cair da taxa geral de lucro é, 

portanto, apenas expressão, peculiar ao modo de produção capitalista, do 

progresso da produtividade social do trabalho.”.
229

. 

  

    Muito embora no desenvolvimento tecnológico resida a contradição 

interna da forma-valor e da forma de sociabilidade capitalista, onde se localizam os processos 

cíclicos de constante crises econômico-político-sociais, não se pode interpretar, na teoria 

marxista, o desenvolvimento tecnológico enquanto o “vilão” a ser combatido. Muito pelo 

contrário. Ao mesmo tempo que o desenvolvimento tecnológico se constituiu como a “arma” 

para a superação do feudalismo e do absolutismo, essa é “arma” que Marx aponta como o 

calcanhar de Aquiles da sociedade capitalista. A crítica ao desenvolvimento tecnológico no 

interior da forma-valor deve sob um duplo aspecto: tanto no que diz respeito ao modo que 

afeta a composição do valor, atribuindo uma determinada significação dos ciclos de crise da 

sociedade capitalista; quanto em seu desenvolvimento operado somente em razão da lógica do 

valor
230

. O modo de produção baseada no valor-capital, para Marx, encontra sua barreira em 

si mesmo eis que em constante conflito com a antinomia que lhe é inerente.  

 

“A barreira efetiva da produção capitalista é o próprio capital: o capital e sua 

auto-expansão se patenteiam ponto de partida e meta, móvel e fim da 

produção; a produção existe para o capital, ao invés de os meios de produção 

serem apenas meios de acelerar o desenvolvimento do processo vital para a 

sociedade dos produtores. Os limites intransponíveis em que se podem mover a 

manutenção e a expansão do valor-capital, a qual se baseia na expropriação e 

no empobrecimento da grande massa dos produtores, colidem constantemente 

com os métodos de produção que o capital tem de empregar para atingir seu 

objetivo e que visam ao aumento ilimitado da produção, à produção como fim 

em si mesma, ao desenvolvimento incondicionado das forças produtivas 

sociais do trabalho. O meio – desenvolvimento ilimitado das forças produtivas 

sociais – em caráter permanente, conflita com o objetivo limitado, a 

valorização do capital existente. Por conseguinte, se o modo capitalista de 

produção é um meio histórico para desenvolver a força produtiva social e 

criar o mercado mundial apropriado, é ele ao mesmo tempo a contradição 
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 O Capital, Livro 3, Vol. 4. op. cit., p. 282. 
230

 “No capitalismo a interconexão existe, no nível material, logo antes de toda a troca, mas ela não pode, 

digamos assim, entrar em funções,  ‘encarquilhar-se-ia, se a socialização propriamente social, formal, não se 

viesse acrescentar de maneira exterior. (....) É precisamente a utilização de máquinas em grande escala que faz 

do capitalismo uma sociedade que no nível material se encontra socializada em grau muito elevado; e o fato é 

tanto mais absurdo quando esta sociedade, ao nível da interconexão social, é muito menos socializada do que as 

sociedades precedentes. Pode mesmo dizer-se que na evolução do capitalismo, a socialização material e a 

socialização social formal, são inversamente proporcionais e que isso constitui uma das contradições maiores 

deste modo de produção.”. JAPPE, op. cit., p. 50. 
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permanente entre essa tarefa histórica e as relações sociais de produção que 

lhe correspondem.”.
231

.  

  

    Ou como argumenta Pires sobre o assunto: 

 

“Compreende-se assim em que sentido Marx pode dizer que ‘a barreira do 

capital é o próprio capital’. Pois o capital não é uma coisa, é uma relação 

social, uma relação de produção historicamente determinada. (...) A 

acumulação de capital conduz ao aumento da composição orgânica e por esta 

via tende a provocar uma queda da razão entre a mais-valia e o capital, 

solapando as bases sobre as quais se sustenta o próprio processo de 

acumulação. O que anuncia o caráter historicamente transitório do modo de 

produção onde esse processo, progressivamente ameaçado em sua 

continuidade, constitui a mola central de sua reprodução ampliada. Esta, diz 

Marx, é ‘uma necessidade evidente decorrente da própria essência do modo de 

produção capitalista.”. 
232

 

  

    Desta leitura, a contradição fundamental do capital é também sua 

contratendência primordial que perpassa a totalidade das relações sociais no processo em 

expansão constante da forma-mercadoria para além das fronteiras nacionais, marcado pela 

contradição correspondente às relações sociais de produção que se operam em função tanto 

dos ciclos de rotação da reprodução do valor, quanto nas suas crises imanentes
233

. Atrelado ao 

desenvolvimento tecnológico, na leitura marxiana, simultaneamente se operam 

contratêndencias aos reestabelecimento da reprodução do valor. Ou seja, se a taxa de 

exploração do trabalho não varia, ao longo dos ciclos rotativos da produção
234

, a mais-valia 

                                                           
231

 O Capital, Livro 3, Vol. 4. op. cit. p. 328. 
232

  PIRES. op. cit. p. 39. 
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 “As crises são fenômenos imanentes do sistema capitalista, oriundas da contradição central entre o caráter 

social da produção e a apropriação privada de seus resultados e ocorrem com periodicidade regular desde os 

primórdios desse modo de produção. As crises não tem origem monocausal, conforme muitos marxistas 

costumam analisar esses fenômenos. Resultam das contradições gerais do sistema. (...) A crise é a fusão das 

contradições que se acumulam ao longo do ciclo, muito embora possam se expressar mais acentuadamente em 

uma ou outra variável especifica.”. COSTA, Edmilson. A crise econômica mundial, a globalização e o Brasil. 

São Paulo: ICP, 2013. p. 80. 
234

 “No processo de circulação, aparece, ao lado do tempo do trabalho, o tempo da circulação, que limita a 

quantidade da mais-valia realizável em determinado prazo. Outros fatores, oriundos da circulação, intervêm de 

maneira decisiva no processo imediato de produção. Ambos, o processo imediato de produção e o processo de 

circulação, confluem constantemente, interpenetram-se, e assim mascaram, sem cessar, as características que o 

diferenciam. A produção da mais-valia e a do valor em geral assume no processo de circulação, como vimos, 

novas qualificações; o capital percorre o ciclo de suas metamorfoses, saindo por fim de sua vida orgânica 

interna e estabelecendo relações da vida externas, e, que se confrontam, não capital e trabalho, mas, de um 

lado, os capitais e, de outro, os indivíduos na posição apenas de vendedores e compradores; entrecruzam-se os 

caminhos do tempo de circulação e do tempo de trabalho e ambos igualmente parecem determinar a mais-valia; 

a forma inicial em que se defrontam capital e trabalho assalariado é disfarçada pela intromissão de relações 

independentes dela na aparência; a própria mais-valia não resulta mais de apropriar-se o capitalista de tempo 

de trabalho, tomando a feição de excedente do preço de venda das mercadorias sobre o preço de custo, que, por 
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inserida na produção da mercadoria tende a cair, exatamente pela incorporação do produto do 

trabalho inserido no ciclo imediatamente anterior no novo ciclo. Segundo Marx
235

 dessa 

tendência se opera uma série complexa de fatores de contratendências das quais resultam 

impactos sobredeterminados no conteúdo normativo conformados pela forma jurídica.  

 

    Na lição marxiana, tais se constituem em 05 categorias fundamentais 

que articulam fenômenos concretos distintos à razão das condições históricas a ela 

determinadas, mas sem que isso enseje uma “verdade absoluta” da forma de sociabilidade 

capitalista. São elas: 

 

1. Desvalorização do capital,  

2. Evolução tecnológica,  

3. Ampliação e criação de novas mercadorias,  

4. Ampliação de mercados,  

5. Concentração de meios de produção e de circulação.  

 

    É importante notar desde logo que das contratendências acima 

indicadas não resultam uma lógica destrutiva que impõe uma abrupta ruptura de uma fase a 

outra. Ao revés, a cada período histórico se refletem fenômenos sociais que se inserem nas 

categorias fundamentais acima indicadas, se sobrepondo e coexistindo com modos de 

produção que lhe antecedem, expurgando e rearticulando os setores da economia para a 

reprodução do valor em circunstâncias cujas características específicas se amoldam às 

condições concretas históricas de uma determinada geografia espacial e dada uma específica 

condição de sociabilidade em que se articulam as lutas de classe.   

 

    A crítica à teoria do capitalismo monopolista, por exemplo, se funda na 

interpretação como um determinismo finalístico do qual se operaria o fim da sociedade 

capitalista em razão da prevalência de somente uma das contratendências apontadas por Marx 

no capítulo XV do Livro 3 de “O Capital”, superação esta tão buscada, mas deveras ofuscada 

por seu aspecto utópico em diversas correntes das teorias marxistas. De fato a produção 

industrial, ainda mais nos países da tríade do capital (EUA, Europa e Japão), atingiram graus 

                                                                                                                                                                                     
isso, facilmente se apresenta como valor intrínseco, de modo que o lucro aparece como excedente do preço de 

venda sobre o valor imanente das mercadorias.”. O Capital, Livro 3, Vol. 4. op. cit. p. 62. 
235

 O Capital, Livro 3, Vol. 4. op. cit.. p. 307/316.  
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de mecanização nunca antes visto na história. Porém isso não significa que a mais-valia 

deixou de ser produzida na totalidade das relações sociais capitalistas ao redor do globo 

terrestre, ou que a contratendência residiu meramente na ampliação do mercado mundial de 

seus produtos. Nesse processo histórico, o que se percebe, ainda mais nos dias atuais é o 

crescimento de setores da economia que se baseiam na mercadoria serviços, que tem uma 

dependência menor no tocante a um trabalho morto previamente materializado em insumos e 

matérias primas, e que ao mesmo tempo se articulam de maneira justaposta, às mercadorias 

produzidas em outros setores da economia.  

 

    Não obstante as críticas apresentadas ao capitalismo monopolista, ainda 

assim se mostra relevante analisar, ainda que suscintamente, os caminhos de tal teoria para a 

análise das crises e contratendências do capitalismo. Suas equivocadas conclusões teóricas 

aparentam se basear numa interpretação também equivocada do que seria o trabalho produtivo 

e improdutivo na teoria marxiana do valor. O extremismo de uma compreensão de que a 

mercadoria seria meramente um objeto materializado pelo produto do trabalho humano 

obscurece o fato de que o próprio trabalho é uma mercadoria que pode ser consumida, 

enquanto trabalho concreto, sem a necessidade de que tal trabalho se constitua num dado 

objeto material. A diferença entre tais tipos de mercadoria são inúmeros e não se constituem 

no escopo ora proposta, mas desde logo se percebe que se atrelam a temporalidade e a 

geografia de seu consumo
236

. Com certeza este é assunto que merece um maior 

aprofundamento em suas reflexões teóricas. Mas desde logo é possível já verificar da 

literatura ora analisada uma importante vertente nesse sentido. Neste passo, da leitura da 

proposta teórica de Castell, ainda que possa se vincular sua teoria a uma transição teórica do 

capitalismo monopolista para a contemporânea teoria crítica do valor, o paradoxo do modo de 

produção capitalista impõe como contra tendência endógena – ou seja para o capitalista em si 
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 Na atualidade, dado o aumento da composição orgânica do capital no setor de serviços, já é perceptível um 

processo de desenvolvimento tecnológico tal  para a exponenciação de mercadorias produzidas que já implica 

numa contratendência de se substituir trabalho vivo por trabalho morto através do desenvolvimento tecnológico, 

como por exemplo no jornalismo e no direito em que já existem programas de computador que, dada uma 

determinada inteligência artificial, permitem a elaboração de textos jornalísticos e petições de modo automático, 

a partir de parâmetros pré-determinados em softwares. Vide GREGO, Mauricio., Software robô produz vídeos 

jornalísticos sozinho. disponível em <http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/software-robo-produz-

videos-jornalisticos-sozinho> consultado em 15/05/2014; NASSIF, Luis. A produção automatizada de 

matérias jornalísticas. Disponível em < http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/a-producao-automatizada-de-

materias-jornalisticas> , consultado em 15/05/2014; ASENSI, Felipe Dura. Como será o Profissional do 

Direito do Futuro. Disponível em < http://pensodireito.com.br/03/index.php/component/k2/item/133-como-

ser%C3%A1-o-profissional-do-direito-do-futuro> consultado em 16/05/2014; CASTRO JUNIOR, Marco 

Aurelio de. Direito Robótico 2.0. Disponível em 

<www.arasadvogados.com.br/upload/DIREITO_ROBOTICO_2_0.doc> consultado em 16/05/2014. 
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- o reforço de seu paradoxo, pelo efeito combinado de três fenômenos. (i) A concorrência 

capitalista; (ii) o desenvolvimento das forças produtivas e (iii) a predisposição do capitalista 

em economizar capital variável, substituindo-o por capital constante
237

.  

 

    No tocante à concorrência capitalista, forma de sociabilidade tida por 

essencial no modo de produção capitalista, a queda da taxa de mais-valia enseja a formação 

de monopólios, concentração esta que se estabelece como forma de uma maior materialização 

da mais-valia em função de um dado regime acumulação do capital. O monopólio, enquanto 

fator de disputa de mercados, se constitui em fenômeno paradoxal à essência dos valores 

abstratos que fundam a sociedade capitalista
238

.   

 

    Já no tocante ao desenvolvimento das forças produtivas, Castell a 

compreende somente no que tange à aceleração das taxas de depreciação, ou desvalorização 

dos modos de produção em si, acelerando os períodos de rotação do capital, pela necessidade 

de se produzir, e consequentemente realizar maior lucratividade, das mercadorias produzidas 

num determinado plantel tecnológico implementado. Melhor dizendo, a percepção de Castell 

nesse sentido, muito embora ainda que limitada, indica um processo de evolução constante 

das tecnologias, maquinários e qualificação de mão de obra empregados nos meios de 

produção, como forma de ampliar exponencial e fictamente o capital variável na formação 

dos preços das mercadorias, e, por conseguinte, a lucratividade da produção. Ficta porque, 

muito embora a aplicação de recursos em investimentos tecnológicos voltados a produção de 

novas mercadorias, nas rotações do capital na circulação mercantil, transformam rapidamente 

tal investimento em capital fixo e, consequentemente, em trabalho morto, reduzindo a mais-

valia relativa produzida
239

.  

 

    O resultado apontado por tais fenômenos é o aumento bruto do capital 

constante empregado, ante uma redução continua do trabalho vivo explorado pelo aumento da 

mecanização e do desenvolvimento tecnológico constante corolário de tal processo. Ou seja, 
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 CASTELL. op. cit. p. 28/31. 
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 “A substituição de trabalho vivo por trabalho morto aumenta o lucro dos capitalistas individuais mas reduz a 

taxa total de mais-valia apropriada globalmente. O certo é que a concorrência conduz paulatinamente à 

concentração e formação de monopólios. Mas, mesmo neste caso, não se suprime a concorrência. Simplesmente 

muda de escala convertendo-se em concorrência entre monopólios a nível mundial.” Ibidem, p. 28. 
239

 “O desenvolvimento das forças produtivas implica investimentos diretos e indiretos cada vez mais caros. 

Como este desenvolvimento acelera o processo de obsolescência do capital fixo, a taxa de rotação do capital 

constante também se acelera. Desta forma, sua importância relativa em relação ao capital variável aumenta a 

longo prazo, na mesma quantidade.” Ibidem p. 29. 
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Castell entende que, na relação concreta da produção, ao capitalista individual, a lucratividade 

não reside na exploração do trabalho, mas somente na produção em função de meios 

mecânicos que dependam cada vez menos de trabalho vivo, em função do recrudescimento da 

luta de classes ao longo do processo histórico da produção capitalista
240

.  

 

    É interessante notar que, na argumentação de Castell, indiretamente, 

tais fenômenos são reflexos paradoxais do processo de luta de classes, que ao alcançar 

maiores níveis de sucesso em prol dos trabalhadores no âmbito das relações capitalistas, tais 

ensejam contra tendências que superem as conquistas historicamente alcançadas pelos 

trabalhadores, rearticulando a acumulação de mais-valia sob novas bases técnicas de 

produção
241

 pela rearticulação da organização do trabalho para além dos limites geográficos 

dos Estados, por meio de redes de informação, que atribuem uma nova racionalidade à 

organização técnica da produção. Seja como for, a leitura de Castell sobre as crises da 

sociedade capitalista tem como fundamento um processo ainda maior de diminuição da taxa 

de mais-valia produzida dado o aumento da composição orgânica do capital, onde os agentes 

produtores isolados e atomizados são compelidos a modificar suas técnicas de produção. Isto 

em função da substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto – e com isso diminuir o 

impacto do capital variável em sua composição pela redução do custo dos salários e encargos 

inerentes por meio tanto da utilização de trabalho morto, quanto por meio do necessário 

desenvolvimento de novas técnicas de produção que impliquem numa maior racionalidade da 

produção como também numa menor dependência de trabalho vivo. Neste diapasão, quanto 

menor a utilização de trabalho vivo na composição orgânica do capital para a determinação da 

composição do valor do capital pelas leis de mercado, exogenamente, menor a capacidade de 

consumo das mercadorias produzidas, o que afetará diretamente a necessidade de produção.  
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 “No entanto, o elemento fundamental desta tendência ao aumento da composição orgânica do capital é a 

predisposição do capitalista a economizar a maior quantidade possível de capital variável, substituindo-o por 

capital constante. Isso se deve, fundamentalmente ao desenvolvimento do movimento operário, à importância da 

luta de classes e à deterioração do poder do capital sobre o trabalho”. Ibidem, p. 29. 
241

 Sobre o autor em questão, vale notar que, muito embora não seja possível afirmar uma correlação lógica entre 

os caminhos por ele trilhados que, a partir de suas conclusões na década de 70, ele abandona a teoria marxista de 

maneira categórica, para trilhar o desenvolvimento de uma nova teoria econômica em função dos ditames da 

economia política clássica, propondo uma nova forma de capitalismo por ele denominada “capitalismo 

informacional” que atualmente tem grande repercussão na obra “A Sociedade em Rede” lançada originalmente 

em 2009 (CASTELL, Manuel. A Sociedade em Rede. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009.). No 

desenvolvimento desta teoria, a partir da década de 80, Castell aponta para a reestruturação dos modos de 

produção pelo desenvolvimento de redes industriais flexíveis baseadas na informação (vide p. 119-259). 
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    Já para a teoria da regulação e em consonância com a contemporânea 

teoria crítica do valor, a crise esta inserida no modo de produção e acumulação capitalista 

enquanto fenômeno concreto de tais contratendências que, num determinado tempo histórico, 

se revela estável ante a um determinado nível de coesão das formas sociais conformadas por 

um determinado modo de regulação. Seu colapso, porém e como observa Hirsch, esta inserido 

no próprio desenvolvimento de um determinado equilibro histórico, sob o pálio da tendência 

da queda da taxa de lucro e da dinâmica da concorrência capitalista frente a lei da acumulação 

do capital, decorrente do impulso constante, não linear e mediado pelo antagonismo de classes 

sociais, da dinâmica da forma-valor refletida pela tendência da queda da taxa de lucro. Para 

Hirsch o colapso de um determinado modo de acumulação e regulação parte:  

 

“do fato de que o processo de acumulação do capital, impulsionado pelo 

imperativo de maximização de lucros e avançando no marco de um regime de 

acumulação, conduz a uma constante modificação da composição do capital, 

das relações setoriais, das tecnologias de produção, das estruturas de trabalho 

e de classe, como também das relações entre produção de mercadorias e as 

condições naturais e sociais de produção.”
242

.  

 

    É possível admitir, até mesmo, que um determinado modo de produção 

mantendo uma determinada massa de lucros que se perpetue por gerações em função de 

limites e fenômenos temporais e geográficos específicos inerentes a determinada espécie de 

mercadoria. A essência, porém, da forma-mercadoria, baseada no constante incremento das 

condicionantes técnicas de produção e, por conseguinte, da constante desvalorização do valor 

do trabalho abstrato com base na relativização da mais-valia pelo incremento das técnicas de 

produção, é que dão ensejo ao fenômeno da queda da produção da mais-valia
243

.  

 

    Seja como for, na leitura da teoria da derivação e da regulação, as crises 

da sociedade capitalista, podem ser cíclicas – quando relacionadas a reorganização da 

produção da mais-valia ainda num determinado regime de acumulação e seu modo de 
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 HIRSCH. op. cit. p. 131. 
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 Exatamente por isso que FOLEY reconhece a recorrência da tendência da queda da lucratividade e da mais-

valia enquanto fenômeno recorrente do modo de produção capitalista. O incremento e o desenvolvimento de 

novas técnicas de produção ensejam a desvalorização constante de determinado modo de produção pelo aumento 

da composição orgânica do capital a partir do aumento do trabalho abstrato morto inserido na produção: “The 

picture Marx presents in his full discussion of the falling rate of profit is complex. The basic dynamic, he argues, 

is the technical progressiveness of capitalism as a mode of production, a progressiveness that leads to constant 

increases in labor productivity. But because of these increases typically involve increase in nonlabor inputs as 

well, there is a tendency for the average of profit to fall if the value of labor-power remains constant.”. op. cit. p. 

135. 
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regulação – e/ou estruturais – que se revelam pela ruptura do regime de acumulação, seu 

modo de produção e, consequentemente, do arcabouço institucional conformado por um 

determinado modo de regulação
244

. Tais crises refletem a queda da taxa média de lucro que, 

por sua vez, denotam um significativo aumento composição orgânica do capital decorrentes 

da modificação de sua composição técnica ao mesmo tempo que refletem as tendências 

contrabalançadoras para, na superfície das relações sociais, se garantir uma determinada 

massa de lucratividade, ainda que está não represente uma determinada taxa de mais-valia.  

 

    É nesse sentido que se pode correlacionar a leitura teórica da regulação 

e da derivação com a contemporânea leitura da teoria crítica do valor. Com efeito, para 

Mascaro, as crises do capitalismo devem se pautar na análise da dinâmica do capitalismo, 

tendo as crises como seu corolário e se submetendo às categorias operativas da queda 

tendencial da taxa de lucro
245

, sem que tal implique no seu fim
246

. 

 

“O padrão de análise da dinâmica do capitalismo deve ser pautado na crise 

como seu corolário necessário, compreendendo as eventuais estabilidades 

como excepcionais. A valorização do valor se desenvolve num processo 

submetido à lei da queda tendencial da taxa de lucro.  

(...) 

As crises no capitalismo revelam as contradições entre a rentabilidade do 

capital, as lutas de classes e os arranjos políticos que solidificam parcialmente 
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 “A crise é a interrupção do circuito do capital, de modo que uma parte do capital deixa de funcionar como 

tal. Isso ocorre com o capital em cada uma de suas formas fundamentais, o capital produtivo, o capital 

mercadoria e o monetário.”. FINE e HARRIS. op. cit. p. 79. 
245

 Nesse sentido também é a conclusão de TISESCU e ALMEIDA: “A crise tomada como elemento necessário 

à própria dinâmica do desenvolvimento do capitalismo moderno, portanto, não pode ser cessada, figurando o 

Estado como apaziguador dos seus efeitos mais nefastos – sem, de fato, poder aboli-las. O Direito, nessa toada, 

imprime o seu conteúdo valorativo a certas dimensões do campo socioeconômico com limites, uma vez que só 

poderá eficazmente “regular” certos fenômenos de relevância quando houver a alternância do regime de 

acumulação, ou restar reconfigurado o modo de regulação.”. TISESCU, Alessandra Devulsky da Silva e 

ALMEIDA, Silvio Luis de. Estado e Capitalismo: Uma reflexão sobre os seus fundamentos de acordo com 

a teoria da regulação. Disponível em <http://www.publicadireito.com.br/publicacao/uninove/livro.php?gt=82,> 

acessado em 19/05/2014. 
246

 “The crisis, however, is not the end of the system. Paradoxically it can open up new prospects for it. By 

driving some capitalists out of business it can permit a recovery of the profits of others. Means of production can 

be bought at bargain basement prices, raw material prices slump and unemployment forces workers to accept 

low wages. Production once again becomes profitable and accumulation can restart. There has long been a 

dispute among economists who accept Marx ’s law about the implications of this. Some have argued that the 

rate of profit will tend to decline in the long term, decade after decade. Not only will there be ups and downs 

with each boom-slump cycle, there will also be a long term downward trend, making each boom shorter than the 

one before and each slump deeper. Others Marxists, by contrast, have argued that restructuring can restore the 

rate of profit to its earlier lev el until rising investment lowers it again. According to this view, there is a cyclical 

motion of the rate of profit, punctuated by intense crises of restructuring, not an inevitable long term decline. So 

Marx ’s law should be called “the law of the tendency of the rate of profit to fall and its countervailing 

tendencies”. HARMAN, Chris The rate of profit and the world today. disponível em 

<www.isj.org.uk/?id=340>  consultado em 31/08/2013. 
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as expectativas sociais. Se crises menores revelam descompassos que demanda 

retificações parciais, as grandes crises ensejam alterações estruturais na 

dinâmica econômica e social. No entanto, a crise se apresenta sempre no seio 

de estruturas sociais já previamente consolidadas. Os padrões de estabilização 

de antigas relações de tensão geram modos de agir, procedimentos, valores, 

desejos e expectativas que perfazem reiterações de formas e práticas nos 

campos econômico, político e social. Quase sempre em função de tais 

estabilizações prévias que se dá a reação à crise.”
 247

. 

  

    Operada sob o pálio da lei da tendência da queda da taxa de lucro, 

crises e contratendências se operam simultaneamente no movimento do capital, enquanto em 

processo de sua reprodução, devendo as crises do capitalismo serem tomadas categorias 

específicas que, como argumenta Mascaro, podem ser tomadas tanto como cíclicas a 

determinado modo de produção, quanto também em sua relação às crises institucionais que se 

articulam sobre seu modo de regulação:  

 

“As crises no capitalismo podem se revelar tanto na dinâmica econômica – 

crise de acumulação – quanto na consecução institucional da sociedade – 

crise de regulação. Pelo acoplamento imperfeito entre economia e política, as 

crises parciais procedem a abalos que são reabsorvidos posteriormente, 

ensejando novos níveis de articulação sociais. Por sua vez, crises estruturais 

são aquelas que comprometem a própria reprodução econômica geral do 

capitalismo. Elas não só envolvem descontinuidades no regime de acumulação 

e insuficiências nos modos de regulação, mas também contradições profundas 

entre acumulação e regulação, de tal sorte que não haja dinâmica econômica 

que carreie transformações políticas, institucionais e sociais, tampouco peso 

estatal e social suficiente para alterar o modelo econômico.”
248

. 

 

    Sobre o assunto e nesse mesmo sentido, analisando os efeitos da crise 

do capitalismo iniciada em 2008, Costa faz uma interessante distinção as crises do capitalismo 

em crises cíclicas e crises sistêmicas. Para ele:  

 

“As crises cíclicas se transformaram em fenômenos recorrentes do modo de 

produção capitalista e para enfrenta-las o capital já adquiriu vasta 

experiência e desenvolveu ferramentas para atenuar seus efeitos mais 

perversos e ressurgir desse processo num patamar superior. Já as crises 

sistêmicas são bem mais complexas, com duração mais longa e efeitos 

devastadores mais acentuados. Seus resultados provocam mudanças profundas 

na vida econômica, na estrutura das relações de produção, na forma de 

dominação do capital, além de modificações em toda a vida social.”
 249

. 
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 MASCARO op. cit. p. 127. 
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 MASCARO. op. cit. p. 126. 
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 op. cit. p. 81/82. 
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   Por sua vez, na leitura de Hirsch sobre a teoria da derivação e da teoria 

materialista do Estado, a lei da tendência da queda da taxa de lucro, muito embora se 

constitua no núcleo teórico das crises do capital, não pode ser vista isolada de suas 

contratendências, ante a simultaneidade de sua operatividade não linear expressa nas 

antinomias da forma de sociabilidade capitalista
250

. Ou seja, para Hirsch, a lei da queda 

tendencial da taxa de lucro não permite que se estabeleça uma certa previsibilidade de seu 

impacto no processo de acumulação do capital, pois as contratendências que se operam 

simultaneamente a ela extrapola a dimensão econômica, refletindo numa série de impactos 

nas formas políticas e jurídicas, bem como e principalmente, no antagonismo de classes 

sociais articuladas em dado modo de produção e acumulação. Não obstante, para Hirsch, a 

tendência de queda da lucratividade e as crises que se sobressaem às relações sociais, políticas 

e jurídicas a um determinado modo de acumulação e regulação encontram dois limites 

diametralmente opostos: o subconsumo e a superacumulação
251

.  

 

    A leitura peculiar de Hirsch sobre a teoria crítica do valor denota que o 

Estado capitalista assume papel relevante no processo de mobilização das contratendências à 

tendência da queda da taxa de lucratividade
252

, operando, pela coercibilidade que assume 

enquanto materialização das relações sociais, diferentes estratégias que tornem possível a 

                                                           
250

 “Consequentemente a dinâmica da acumulação capitalista e suas contradições e conflitos sociais, 

consequentemente fundamentam a propensão para a crise da sociedade capitalista. Mas a forma do 

desencadeamento, o modo de manifestação e o transcurso da crise dependem sempre da situação em que se 

encontram os respectivos modos de acumulação e regulação. Isso significa que as grandes crises capitalistas 

não são simplesmente ‘econômicas’. (...) Tampouco a ‘ lei da queda tendencial da taxa de lucro’, núcleo da 

explicação marxista da crise, não autoriza nenhuma afirmação sobre o surgimento e o curso concreto das 

mesmas, enquanto não possa expor algo sobre a efetividade de suas contratendências, que são sempre 

determinadas por relações de forças sociopolíticas e formas de institucionalização. Essas contratendências, tais 

como o desenvolvimento do custo de vida real dos assalariados, as intervenções estatais que desvalorizam o 

capital, o comércio exterior ou o progresso da tecnologia de produção dependem decisivamente do modo de 

regulação.”. HIRSCH op. cit. p. 132. 
251

 “O que dá para afirmar é que o processo de acumulação de capital se defronta com dois limites que 

teoricamente podem ser definidos como crise de subconsumo ou crise de super-acumulação. A tendência para a 

crise de subconsumo resulta da pressão do capital pelo aumento de seu lucro e pela redução da parte do 

trabalho vivo no processo de produção, levando consigo uma tendência para a queda do poder de compra dos 

trabalhadores, que gera um problema para a realização da mais-valia produzida. (...) O ciclo econômico 

também pode ser estabilizado através de uma permanente elevação da demanda do próprio capital – por 

investimentos. Porém, isso pode encontrar o seu limite na redução das possibilidades de aplicações lucrativas 

do capital como consequência de sua super-acumulação. A decorrência disso é que enquanto os lucros sigam 

caindo, os investimentos não podem mais ser realizados em sua dimensão suficiente. Ambas as tendências 

podem levar a uma quebra no processo de acumulação, gerando crise.” Ibidem p. 211. 
252

 Ibidem. p. 210/214. 
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manutenção do corolário do capital, implicando em lutas sociais e políticas que reorganizam 

um determinado modo de regulação, conformando um determinado regime de acumulação
253

.  

 

    Muito embora não faça parte dos objetivos do presente trabalho tratar 

das características específicas das contradições e crises que perpetraram a história do 

capitalismo ao longo do século XX e das atuais crises econômicas deflagradas no inicio deste 

século, para ilustrar o quanto até aqui exposto, destacamos a leitura de Hirsch quanto a crise 

estrutural do modo de produção fordista. Tratando especificamente da transição do modo 

fordista de produção para o pós-fordismo, antes de mais nada é importante notar que Hirsch 

compreende tal transição em decorrência da queda da lucratividade que se operou sobre a taxa 

media de lucro nos principais Estados do capitalismo (a tríade dos Estados Unidos, Europa 

Ocidental e Japão) do modo de produção fordista
254

. Da crise da tríade, Hirsch busca construir 

uma nova discussão sobre o imperialismo em tempos de globalização pós fordista,aponta para 

as seguintes estratégias para superar a coerção da constante reorganização das condições 

técnicas, sociais e políticas
255

 baseadas nas seguintes premissas: 

 

i. Exportação de capital em espaços não penetrados do capitalismo para 

exploração de mão de obra mais barata 

ii. Destruição de capital – decorrência de grande crise ou subvencionado pelo 

Estado 

                                                           
253

 A esse respeito, JESSOP argumenta que: “Thus, although his explanation of the tendency of the rate of profit 

to fall exactly follows that of Marx in Das kapital, he differs noticeably in the importance he attachés to the role 

of the state in supplementing market forces through the mobilization of counter-tendencies and in the way in 

which he relates this role to the progressive socialization of production and the growing concentration and 

centralization of capital in an expanding world market. Moreover, since the TRPF itself is not an automatic and 

invevitable outcome of blind economic laws but results instead from the complex interaction of competing and/or 

conflicting class forces, it follows that the mobilisation of counter-tendencies through the market and/or the state 

must also be related to the changing balance of class forces at different levels of capitalist society.” op. cit. p. 

102/103. 
254

 “Em essência, a crise do fordismo foi causada por um retrocesso estrutural na rentabilidade do capital em 

todas as metrópoles capitalistas. Isso foi consequência de uma forte diminuição da taxa de lucro – ainda que 

com diferenças setoriais e segundo cada país – que não pode ser explicada satisfatoriamente recorrendo apenas 

às leis gerais do capital, mas considerando toda a estrutura econômica e política dessa formação social. Nisso 

foi fundamental que as reservas em produtividade existentes no regime de acumulação fordista-taylorista 

começaram a esgotar-se paulatinamente. Mas esse processo adquiriu seu caráter crítico e aberto quando 

socavou os fundamentos do modo de regulação intervencionista dominante. O mecanismo institucionalizado de 

redistribuição social estatal e as políticas subvencionistas que conservaram a estrutura da regulação 

monopolista não podiam continuar sendo financiados com fortes incrementos do PIB, e isso produziu, por sua 

vez, uma pressão adicional e cada vez mais intensa sobre a taxa de lucro. Taxa de crescimento menores e um 

crescente endividamento estatal levaram à ligação característica do fordismo entre estagnação e inflação.”. 

Hirsch op. cit. p. 150. 
255

 op. cit. p. 209/218. 
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iii. Redução do salário – limite de redução relacionado ao consumo e seus efeitos 

na reprodução da força de trabalho 

iv. Transformação técnica dos processos produtivos (racionalização para aumento 

de produção) 

(a) Expansão interna: por meio da transformação técnica dos processos 

de produção e inclusão de setores antes não capitalistas para 

transforma-los em mercadorias. O fordismo pode ser compreendido 

nessa direção 

(b) Expansão externa: exportação de capital e recrutamento de força de 

trabalho mais barata e exploração de matérias primas mais 

rentáveis. Necessária força militar para acompanhar tal expansão, 

como também capacidades tecnológicas de comunicação, 

informação e transporte. Divide-se em duas: 

1. Expansão formal: submissão militar direta (colonialismo 

clássico) 

2. Expansão informal: por meio de influência de formas, 

padrões e regulações econômicas (por meio de órgãos como o 

FMI, Banco Mundial e OMC) que facilitem a expansão do 

capital indiretamente. Ou até mesmo por ações de subversão 

política/cultural, como golpes de Estado 

 

    Porém, e de acordo com as discussões da teoria derivacionista e da 

teoria da regulação, Hirsch também aponta para as contradições específicas do modo de 

regulação pós-fordista
256

, nos seguintes termos: 

  

i. Oposição entre a territorialização e desterritorialização dos limites da ação do 

Estado, dado o fluxo de capital móvel em termos globalizado; 

ii. A financeirização do processo de acumulação pós-fordista; 

iii. abertura de novas esferas sociais de valorização do capital, especialmente pela 

valorização da propriedade intelectual; 

iv. desregulamentação dos mercados de circulação de capital e proteção monetária;  
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 Ibidem p. 161/168 e 190/191. 
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v. forte heterogeneidade das relações de trabalho e fragmentação dos assalariados, 

em razão do desemprego e descentralização  das empresas, inclusive pela 

privatização das empresas estatais;   

vi. O aprofundamento do monopólio – por meio de regulações específicas de marcas e 

patentes – do conhecimento tecnológico produzido; 

vii. A importância do significado dos fatores extra econômicos (tais como a 

estabilidade social – previdência, saúde, educação) para o processo de acumulação 

do capital. 

viii. A perda da importância do poder de regulação a nível nacional sobre a produção e 

a acumulação, em detrimento de um vácuo de vias procedimentais internacionais 

para tanto, atrelado a ausência de vias institucionais de lutas de classes diretas 

sobre as regulações internacionais; 

ix. O desmantelamento do Estado intervencionista, especialmente pelo 

aprofundamento das privatizações de serviços públicos à iniciativa privada;  

x. A desarticulação institucional de classes – notadamente de sindicatos – ao mesmo 

tempo em que, dada a interpenetração crescente da economia no social, se 

estabelece um acirramento de medidas protecionistas de interesses locais como 

contratendência à internacionalização da política.  

xi. novo impulso de interpenetração do capitalismo na sociedade, baseada no acumulo 

de conhecimento que determina a qualificação da força de trabalho e da produção 

do saber;  

xii. modificação na relação espaço-tempo, com a aceleração dos processos e a 

diminuição das distâncias sociais, de informação e de produção. 

  

    Já na leitura contemporânea da teoria crítica do valor, para Fine e 

Harris, a teoria da crise se situa dadas nas conjunturas históricas específicas em que se 

desenvolvem um determinado modo de produção e acumulação que são contrabalançados, 

primeiramente pelo desenvolvimento das técnicas de produção, mas ao mesmo tempo pelas 

contratendências que estimulam a manutenção de uma dada massa de mais-valia
257

. Porém, 

                                                           
257

 “A teoria da crise de Marx é a ideia de que tais conjunturas se desenvolvem necessariamente, mas podem 

tomar várias formas diferentes. A mais simples delas é aquela em que tanto a TDTL como as influências 

contrabalançadoras funcionam regularmente, mas a primeira é quantitativamente mais poderosa, de modo que 

a taxa real de lucro cai, e o estimulo à acumulação, com isso desaparece. (...) o papel que têm as quedas da taxa 

de lucro na produção de crises não pode ser compreendido sem que se reconheça a significação da massa do 

lucro ou da mais-valia. Pois, se a taxa de lucro é vista como um estimulo, de modo que acumulação está 

positivamente relacionada a ela, seu declínio gradual deveria produzir um declínio gradual na acumulação, e 
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nessa toada, Fine e Harris ressaltam que, dado o aumento da composição orgânica do capital, 

haveria um necessário abandono das técnicas de produção então existentes, cuja taxa de 

lucratividade já chegou a níveis extremamente baixos e que poderiam ser compensados pelo 

aumento da massa de lucros (que decorreria de uma concentração dos meios de produção e 

circulação de um determinado setor econômico). Os diversos setores econômicos se 

justapõem e se articulam mantendo uma taxa média de lucro na totalidade das relações sociais 

dados os efeitos contrabalançadoras das contratendências da LQTTL que, por sua vez, não se 

apresentam de modo suave frente à recomposição orgânica do capital.  

 

“As quedas da taxa de lucro e da sua massa não são as únicas conjunturas 

possíveis caracterizadas pela contradição entre a TDTL e as influências 

contrabalançadoras. Outras surgem das tensões que estão envolvidas na 

formação da TDTL e nas próprias influencias contrabalançadoras. Ou seja é 

um erro imaginar aumentos na composição orgânica (TDTL) como ocorrendo 

regularmente, mesmo quando a acumulação está prosseguindo; o abandono 

das velhas técnicas e a instalação de outras, novas, envolve modificações 

abruptas, e não tendências graduais. Da mesma forma, é um erro supor que as 

influências contrabalançadoras se desenvolvem suavemente. (...) Mais 

significativo ainda, o declínio no valor dos elementos do capital constante – 

ou, mais geralmente, a formação da composição do valor do capital – provoca 

comoções. Pois as modificações na composição de valor implicam não só 

modificações nas técnicas de produção subjacentes à composição orgânica 

(TDTL), mas também alterações nas relações de troca.”
258

. 

 

    Ainda nesse sentido, Saad Filho argumenta que a instabilidade da 

sociedade capitalista se dá em termos estruturais pelo constante conflito decorrente da 

extração do trabalho concreto para a produção de mais-valia. Para ele, mantida a forma de 

sociabilidade capitalista, a socialização dos resultados da produção não alcançará um processo 

harmonioso – mesmo ante uma linha política progressista, tal como na atualidade se mostra as 

políticas de sustentabilidade sócio-econômica-ambiental – dada a articulação entre os agentes 

econômicos pela concorrência
259

. Para Saad Filho o estudo da tendência da queda da taxa de 

                                                                                                                                                                                     
não a sua súbita interrupção. O efeito da massa de mais-valia na determinação da capacidade de acumular, 

porém, envolve necessariamente descontinuidades. Isto porque a capacidade de acumular depende não só da 

massa de mais-valia, mas também do tamanho mínimo da massa que pode ser capitalizada. Dada a significação 

do capital fixo e a tendência que tem o montante de capital fixo em cada processo de produção a crescer, uma 

quantidade definida de mais-valia é necessária para que se processe a acumulação. Se a taxa de lucro cai, mas 

a massa da mais-valia permanece suficientemente grande, a acumulação pode continuar; se porém, a massa cai 

abaixo do ponto crítico, conservando enquanto isto um aumento positivo, a acumulação deve ser interrompida.” 

FINE e HARRIS. op. cit. 77. 
258

 Ibidem p. 78. 
259

 “as economias capitalistas são instáveis devido aos conflitos entre as forças de extração, realização e 

acumulação da mais-valia em condições competitivas. Essa instabilidade é estrutural, e nem mesmo as melhores 
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lucro e suas contratendências não importam numa previsibilidade de fenômenos concretos, 

como inclusive já tivemos oportunidade de ressaltar, mas antes denotam um cenário 

importante para a análise das crises que se operam na sociedade capitalista.   

 

“The consideration of the LTRPF as an abstract law does not deny its 

empirical significance. Marx’s main conclusion in this part of Capital is that 

the law and CTs cannot exist side by side in harmony indefinitely, but must at 

times give rise to crises. (…) These disturbances demonstrate that the LTRPF 

and the counteracting tendencies have a connection with observable 

phenomena even though they do not involve simple predictions of trends. 

However, they provide a framework for understanding the tensions and 

displacements due to capital accumulation, and they support the conclusion 

that the law and the CTs cannot co-exist side by side in repose even during a 

phase of expansion: capitals are being devalued even as they are being 

preserved and expanded. The existence of these contradictions gives rise to 

crises, booms and the associated cycles of production and exchange. 

Moreover, the development of the immanent possibility of crisis points to the 

likelihood of crisis when these processes can no longer be accommodated, 

especially (but not exclusively) because of disproportions, misguided 

investment and speculative bubbles. These crises, and the resulting 

unemployment, concentration and centralization of capital, and so on, are the 

observable ‘predictions’ of Marx’s abstract tendency. Indeed, particular 

movements in the observable rate of profit are associated with these cycles. At 

times the rate of profit will actually fall, at others it will rise. These movements 

are not arbitrary but are based on the abstract tendencies and their 

contradictions.”
260

  

 

    Ou seja, as contradições internas da forma-valor que se apresentam não 

provem de uma relação causal e inexorável, se apresentam, ao revés, enquanto uma 

superdeterminação (ou sobredeterminação) do conjunto de contradições que se operam 

simultaneamente, como bem observam Harris e Fine pela leitura de Althusser: 

 

                                                                                                                                                                                     
políticas econômicas podem evita-las por completo. A concorrência obriga cada capital a encontrar formas de 

aumentar a produtividade do trabalho. Isso geralmente envolve mudanças técnicas que aumentam o grau de 

mecanização, a integração entre os processos de trabalho dentro de cada firma, e através de firmas diferentes, e 

a escala potencial da produção. Portanto, a concorrência socializa a produção capitalista. (...) A socialização 

da produção não é um processo harmonioso. Ela está associada com grandes investimentos em capital fixo, 

desenvolvimento de relações de crédito, especulação, desqualificação dos trabalhadores, deslocamentos nos 

mercados de trabalho, desemprego estrutural, falências e crises. Esses processos sempre levam ao desperdício 

de recursos. Eles levam também à resistência no local de trabalho e a confrontações políticas e, historicamente, 

eles fornecem um estimulo poderoso para reformas sociais e as revoltas anticapitalistas. Mas isso não é tudo. O 

capitalismo muda constantemente, e Marx argumenta que esse modo de produção tende a tornar-se cada vez 

mais instável devido a suas contradições sociais e econômicas. Isso se dá essencialmente porque a concorrência 

destrói a base capitalista da produção.” SAAD FILHO. op. cit. p. 174/175. 
260

 FINE e SAAD FILHO. op. cit. p. 116/117. 
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“O ciclo e as crises são, portanto, produtos do antagonismo capital/trabalho, 

que se manifesta na produção, na troca e na distribuição. O que ocorre em 

cada um desses níveis envolve contradições, e estas se relacionam mutuamente 

de maneira hierárquica. As crises ocorrem quando essas contradições existem 

numa relação particular uma com a outra, quando, em termos do conceito de 

Althusser, há uma superdeterminação das contradições. Assim, as crises não 

são produzidas pelas contradições da troca (salário de mercado ou lucros), ou 

pelas contradições da produção (lei da TDTL), mas por uma relação mutua 

particular dessas contradições.  

Ao examinar o efeito que tem sobre o ciclo a luta entre capitalistas e operários 

(como classes) devemos ter cuidado em compreender essa luta como 

determinada pela relação antagônica entre capital e trabalho. Se não se faz 

isto, a luta de classes pode facilmente ser mal-entendida como a ação de 

classes organizadas como tais e conscientes de si mesmas enquanto classes. 

(...) A essência da análise de Marx, que evita essas ciladas, é que as crises 

ocorrem devido ao antagonismo entre trabalho e capital (que, embora se 

manifestem através dos homens, não são eles mesmos forças humanas), e que 

ocorrem quer os capitalistas e trabalhadores como classes (ou indivíduos) 

lutem ou não conscientemente acerca da acumulação.”
261

. 

     

     Evidente, portanto, que a contemporânea teoria crítica do valor caminha 

conjuntamente com a teoria da derivação e da regulação na compreensão da articulação das 

crises pelas contratendências que decorrem das contradições do capital frente à tendência da 

queda da taxa de lucro. Não obstante a dificuldade empírica e epistemológica da análise da 

LQTTL, por suas categorias, se sobressai um importante cenário para compreensão dos 

fenômenos sociais concretos que se apresentam sob o pálio de recorrentes crises na superfície 

das relações sociais capitalistas nas categorias intermediárias em que se constituem um 

determinado modo de produção e regulação dado um regime de acumulação de capital 

específico a um determinado momento histórico. Destas resultam impactos distintos quanto 

ao conteúdo da forma política e da forma jurídica em que se articula um determinado modo de 

produção e seu regime de acumulação, sem que, de per si, impliquem no esgarçamento da 

forma-valor e da forma-mercadoria tomadas como formas essenciais da forma de 

sociabilidade capitalista, conforme trataremos a seguir.  
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 Fine e Harris. op. cit. p. 81/82. 
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III- AS IMPLICAÇÕES DA LEI DA QUEDA TENDÊNCIAL DA TAXA DE 

LUCRO NA FORMA POLÍTICA E NA FORMA JURÍDICA  

 

 

    Do caminho até aqui percorrido é possível extrair que, a sociedade 

capitalista é uma forma de sociedade caracterizada por sua mercantilização em que o trabalho 

do indivíduo é tomado por seu caráter dúplice – concreto e abstrato - e se relacionam no 

entorno da circulação da mercadoria objetivada socialmente.  Na essência da forma de 

sociabilidade capitalista, na qual se reproduz a mais mais-valia, estão inseridos antagonismos 

e contradições estruturais que sobredeterminam fenômenos sociais tendo a crise como seu 

corolário, dado que para a produção do valor este depende de uma relação desigual entre 

trabalhos concretos tomados por valores de uso que se trocam, sendo a mais-valia 

representada exatamente pelo excedente do trabalho concreto inserido na relação de produção.  

 

   Enquanto tomada como a centralidade das formas sociais da sociedade 

capitalista, da mercadoria se irradia, por processos indutivos e inconscientes – ou como 

denominado na tradição althusseriana: sobredeterminados –, a lógica da forma-valor, em sua 

dinâmica, antagonismos e contradições para a totalidade das relações sociais. Como visto nos 

capítulos anteriores, da abstração dessa forma econômica elementar é possível compreender 

como se dão as mediações e as derivações quanto à forma das relações sociais, políticas e 

jurídicas. É nesse sentido que Marx, em sua teoria crítica do valor, não se limita a uma 

dimensão economicista de suas análises. Pois o capital, como reiteradamente é reforçado ao 

longo de sua obra, constitui uma forma de sociabilidade que extrapola a “mecânica” na qual 

se organiza a produção e a circulação de mercadorias, construindo a totalidade das relações 

sociais, inclusive em sua dimensão extra econômica. Muito embora não se possa compreender 

uma relação de causalidade direta, a forma-mercadoria articula a significação das relações 

sociais para a satisfação das necessidades subjetivas numa pretensa equalização do trabalho 

social na forma aparente havida na superfície das relações sociais em que se manifestam a 

subjetividade de cada indivíduo na objetividade da mercadoria.  

 

    Porém é exatamente nesse processo de produção e equalização em que 

se funda a produção social da mais-valia, e na qual se erige o antagonismo inerente às 

relações sociais de cunho capitalista, que reside a desigualdade material inerente à forma de 
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sociabilidade capitalista. Pois se o trabalho social pretensamente se funda numa equalização 

pela da divisão social do trabalho, é a partir da exploração de seu excedente temporal pelo 

contrato mercantil na qual se origina a mais-valia. A garantia desta forma de sociabilidade 

específica enseja uma relação terceira e impessoal que enseja a concepção do Estado e do 

direito
262

 assumidos enquanto forma política e jurídica derivadas da forma-valor. 

 

    Conforme vimos pelo debate da tendência da queda da taxa de lucro, 

das antinomias e contradições da forma de sociabilidade capitalista, nos ciclos de reprodução 

do capital, ao aproximar-se a uma relação de equivalência entre valores de uso e valores de 

troca, o aumento da composição do capital dá ensejo a uma série de contratendências que 

buscam a retomada de uma determinada taxa de lucro, sobredeterminado a necessidade da 

reorganização da produção que se permita o reestabelecimento da acumulação de lucros, 

contratendências essas que se operam opostamente pela reorganização da composição técnica 

do capital dado um constante desenvolvimento das técnicas de produção, característica maior 

que funda a forma de sociabilidade capitalista.  

 

    Além disso, das atuais teorias marxistas se compreende que, pela 

essência em que se organizam os meios de produção e reprodução social voltadas a um dado 

regime de acumulação, é que se articulam a totalidade das relações sociais por formas 

políticas e jurídicas derivadas da forma-valor.  Pois, como visto, a organização da 

sociedade capitalista, no entorno da mercadoria, implica a organização das necessidades 

materiais subjetivas de cada indivíduo num processo de troca que se pauta numa construção 

social de equivalência geral, representada aqui pela moeda. Essa forma de sociabilidade 

rompe com as estruturas sociais de até então com base em diversas premissas econômicas 

específicas tais como: a liberdade e igualdade formal perante a impessoalidade da lei e o 

Estado, a especialização do trabalho, do conhecimento, propriedade privada e a organização 

econômica a partir da competição entre os indivíduos, a separação do poder político do poder 

econômico, entre outros.  

 

                                                           
262

 “a formação do Estado [é] vinculados à formação e desenvolvimento do sistema capitalista.(...) o Estado 

moderno, como Estado mercantilista, firmou-se como uma entidade econômica autônoma, promovendo a 

unidade de moeda, pesos e medidas, e buscando proteger um mercado livre dentro de suas divisas com o 

controle das fronteiras aduaneiras e das relações com o mercado internacional. A vontade do Estado moderno 

de se afirmar como entidade econômica e de ser superior aos demais Estados gerou a rivalidade econômica 

entre os Estados e a concepção do poder econômico como potencial militar.”. BERCOVICI, Gilberto. 

Soberania e Constituição: Para uma Crítica do Constitucionalismo. São Paulo: Quartier Latin, 2008.  p. 44. 
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    É nesse sentido que, das diversas correntes das teorias marxistas, se 

sobressai a relevância e a atualidade da teoria da regulação e a teoria da derivação. O passo 

final que se pretende neste debate resulta na análise de tais correntes teóricas, segundo a 

moderna teoria crítica do valor tratadas nos capítulos antecedentes. Muito embora a leitura 

minuciosa e histórica, bem como, das polêmicas e debates que se dão entorno da teoria da 

regulação e da derivação não se constituam enquanto objetivos traçados na presente 

dissertação, nosso propósito, contudo, consiste em estabelecer um dialogo que correlacione o 

estudo do Estado e do direito, por sua articulação segundo a compreensão geral que se tem do 

tema, frente a leitura da LQTTL contratendências em que o modo de produção capitalista se 

funda para a manutenção da taxa de lucratividade, possibilitando um melhor aprofundamento 

nos debates em torno das crises que, reiteradamente, assombram a sociedade capitalista. 

 

 

III.1. Forma política, crise e sua articulação frente a LQTTL na teoria da regulação e da 

derivação 

      

 

    Conforme demonstra Caldas
263

, o debate da teoria da derivação, 

seguindo uma releitura estrita da obra de Marx, se ocupou da análise das formas do Estado e 

sua correlação para com a forma de sociabilidade capitalista, que muito embora distintas entre 

si, se articulam num nível estruturante da dimensão econômica, política e jurídica da forma de 

sociabilidade capitalista. Enquanto possa ser admitida como uma superação da teoria marxista 

do capitalismo monopolista de estado (stamocap), a teoria da derivação tem o mérito de ir 

para além da dimensão dos estudos do jovem Marx, guardando estrita correlação a suas obras 

adultas, em especial “O Capital”. Nesse sentido, importante ter em vista que a teoria da 

derivação, ao mesmo tempo que pretende se afastar da teoria do stamocap - o qual como visto 

compreende o Estado e o direito como mero instrumento de dominação pelas classes 

dominantes –, busca compreender as especificidades do Estado no capitalismo por suas 

formas de sociabilidade.  

 

    Para Hirsch, um dos principais expoentes da teoria da derivação, não 

bastava somente avançar a compreensão do antagonismo de classe ou a contradição estrutural 

                                                           
263

 CALDAS, Camilo Onoda Luiz. Teoria da derivação do Estado e do Direito. Tese de doutorado. São Paulo, 

FD/USP, 2013. 
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do capital por suas formas específicas numa mera relação de causa e efeito. Era preciso, pois, 

correlaciona-las com as especificidades forma política e jurídica assumida pelo 

contemporâneo Estado de direito, segundo a forma de sociabilidade capitalista
264

. Pois a 

forma política estatal ao mesmo tempo que é integrante do modo de produção capitalista
265

, se 

constitui na forma que a sociedade capitalista se assume dadas as especificidades do modo 

capitalista de produção
266

, em que, na superfície das relações sociais, se fundam na práxis da 

circulação mercantil da burguesia sob quem recai o domínio da produção de mercadorias, 

dado o valor de uso a ele inerente. A correlação entre a forma política e a forma jurídica, de 

acordo com a teoria da derivação, tanto se relaciona a oposição entre trabalhador e capitalista 

- ou seja da luta de classes enquanto categoria inerente a forma de sociabilidade capitalista – 

quanto, e principalmente, guardando estreita correlação aos desígnios da forma-valor em 

termos de pré-condição material e estrutural necessária dada a práxis burguesa
267

. 

                                                           
264

 “Na forma valor das mercadorias se expressa a sociabilidade de trabalhos privados baseados na divisão de 

trabalho, independentes um dos outros e mediados pela concorrência mercantil; e no dinheiro como equivalente 

geral se manifesta a sociabilidade do trabalho de indivíduos não realizável diretamente por eles, mas como uma 

forma que lhes é tanto fetichizada, como contraposta como relação de coerção. Para a sociedade capitalista o 

que vale é desenvolver ao máximo a real sociabilidade do trabalho – divisão do trabalho, mercado mundial –, e, 

ao mesmo tempo, impossibilitar que ela seja formada diretamente pela ação consciente dos indivíduos. Ela se 

realiza muito mais atrás de suas costas em um processo necessário de circulação de dinheiro e de valorização 

do capital, portador de crise. Mas o que vale para a sociabilidade do trabalho, vale também para a comunidade 

política: ela também não pode ser realizada diretamente em uma sociedade caracterizada por antagonismos 

materiais de classe, sob a divisão de trabalho e a mediação da concorrência, mas, pelo contrário, deve assumir 

igualmente uma forma coisificada e objetivada – a forma política ou do Estado (burguês-capitalista) que é 

contraposta aos indivíduos como relação coercitiva exterior. Isto significa que a forma ‘política’ e suas 

contradições também devem ser fundadas e desenvolvidas como expressão do específico modo de socialização 

capitalista, como fez Marx com a forma valor em sua crítica da economia política. A expressão usada para esta 

operação como sendo uma ‘derivação do Estado’ é, neste sentido, equívoca e, frequentemente, fez com que a 

relevância teórica deste fenômeno fosse desconhecida até pelos seus próprios autores: a elaboração da forma 

política pode apenas se referir e ser explicada pelo traço característico estrutural e geral da sociedade 

capitalista, e, em caso algum, pelos Estados históricos concretos, suas funções e seu desenvolvimento. ‘Estado’ 

e ‘forma política’ não são idênticos, como mostra a discussão sobre a relação entre estruturas sociais e 

instituições. E mesmo em sua configuração mais geral, o Estado capitalista só pode ser compreendido no 

contexto da totalidade de suas determinações sociais, ou seja, como expressão da forma valor e da forma 

política.”. HIRSCH, Joachim. Forma política, instituições políticas e Estado – I HIRSCH, Joachim. Forma 

política, instituições políticas e Estado – I. BOITO JR, Armando; GALVÃO, Andréia; TOLEDO, Caio Navarro 

(eds.). Crítica Marxista n. 24. São Paulo: Revan, 2007. p. 16/17. 
265

 “A forma política, ou o Estado, é ela mesma parte integrante das relações de produção capitalista. A 

particularidade do modo de socialização capitalista reside a separação e na simultânea ligação entre ‘Estado’ e 

‘sociedade’, ‘política’ e ‘economia’. A economia não é o pressuposto da política, nem estrutural nem histórico. 

(...) A ‘derivação do Estado’ não constitui, assim, nenhuma teoria do Estado pronta, porém apresenta o seu 

ponto de partida fundamental.”. HIRSCH, Joachim. Teoria Materialista do Estado. Rio de Janeiro: Revan, 

2010.  p. 31. 
266

  “O Estado é a forma que a comunidade política assume sob as condições sociais dominantes do capitalismo. 

Não apenas o elo econômico, mas também o elo político de uma sociedade marcada pela concorrência e os 

antagonismos de classe manifestam-se em uma instância separa e contraposta a ela.”. Ibidem. p. 32. 
267

 “As formas são imanentes às relações sociais especificas, mutáveis historicamente. No capitalismo, é a 

generalização das trocas que constitui uma forma econômica correspondente, a forma-mercadoria. (...) Se a 

forma-mercadoria é constituinte da realidade capitalista, ela é constituída pelas interações sociais que estão na 

base dessa mesma realidade. (...) A forma não é um a priori da razão. É verdade que ela chega ao pensamento, 
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    A reprodução do valor não se opera senão no entorno do constructo 

social institucionalizado em que se materializa um dado regime de acumulação, por formas 

específicas a ela derivadas e que se operam dialeticamente dadas as condições concretas da 

produção social. Na sociedade capitalista, tendo como base a essência da forma-mercadoria e 

da forma-valor a que a forma jurídica e política estatal estão correlacionadas sob a primazia 

da garantia da reprodução de suas categorias e sob o império da lógica do valor pela forma-

mercadoria aparente das relações sociais, se encadeiam ações concretas tomadas na superfície 

das relações sociais mediadas pelo capital
268

, – ou seja pela relação entre a subjetividade entre 

indivíduos que se objetiva no entorno da mercadoria. E que são tomadas de modo apartado, 

impessoal e independente entre os portadores de mercadoria que se opõe em constante 

concorrência.  

 

   Pelo aparato estatal, enquanto expressão da forma política estatal, o 

conjunto de instituições políticas se apresentam com funções e objetivos distintos entre si, 

tendo sua ação determinada pela racionalidade inerente à lógica do valor, se contrapondo 

conflitivamente na sobredeterminação em que se articulam. Ao mesmo tempo em que 

estruturam uma dada totalidade das relações sociais dadas as condições históricas concretas 

em que se articulam um dado modo de produção capitalista e os arranjos da luta de classes a 

ele inerente. Nesse sentido, resgatando o que já tivemos oportunidade de discutir 

anteriormente é importante notar que Marx se preocupa com o fato de que a 

sobredeterminação do modo de produção capitalista reside a dinâmica em que se dá o 

processo, o movimento do capital. Ao mesmo tempo em que, por esta dinâmica, se agregam 

os indivíduos no entorno de sua forma que condiciona sua ação concreta – seu trabalho – um 

determinado sentido, compelindo à servidão do trabalhador à lógica do capital dadas as 

condições estruturais nas quais o capital assume a totalidade das relações sociais para além da 

                                                                                                                                                                                     
generalizando um tipo de raciocínio e valoração de indivíduos, grupos e classes. Numa sociedade capitalista, a 

identidade de tudo com tudo é mercantil, e poder-se-ia dizer então, no limite, que a própria noção lógica e 

mental de identidade remonta a alguma espécie de intercâmbio de objetos e pessoas como mercadorias.”.  

MASCARO, Alysson Leandro. Estado e Forma Política. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 22. 
268

 “Para que o dinheiro assuma a universalidade de equivalência nas generalizações, é preciso que se constitua 

num espaço de garantia de tal universalidade para além dos específicos produtores e possuidores de 

mercadorias. Tal espaço, maior que a unidade da mercadoria, a princípio externo aos seus agentes econômicos, 

mas justamente o garante necessário dessa reprodução social. (...) Além disso, a conformação da apropriação 

do capital e da mercadoria e a asseguração dos vínculos nas trocas só se realizam mediante o investimento de 

juridicidade às subjetividades. Assim, as formas valor, capital e mercadoria transbordam, necessariamente, em 

forma política e forma jurídica.”. Ibidem p. 24. 
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mera abstração da liberdade e igualdade tida como natural e positivada nas leis advindas do 

Estado:  

 

“Com o próprio funcionamento, o processo capitalista de produção reproduz, 

portanto, a separação entre a força de trabalho e as condições de trabalho, 

perpetuando, assim, as condições de exploração do trabalhador. Compele 

sempre o trabalhador a vender sua força de trabalho para viver, e capacita 

sempre o capitalista a comprá-la, para enriquecer-se. Não é mais o acaso que 

leva o trabalhador e o capitalista a se encontrarem no mercado, como 

vendedor e comprador. É o próprio processo que, continuamente, lança o 

primeiro como vendedor de sua força de trabalho no mercado e transforma 

seu produto em meio que o segundo utiliza para compra-lo. Na realidade, o 

trabalhador pertence ao capital antes de vender-se ao capitalista. Sua 

servidão econômica se concretiza e se dissimula, ao mesmo tempo, pela venda 

periódica de si mesmo, pela sua troca de patrões e pelas oscilações do preço 

no mercado.”
269

.  

 

    Sendo a sociedade capitalista uma sociedade de imensa acumulação de 

mercadorias, sua origem, como visto, remonta a um determinado modo de produção que, por 

sua vez, implica num determinado regime de acumulação sujeitas, porém, às leis econômicas, 

especialmente à tendência da queda da taxa de lucro e à contradição do constante 

desenvolvimento tecnológico conforme analisado no capítulo anterior. Para Boyer, da 

compreensão de um determinado modo de produção e seu regime de acumulação
270

, é 

possível extrair as articulações havidas na relação entre as relações sociais e a economia, 

expondo desta maneira as condições e contradições específicas de um determinado período 

histórico em análise
271

.  
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 O Capital. Livro 1, Vol. 2. op. cit. p. 680/681 
270

 Na lição de LIPIETZ, um determinado regime de acumulação compreende, “a totalidade de formas 

institucionais, redes, normas explicitas e implícitas que asseguram compatibilidade das relações no marco de 

um regime de acumulação, tanto em correspondência com o estado das relações sociais, como também 

transcendendo a sua natureza conflitiva.”.  LIPIETZ, Alain. Akkumulation, Krisen und Auswege aus der 

Krise, in PROKLA, nº 58, 1985. Apud HIRSCH op. cit. p. 107. 
271

 “A ênfase dada nas relações de produção tem o mérito de evitar todo o tipo de confusão entre as rivalidades 

dos indivíduos para ocupar os lugares no interior de um modo de produção, e os contextos sociais gerais que 

condicionam a atividade econômica em seus aspectos coletivos. Em outras palavras, o que importa é distinguir, 

de um lado, a lógica geral das relações sociais e, de outro, as estratégias utilizadas pelos grupos e indivíduos 

para ai se inserir ou dai se libertar. Historicamente, as pesquisas sobre a regulação partem de uma concepção 

holística dos vínculos sociais, sem, entretanto, deixar de negar a necessidade de explicitar as mediações que 

determinam os comportamentos coletivos e individuais. (...) O interesse do conceito de modo de produção é o de 

explicitar as articulações entre relações sociais e organização da economia. Esta expressão designa toda forma 

especifica das relações de produção e de trocas, ou seja, das relações sociais que regem a produção e a 

reprodução das condições materiais necessárias para a vida dos homens em sociedade. Esta definição é tão 

geral que ela não pode ser imediatamente confrontada comas sociedades existentes, uma vez que seria raro que 

um modo de produção puro representasse a totalidade das relações sociais constitutivas de uma formação 

social. Na realidade a partir dos trabalhos da escola althusseriana, é um sistema complexo e uma articulação 

de modos de produção que define tanto toda a estrutura de uma dada sociedade, como também (o que é 
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    Na leitura da teoria da derivação, a forma política estatal, em sua 

materialização institucional derivada da forma-valor, se arranja, em suas categorias 

intermediárias, dada uma determinada formação histórica que tem sua conformação expressa 

num dado modo de regulação, que não se deriva, contudo, de modo direto da forma-valor
272

, 

antes se encontram sujeitos às condições históricas específicas dos arranjos de luta de classes 

materializado na forma política estatal
273

, numa relação de articulação.  

 

    Um determinado modo de regulação, segundo a teoria da regulação, por 

meio de seus mecanismos operativos que se operam pelas formas institucionais que lhe são 

inerentes, tende a garantir a reprodução das relações sociais sob um dado regime de 

acumulação sob a hegemonia ideológica específica às suas condições materiais históricas. 

Sem com isso implicar, necessária e meramente, no uso da coerção – física e psíquica – que, 

sob as condições do capitalismo, são inerentes ao Estado. É nesse sentido que um 

determinado modo de regulação não se refere somente às questões econômicas, mas também 

às relações extraeconomicas. Nesse sentido, os marcos regulatórios também regulam as 

relações de poder frente ao modo de produção no âmbito das lutas de classe inexoráveis a 

forma de sociabilidade capitalista, expressando determinadas característica e condições que se 

aderem, sem modificar a essência da forma-valor, a uma específica forma de sociabilidade, 

como também às formas política e jurídica em razão do contexto histórico que se analisa.  

 

                                                                                                                                                                                     
preferível retermos aqui) apenas sua estrutura econômica.” BOYER, Robert. A teoria da regulação: uma 

análise crítica. São Paulo: Nobel, 1990. p. 68 
272

 “Cada formação histórica capitalista adquire sua estabilidade transitória através da conformação de um 

modo de acumulação compatível com o modo de regulação. Dessa maneira resulta um modo socialmente 

determinado de desenvolvimento, sempre caracterizado por regularidades e leis próprias. É preciso sublinhar 

que o regime de acumulação e o modo de regulação não se encontram em uma relação de causalidade simples. 

Eles não são deriváveis um do outro. Um regime de acumulação não necessariamente dá origem a um modo de 

regulação nem o contrário. Mas um regime de acumulação estável só pode formar-se quando se impõe 

simultaneamente um contexto de regulação correspondente (...) Regimes de acumulação e modos de regulação 

não se encontram em uma relação causal ou funcional, mas em uma relação de articulação. Eles devem ser 

considerados como o nexo entre complexos contextos de ação e práticas relativamente independentes.”. 

HIRSCH, op. cit. p. 108. 
273

 “Se podemos partir do fato de que a regulação significa em princípio a formação de relações sociais e a 

continuidade provisória de correlações de forças através de antagonismos existentes na sociedade e apesar 

deles, então isso ocorre sempre e necessariamente, mediante um complexo sistema de divisões de interesses e 

demarcações sociais. Sobretudo, isso possibilita que a sociedade capitalista apesar de seus antagonismos e 

contradições logre consistência e duração. Não se trata de um estado de harmonia geral, de liberdade e de 

igualdade como se lhe atribui quando se fala da sociedade civil democrática. A regulação capitalista mantém 

um contexto de exploração e de opressão que só pode ser modificado por lutas sociais e cuja supressão está 

ligada à eliminação das estruturas de dominação da sociedade.” Ibidem p. 116. 



147 
 

 
 

“É importante destacar que a regulação não se apoia apenas na aplicação dos 

meios de coerção estatal, mas para que seja duradoura, sempre requer um 

certo consenso social e uma disposição aquiescente voluntária. (...) Por isso, a 

implantação dos contextos de acumulação e de regulação relativamente 

estáveis está ligada com a hegemonia política e ideológica. E a forma Estado, 

ao aparecer como se estivesse separada formalmente da sociedade, de seus 

antagonismos e classes sociais, enquanto instância autônoma frente aos 

cidadãos isolados, é um fundamento decisivo da legitimação política. Por esse 

meio, o Estado é percebido como um administrador neutro do ‘bem-estar 

comum’. Nas condições democrático-burguesas em geral, esse contexto de 

legitimação revela sua eficácia especial. Na medida em que o processo de 

regulação leva o conflito de classes a uma forma compatível com a 

acumulação de capital, estabilizando precisamente o processo material de 

produção, ele vai se justificando continuamente frente aos cidadãos 

envolvidos. Por isso é que a crise de regulação leva consigo a probabilidade 

da crise do Estado, do sistema político e da hegemonia.”
274

.  

 

    Ou seja, a teoria da regulação expressa o modo de reprodução das 

relações sociais, políticas e jurídicas derivadas diretamente da forma-valor do modo de 

produção capitalista segundo suas próprias crises
275

 moldando os valores éticos, morais e 

jurídicos que determinarão o justo num determinado contexto social e histórico. Ao denotar a 

qualidade do justo da ação – para já aqui traçar uma correlação das teorias da regulação e 

derivação com o direito – a regulação social encontra os limites da razão dialética de uma 

determinada sociedade, consequentemente impondo os limites, a abrangência, a forma e a 

ação do Estado e das Instituições que formam uma determinada sociedade. 

 

    Regime de acumulação e modo de regulação, repise-se, denotam as 

categorias intermediárias sujeitas às leis econômicas do capital, nas quais se operam as 

contratendências da lei da queda tendencial da taxa de lucro por via reflexa e visando uma 

estabilidade, ainda que momentânea da acumulação de capital pela manutenção de uma 

determinada taxa de lucro
276

. A teoria da derivação e a teoria da regulação, como observa 
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 Ibidem. p. 110. 
275

 A esse respeito, CALDAS observa que: “Os argumentos por Marx a respeito da queda tendencial da taxa de 

lucro foram objeto de inúmeras polêmicas e estudos empíricos, sobre os quais não queremos nos deter. O que 

destacamos é como a teoria da derivação – Hirsch particularmente – apropriar-se-á desse conceito para 

discutir a forma e funções do Estado. Desde o inicio até o presente, o filósofo alemão argumenta que as crises 

inerentes ao capitalismo e que o Estado historicamente tem de lidar com sua existência (justamente o tema que 

ocupa os pensadores da teoria da regulação).(...) Com essa argumentação, Hirsch enfatiza que a derivação da 

forma e do conteúdo do Estado, seu funcionamento político e administrativo inclusive, não podem estar 

desvinculados de uma análise das crises do modo de produção capitalista, ou seja, do processo de valorização 

do capital.” CALDAS. op. cit. 
276

 “Buscando ser acopladas às ferramentas gerais da leitura marxista, categorias de abrangência 

intermediária propostas pelas escolas da regulação apresentam duas delas como de maior relevo teórico: 

regime de acumulação e modo de regulação. A primeira categoria dá conta das próprias dinâmicas econômicas 



148 
 

 
 

Jessop
277

 são complementares entre si, muito embora devam ser tomadas distintamente por 

suas diferentes aplicações sem que uma não exclua a outra. Ou como entende Caldas: 

 

“A teoria da regulação teve como objetivo entender a conexão entre as formas 

institucionais e as regularidades dinâmicas da econômica capitalista, 

mostrando como as instituições econômicas e extraeconomicas têm se 

modificado contemporaneamente para assegurar – ainda que de maneira 

temporária, contraditória e conflituosa – a acumulação de capital”
278

.   

 

    Pois, conforme visto acima, a sociedade capitalista é uma sociedade que 

em sua forma de sociabilidade, é necessariamente portadora de crises e contradições
279

, não se 

constituindo numa estrutura homogênea, quiçá estável, se operando por conflitos e 

contradições sem a qual o valor não se reproduz
280

. Contratendências e crises do capital são 

                                                                                                                                                                                     
constituintes de cada uma das fases internas do capitalismo. A segunda categoria busca compreender as 

específicas articulações do econômico como político e o social nessas mesmas fases. Regime de acumulação e 

modo de regulação não são ferramentas que trabalham com objetos sociais distintos, mas ênfases em 

determinadas relações constituídas nesses mesmos objetos sociais. (...) No entanto, tal regime de acumulação 

não se constitui, apenas, numa dinâmica do nível econômico, embora este lhe seja seu primeiro motor. Para que 

haja a possibilidade de apropriação do resultado do trabalho de terceiros, recrutados mediante contrato, há 

formas sociais e uma série de mecanismos políticos e jurídicos que consolidam um núcleo institucional 

suficiente e próprio à acumulação. (...), incorporando no mais das vezes seus valores médios – respeito à ordem, 

aos contratos, à propriedade privada, ao Estado. (...) A esse complexo institucional, cuja manutenção em 

determinadas fases consolida-se com alguma estabilidade, centrado no Estado mas maior que os seus contornos 

autodeclarados, pode-se denomina-lo modo de regulação”. MASCARO. op. cit. p. 112-113. 
277

 “The guideline suggests that capital accumulation should have a dual theoretical function in an analysis of 

the state in capitalist societies: it is both a point of reference and a principle of explanation. We should not 

conflate the two nor stress one to the exclusion of the other.”. JESSOP, Bob. The Capitalist State. Oxford: 

Martin Robertson & Company, 1982. p. 226. 
278

 CALDAS. Op. cit.  
279

 “A reprodução de uma vida social cujos fundamentos estão na livre troca mercantil, na concorrência e na 

liberdade do trabalho assalariado só é possível quando a classe economicamente dominante – no caso, a 

burguesia – abre mão do uso direto e individual da violência. A “liberdade” e as relações “contratuais” da 

troca mercantil que compõem a paisagem do capitalismo são incompatíveis com a violência privada ou com 

privilégios, embora o capitalismo não prescinda da violência para manutenção da ordem. Daí a importância de 

uma “institucionalização” da coerção física, mas que não esteja diretamente ligada a nenhuma das classes 

sociais, que seja, portanto, “neutra”. (...) A reprodução da sociedade capitalista, portanto, depende da 

separação entre o “econômico” e o “político”, o que se objetiva na forma de um Estado “relativamente 

autônomo” em relação às classes e grupos que estão em permanente conflito. “Relativamente”, pois esta 

separação nunca é completa, já que o Estado deve sempre estar pronto a intervir na sociedade a fim de manter 

a ordem social, ou seja, a estabilidade das relações de produção e de troca mercantil. Estado e sociedade 

formam uma totalidade contraditória, pois, se de um lado, há um Estado “neutro”, “autônomo”, representante 

da “unidade política”, verdadeiro palco dos consensos entre as classes e grupos; do outro, o que se vê é uma 

sociedade em permanente conflito, cujos interesses de classe, dos grupos e mesmo dos indivíduos não encontram 

unidade. Paradoxalmente, é esse jogo união/separação, realidade/ilusão, estabilidade/crise que torna possível a 

compreensão da forma política no capitalismo.”. TISESCU, Alessandra Devulsky da Silva e ALMEIDA, Silvio 

Luis de. Estado e Capitalismo: Uma reflexão sobre os seus fundamentos de acordo com a teoria da 

regulação. Disponível em http://www.publicadireito.com.br/publicacao/uninove/livro.php?gt=82, acessado em 

19/05/2014 
280

 “A teoria da regulação salienta que o capitalismo não é nenhuma estrutura homogênea e estável e que seu 

desenvolvimento histórico não é determinado por leis objetivas ou pelo desdobramento de um simples ´nucleo 

estrutural. Nas relações históricas e espaciais, o capitalismo realmente mostra formações sociais muito 

http://www.publicadireito.com.br/publicacao/uninove/livro.php?gt=82
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seus constituintes necessários para sua reprodução sem a qual, dada ao constante aumento da 

composição orgânica do capital, se opera a tendência da queda da taxa de lucro que, dada uma 

determinada periodicidade dos ciclos rotativos do capital, acaba por romper um determinado 

regime de acumulação e, consequentemente, seu modo de regulação a ele vinculado.  

  

    Enquanto ao longo de um determinado ciclo de produção possam 

ocorrer crises cíclicas em que tais se “ajustam”, é no esgotamento de um determinado regime 

de acumulação ante a inexorável tendência da queda da taxa de lucro, que se opera a crise 

estrutural da sociedade capitalista. Eis que, nesse sentido, há uma ruptura nas formas 

institucionais que perpassam a totalidade das relações sociais, independentemente de um 

interesse coletivo que tenda à diminuição das desigualdades materiais que eventualmente 

possa se constituir como objetivo primaz da forma política do Estado de direito (como é o 

caso do Estado brasileiro à luz do artigo 3º. da Constituição Federal de 1988).  

 

    Dada a mediação do capital na totalidade das relações sociais, e sendo a 

mais-valia o resultado consequente de uma desigualdade finalística que se opera na 

subjetividade de indivíduos opostos, porém vinculados, sob a conformação da forma jurídica 

contratual, na forma política derivada da forma-valor se articula a luta de classes por atores 

sociais atomizados e alienados entre si, através de mecanismos específicos que se apresentam 

sob um dado modo de regulação
281

, por sua sobredeterminação em função da reprodução 

cíclica da desigualdade que se opera na essência da forma-valor. Ao mesmo tempo que, na 

                                                                                                                                                                                     
diferentes e variadas. Se, entretanto, o capitalismo é espacial e historicamente diferente, se suas formações 

nacionais especificas são diversas e mutáveis, quais são as ferramentas teóricas que nos habilitam a entende-

lo? O objetivo fundamental da teoria da regulação foi desenvolver uma estrutura para a análise das especificas 

formações históricas do capitalismo, seu desenvolvimento, suas crises e transformações”. HIRSCH, Joachim. 

Globalização e mudança social: o conceito da teoria materialista do Estado e a Teoria da Regulação. 

Ensaios FEE. Porto Alegre: vol. 19, 1988. p. 12. 
281

 “Mediation mechanisms are present in the context of private actions. For instance, an industrialist will 

decide to invest on the basis of the financial community’s opinions, the credit lines his banker is prepared to 

open and any tax incentives available. But there are other matters for consideration: the impact of the 

investment on the social hierarchy in the company and of the changes which new technology—if involved—might 

have on the pay scale, on the status of categories of worker and on promotion opportunities. This context is 

socially constructed by an intermingling of mediation mechanisms. They have their own inertia, they perpetuate 

behavioural routines, but they also develop at different rates—the markets’ opinion of the value of the capital 

being affected by the intentions of an industrialist and developing more rapidly and in a more volatile manner 

than the change in the organization of labour necessitated by the realization of these intentions. The overall 

context, however, does change along with the collective interests that are activated by the interaction of the 

various wills within these mediating mechanisms.”. ALGIETTA, Michel. Capitalism at the Turn of the 

Century: Regulation Theory and the Challenge of Social Change. Disponível em 

<http://www.unc.edu/courses/2005fall/geog/160/001/GEC'05/Aglietta.pdf>, acessado em 05/05/2014. 

http://www.unc.edu/courses/2005fall/geog/160/001/GEC'05/Aglietta.pdf
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forma política estatal, se insere todo o conjunto de antagonismos sociais e contradições que 

decorrem das leis econômicas do capital, notadamente, da LQTTL.  

 

   O Estado, enquanto forma estrutural fundamental do capitalismo, 

garante o mercado, sem com ele competir diretamente.
282

 E é a partir da impessoalidade e da 

racionalidade da forma social capitalista que em que se fundam as formas políticas estatais 

necessárias a sua finalidade última. Ao mesmo tempo é no bojo da forma política estatal 

destas que se revela, desde logo, o antagonismo do fundamento abstrato acerca do poder 

soberano e da liberdade, mesmo que formal, no qual o Estado de direito é criado. Pois quanto 

maior o aprofundamento das relações sociais dado um determinado modo de produção 

capitalista, maior a distância do poder soberano abstrato dos indivíduos na formação da 

política, tal como observa Meszaros: 

 

“Quanto mais o dinheiro assume a função mediadora da política mais evidente 

se torna a divisão entre propriedade e o trabalho, e mais diminui o poder e o 

alcance da política direta. É claro que estamos falando de uma tendência e, 

portanto, devemos ressaltar que a política direta nunca perde completamente 

sua função e seu poder mediadores.” 
283

 

 

    De modo que, não obstante o poder impessoal materializado no Estado 

se mostre à exterioridade das relações sociais, a via democrática, enquanto forma 

procedimental que articula a luta de classes na forma de sociabilidade capitalista, somente se 

admite enquanto a racionalidade imanente à lógica do valor não se contesta. Estado e 

democracia não decorrem de um interesse direto, oriundo de uma subjetividade, das classes 

dominantes, mas sim desde que não se oponha à lógica do valor de modo a romper com as 

formas que sobredeterminam sua reprodução. Não à toa que, em determinados momentos da 

história, a forma política democrática foi sobrepujada por processo ditatoriais capitalistas – tal 

como ocorreu no Brasil no Golpe de 64 e no Chile em 73 – de maneira à se garantir, pelo 

poder estatal, a manutenção da forma-mercadoria em detrimento de outras possíveis formas 

                                                           
282

 A esse respeito PACHUKANIS afirma que: “O Estado moderno, no sentido burguês da palavra, surge no 

momento em que a organização do poder do grupo ou classe abrange relações mercantis suficientemente 

extensas. (...) O domínio de fato assume um pronunciado caráter de direito público desde que, ao lado e 

independentemente dele, surgem relações que estão ligadas ao ato de troca, isto é, relações privadas por 

excelência. Na medida em que a autoridade aparece como um fiador destas relações, impõe-se como autoridade 

social, um poder público, que representa o interesse impessoal da ordem. O Estado, enquanto organização de 

domínio de classe  e enquanto organização destinada a travar as guerras externas, não necessita de 

interpretação jurídica e muito menos a permite. É um setor onde reina a chamada razão de Estado que nada 

mais é do que o princípio da oportunidade pura e simples.”  PACHUKANIS, op. cit., p. 92/93. 
283

 MESZAROS, István. A teoria da alienação em Marx. São Paulo: Boitempo. 2006, p. 128. 
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de produção e sociabilidade
284

. Por isso mesmo que não se pode confundir os mecanismos nos 

quais se operam as vias procedimentais da forma política democrática – tal como a 

democracia representativa, participativa ou direta – enquanto uma determinação de interesses 

subjetivos diretos das classes dominantes. A instrumentalização de modos de regulação, 

econômicos e extra econômicos, dada a racionalidade imbricada na lógica do capital e o 

dogmatismo juspositivista a ele inerentes, se revelam enquanto barreiras à ampliação de uma 

dada soberania popular, para além das vias procedimentais representativas, num dado quadro 

de equilíbrio das relações sociais à partir da garantia da forma-mercadoria. 

 

   Importante também notar que, dada a concorrência atomizada entre os 

diversos agentes econômicos (e seus capitalistas), se operam processos competitivos sobre as 

diversas espécies de produção e acumulação. Uma dada e específica regulação de um de um 

dado regime setorial de produção e acumulação se sobrepõem uns aos outros, podendo 

estarem articulados e ao mesmo tempo contrapostos entre si. Ou seja, implicando, inclusive, 

em processos competitivos entre setores econômicos por sua lógica específica, para além das 

lutas de classes que fecundam a manifestação política da sociedade capitalista, dada a 

eventual prevalência de um sobre o outro na disputa do lucro e das benesses estatais. 

 

    É neste sentido que a contemporânea interpretação da lei da queda 

tendencial da taxa de lucro, no bojo das discussões da teoria crítica do valor, se revela de 

fundamental importância para a compreensão das crises do capitalismo em um dado modo de 

regulação por um determinado regime de acumulação
285

. Não obstante as dificuldades 

epistemológicas para a comprovação da lei da tendência da queda do lucro – ainda mais 

quando tomadas por uma determinada econometria da razão cartesiana que se opera sob a 

lógica do capital – as categorias e precauções firmadas na teoria marxiana da LQTTL, 

especialmente pelos efeitos contrários decorrentes da composição técnica do capital sobre a 

composição orgânica do capital, em oposição direta à composição do valor do capital, dão 

ensejo a uma melhor compreensão das origens em que se operam as crises da sociedade 
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 Nesse sentido, MASCARO argumenta que: “Toda vez que a sociabilidade capitalista pode ser superada, 

mecanismos políticos antidemocráticos se apresentam e interferem nesse processo. As formas sociais 

necessárias à reprodução do capitalismo têm peso estrutural determinante contra as efetuais formas 

democráticas destoantes. Se o capitalismo por a democracia como forma política típica, porta no mesmo grau e 

do mesmo modo a ditadura e os fascismos como suas formas políticas típicas para o caso de disfunção de algum 

de seus mecanismos.” op. cit. p. 88. 
285

 Não nos interessa neste momento e para os fins do debate proposto, analisar, sistematicamente, os tipos e 

espécies de crises dentro de um determinado modo de produção e regulação segundo seu regime de regulação. 

Para tanto, ver BOYER op. cit. p. 87/100. 
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capitalista num determinado contexto histórico em que se cristalizam um determinado modo 

de regulação por seu regime de acumulação. Pois como observam Fine e Saad Filho: 

 

“For Marx, the generation of crises through proximate falls in the rate of 

profit is a possibility (e.g. industrial bankruptcies leading to bank failures and 

a credit crunch), but this does not offer a penetrating analysis of the general 

cause and course of crises. More importantly, it does not demonstrate the 

organic relationship between the crisis and the process of capital accumulation 

except trivially, by implying that an unco-ordinated market economy is unable 

to achieve long-term balanced growth. (…) There, the category of value is 

understood as a social relation that expresses the real equivalence between 

different types of concrete labour, through the category of abstract labour.(…) 

“Recognition of the interaction between the law and the CTs raises difficult 

problems for value theory, which can be resolved only through a more complex 

and concrete understanding of value. For example, since accumulation leads to 

a reduction in SNLT the whole concept of value appears to be at risk, for we 

are attempting to utilize a category whose quantification is upset as soon as it 

is established.”
286

.  

 

     Da oposição do duplo caráter em que se assume o trabalho social – 

entre trabalho vivo e trabalho morto, entre trabalho concreto e trabalho abstrato – resultam 

uma antinomia entre a taxa de mais-valia e a taxa de lucro dadas as circunstâncias da 

produtividade do trabalho no entorno de sua composição técnica
287

. Não custa relembrar, 

neste passo, que na reinterpretação da teoria crítica do valor pela contemporânea interpretação 

da LQTTL – especialmente da análise de Fine, Foley e Saad Filho – o dúplice caráter do 

trabalho social se revela em termos opostos na produção e na circulação do capital, sujeitas às 

condições do tempo socialmente necessário para a reprodução tanto da produção da mais-

valia, quanto na sua realização, na forma de lucro na circulação mercantil das mercadorias.  
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 FINE e SAAD FILHO. op. cit. p. 119/120. 
287

 “O valor da mercadoria é determinado pela totalidade do trabalho, pretérito e vivo, que absorve. A elevação 

da produtividade do trabalho consiste justamente em diminuir do trabalho vivo e aumentar a do trabalho 

pretérito, de modo que se reduza a soma de trabalho encerrada na mercadoria, sendo a quantidade de que 

diminui o trabalho vivo maior do que aquela em que aumenta o trabalho pretérito. O trabalho pretérito 

corporificado no valor de uma mercadoria – a parte constante do capital – consiste no desgaste de capital fixo e 

no capital constante circulante absorvido por inteiro pela mercadoria, as matérias primas e as matérias 

auxiliares. A parte do valor oriunda das matérias-primas e das auxiliares tem de diminuir com o aumento da 

produtividade, que, no tocante a essas matérias, se patenteia justamente na queda do valor delas. Quanto à 

parte fixa do capital constante, é o oposto o que caracteriza a produtividade ascendente do trabalho: esta 

aumenta-a fortemente e, por conseguinte, eleva a parte do valor que, pelo desgaste, se transfere às mercadorias. 

Então, novo método de produção só aumenta realmente a produtividade quando transfere a cada exemplar da 

mercadoria fração adicional de valor relativa a capital fixo menor que a fração de valor economizada com a 

diminuição de trabalho vivo – em suma, quando reduz o valor da mercadoria. Essa diferença tem de existir, é 

evidente, mesmo quando, conforme ocorre em casos isolados além da fração adicional correspondente ao 

capital fixo, entra no valor da mercadoria a fração adicional relativa a acréscimo de quantidade ou de preço de 

matérias-primas auxiliares. Todos os acréscimos de valor têm de ser mais do que compensados pela redução de 

valor oriunda da diminuição do trabalho vivo.”. O Capital, Livro 3, Vol. 4. op. cit. p. 340/341. 
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    Enquanto a composição do valor do capital se mede na razão entre o 

capital constante e o capital variável na mediação do capital pelo trabalho assalariado pelo 

tempo de circulação da mercadoria, simultaneamente na composição orgânica do capital, a 

mais-valia se revela enquanto valor pelo tempo de trabalho (seu aspecto fixo e seu excedente) 

consumido na produção
288

. Alias, tal advertência é feita por Marx desde o inicio de sua obra 

ao afirmar que:  

 

“Por si mesma, a grandeza do valor de todo o capital não mantém relação 

intrínseca com a magnitude da mais-valia, pelo menos diretamente. A 

totalidade do capital menos o capital variável, o capital constante, portanto, 

consiste nas condições objetivas para a efetivação do trabalho: meios e 

materiais de trabalho. Para determinada quantidade de trabalho materializa-

se em mercadoria e assim constituir valor, é mister determinada quantidade de 

materiais e de meios de trabalho. De acordo com o caráter particular do 

trabalho acrescentado, observa-se determinada relação técnica entre a 

quantidade de trabalho e a de meios de produção aos quais se deve adicionar 

esse trabalho. Sob esse aspecto, há também determinada relação entre a 

quantidade de mais-valia ou de trabalho excedente e a dos meios de produção. 

(...) Não há, portanto, relação intrínseca, necessária, entre o valor do capital 

constante ou da totalidade do capital (=c+v) e a mais-valia.”
289

. 

 

    A dialética do modo de produção capitalista denota uma produção em 

movimento, acarretando, ao mesmo tempo que comprometendo, a análise específica de uma 

condição histórica em que se opera uma maior ou menor taxa de lucratividade
290

. De sorte 

que, não obstante não seja possível apreender que a forma de sociabilidade capitalista não se 

apresenta como uma tautologia, da dinâmica da tendência da queda da taxa de lucro frente a 
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 “To reflect the lack of difference in the production processes from the technical point of view, Marx defines 

the OCC as equal for the two production processes. In other words, the OCC measures the TCC in value terms, 

but leaving aside the differences created by the greater or lesser value of the raw materials employed. (…) It is 

only when production processes are changing that the distinction between the OCC and the VCC has any real 

significance, for otherwise the TCC and the VCC alone are adequate to specify the equivalence or otherwise 

between production processes from the organic point of view.”. FINE, Ben e SAAD FILHO, Alfredo. Marx’s 

Capital. 4. ed. Londres: Pluto Press, 2004.p. 105. 
289

 O Capital Livro 1. Vol. 1. op. cit. p. 64/65. 
290

 “It is also important to recognize that the manner in which the dialectic between the economic and political is 

analyzed will vary with the problem under discussion. The more concrete and complex the explanendum and 

hence the more specific the conditions of existence to be examined, the more we must move beyond the 

invocation of general laws, tendencies, and counter-tendencies and the more detailed we must be about their 

mediations. However useful the concept of the TRPF or that of the contradiction between the socialization of the 

productive forces and the private character of the relations of production may be in abstract analyses of the 

economic region and the role of state, they are too indeterminate for an adequate explanation of actual 

economic and political events and it is essential to study the overdetermination in different conjunctures. Failure 

to consider this overdetermination in more concrete and complex situations can easily lead to a slippage from 

the method of articulation to that of subsumption and to a treatment of state as essentially rather than 

contingently capitalist in character.” JESSOP. op. cit. p. 227. 
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simultaneidade operativa de suas contratendências, decorrem uma infinita gama de estratégias 

e ações concretas tendentes à estabilização da taxa de lucro. Como visto no capítulo anterior, 

a enumeração das ações concretas tomadas enquanto contratendência devem ser tomadas em 

direta correlação às condições materiais históricas específicas de um dado momento
291

, 

porém, segundo as recomendações já feitas por Marx em “O Capital”, devem observar não o 

momento estático em si, mas movimento contraditório do capital.  

 

    A distinção que se deve tomar entre a teoria da derivação e da teoria da 

regulação no tocante às crises do capital se atrelam aos seus efeitos finalísticos na reprodução 

da forma-valor. Pois enquanto da crise pode decorrer numa drástica mudança do regime de 

acumulação dado um determinado modo de regulação – o que como visto no capítulo 

antecedente, denotaria uma crise estrutural da sociedade – as alterações que se operam 

dialeticamente na totalidade das relações sociais capitalistas não se operam como forma de 

superação do Estado e do direito na superação da forma derivada da lógica do valor, mas sim 

como rearticulação necessária para a retomada de sua reprodução
292

. As estratégias de 

superação do capitalismo não decorrem da ascensão ao poder do Estado ou por uma maior 

conformação de direitos pelas leis jurídicas, para frustração das ações políticas socialistas 

determinadas pela forma política específica do capital. Tal implicaria numa redução simplista 

de todo um arcabouço estrutural articulado na raiz da lógica do valor que perpassa a  

sociedade capitalista. O desafio da superação das desigualdades materiais e da estrita 

liberdade subjugada aos desígnios da forma decorrentes da lógica da circulação mercantil, 

encontra na teoria da derivação e da regulação um importante objeto de reflexão para uma 

ação concreta efetiva para tal superação.  

 

    De modo que, para a teoria da derivação e da regulação em consonância 

com a teoria crítica do valor, a compreensão das contradições e desigualdades na qual repousa 
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 Como faz HIRSCH ao tratar da transição do fordismo ao pós-fordismo op. cit. p. 161/168 e 190/191. 
292

 Como argumenta MASCARO “A forma política altera circunstâncias econômicas e sociais que, se ensejam 

novas articulações, quase sempre são parciais, mantendo as bases gerais da valorização do valor. O mesmo se 

dá com a forma jurídica. Por mais variáveis que sejam os remédios jurídicos tomados em situações de crise do 

capital – de eventuais expropriações a aumento ou extinção de direitos sociais –, a alteração dos institutos 

jurídicos não chega à ruptura da forma jurídica. O sujeito de direito continua sendo base para a reprodução 

social, garantindo assim o circuito mercantil e o capital. (...) A crise abala e rearranja as formas. Somente em 

casos extremos na valorização do valor ou no embate social e nas lutas de classes as formas gerais do 

capitalismo são superadas. No capitalismo, o padrão das crises revela quase sempre, suas contradições 

endógenas. Raramente a crise da reprodução capitalista advém de causas externas à própria dinâmica da 

acumulação e da regulação. Casos de revoluções contestadoras do modo de produção podem ser pensados 

como crises exógenas. Mas, em geral, mesmo os movimentos revolucionários estruturais partem de crises 

endógenas do capitalismo para então promover lutas de superação do modo de produção.”. op. cit. p. 118. 
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a lógica da produção da mais-valia, como também para a análise das crises da sociedade 

capitalista devem perpassar a sobredeterminação em que se operam as leis econômicas do 

capital, especialmente a LQTTL, sobre a totalidade das relações sociais. Ao mesmo tempo em 

que devem ser observadas, segundo seus mecanismos específicos, na conformação que se dá 

do ponto de vista da forma jurídica.  

 

  

III.2. Forma jurídica e a LQTTL 

 

 

    Vimos até aqui que a desigualdade se apresenta como o corolário, ao 

mesmo tempo que, como o pressuposto do modo de produção capitalista que, por seus 

movimentos cíclicos, se reproduz em bases antagônicas e contraditórias. Também tivemos a 

oportunidade de analisar também que, na contradição estrutural do modo de produção 

capitalista decorrente da inserção de trabalho morto em detrimento de trabalho vivo por meio 

do constante desenvolvimento das técnicas de produção, o duplo caráter do trabalho – 

concreto ao mesmo tempo que abstrato – é afetado em sentidos opostos na razão do aumento 

da composição do capital, se revelando de modos distintos na superfície das relações sociais 

dado o caráter abstrato em que se revela na forma de salários, em contraposição à origem da 

mais-valia pela inserção de trabalho concreto ao longo da produção. Na tendência da queda da 

taxa de lucratividade se expressa a dinâmica da sociedade capitalista, suas contratendências 

denotam uma rearticulação dos modos de produção e dos regimes de acumulação do capital.  

 

    Para a teoria da derivação e da regulação, forma política e forma 

jurídica guardam estreita correlação se implicando mutuamente, porém com características 

próprias inerentes à racionalidade a elas adstrita. A liberdade subjetiva e a igualdade formal 

tomadas na forma política estatal tem seu núcleo conformado pela forma jurídica através do 

sujeito de direito. Segundo observa Mascaro: 

 

“Há um nexo intimo entre forma política e forma jurídica, mas não porque 

ambas seja iguais ou equivalentes, e sim porque remanescem da mesma fonte. 

Além disso, apoiam-se mutuamente, conformando-se. Pelo mesmo processo de 

derivação, a partir das formas sociais mercantis capitalistas, originam-se a 

forma jurídica e a forma política estatal. Ambas remontam a uma mesma e 

própria lógica de reprodução econômica, capitalista. Ao mesmo tempo, são 
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pilares estruturais desse todo social que atuam em mútua implicação. As 

formas política e jurídica não são dois monumentos que agem separadamente. 

Elas se implicam. Na especificidade de cada qual, constituem, ao mesmo 

tempo, termos conjuntos.  

O núcleo da forma jurídica reside no complexo que envolve o sujeito de 

direito, com seus correlatos do direito subjetivo, do dever e da obrigação – 

atrelados necessariamente, à vontade autônoma e à igualdade formal no 

contrato como seus corolários. Por sua vez, o núcleo da forma política 

capitalista reside num poder separado dos agentes econômicos diretos, que se 

faz presente por meio da reprodução social a partir de um aparato específico, 

o Estado, que é o elemento necessário de constituição e garantia da própria 

dinâmica da mercadoria e da relação entre capital e trabalho.”
293

 

 

    Pachukanis, que muito embora tenha escrito sua obra no inicio do 

século XX, ainda se revela como um dos maiores expoentes teóricos da teoria crítica do 

direito. Sua obra se sobressai das demais teorias críticas do direito – especialmente àquelas 

vinculadas à interpretação lenilista e, posteriormente, stalinista do stamocap – ao 

correlacionar a forma-mercadoria ao sujeito de direito, reconhecendo que, na forma jurídica, 

sua essência se revela no sujeito de direito. Pela forma-mercadoria, segundo Pachukanis, se 

estrutura o sujeito de direito no entorno do trabalho, por seu caráter dúplice. O indivíduo se 

apresenta numa relação própria enquanto objeto passível de circulação com os demais sujeitos 

de direito, se constituindo tanto enquanto objeto das relações sociais, quanto se sujeitando às 

condições que lhe são impostas pelo modo de produção capitalista, opondo-se frente aos 

demais sujeitos de direito nas condições das leis econômicas capitalistas.  

 

    Para Pachukanis, o sujeito de direito, tal qual a forma-mercadoria no 

âmbito da teoria marxiana, se revela como o átomo
294

 da relação jurídica nas condições 

capitalistas de sociabilidade que na forma jurídica do capital, ou seja, o contrato, assume uma 

gama de variedades de atos jurídicos inerentes à relação objetiva no entorno das mercadorias: 

 

“O sujeito jurídico é, por conseguinte, um proprietário de mercadorias 

abstrato e transposto para as nuvens. A sua vontade, juridicamente falando, 

tem o seu fundamento real no desejo de alienar, na aquisição, e de adquirir, na 

alienação. Para que tal desejo se realize é indispensável que haja mutuo 

acordo entre os desejos dos proprietários de mercadorias. Juridicamente esta 

relação aparece como contrato, ou como acordo, entre vontades 

independentes. Eis porque o contrato é um conceito central do direito, pois ele 

representa um elemento constitutivo da ideia do direito. No sistema lógico dos 
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conceitos jurídicos, o contrato é somente uma variedade do ato jurídico em 

geral, ou seja, é somente um dos meios de manifestação concreta da vontade, 

com a ajuda do qual o sujeito age sobre a esfera jurídica que o cerca. Na 

realidade e historicamente, ao contrário, o conceito do ato jurídico tem sua 

origem no contrato. Independentemente do contrato, os conceitos de sujeito e 

de vontade em sentido jurídico existem somente como abstrações mortas. É 

unicamente no contrato que tais conceitos se movem autenticamente. 

Simultaneamente, a forma jurídica, na sua forma mais simples e mais pura, 

recebe também no ato de troca um fundamento material”.
295

. 

 

    Somente pela nuclearidade do sujeito de direito é que se torna possível 

a forma jurídica baseada no contrato, pois é pelo contrato que se opõe, se submete o 

trabalhador, portador da mercadoria trabalho, à mediação do capital na qual repousa a origem 

do valor, dada a oposição do valor de uso e do valor de troca necessária à produção da mais-

valia. A aparência de uma relação de vontades iguais que se trocam pelo ato jurídico do 

contrato, porém e como já visto, encobre a divergência finalística entre valor de uso e valor de 

troca, forma mais elementar do capital tal como apontado por Marx. Ao mesmo tempo em que 

o sujeito de direito, enquanto átomo da forma jurídica capitalista designa a categoria de 

propriedade da mercadoria fundamental – o trabalho em seu caráter dúplice – o indivíduo está 

sujeito ao direito de outrem – o capitalista – pela dominância dos meios de produção para a 

satisfação de suas necessidades materiais, na oposição estabelecida pelo contrato enquanto 

forma jurídica mediadora da subjetividade entre indivíduos. Na abstração do trabalho se 

localiza a desigualdade fundamental da lógica do capital, conformado pela forma jurídica no 

entorno de seu átomo, o sujeito de direito. Pois como observa Marx já na introdução de O 

Capital: 

 

“O caráter misterioso que o produto do trabalho apresenta ao assumir a 

forma de mercadoria, donde provém? Dessa própria forma, claro. A igualdade 

dos trabalhos humanos fica disfarçada sob a forma da igualdade dos produtos 

do trabalho como valores; a medida, por meio da duração, do dispêndio da 

força humana de trabalho, toma a forma de quantidade de valor dos produtos 

do trabalho; finalmente, as relações entre os produtores nas quais se afirma o 

caráter social dos seus trabalhos, assumem a forma de relação social entre os 

produtos do trabalho.”.
296

.  

 

    O direito, enquanto forma jurídica derivada da forma-valor, designa 

uma limitada categoria de práxis social, que em suas funções podem assumir diversos 
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significados, mas sem com isso confrontar sua essência. A forma jurídica que repousa na 

forma de sociabilidade capitalista conforma a oposição entre trabalho e capital por uma 

igualdade adstrita à forma em que os sujeitos de direito são reconhecidos pelo Estado, ao 

mesmo tempo que, ocultando à lógica do valor, constitui as ações de cada indivíduo e a sua 

reprodução para além da ação consciente dos indivíduos.  

 

“A lógica mercantil é a primeira lógica que completará o quadro do direito 

capitalista. A legalidade aqui se esboça. Contra o mando direto, que não faz 

diferença entre a relação econômica e a relação política, surge um primeiro 

momento no qual, contrastando com a subordinação servil ou escravagista, 

surge a aparente coordenação no comércio. O servo é diferente de seu senhor. 

No mercado, no entanto, é igual ao burguês se quiser dele comprar suas 

mercadorias. No primeiro caso não tem vontade, no segundo seu negócio é sua 

liberdade.”
297

.  

   

    Não se pode, portanto, personificar tal lógica a um determinado 

capitalista ou grupo de capitalistas isolados, ou quiçá a uma ideologia que gera um 

determinado poder como propugnavam as teorias do stamocap. Neste passo, vale fazer 

algumas considerações sobre a compreensão do direito neste determinado momento histórico 

que ainda encontra reflexos na atualidade das ações políticas que pretendem a superação do 

capitalismo.  

 

     Para essa corrente teórica, o direito era tido meramente enquanto fonte 

de poder dada a ideologia em que se materializavam as relações sociais capitalistas, 

pressupondo uma determinada consciência de classe como forma de superação do 

capitalismo. Na leitura de Lukaks, o extremo da violência estatal denotaria uma tal crise 

ideológica que já esgarçaria o capital em si mesmo, e somente com a consciência de classe se 

poderia alcançar a ação revolucionária que implica-se na “revolução na ordem de produção” 

enquanto seu “pressuposto necessário. Contudo a transformação em si só pode ser realizada 

pelos homens; por homens que se emanciparam intelectual e emocionalmente do poder da 

ordem existente”
298

. Romper com a legalidade significaria, portanto, uma ação revolucionária 

que ensejaria a superação do capitalismo pelo socialismo.  
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    Porém, o direito não é uma mera ideologia do poder do capital, muito 

embora possa designar a ideologia do capital e os limites da legalidade que sujeitam à classe 

operária aos desígnios da subsunção dos trabalhadores aos capitalistas. Nesse sentido, 

discutindo as correntes teorias de Lukaks e Pachukanis, Almeida faz uma distinção importante 

relacionando a necessidade da tomada de uma consciência de classe lukakiana, ainda atrelada 

a concepção de estado segundo a concepção leninista, frente a articulação em torno do fetiche 

da mercadoria que denota a essência da forma de sociabilidade capitalista, asseverando que: 

 

“Pode-se dizer que a ideologia é uma teoria da constituição do poder, 

enquanto o fetichismo é uma teoria da sujeição, a teoria da ideologia é 

fundamentalmente uma teoria dos modos de dominação inerentes ao Estado, o 

que pode ser explicado pelo contexto teórico em que esse conceito foi 

elaborado por Marx: a crítica à concepção hegeliana de Estado.  

Com o fetichismo o caso é outro. No fetichismo, cujo âmbito teórico é a crítica 

à economia política liberal de Smith e Ricardo, o realce será dado na questão 

da sujeição. Assim os estudos recairão sobre os mecanismos que subordinam 

toda a produção social sobre a circulação mercantil. Consequentemente, neste 

ambiente teórico, o estudo do substrato material das formas jurídicas 

abstratas ganha mais relevância, assim como a pesquisa sobre a formação dos 

sujeitos e objetos do mercado. Ou seja, exatamente aquilo sobre o que 

Pachukanis se debruçou: a necessidade da equivalência generalizada do 

mundo econômico-jurídico expresso no valor das mercadorias e na igualdade 

dos sujeitos de direito.”.
299

.  

 

   Ainda sobre a leitura de Lukaks, enquanto ideologia, o direito é a 

expressão da reificação sob o capitalismo, pois como Mascaro argumenta: “Não importa o seu 

conteúdo, nem tampouco o concreto de que trata. Uma determinada universalidade da forma 

– que corresponde à universalidade da forma mercantil – torna os procedimentos jurídicos 

técnicos racionalizáveis.”
300

·. A impessoalidade da forma-valor submete as relações 

sentimentais, os impulso naturais do ser humano à lógica do valor em sua dinâmica e 

contradições que lhe são inerentes, opostas entre sujeitos de direito pela forma jurídica do 

contrato, num automatismo impessoal e insensível à essência do ser humano. Se a lógica do 

valor subtrai trabalho vivo para a produção de uma determinada taxa de mais-valia, mas ao 

mesmo tempo em que, dadas as condições técnicas de produção se opera a tendência da queda 

do lucro, a oposição entre produtores tomados em concorrência, ensejam a substituição do 
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trabalho vivo por trabalho morto, de modo a se recompor ao menos, a composição do valor do 

capital na superfície das relações sociais. 

 

    Pode-se dizer que enquanto ideologia, o direito revela a relação 

necessária entre a validade e a eficácia dos valores nos quais se apresentam a ideologia pela 

forma jurídica, pelas relações de poder que se operam em função da forma-valor, enquanto 

fonte de coesão social por sua dominância pelo consenso que se estabelece nessa forma de 

sociabilidade. Como Foucault bem observa, a ideologia serve a um poder, mas não se 

constitui enquanto poder
301

.  

 

    A forma política estatal, ao assumir a lógica do capital e trazer para si, a 

fonte legitima dos pactos sociais pelo poder legitimo da elaboração das leis, na abstração 

ilusória da soberania popular, desloca a pessoalidade preterida em que se organizava o 

trabalho social para a impessoalidade das relações mercantis da forma-valor. Alias, ainda na 

esteira da obra de Foucault, que muito embora não se apresente como um teórico marxista, 

traz importantes discussões para análise das relações de poder e do Estado. Nesse sentido, 

vale lembrar sua correlação entre Estado e Panopticon. Ao assumir a função do controle da 

moral e da ética por uma dada práxis específica, Foucalt aponta para o fato de que cumpre ao 

Estado o papel de uma vigilância permanente, notadamente no que tange à designação dos 

tipos penais que legitimam o uso da violência física pelo Estado, irradiada da centralidade da 

lógica de poder que nele se materializa organizado pela lógica do valor em razão da 

especificidade em que se organiza o modo de produção capitalista
302

. 

 

   Deduzindo um imperativo categórico
303

 ao indivíduo, o dever ser da 

norma jurídica positivada pelo Estado sujeitam os sujeitos de direito aos desígnios da lógica 

do valor. Que, no limite do rompimento de sua lógica, é reestabelecida e garantida pelo 

Estado pelo seu poder de coação sobre a totalidade das relações sociais. Pois, enquanto dever-

ser, a norma atribui a coercibilidade – por meio do Estado – necessária à garantia das relações 

contratuais havidas na superfície das relações sociais capitalistas, ao mesmo tempo em que 

limitam quaisquer outras práticas que não aquelas por ela conformadas. Nesse sentido, 

discutindo os imperativos categóricos kantianos no âmbito da teoria positivista, Pachukanis 
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afasta a possibilidade de que a norma se valha meramente de uma relação social empírica, 

vinculando-a ao formalismo inerente à forma-mercadoria e à lógica do valor:  

 

“O pensamento jurídico dominante que põe em primeiro plano a norma como 

regra de conduta, formulada autoritariamente, não é menos empírico e segue 

junto, como se pode igualmente observar nas teorias econômicas, com um 

formalismo extremo totalmente desligado da vida. A oferta e a procura podem 

existir para quaisquer espécies de objetos e entre os quais também aqueles 

que, de nenhum modo, constituem produtos do trabalho. Deduz-se dai que o 

valor pode ser determinado fora de qualquer relação com o tempo de trabalho 

socialmente necessário à produção do objeto em questão. A avaliação 

empírico individual serve aqui de fundamento à teoria lógico formal da 

utilidade marginal. Igualmente, as normas emanadas do Estado podem referir-

se aos mais diversos domínios e apresentar os mais variados caracteres. 

Donde se conclui que a essência do direito se esgota nas normas de conduta 

ou nas ordens emanadas de uma autoridade superior, e que a própria matéria 

das relações sociais não contém por excelência os elementos geradores da 

forma jurídica.”.
304

.  

 

    Da compreensão equivocada da relação entre Estado direito e ideologia, 

especialmente decorrente da leitura do stamocap e seu apartamento das formas nas quais se 

organizam o trabalho social, se legitimaram críticas contundentes por parte da teoria 

positivista do direito, numa tentativa de reduzir as teorias marxiana e marxistas ao mesmo 

nível do debate abstrato e idealístico em que se funda a concepção de direito natural 

positivada nas leis. Por exemplo, Reale afasta de sua construção teórica positiva as teorias 

marxistas de então afirmando que o “caráter unilateral dessa colocação do problema peca 

inclusive do vicio lógico de conceber uma estrutura econômica anterior ao direito e 

independente dele, quando, na realidade, o direito está sempre presente, qualquer que seja a 

ordenação das forças econômicas.”
305

. De certo que a teoria marxista não pode se basear 

meramente numa dimensão meramente idealística, mas sim dialética, entre o concreto e o 

abstrato. As teorias marxistas posteriores a ela, como vimos, já se encarregaram de refutar tais 

argumentos. 

 

     Não por isso que os fundamentos da teoria positivista do direito se 

revelariam adequadas. Pois são ainda mais limitadas que a mera compreensão do capitalismo 

monopolista de estado e suas correntes que se baseiam meramente na conscientização de 

classe para a superação do capitalismo. Tal se dá exatamente por sua compreensão causal 
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entre o abstrato e o concreto, na esteira dos imperativos categóricos kantianos. Que não 

compreendem a dialética na qual repousa a articulação simultânea entre concreto e abstrato, 

revelando sua limitação teórica no argumento de que o direito meramente refletiria uma dada 

característica natural e abstrata de existência do ser humano, de um determinado “costume” 

em que se dá o relacionamento social, operada sobre a totalidade dos indivíduos. Melhor 

dizendo, o equívoco das teorias científicas do direito, ao longo do desenvolvimento das 

técnicas de produção dominadas pela burguesia, está na sua assunção enquanto uma mera 

ciência da phisis, da natureza, quando na realidade esta seria metafisica. Ou como argumenta 

Mascaro:  

 

“Na Idade Contemporânea (...) foi comum a muitos pensadores a busca de 

uma postulação cientifica do direito. O ideal que inspirava esses juristas era 

similar àquele que na física, por exemplo, deixou de lado as superstições ou os 

falsos entendimentos religiosos e passou a trabalhar com fatos, cálculos, 

constantes matemáticas. Buscou-se, de maneira análoga, fazer da 

compreensão do direito o mesmo que se dava na compreensão dos fenômenos 

da natureza: uma ciência.”
306

.  

 

    No dogmatismo das teorias clássicas do direito, a ideologia da liberdade 

e igualdade “se apresenta como fragmentada, com uma determinada lógica interna 

inexorável, tal qual se o capo da vida social fosse regido por leis da natureza”
307

 assumida 

formalmente no direito positivo capitalista, se limitando meramente a liberdade do 

trabalhador em se sujeitar a um ou outro capitalista, detentor dos meios de produção. Isto é, 

não há de fato, uma sujeição pessoal a um ou outro déspota ou a seus asseclas, tal como se 

operava nos modos pré-capitalistas de produção e organização social do trabalho.  

 

    Entretanto, o que importa na forma de sociabilidade capitalista é que o 

trabalho se sujeite à mediação do capital, abstratamente mediado pela forma jurídica de 

contrato na aparência das relações sociais. Caso contrário, notadamente na fase inicial da 

sociedade capitalista, o poder de repressão impessoal estatal poderia dispor, guardadas as 

                                                           
306

 MASCARO, Introdução (...) op. cit.. p. 28. 
307

 MASCARO, Filosofia (...). op. cit. p. 531. 



163 
 

 
 

especificidades do sistema penal de cada Estado isoladamente tomado, de uma coerção, 

inclusive física, que impusesse ao indivíduo a sua sujeição ao contrato de trabalho
308

.  

 

“A submissão do operário assalariado ao capitalista e a sua dependência 

diante dele existe também sob uma forma imediata: o trabalho morto 

acumulado domina aqui o trabalho vivo. Contudo, a submissão deste mesmo 

operário ao Estado capitalista não é igual à sua dependência frente ao 

capitalista individual, que se encontra simplesmente disfarçada sob uma forma 

ideológica desdobrada. Não é a mesma coisa, primeiro porque existe aqui um 

aparelho particular independente dos representantes das classes dominantes, 

situado acima de cada capitalista individual e que se estabelece como uma 

força impessoal. Não é a mesma coisa, primeiro porque tal força impessoal 

não concretiza cada uma das relações de exploração. Com efeito, o 

assalariado não é coagido, política e juridicamente, a trabalhar para um 

determinado empresário, mas apenas vende-lhe a sua força de trabalho 

formalmente com base num contrato.”.
309

. 

 

     Enquanto expressão da ideologia dominante, isto é, da demonstração 

abstrata dos desígnios da forma-valor na qual se opera a reprodução do capital, a forma 

jurídica revela a medida do certo e do errado, do justo e do injusto, do ético e do moral, sob o 

pálio operativo derivado da forma-mercadoria na qual se dá a práxis burguesa, como também 

da forma-valor, por sua dinâmica e contradições, na qual se reproduz o capital. O imperativo 

categórico kantiano, conforme Pachukanis, “em nenhum caso é um instinto social, já que o 

seu destino essencial é o de ser ativo onde qualquer motivação orgânica, supra-individual 

parece impossível”: 

 

“Uma vez que a pessoa moral não é outra que não o sujeito da sociedade de 

produção mercantil, a lei moral deve então manifestar-se como regra das 

relações entre proprietários de mercadorias. Isto confere inevitavelmente à lei 

moral um caráter antinômico. Por um lado, eta lei deve ser social e situar-se 

assim acima da pessoa individual; por outro lado, o proprietário de 

mercadorias é, naturalmente, detentor da liberdade (isto é, da liberdade de 

apropriação e de alienação) de maneira que a regra que determina as relações 

entre os proprietários de mercadorias deve ser igualmente transposta para a 

alma de cada proprietário de mercadorias, para que possam constituir a sua 

lei interna. O imperativo categórico de Kant aproxima tais experiências 

contraditórias. Ele é supra-individual, pois nada tem a ver com os impulsos 

naturais. Efetivamente, como para Kant, ele não ameaça, não persuade, não 
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lisonjeia. Está situado fora de qualquer motivação empírica, ou seja, 

meramente humana.”.
310

.   

   

    A legalidade do direito, tomada em sua condição de validade, eficácia e 

coercibilidade, se revela meramente enquanto a conformação de uma determinada condição 

histórica em que se apresenta um dado modo de regulação e acumulação do capital, a partir de 

uma mera relação mercantil em que se objetiva a subjetividade dos indivíduos pela 

mercadoria. Porém tal subjetividade, enquanto subjugada pela coercibilidade da lógica do 

valor, nas contratendências decorrentes da tendência da queda da taxa de lucro, são 

diretamente afetadas por seus resultados inexoráveis. A lei e o direito inebriam, portanto, a 

desigualdade material inexorável, sob o pálio de uma liberdade limitada à dimensão da 

circulação mercantil
311

, determinada na lógica do capital recôndita na essência da forma em 

que o valor do capital se reproduz, não por uma relação de determinação direta frente a um 

determinado poder pessoal, mas sim pela dominância da subjetividade do indivíduo dadas 

suas condições materiais de existência dada a ilusão de uma equivalência geral em que se 

apresenta na estrutura da sistematização das diversas espécies de atos jurídicos inscritas na 

institucionalidade da forma política estatal
312

. 

 

“A lei garante um mundo cuja transação é formalizada pela aparência de 

equivalência social e, ao sacralizar a igualdade legal, guarda nos porões 

escondidos da sociedade aquilo que o altar das leis não vê: a injustiça real, a 

coerção econômica, a desigualdade que se mantém e a brutal diferença que o 

sistema social mantém e agrava. Ao olhar para o altar das leis, o 
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personalidade, existe por e para a troca, isto é, para que se constitua um circuito de transações mercantis, então 

o homem só é livre uma vez inserido na esfera da circulação.” NAVES, Marcio Bilharino. Marxismo e Direito 

– Um Estudo sobre Pachukanis. São Paulo: Boitempo, 2008. p. 67. 
312

 “É especialmente a lei que, em suas características capitalistas, pode, além do quadro formal de coesão que 

impõe aos agentes, representar sua unidade, investindo-a no imaginário social, e cimentar os processos de 

individualização. (...) Era a esses modos de produção que correspondia, segundo Marx, o papel dominante da 

ideologia, enquanto no modo de produção capitalista o econômico, em razão de suas relações de produção 

específicas, tem ao mesmo tempo o papel determinante e o papel dominante. É necessário compreende-lo no 

sentido de que a lei, em sua forma capitalista, torna-se a encarnação do mecanismo ideológico fundamental, a 

partir do momento em que o ciclo de reprodução do capital e não das ‘razões extra-economicas’ que aceleram a 

extração sobre o trabalho (a mais-valia), a partir do momento em que são esmagadas as subsimbolizações que 

cimentam os elos territoriais pessoais dos agentes. O reino da lei capitalista está fundamentado no vazio do 

significante que a envolve.  

Esta especificidade da lei e do sistema jurídico está inscrita na ossatura institucional própria do Estado 

capitalista. O arcabouço centralizador-burocrático-hierárquico desse Estado só é possível em si porque se 

calca num sistema de normas gerais, abstratas, formais e axiomatizadas, sistema esse que organiza e regula as 

relações entre os escalões e aparelhos impessoais de exercício do poder”. POULANTZAS, Nicos. O Estado, O 

Poder, o Socialismo. 4. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2000. p. 86/87 
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caleidoscópio social se inebria daquilo que sob seus pés não é imediatamente 

percebido: a igualdade jurídica não é a igualdade real, a legalidade não é a 

justiça.”
313

.  

 

    Nesta toada se impõe correlacionar a teoria crítica do direito à teoria da 

derivação e da regulação, como também à teoria crítica do valor. Pois segundo a corrente 

teórica da regulação, o conjunto das formas que se derivam da forma-valor a partir da forma-

mercadoria, especialmente a forma jurídica e a forma política estatal, se articulam no entorno 

de um determinado modo de produção, estruturando as formas institucionais da acumulação 

de capital
314

, conformadas sob o pálio da forma jurídica, sobretederminando a reprodução de 

uma ação intrínseca e inconsciente do indivíduo no entorno de uma determina a virtude do 

indivíduo
315

 e a ideologia que perpassa o plano da (in)consciência coletiva. Os indivíduos, ao 

se sujeitarem a este plano de inconsciência, agem sem reconhecer o significado e o resultado 

de sua ação concreta, de modo autômato, por papeis sociais distintos que se aderem à lógica 

do valor. 

 

    A luta de classes é a forma social inerente à reprodução do capital, na 

qual se opõe capital e trabalhador por papeis distintos aos seus elementos
316

 e é claro que o 

papel de sua emancipação é fundamental à construção de novas formas de sociabilidade. 

Porém, para além da ideologia e da consciência de classe, cumpre-nos afastar da relação de 

subjetividade da ação tendente à superação do capitalismo pela vontade meramente baseada 
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 MASCARO. Crítica da Legalidade (...). op. cit. p. 22. 
314

 Segundo BOYER: “Contrariamente à imagem implícita que o termo regulação veicula, essa problemática 

trata tanto dos regimes de acumulação supostamente estabilizados quanto de sua crise. Porém, ainda sob esse 

ponto, a teoria da regulação diferencia—se das concepções marxistas ou mesmo clássicas. Para Marx, o perfil 

da acumulação é, por natureza, cíclico, o que faz com que se sucedam fases de crescimento e, em seguida, fases 

de ajustes através de crises industriais ou financeiras. (...) A teoria da regulação tira todas as consequências de 

um regime de acumulação canônico. Para cada regime de acumulação, há uma forma de crise.”. BOYER, 

Robert. Teoria da Regulação – Os Fundamentos. São Paulo: Estação Liberdade, 2009. p. 61/63. 
315

 “Todo o tipo de relação de produção entre pessoas confere uma ‘virtude social’, uma ‘forma social’, 

específica às coisas através das quais as pessoas mantêm relações diretas de produção.”. RUBIN, Isaak Ilich.  

A Teoria Marxista do Valor. São Paulo: Brasiliense, 1980., p. 35. 
316

 Para JESSOP “The capital relation cannot be considered in isolation from class struggle. For accumulation 

is conditional on the continued ability of capital itself to secure through struggle the many different conditions 

necessary for the creation and appropriation of surplus value on an ever-expanding scale. This means that it 

laws of motion are not natural and inevitable but depend for their realization on the balance of forces in the 

conflict between capital and labour. Thus one should not artificially separate the logic of capital from its 

historical conditioning through class struggle nor oppose a determinate, eternal logic of capital to an 

indeterminate, contingent historical process. For the logic of capital is a theoretical abstraction which expresses 

the average movement and regularities of capital accumulation resulting from the activities of individual 

capitals (including their relation to wage-labour); in discussing specific conjunctures one re-introduces certain 

historical particularities and reduces indeterminacy through historical specification rather than assumptions.”. 

JESSOP, Bob. The Capitalist State. Oxford: Martin Robertson & Company, 1982. p. 134. 
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na consciência de classe, reconhecendo que, segundo a contemporânea teoria crítica do valor, 

ao trabalhador reside o papel da origem do valor, enquanto portador da mercadoria trabalho 

que se explora pelo capitalista sob a oposição e subsunção conformada pela forma jurídica do 

contrato
317

. A importância da compreensão das formas reside, pois, na localização da essência 

da lógica que sobredeterminam os fenômenos sociais, como também a própria oposição da 

subjetividade dos indivíduos atomizados da sociedade capitalista pela forma jurídica 

contratual.  

 

“A reprodução do capitalismo se estrutura por meio de formas sociais 

necessárias e específicas, que constituem o núcleo de sua própria 

sociabilidade. As sociedades de acumulação do capital, com antagonismo 

entre capital e trabalho, giram em torno dessas formas sociais como valor, 

mercadoria e subjetividade jurídica. Tudo e todos valem num processo de 

trocas, tornando-se, pois, mercadorias e, para tanto, jungindo-se por meio de 

vínculos contratuais.” 
318

. 

 

    A dupla assunção do trabalho humano em trabalho concreto e trabalho 

abstrato do qual decorre a forma de sociabilidade pautada na luta de classes, tem como 

corolário permitir sua inserção do sujeito de direito na lógica do valor que encontra sua 

expressão extrínseca na forma-jurídica, enquanto modo de conformação da subsunção do 

trabalho à mediação do capital, no plano das relações sociais objetiva. Guardando estreita 

relação com a norma, a forma é o pressuposto no qual se erigem as estruturas sociais nas 

quais se perpetuará uma determinada forma de sociabilidade para além da subjetividade 

imanente dos indivíduos. É na forma que reside a orientação do “ser” humano, preenchendo 

sua existência no plano de sua ação concreta e de sua consciência em seu relacionamento 

social
319

. 
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 “Todo trabalho diretamente social ou coletivo, executado em grande escala, exige, com maior ou menor 

intensidade, uma direção que harmonize as atividades individuais e preencha as funções gerais ligadas ao 

movimento de todo o organismo produtivo, que difere do movimento de seus órgãos isoladamente considerados. 

Um violonista isolado comanda a si mesmo; uma orquestra exige um maestro. Essa função de dirigir, 

superintender e mediar, assume-a o capital logo que o trabalho a ele subordinado se torna cooperativo. 

Enquanto função especifica do capital, adquire a função de dirigir caracteres especiais.”. O Capital, Livro 1, 

Vol. 1. op. cit. p. 384. 
318

 MASCARO. Estado e Forma Política. op. cit. p. 21. 
319

 Para POULANTZAS “É especialmente a lei que, em suas características capitalistas, pode, além do quadro 

formal de coesão que impõe aos agentes, representar sua unidade, investindo-a no imaginário social, e cimentar 

os processos de individualização. (...) Era a esses modos de produção que correspondia, segundo Marx, o papel 

dominante da ideologia, enquanto no modo de produção capitalista o econômico, em razão de suas relações de 

produção específicas, tem ao mesmo tempo o papel determinante e o papel dominante. É necessário 

compreende-lo no sentido de que a lei, em sua forma capitalista, torna-se a encarnação do mecanismo 

ideológico fundamental, a partir do momento em que o ciclo de reprodução do capital e não das ‘razões extra-

economicas’ que aceleram a extração sobre o trabalho (a mais-valia), a partir do momento em que são 
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    A forma-jurídica, dada sua equivocada compreensão histórica de um 

direito atrelado à phisis do ser humano, positiva o seu reconhecimento enquanto sujeito de 

direito e os atributos que lhe são fundamentais, especialmente o direito à propriedade de sua 

força de trabalho. Cidadania e mercadoria guardam estrita relação à forma jurídica pois, ao 

erigir o estatuto de pertença, o cidadão é objetivamente reconhecido pelo Estado enquanto 

sujeito de direito, dadas as espécies e tipos de direito inseridos no sistema de normas 

emanadas pelas leis promulgadas pelo Estado. A relação entre a forma-mercadoria e a forma 

jurídica, repise-se, tem por pressuposto a oposição entre sujeitos de direito sobre a 

objetividade material concreta e reconhecida pela forma política estatal.  

 

    Somente pela subjetividade inerente à propriedade do trabalho-

mercadoria é que se torna possível a realização de um livre arbítrio limitado, na qual o 

trabalhador se sujeita ao capital não por uma relação de igualdade concreta, mas pela 

dominância de suas condições materiais de existência pelo modo de produção capitalista. A 

estruturação e organização do trabalho social à razão do contrato, enquanto categoria 

fundamental da forma jurídica na qual se baseiam as diversas espécies de relações de troca 

extrínsecas aos indivíduos fundamentados na práxis burguesa que alcança a totalidade das 

relações sociais e se inserem no plano da composição do capital. Ao conformar uma prática 

social dominante, a forma jurídica conforma a lógica do valor, garantido a segurança e a 

previsibilidade das ações sociais, não para o equilibro e o bem comum social, mas sim para a 

reprodução do valor para além da vontade dos indivíduos, dada uma determinada eficácia, 

validade e coercibilidade da lei garantida pelo Estado. Ou como argumenta Hirsch: 

 

“O Estado, como a instância formalmente separada da sociedade e da 

economia, e a pluralidade de sistemas de Estados representam, como já foi 

dito uma parte fundamental das relações capitalistas de produção. As relações 

de classe condensam-se nos aparelhos estatais e suas modificações implicam 

uma transformação da correspondente estrutura institucional. Sob essa forma, 

os Estados constituem o terreno organizativo para asseguramento da coesão 

social, do qual resulta numa dinâmica política própria, que estrutura e 

modifica os processos econômicos. O aparelho do Estado é o terreno onde se 

gera uma regulamentação – pela força ou pelo consenso – das relações de 

classe, e onde pode surgir uma política do capital relativamente consistente 

que ultrapassa as relações concorrenciais existentes. No sistema de Estados 

                                                                                                                                                                                     
esmagadas as sub simbolizações que cimentam os elos territoriais pessoais dos agentes. O reino da lei 

capitalista está fundamentado no vazio do significante que a envolve.”. POULANTZAS. op. cit.  p. 87. 
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refletem-se tanto as relações concorrenciais capitalistas, como as relações 

antagônicas de classe. Disso pode resultar uma dinâmica expansiva que não é 

o produto direto dos interesses econômicos de valorização.” 
320

. 

 

    Ou seja, a categoria fundamental da relação contratual permanece ao 

longo do tempo e espaço, cumprindo ao indivíduo meramente a criação de novos tipos 

sociais, oriundos do constante desenvolvimento tecnológico que, ao ganhar amplitude – 

temporal e geográfica
321

 – determinam uma ação política que adeque aquele novo tipo social 

às categorias maiores da forma-valor e da forma-mercadoria
322

.  

 

    Ao conformar a abstração da relação de trocas, a forma jurídica limita o 

campo de sua reflexão à objetividade da ação concreta reconhecida pela forma política estatal. 

A condição estática, da forma jurídica derivada da forma-mercadoria meramente sob o ponto 

de vista da praxis contratual burguesa, num processo de subsunção formal e real do trabalho 

ao capital além de se constituir alienadamente à dinâmica do capital, induz a um processo 

constante de rearticulações sociais por ela conformadas esvaindo de significado os pactos 

antes inseridos, não por uma compreensão objetiva e consciente no antagonismo da relação 

trabalhador e capitalista, mas por formas indutivas que não se vislumbram num primeiro 

olhar, mas sim sob os desígnios da desvalorização do valor enquanto contratendência à queda 

da lucratividade dadas as condições de crise do capitalismo em uma determinada condição 

histórica. Neste sentido, Fine e Harris observam que:  

 

“O efeito observável da lei não pode ser uma simples tendência decrescente da 

taxa real de lucro (em termos de valor ou de preço). Os efeitos da lei (que, 

sendo construídos a partir de uma definição ampla da lei estão em nível 

inferior de abstração) devem ser os efeitos das contradições complexas entre a 

tendência decrescente da taxa de lucro e as influências contrabalançadoras. 

Um desses efeitos são as crises, necessárias em certos momentos para resolver 

temporariamente as contradições; um outro pode ser, efetivamente, queda 
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  HIRSCH. op. cit. p. 215/216. 
321

 Alias, digno de nota a seguinte passagem de Milton Santos: “Tempo, espaço e mundo são realidades 

históricas, que devem ser intelectualmente reconstruídas em termos de sistema, isto é, como mutuamente 

conversíveis, se a nossa preocupação epistemológica é totalizadora. Em qualquer momento, o ponto de partida 

é a sociedade humana realizando-se. Essa realização dá-se sobre uma base material: o espaço e seu uso, o 

tempo e seu uso; a materialidade e suas diversas formas, as ações e suas diversas feições”. SANTOS, Milton.  

Técnica, Espaço, Tempo – Globalização e meio técnico-científico informacional. 4. ed. São Paulo. Hucitec, 

1998. p. 42. 
322

 Por exemplo, o desenvolvimento da internet, ao longo dos últimos 40 anos e, especialmente, a partir da 

universalização de seu acesso para além de sua função militar é o exemplo maior dessa afirmação. Ao se inserir 

no bojo das leis positivadas pela forma política estatal, o direito à internet passa a ser conformado pela lógica da 

forma-mercadoria, mercantilizando as relações sociais ao seu entorno por vínculos obrigacionais assumidos tanto 

na esfera pública materializada pelo Estado, quanto nas relações particulares entre os indivíduos. 
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reais da taxa de lucro. Mas se este ultimo efeito ocorre, não pode ser 

entendido como uma simples manifestação da lei. É uma manifestação de suas 

complexas contradições internas.” 
323

.   

 

    Sob o pálio das crises estruturais e cíclicas do capital, operadas sob o 

julgo da dinâmica das leis econômicas do capital, a forma jurídica do direito é impactada pela 

tendência da queda da taxa de lucro na sua afetação da subjetividade jurídica dos indivíduos 

por processos indutivos – concretos e/ou ideológicos – na dinâmica das contratendências que 

se operam simultaneamente para garantir a segurança jurídica e a estabilidade da reprodução e 

acumulação do capital.  

     

   De modo que, a forma de sociabilidade capitalista é, em sua essência, 

uma forma que meramente reproduz uma determinada ação social aparente na superfície das 

relações sociais, dando significado à ação do indivíduo em suas relações sociais. A forma 

revela os contornos máximos da prática social em torno do valor, garantido a esta que os 

indivíduos objetivem sua relação social – econômicas e extra econômicas – no entorno da 

lógica mercadoria, valendo-se de sua subjetividade individual reconhecida pelo Estado, se 

operando sob as necessidades materiais fundamentais para a existência
324

.   

 

    A verdade da forma jurídica, conformadora da desigualdade material 

entre os indivíduos que socialmente se relacionam para suprir suas necessidades materiais de 

existência se revela, segundo a leitura de Mascaro sobre Pachukanis, por sua identidade 
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 FINE, Ben e HARRIS, Laurence. Para reler o Capital. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981. p. 62. 
324

 Ou como afirma PACHUKANIS: “Toda relação jurídica é uma relação entre sujeitos de direito. O sujeito é 

o átomo da teoria jurídica, o seu elemento mais simples, que não se pode decompor. (...) Isto significa também 

que a forma jurídica, em sua forma desenvolvida, corresponde precisamente as relações sociais burguesas-

capitalistas. É claro que formas particulares de relações sociais não suprimem essas mesmas relações e as leis 

que lhe servem de fundamento. Desse modo, a aquisição de um produto, no interior de determinada formação 

social, e graças as suas forças, é um fato fundamental, ou se quisermos, uma lei fundamental. Porém tal relação 

não reveste a forma jurídica da propriedade privada senão em determinado estágio de desenvolvimento das 

forças produtivas e da divisão social do trabalho que lhe é inerente.”. op. cit. p. 68/69. 
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histórica específica e estreita ao modo de produção capitalista
325

 por um sistema generalizado 

de trocas que se sobrepõem à totalidade das relações sociais
326

.  

 

    Pois na busca de uma equivalência geral tendente a equalizar e 

homogeneizar em termos de valor um dado trabalho concreto no bojo da divisão social do 

trabalho
327

, a desigualdade entre os trabalhos se opera não pela essência do ser humano 

inexorável à sua condição de existência, mas sim, sob o pálio do duplo caráter em que o 

trabalho é tomado frente ao valor em sua materialização pelo produto do trabalho
328

. Tal se 

opera pela forma jurídica contratual, em toda as suas espécies, cuja legalidade se apresenta 

ideologicamente enquanto abstração da igualdade pela forma opondo sujeitos de direito 

concretamente desiguais na razão da essência da oposição entre valor de uso e valor de troca 

na qual se reproduz a mais-valia. E somente na medida em que a desigualdade é conformada 

pela forma jurídica é que se conforma a lógica do valor dadas as características da circulação 

mercantil que se operam na superfície das relações sociais.        
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 “Não se devem tomar as relações capitalistas como um bloco genérico para que fique clara, então, a 

verdade do direito. Mas tampouco o direito pode ser entendido de maneira abstrata, fora da história especifica 

das próprias relações capitalistas. O direito é imediatamente verificado já quando, pelas primeiras vezes, 

estrutura-se um sistema de troca mercantis generalizadas. O fundamento metodológico de Pachukanis, assim 

sendo, demonstra-se muito fiel ao do próprio Marx. A forma jurídica não é tomada como um mero normativismo 

genérico, fora da história. É a circulação mercantil que dá especificidade ao direito. Assim sendo, a forma 

jurídica é um dado histórico-social concreto, do plano do ser – não mais do dever-ser, como foi toda a tradição 

metafísica e juspositivista.”. MASCARO. Filosofia do Direito. op. cit. p. 470. 
326

 “Para Pachukanis, a forma jurídica não corresponde a um quadro de trocas tomado no seu sentido genérico, 

ou então a meras trocas simples. As relações jurídicas, identificadas às relações mercantis, só existem como tal 

a partir de um sistema generalizado de trocas, isto é, a partir de um sistema de trocas mercantis capitalistas. E 

a própria dialética entre troca e produção não passa despercebida para Pachukanis. A relação entre forma 

jurídica e forma mercantil é complexa, porque se refina e se plenifica nas próprias relações de produção.” 

Ibidem. p. 471. 
327

 “A forma jurídica nasce somente em uma sociedade na qual impera o princípio da divisão do trabalho, ou 

seja, em uma sociedade na qual os trabalhos privados só se tornam trabalho social mediante a intervenção de 

um equivalente geral. Em tal sociedade mercantil, o circuito de trocas exige a mediação jurídica, pois o valor de 

troca das mercadorias só se realiza se uma operação jurídica – o acordo de vontades equivalente – for 

introduzida” NAVES. op. cit. p. 57. 
328

 “A igualdade completa de diferentes trabalhos só pode assentar numa abstração que põe de lado a 

desigualdade existente entre eles e os reduz ao seu caráter comum de dispêndio de força humana de trabalho, de 

trabalho abstrato. O produtor particular apreende esse duplo caráter social dos trabalhos particulares apenas 

sob os aspectos que se manifestam, praticamente, no intercâmbio, na troca de produtos. Assim, percebe o 

caráter socialmente útil de seus trabalhos particulares sob o aspecto de o produto do trabalho ter de ser útil, e 

útil aos outros, e o caráter social da igualdade dos diferentes trabalhos apresenta-se a ele sob o aspecto da 

igualdade de valor que se estabelece entre essas coisas materialmente diversas, os produtos do trabalho.”. O 

Capital, Livro 1, Vol. 1. op. cit. p. 95. 
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CONCLUSÃO 

 

    É possível observar, da discussão apresentada, que, na atualidade da 

teoria crítica do valor, os reflexos das leis econômicas do capital, especialmente da tendência 

da queda da taxa de lucro, se operam num nível de sobredeterminação na totalidade das 

relações sociais por processos indutivos inerentes às formas pelas quais se organizam o 

trabalho social no bojo da forma de sociabilidade capitalista.  

 

    Da teoria crítica do valor desde logo se permite concluir que a 

desigualdade material entre os indivíduos se encontra nos recônditos da forma-valor e se 

opera na forma política e jurídica por sua derivação direta da forma-mercadoria em que os 

indivíduos são tomados meramente enquanto sujeitos de direito que opõe sua subjetividade na 

objetivação da mercadoria, operando assim a materialização do valor de seu trabalho não por 

seu valor de uso, mas pelo valor de troca em que se reproduz o capital, permitindo a sua 

acumulação.  

 

    Na distinção entre capital e trabalho, a forma de sociabilidade 

capitalista se caracteriza pela divisão social do trabalho operada pela contradição fundamental 

que se demonstra pelo constante desenvolvimento tecnológico dos meios de produção que em 

si, se articulam sob a lógica do valor, como um paradoxo em que repulsam a origem do valor 

decorrente do trabalho vivo inserido na produção, pela necessidade da inserção constante de 

trabalho morto, para a manutenção de uma determinada taxa de lucratividade segundo sua 

composição orgânica.  

 

    Da dinâmica na qual há a articulação da composição do valor dada uma 

determinada taxa de mais-valia e de lucro, é possível afirmar que a melhor conclusão que se 

pode chegar é aquela expressa pela contemporânea interpretação da lei da tendência da queda 

da taxa de lucro. Pois esta, observando estritamente o método de Marx e todo o circuito do 

capital, denota que uma mesma composição capital se apresenta em termos opostos na 

produção e na circulação mercantil. Melhor dizendo, enquanto a taxa de mais-valia, em sua 

composição orgânica na produção se mede a razão do excedente do tempo de trabalho vivo 

(capital variável) sobre o trabalho morto e o tempo de trabalho necessário à reprodução da 

mercadoria (capital constante) em termos de valor, na circulação mercantil, a taxa de lucro é 
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determinada na razão do excedente de capital variável pelo capital constante em termos dos 

custos das mercadorias já produzidas e do trabalho assalariado.  

 

   O Estado capitalista não é somente portador de suas crises. As crises 

são elementares e cruciais à dinâmica da acumulação capitalista. Tal se dá no constante 

incremento da composição técnica do capital, seja pela aplicação de capital constante, seja 

pela aplicação de capital variável, ou ainda pela maior fruição de trabalho morto sobre o 

trabalho vivo tanto na composição orgânica do capital quanto na composição do valor do 

capital. A crise, enquanto elemento inerente e estrutural à produção e acumulação da mais-

valia, em termos abstratos, caminha dialética e antagonicamente ao modo de produção em si, 

ora ensejando impactos diretos na organização e divisão do trabalho social, ora impactando na 

dinâmica concorrencial, mas de todo modo, constantemente esvaziando de significado o 

processo de luta de classes, de modo a rearticula-lo em função do incremento constante da 

composição técnica do capital e o aumento tendencial da composição orgânica do capital 

frente ao modo de produção em si.  

 

   A crise cíclica do capitalismo, portanto, é essencial ao modo de 

produção capitalista, e para compreendê-la é imperativo a abstração da adjetivação de seu 

termo em si. Um determinado modo de produção já traz em si suas contratendências diretas e 

indiretas – estas últimas geralmente decorrentes do processo de luta de classes – e ao mesmo 

tempo já indicam, de modo abstrato, as vias pelas quais ocorrerá a lei da queda tendencial da 

taxa de lucro.  

 

     Não é a taxa de lucro efetiva percebida materialmente pelo capitalista 

isolado ao longo de determinado tempo/espaço que deve ser o campo de análise da lei da 

queda tendencial da taxa de lucro. Mas sim a produção de mais valor em si, em escala 

ampliada ao longo de todo o corpo social. A acumulação capitalista e a lei da queda 

tendencial da taxa de lucro pressupõe não a extinção definitiva e imediata da ação social 

individual dos agentes econômicos, mas sobredeterminam a tendência de rearticulação da 

organização dos meios de produção ao longo do tempo/espaço, variando em razão do grau 

qualitativo e quantitativo sobre o qual repousa o antagonismo elementar do modo de produção 

capitalista. Melhor dizendo, a acumulação capitalista e a lei da queda tendencial da taxa de 

lucro não pode ser compreendida como mudanças abruptas ou até mesmo reacionárias, eis 



173 
 

 
 

que a dinâmica do ciclo capitalista é expansivo e antagônico, articulando os atores 

econômicos em função da manutenção de um modo de produção existente em sua transição 

para o subsequente, desde que a mais-valia continue sendo produzida em si.  

 

    Conforme apresentamos ao longo do capítulo terceiro, o 

desenvolvimento das técnicas produtivas também se apresenta por motivos opostos que 

resultam na contradição estrutural do capital, repulsando o trabalho assalariado como forma 

de redução do capital constante a que se relaciona uma determinada taxa de lucro. Exatamente 

por isso é que a contradição inerente ao modo de produção capitalista afeta diretamente a 

relação trabalho X capital e se traduz na dinâmica entre a composição orgânica do capital, a 

composição técnica do capital e a composição de valor do capital. As formas políticas 

procedimentais são afetadas pelo modo em que se dá a composição destes três elementos do 

capital e é a partir delas que se deve compreender a dinâmica das lutas de classes e, 

principalmente, seus esgarçamentos.  

 

   Tendo por base a dinâmica da teoria do valor bem como da lei da queda 

tendencial da taxa de lucro em razão de modificações da composição orgânica do capital X 

composição técnica do capital X composição do valor do capital, tal como visto nos capítulos 

anteriores, a forma política estatal, como também as vias procedimentais que se estabelecem 

mediadas pelo modo de produção da mais-valia, tem sua dinâmica relacionada as crises do 

capital que se operam simultaneamente às contratendências decorrentes da tendência da queda 

da taxa de lucro.  

  

   Por sua vez, conforme visto ao longo do capítulo terceiro, é importante 

observar que, mesmo não havendo uma relação mecânica e de causalidade direta, segundo a 

teoria da regulação, as crises do capital se articulam a um determinado modo de regulação 

pela sobredeterminação que se opera nas formas derivadas da forma-valor. De modo que a 

forma-política e a forma-jurídica se relacionam com a taxa da mais-valia por vias indiretas, 

inconscientes e por ela mediadas, dada a articulação havida no entorno das formas de 

sociabilidade capitalista que repousam na lógica da forma-valor. Notadamente das 

características em que se funda sua produção pela exploração da mais-valia. Há que se 

compreender tais características por vias diretas e indiretas, endógenas e exógenas, dentro da 
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organização de um determinado Estado ao mesmo tempo em que há que se observar a posição 

deste Estado no bojo do Sistema de Estados Mundo.  

 

    Vale destacar também que o conceito de sobredeterminação, no qual se 

opera um determinado automatismo pelas formas inerentes ao modo de produção capitalista, 

não pode ser tomado como uma justificativa/legitimação à manutenção de tais formas de 

sociabilidade, ou ainda servir ao argumento de que tal se revelaria como algo natural, já dado 

pela natureza inerente à dimensão social do ser humano. Quiçá como afago à eventuais crises 

de consciência dos capitalistas nos resultados de sua ação. Ao revés. A compreensão do 

conceito de sobredeterminação das formas, nas quais se operam a leis econômicas do capital 

somente pode ser tomada enquanto fronteira teoria à ação concreta para a superação de tais 

formas, de modo articulado a outras importantes teorias que se decorrem da teoria crítica do 

valor.  

 

   Além disso, do debate apresentado, fica evidente que a forma política e 

a forma jurídica guardam estreita correlação com a teoria crítica do valor, pela 

sobredeterminação das formas em que se operam o modo de produção capitalista, conforme 

apresentado pela teoria da regulação e da derivação e da regulação. A dominação da forma 

capitalista de produção se opera sobre a necessidade material de existência, domesticando o 

ser humano ao operativo da lógica da reprodução do valor que são conformadas pela forma 

jurídica contratual e garantidas pela forma política estatal.  

 

    Muito embora a dificuldade epistemológica que se revela no estudo 

empírico da lei da queda tendencial da taxa de lucro, ainda mais quando em termos de sua 

medição econométrica, ainda assim a análise da tendência da queda da taxa de lucro, em 

estrita observância às precauções, categorias e características apresentadas pela teoria crítica 

do valor, permitem uma melhor compreensão das contradições e desigualdades na qual 

repousa a lógica da produção da mais-valia. Ao mesmo tempo em que devem ser observadas, 

segundo seus mecanismos específicos, na conformação que se dá do ponto de vista da forma 

jurídica. Pois não obstante a dificuldade de se extrair dados concretos que empiricamente 

comprovem a epistemologia da tendência da queda da taxa de lucro apontada na literatura da 

teoria crítica do valor, sua consideração, sob as bases da metodologia da dialética materialista 

permitem não só compreender, no âmago da lógica do valor, sua lógica operativa, mas 
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também permitem conceber os parâmetros em que se sobredeterminam os ciclos de 

reprodução do capital e as crises sociais a ele imanentes.   

 

    A dificuldade do estudo do direito se revela na sua visão causal e 

finalística, em que na oposição que se opera pela forma jurídica contratual, decorre uma 

lógica tal que não enxerga o dinamismo que há por trás da lógica do capital. A relação 

obrigacional sinalagmática entre sujeitos de direito compele a uma mera compreensão de que 

a ação concreta do ser humano somente se pode dar desde que haja uma outra determinada 

ação equivalente em sentido contrário. O equilíbrio seria inerente ao sinalagmatismo dessa 

relação, ocultando, em verdade, a desigualdade de conteúdo entre cada ação. A obrigação de 

dar, fazer ou não fazer mediada pelo capital não revela o conteúdo concreto da ação humana, 

mas sim o valor abstrato que quantifica-o na superfície das relações sociais, 

sobredeterminadamente à lógica do capital que somente se reproduz pelo excedente de ação 

concreta, de trabalho concreto, inserido na produção.  As frações que compõe o preço da 

mercadoria e, por conseguinte, o preço do trabalho concreto, dada a racionalidade decorrente 

do capital, não revelam ao trabalhador e ao capitalista sua lógica operativa, sob a ilusão de 

uma igualdade meramente formal que somente reproduz a desigualdade material.  

 

    Não bastasse, também é possível concluir que, sob o pálio das crises 

estruturais e cíclicas do capital, operadas sob o julgo da dinâmica das leis econômicas do 

capital, para a superação das desigualdades materiais havidas na forma de sociabilidade 

capitalista, não basta uma mera ampliação de direitos positivados na lei, ou quiçá a tomada do 

poder estatal. Enquanto impactadas pela tendência da queda da taxa de lucro, a forma jurídica 

e política são afetadas, em nível da subjetividade jurídica dos indivíduos por processos 

indutivos – concretos e/ou ideológicos – na dinâmica das contratendências que se operam 

simultaneamente para garantir a segurança jurídica e a estabilidade da reprodução e 

acumulação do capital. 

 

   A luta pela superação das iniquidades sobredeterminadas do capital não 

se pode dar sob as bases de uma luta personificada, tomando-se o capitalismo enquanto agente 

presente à concretude das relações sociais. Sua superação não enseja a derrota de uma pessoa 

ou grupo de pessoas, mas sim a superação das formas de sociabilidades na qual repousa a 

essência da reprodução do capital. A desconstrução histórica da igualdade e liberdade em sua 
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mera dimensão formal e imanentes a sociedade capitalista não se pode dar por meras bravatas 

ou por uma vontade que se sobressai à consciência coletiva dos indivíduos atomizados. A 

compreensão da sobredeterminação das formas, como visto é fundamental para se 

compreender a dinâmica, os antagonismos e as contradições da lógica do capital. E somente 

assim que se poderá extrair as bases teóricas para uma ação concreta que supere a forma de 

sociabilidade capitalista. 

 

    Nesse sentido, muito embora seja louvável as correntes progressistas 

que ganham força política na atualidade, sejam aquelas que buscam uma maior positivação de 

direitos e sua efetividade pela ação estatal concreta, ou ainda aquelas que, dado o movimento 

ecológico que ganham força nas ultimas décadas, propugnam pela sustentabilidade sócio-

econômica- ambiental, enquanto persistirem as formas de sociabilidade capitalista, cujo fim 

precípuo consiste na produção da mais-valia, seus objetivos não serão alcançados. Eis que as 

iniquidades que tais correntes pretendem combater são sobredeterminadas pelas formas em 

que se organizam os meios de produção dada uma determinada composição do capital. Pois 

no limite das lutas sociais, dada a instrumentalidade das formas política e jurídica - 

notadamente das formas institucionais em que se dá a formação educacional dos indivíduos, 

das unidades produtivas se constituem e dos mecanismos institucionais da forma política 

estatal e do direito –  se articulam ações sobredeterminadas que reestabelecem a lógica e a 

reprodução do valor. 

  

    Há que ser radical na construção do pensamento filosófico e teórico 

para além das bases metodológicas limitadas da ciência natural em que se apresentam o 

dogmatismo teórico do Estado e do direito, de modo a pautar as ações concretas tendentes à 

superação das desigualdades materiais e iniquidades sociais de nossos tempos. Uma nova 

forma de construção racional se impõe desde que observados os métodos da dialética 

materialista como seu fundamento. Por esse caminho, na conjunção das diversas correntes 

teóricas construídas sob o método da dialética materialista, se tornará possível estabelecer as 

bases teóricas necessárias para que, efetivamente, alcancemos a superação das desigualdades 

materiais da existência do ser humano e toda a sorte de iniquidades sociais que nos 

defrontamos diariamente. Este é o mote que pautou o debate proposto na presente dissertação 

de mestrado, na esperança de colaborar para a construção de uma verdadeira justiça social.  
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    A atualidade e a relevância da teoria crítica do valor se somam a teoria 

da regulação e da derivação e impõe uma continua reflexão crítica sobre a atualidade, porém 

devem tomadas em sua totalidade para que os resultados do estudo do direito e do Estado 

possam somar, enquanto teoria, ações concretas para a superação das iniquidades sociais 

existentes na atualidade. Por isso mesmo que o problema teórico aqui tratado não se esgota 

em si mesmo. A aproximação do conhecimento teórico do direito e do Estado com a teoria 

critica do valor é o fundamento no qual se pretende colaborar para o desenvolvimento dos 

estudos sobre a realidade concreta e futura da totalidade das relações sociais do ser humano.  
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