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RESUMO 

 

A presente tese pretende discutir uma questão central da teoria 

econômica e jurídica da filosofia marxista: o valor-trabalho. Em torno 

desta categoria de análise da teoria marxista revolve a grande maioria 

das discussões acerca do próprio núcleo daquela filosofia. Como é 

próprio de sua filosofia, as categorias de análise no desenvolvimento do 

pensamento de Marx estão interligadas, pressupõem, são derivadas ou 

necessárias umas em relação às outras. Desta maneira, a discussão 

acerca do valor-trabalho envolve desenvolver conceitos sobre a 

mercadoria, o capital e o próprio trabalho. Adicionalmente, é preciso, para 

a correta apreensão daquilo que Marx veiculou como as bases de sua 

teoria do valor-trabalho, entender as próprias indicações da formação do 

capitalismo, da transição do feudalismo para o modo de produção 

capitalista, o conceito de modo de produção e o papel implexo do direito 

e do Estado neste processo. 

 

 

Palavras-chave: Direito. Marxismo. Economia Política. Valor-trabalho. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present thesis aims to discuss a central question of the economic and 

legal theory of Marxist philosophy: labor-value. Around this category of 

analysis of Marxist theory revolves the great majority of the discussions 

about the very nucleus of that philosophy. As is characteristic of his 

philosophy, the categories of analysis in the development of Marx's 

thought are interconnected, presupposed, derived, or necessary in 

relation to one another. In this way, the discussion about labor value 

involves developing concepts about the commodity, capital, and labor 

itself. In addition, it is necessary, for the correct apprehension of what 

Marx referred to as the bases of his labour theory of value, to understand 

the very indications of the formation of capitalism, the transition from 

feudalism to the capitalist mode of production, the concept of mode of 

production And the role played by law and the State in this process. 
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RÉSUMÉ 

 

Cette thèse traite d'une question centrale de la théorie économique et 

juridique de la philosophie marxiste: la valeur du travail. Autour de cette 

catégorie d'analyse de la théorie marxiste gravite la grande majorité des 

discussions sur le cœur même de cette philosophie. Comme il sied à sa 

philosophie, les catégories d'analyse dans le développement de la 

pensée de Marx sont étroitement liés, ils supposent, sont dérivées ou 

nécessaires par rapport à l'autre. De cette façon, la discussion sur la 

valeur travail consiste à développer des concepts de biens, des capitaux 

et du travail lui-même. En outre, il est nécessaire que l'appréhension 

correcte de ce que Marx a couru comme base de sa théorie de la valeur 

du travail, comprendre leurs propres indications de la formation du 

capitalisme, la transition du féodalisme au mode de production 

capitaliste, le concept de mode de production et le rôle du droit et de 

l'Etat dans ce processus. 
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INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento do pensamento marxista atravessa, desde a 

época da publicação de seus trabalhos, diversas fases de mudança na 

compreensão de que seria o seu núcleo teórico assim como na 

interpretação da prática social que representaria uma possível aplicação 

na vida em sociedade. O avanço no estudo de sua teoria durante o século 

XX mostrou, por exemplo, o equívoco das compreensões mecanicistas 

que eivaram – e ainda o fazem – a prática social que possibilitaria uma 

superação do modo de produção capitalista. 

A questão central a ser problematizada é a do valor-trabalho. O 

trabalho, assim como outras centralidades de nossa prática social 

moderna e contemporânea – o direito, o Estado – apenas existe no modo 

de produção capitalista? A superação deste modo de produção 

envolveria o perecimento do direito, do Estado, mas também do próprio 

trabalho? 

A teoria marxista não oferece um manual de instruções a respeito 

da atuação dos agentes sociais em seus relacionamentos produtivos ou 

mesmo não é um guia para tomada de decisões a respeito da economia. 

Ainda assim, a teoria marxista é organizada em torno de categorias muito 

definidas, que servem de baliza para o seu próprio desenvolvimento e 

para a análise do funcionamento do sistema capitalista. Uma das 

principais categorias em torno da qual gira sua teoria é a categoria do 

valor. [SAAD, 2012] 

Apenas o trabalho cria valor. Esta conclusão não é de toda 

exclusividade da teoria marxista – os chamados economistas clássicos, 

especialmente Adam Smith e também David Ricardo já intuíam e se 
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enveredavam por esta investigação. No entanto, foi apenas Marx, 

obviamente um teórico não alinhado com o tipo de pensamento liberal 

dos clássicos, que avançou e problematizou esta questão essencial da 

análise do capitalismo. [MARX, 2013] 

Apesar de aparentemente simples, tal afirmação leva a questões 

de extrema complexidade e polêmicas na interpretação da teoria 

marxista, e em seu contraponto com as teorias neoclássicas a respeito 

do funcionamento do sistema econômico capitalista. Como dito 

anteriormente, a teoria marxista gira em torno da categoria principal valor 

e, sendo assim, este é um ponto nodal de seu entendimento. Não há uma 

possibilidade linear e por vezes não contraditória cum grano salis de 

acompanhamento e conclusão a respeito da teoria do valor trabalho (ou 

do “trabalho-valor”, como querem alguns teóricos) na obra de Marx. Seus 

escritos, principalmente quando analisados espraiados por um período 

de tempo que inclui não apenas O Capital, possibilitam uma miríade de 

compreensões que resultam em diferentes conclusões acerca desta 

categoria central. 

A questão do valor-trabalho traz consigo algumas questões que se 

estenderão por todo o pensamento econômico contemporâneo: o que é 

“trabalho”? Sob um foco neoclássico, o trabalho consiste na relação que 

se estabelece entre o homem e a natureza durante o processo de 

aquisição dos bens que aquele necessita para satisfazer suas 

necessidades. É necessário considera também que esta definição não se 

afasta completamente da visão marxista do conceito de trabalho. 

Por outro lado, a teoria marxista traz para esta definição uma 

questão chave que não é abordada (ou é abordada de maneira errada) 
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pela economia neoclássica geralmente: o trabalho humano não se 

desenvolve individualmente, apesar de aparentemente sim, isto é, não há 

uma relação individual do homem com a natureza para que ele possa 

então “satisfazer suas necessidades”. A relação que se estabelece neste 

processo produtivo é uma relação social, entre classes de indivíduos, que 

estão organizados em ligações de dominação durante seu processo de 

aquisição de bens que possam servir de base para a sua reprodução 

social. 

Outra questão que exsurge da comparação entre os conceitos de 

trabalho é representada pelo fato de que se considerarmos que a base 

da explicação do trabalho seja apenas a relação do homem com a 

natureza no processo de satisfação de necessidades, podemos então 

entender que este processo é a-histórico, ou seja, afastando-se da 

determinação histórica das relações de produção que se estabelecem 

entre classes sociais, poderíamos entender que o trabalho sempre 

ocorreu da mesma maneira durante a evolução dos modos de produção 

na história da humanidade. 

No entanto, o trabalho é criador de valor apenas quando ele se 

torna uma mercadoria. E, deste modo, só podemos entender que o valor 

se manifesta historicamente quando há uma sociedade que se organiza 

em torno da mercadoria: a capitalista. 

Acerca da definição e da relação entre valor de uso, valor de troca 

e o próprio valor tido como categoria analítica marxista, em sociedades 

pretéritas à capitalista a atividade produtiva do homem é entendida como 

aquela voltada à produção de valores de uso. 
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A dita satisfação de necessidades se dava, então, diretamente 

resultante da relação do homem com a natureza. Esta aquisição de bens 

que serviria à reprodução social não era como hoje intermediada pelo 

mercado. Ou seja, a produção era executada com a finalidade direta da 

satisfação de uma necessidade de uso de um bem. 

Em sociedades organizadas dentro da lógica de produção 

capitalista, os bens são produzidos para que sejam reconhecidos por seu 

valor de troca, o valor pelo qual eles poderão ser intermediados pelo 

mercado e, a partir de então, possam satisfazer necessidades de uso. 

Está claro que os bens produzidos por uma sociedade do modo de 

produção capitalista têm intrinsicamente, ou pretendem ter, um 

determinado valor de uso. Caso contrário, e aqui reside a principal 

motivação da produção capitalista, isto é, caso os bens produzidos por 

esta sociedade não possuam valor de uso, eles não realizarão o objetivo 

para o qual essencialmente foram produzidos: seu valor de troca. 

Em sociedades pretéritas ao capitalismo, a produção dos bens 

necessários para suas respectivas reproduções era ao mesmo tempo 

muito mais simples em termos técnicos, no que diz respeito à organização 

da produção, ao método de produzir e à divisão social do trabalho, como 

também mais simples quando se observa o objetivo da produção: no geral 

eram produzidos bens que continham um valor de uso que era 

diretamente apreciado pela comunidade. Ou seja, a produção não era 

mediada pelo mercado, mas, antes, era imediata para a satisfação das 

necessidades da sociedade. 
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Não apenas a produção tinha um vínculo direto com a sociedade 

em que era desenvolvida, ou seja, era diretamente social, sem 

intermediações (este assunto será tratado com mais detalhes a seguir no 

texto) mas, também, todas as organizações políticas, jurídicas e sociais 

se apresentavam, ao contrário da sociedade capitalista, com 

características de comando e ligação diretas e desveladas de qualquer 

cobertura que pudesse obscurecer o mecanismo direto de seu 

funcionamento. 

Assim eram estruturadas as formações estatais pré-capitalistas, e 

do mesmo modo operavam as aparências jurídicas de controle social e 

produtivo. Se a produção era direta, de valores de uso, percebida 

diretamente pela sociedade, não havia, por exemplo, a garantia estatal 

dos contratos, como atualmente, simplesmente porque esta produção 

não era distribuída principalmente por um mercado que necessitava da 

intermediação do direito como o conhecemos hoje. 

Adicionalmente, não havia a premência sequer da existência de um 

sujeito de direito, de um indivíduo que possua direitos subjetivos que o 

permitam comprar e vender mercadorias, portanto, em uma sociedade 

que não é de mercado. A sociedade capitalista, por outro lado, se 

reproduz através do mercado; ela é uma sociedade de mercado em que 

seus indivíduos, para sobreviverem, necessitam comprar e vender 

mercadorias. 

A sociedade capitalista produz, pois, valores de troca, mercantis, 

que são então intermediados pelo mercado para serem percebidos pela 

mesma sociedade que os produziu, em um circuito complexo e completo 

de compra e de venda. Em uma sociedade organizada desta forma, todas 
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as coisas se tornam mercadorias, ela opera através da forma-mercadoria. 

E mesmo o mais despossuído dos indivíduos ainda assim possui ao 

menos uma mercadoria: sua força de trabalho, que é então oferecida 

livremente na esfera produtiva, regulada pelo Estado e controlada pelo 

direito. Opera neste sistema, portanto, a forma-jurídica. 

A maneira em que o valor é criado na sociedade capitalista, desde 

que afirmamos que apenas o trabalho cria valor, é através do trabalho 

assalariado. É a mercadoria força de trabalho que, intermediada pelo 

mercado, controlada pelo direito e garantida pelo Estado gera o valor de 

todas as coisas. E esta mercadoria força de trabalho tem, ao mesmo 

tempo, seu próprio valor, que também deve ter sua grandeza definida. O 

valor se manifesta através de uma forma específica, capitalista, inserida 

na totalidade das trocas mercantis da equivalência de mercadorias. Esta 

é a forma-valor capitalista. 
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CONCLUSÃO 

 

A tradição do pensamento marxista transitou de uma afirmação 

revolucionária inicial, baseada em princípios que levavam em 

consideração um assentamento do modo de produção capitalista em 

direção a um louvor da centralidade do trabalho e da classe trabalhadora 

como a única capaz de superar o capitalismo até melhores análises que 

resultaram na apreciação da forma-jurídica e da forma-estatal como 

reflexos da forma mercadoria, na linha de pensamento packukaniano. 

Também se enveredou por caminhos que a levaram à discussão sobre 

erros e acertos de uma sobredeterminação e finalmente para um nova 

crítica que de maneira geral afirma o próprio destino final, perecido, do 

modo de produção capitalista motivado pela sua própria lógica interna, 

mas de modo diferenciado em relação ao mecanicismo stalinista de 

meados do século XX. 

Ou seja:  

The different epistemological positions that 

contested within the marxian tradition were part 

of its struggles over how to understand and 

change society.3 [WOLFF, 1987] 

 

 

                                                           
3 As diferentes posições epistemológicas que se chocavam dentro da tradição 

marxista faziam parte de sua luta sobre como entender e mudar a sociedade. 

(tradução JEVE) 
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Pensamentos que se alinharam mais ao aspecto político de uma 

ou mais interpretações das categorias marxianas de análise e se 

afastaram da discussão teórica consistente sobre o valor acabaram por 

ser superados epistemologicamente ou por resultados históricos por 

linhas de estudos mais desenvolvidas ou ligadas ao núcleo principal da 

filosofia marxista. 

A própria filosofia marxista não pode ser compreendida 

desassociada de prática concreta. Esta característica, que não pode ser 

afastada desta tradição filosófica, fez com que diversas interpretações 

marxianas tenham aderido firmemente a uma explicação de um momento 

específico do capitalismo. Este viés, em si, não pode ser definido como 

teoricamente errado. Mas, no entanto, por vezes esta aderência 

transformou-se em um plano, estratégia ou manual para a superação do 

capitalismo, quando na verdade explicava um determinado estado da 

reprodução social do valor. 

Ainda depois de mais de um século de embates internos não há 

vislumbre de uma unidade de análise que possibilite ou aponte para uma 

técnica estratégica de superação do modo de produção. 

No entanto, remanesce a necessidade do avanço da teoria no 

sentido da compreensão das categorias básicas de análise e de crítica 

da economia política. 

Neste sentido 

The struggles and debates continue and matter 

today; epistemological positions, social 
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analyses, and pratical politics remain complexly 

interdependent.4 

 

O embate da nova crítica do valor com algumas das interpretações 

pretéritas marxistas por vezes deixa de lado melhores análises 

específicas sobre a forma estatal, a forma jurídica, o papel do direito e da 

regulação estatal no que se relaciona com sua capacidade de estender a 

reprodução do valor no tempo e descobrir novas formas de acumulação. 

A especificidade do trabalho como um acontecimento histórico 

determinado faz com que sua correta apreensão teórica aponte com mais 

precisão as contradições internas do modo de produção capitalista, mas 

erra a teoria quando automaticamente estende estas conclusões a um 

vaticínio de sua superação. 

  

                                                           
4 As lutas e os debates continuam e importam hoje; Posições epistemológicas, 
análises sociais e políticas práticas permanecem complexamente interdependentes. 
(tradução JEVE) 
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