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(MARX, Karl. Prólogo â Ia primera ediciõn. 

In; — El capital. 2.ed. México, Fondo de 

Cultura Econômica, 19 73, v.l, p.l3. — Os 

grifos são do autor). 



LISTA DE QUADROS 

Páginas 

Quadro I - Renda diferencial I   106 

Quadro II - Renda diferencial II   111 

*Quadro I - Renda diferencial I   169 

*Quadro IA - Renda diferencial I   169 

*Quadro IB - Renda diferencial I   170 

*Quadro IC - Renda, diferencial I   170 

*Quadro XI - Terceiro caso da renda diferencial II 179 

*Quadro XII - Terceiro caso da renda diferencial II 179 

*Quadro XIII - Terceiro caso da renda diferencial II 180 

*Quadro XIV - Terceiro caso da renda diferencial II 180 

*Quadro XV - Terceiro caso da renda diferencial II 181 

*Quadro XVI - Terceiro caso da renda diferencial II 181 

*Quadro XVII - Terceiro caso da renda diferencial II 182 

*Quadro XVIII - Terceiro caso da renda diferencial II 182 

*Quadro XIX - Terceiro caso da renda diferencial II 183 

*Quadro XX - Terceiro caso da renda diferencial II 183 

*Quadro XXI - Terceiro caso da renda diferencial II 184 

*Quadro XXII - Terceiro caso da renda diferencial II 184 

*Quadro XXIII - Terceiro caso da renda diferencial II 185 

*Quadro XXIV - Terceiro caso da renda diferencial II 186 

* Foi observada a numeração do autor. 



S U M A R I o 

Paginas 

1- INTRODUÇÃO   1 

2- SOBRE A DIALÉTICA MATERIALISTA   9 

Notas    24 

3- ECONOMIA POLÍTICA; OBJETO E MÉTODO   29 

3.1- Generalidades   29 

3.2- Da dialética da natureza â da sociedade   29 

3.3- Sobre a Introdução de 1857 e o método da eco 

nomia política   36 

3.3.1- Advertências preliminares   36 

3.3.2- Sobre a estrutura da Introdução de 1857   39 

3.3.3- Economia política: objeto e método   40 

3.3.3.1- Sobre o objeto da economia política: da cate- 

goria produção em geral â categoria modo de 

produção     40 

3.3.3.2- Sobre o objeto da economia política e a cate 

goria totalidade orgânica   50 

3.3.3.3- Sobre o método da economia política   56 

Notas      72 

4- DA TEORIA DO VALOR A TEORIA MARXISTA DA RENDA 

FUNDIARIA   82 

4.1- Valor, preço de produção e renda capitalista 

da terra   8 2 

4.2- Sobre a teoria marxista da renda da terra e a 

herança ricardiana   89 

Sobre a renda capitalista da terra   94 

4.3,1- Pressupostos   

^^•3.2- Renda diferencial   ]^01 

4.3.2.1- Generalidades   101 

4.3.2.2- Renda diferencial l   104 

4.3.2.3- Renda diferencial II   108 

4-4- Renda absoluta   

Preço da terra   ^23 

Gênese da renda capitalista da terra   I29 

4.6.1- Advertências preliminares   129 

4.6.2- Da renda pré-capitalista ã renda capitalista 

da terra   13jL 

4.6.2.1- Renda em trabalho   ^^i 

4.6.2.2- Renda-produto   
. ^ „   132 
4.6.2.3- Renda-dinheiro   
  132 

Notas   



5- SOBRE A DIALÉTICA MATERIALISTA E A PESQUISA 

EMPÍRICA (Notas metodológicas sobre a 6a. seção 

do Livro III de O capital)    151 

5.1- Generalidades   151 

5.2- Teoria da renda; objeto e médodo   151 

5.3- Sobre a dialética materialista e a pesquisa emp£ 

ca   167 

Notas   

6- CONCLUSÃO: a chave da dialética materialista   199 

Notas   205 

7- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS   206 

8- ANEXO   209 



1 - INTRODUÇÃO 

Nas análises existentes da estrutura categorial de O ca- 

pital, não se registram maiores esforços no sentido de se dar conta 

da estrutura metodológica da teoria da renda fundiária, já que a maio 

ria das obras privilegia, sobretudo, o Livro I, notadamente a teoria 

do valor, e, em alguma medida, no Livro III, as difíceis questões re 

lacionadas com o problema da conversão do valor em preço de produção 

e da mais-valia em lucro médio. 

Entretanto, apesar do caráter aparentemente mais nobre 

desses problemas, acreditamos que se iitpõe a necessidade de dar a de 

vida ênfase à problemática metodológica da teoria marxista da renda 

fundiária, a despeito de seu caráter inacabado e da existência de 

graves silêncios da parte de Marx no que concerne à trama categorial 

da mesma. 

Ademais, a nosso ver, a teoria da renda ocupa uma posi- 

ção singular na historiografia marxista, não apenas porque se arti- 

cula de forma em certo sentido autárquica em O capital, como também 

porque nos oferece um espetáculo atraente do entrecruzamento da or- 

dem da exposição e da ordem da pesquisa na obra de Marx. 

Nessa medida, uma análise metodológica da estrutura da 

teoria da renda fundiária nos ofereceria preciosos elementos tanto 

no sentido de determinar o estatuto da dialética materialista como 

no de estabelecer as coordenadas mais relevantes da relação entre a 

dialética materialista e a pesquisa empírica, de um lado, e do pa- 

pel das matemáticas e da estatística, de outro. 

Portanto, a escolha da 6a. seção do Livro III de O capi- 

tal, como objeto de nossa dissertação, se funda, de um lado, em ra- 

zões internas, já que a teoria da renda encerra de per si problemas 

metodológicos intricados, sobretudo no plano da relação entre a or- 

dem da exposição e a da pesquisa, e, de outro,em razões externas,na 

medida em que, paradoxalmente, a despeito de sua importância, as exe 

geses existentes sobre O capital descuram da mesma. 
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Assim, nosso trabalho consistirá sobretudo numa análise 

da estrutura categorial da 6a. seção do Livro III de O oapital. Para 

tanto, nos apoiaremos notadamente na Introdução de 185 7, de resto ain 

da a obra metodológica mais importante da historiografia marxista,e 

abordaremos os seguintes temas: 

- a dialética materialista e a herança hegeliana 

- economia política: objeto e método 

- da teoria do valor ã teoria marxista da renda fundiá- 

ria 

- a dialética materialista e a pesquisa empírica 

- a chave da dialética materialista. 

Inicialmente, procuraremos demonstrar que a dialética ma 

terialista se fundaria para além da "inversão" da dialética hegelia- 

na e que, nessa medida, a relação entre Marx e Hegel não seria de 

continuidade, mas de cesura. Nessas condições, a dialética materia- 

lista não poderia ser equacionada nos termos de uma dialética hege - 

liana com "sinais trocados" ou se reduzir a uma espécie de "errata" 

do discurso hegeliano. Ao contrário, sua fundação exigiria uma ruptu 

ra profunda, tanto em relação ao sistema, como em relação ao méto- 

do daquele discurso, considerando que não se poderia preconizar a 

existência de um método que não fosse permeado em sua estrutura mes- 

ma pelo sistema. Portanto, como todo método supõe uma teoria dos ob- 

jetos, um efetivo acerto de contas entre Hegel e Marx se daria para além da 

metáfora da "inversão" e, como tal, exigiria uma redefinição dos es- 

tatutos da contradição, da determinação recíproca e da dupla negação. 

Isso posto, procuraremos abordar a relação entre o méto- 

do dialético e a economia política, tendo em vista equacionarmos as 

principais coordenadas para uma posterior análise da teoria marxis- 

ta da renda fundiária. Para tanto, nos apoiaremos em algumas obras 

de Marx e Engels onde a questão do método e do objeto da economia po 

lítica é de alguma forma colocada e analisada, sobretudo na Introdu- 

ção de 1857. Evidentemente, nos apoiaremos também em algumas das cor 

respondências daqueles autores, já que não se pode descurar do valor 

heurístico e exegético das mesmas. Nessa análise, procuraremos expli 

citar o estatuto do método da economia política, onde alguns proble- 
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mas se destacam: 

- a estrutura do movimento que se eleva do abstrato ao 

concreto, tal como a Introdução o define, e a questão 

do ponto de partida do discurso da economia política; 

- a relação entre o discurso e a realidade; 

- a relação entre a ordem lógica e a ordem histórica. 

Ademais,procuraremos demonstrar que, na análise do obje- 

to da economia política, de resto definido nos termos de uma "totali 

dade orgânica", impõe-se a exigência de diferenciar os pressupostos 

históricos e os estruturais, os da essência do sistema e os do de- 

vir, de sorte que há pressupostos que são repostos, e hâ outros que 

não o são, no movimento de sua efetivação. Nessas condições, a enti- 

dade "capital",por exemplo, se assentaria em duas ordens de pressu - 

postos: as condições de seu nascimento ou devir que não são repos- 

tas (acumulação primitiva) e as de sua estrutura ou essência que, ao 

contrário, o são, como o trabalho assalariado, a tecnologia, etc. 

Isso posto, procuraremos destacar que, ao diferenciar am 

bos os pressupostos, Marx afirma, tacitamente, que o método que se 

eleva do abstrato ao concreto move-se simultaneamente nos planos da 

sincronia e da diacronia. Isso significa que, dadas as duas ordens 

de pressupostos, a dialética materialista determina-se como um méto- 

do genêtico-estrutural, de sorte que, além de dar conta da estrutu- 

ra de um "todo vivo e concreto já dado", impõe-se a necessidade de 

apreender também as condições de sua gênese ou devir. Nessa medida,a 

análise do movimento de posição e reposição dos pressupostos passa a 

ser decisiva. Como não há determinações fixas para os objetos, es- 

tes determinam-se de forma diferenciada em função das diferentes po- 

sições ocupadas numa dada relação: o que importa não são os elemen- 

tos, mas a estrutura, pois, com a mudança de lugar, modificam-se as 

determinações. Daí o caráter relacionai e posicionai das categorias e, 

ademais, o fato de que a análise marxiana se faz nas condições de 

uma tensão constante entre a ordem lógica e a ordem histórica, de mo 

do que o movimento que se eleva do abstrato ao concreto encontra-se 

a um tempo "colado" e "separado" da realidade histórica efetiva. 
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Assim, a dialética materialista determina-se como um mé 

todo genêtico-estrutural: além de dar conta da estrutura de um siste 

ma, impõe-se a exigência de dar conta também dos elementos de seu de 

vir, não apenas no sentido de destacar os pressupostos da gênese de 

um "todo vivo e concreto já dado", mas também os pressupostos de sua 

dissolução. E o que Marx faz ao redigir O capital, e que procurare- 

mos demonstrar através da análise da 6a. seção do Livro III daquela 

obra. 

Antes de enfrentarmos a teoria da renda ela mesma, fare- 

mos uma breve digressão sobre alguns problemas que se destacam na his 

toriografia marxista e que, em alguma medida, permitem-nos equacio- 

nar as coordenadas gerais de uma eventual análise da citada teoria, 

notadamente a questão da relação entre o valor, o preço de produção 

e a renda fundiária. Nessa análise, procuraremos demonstrar que a re- 

lação entre o valor e o preço de produção não é da mesma ordem da re 

lação entre a gravidade e a resistência do ar, de sorte que os "des- 

vios" da lei do valor não significam que a mesma seria um simples 

"constructo"que se aplicaria a objetos teóricos e não a objetos reais. 

Longe de se determinar como algo hipotético ou convencional no con- 

texto de definições ou de hipóteses "ad hoc", procuraremos destacar 

que o valor seria a um tempo uma substância e uma relação, de modo 

que o "universal" valor não se realizaria senão numa multiplicidade 

de valores de uso singulares sob a forma de preços de produção. Nes^ 

sas condições, não haveria "contradição" alguma entre os livros I e 

III de O capitali conforme, observa Engels no famoso Prefácio: além 

de pressuposto histórico do preço de produção, na medida em que a lei do valor 

"strictu sensu" regularia as economias mercantis simples, e o preço 

de produçãojo capitalismo nas condições de livre-concorrência, a ca- 

tegoria valor desempenharia também o papel de pressuposto estrutu- 

ral do preço de produção, já que esta categoria não apenas "realiza" 

aquela, como, também, do ponto de vista do conjunto do sistema capi- 

lista e nas condições da composição orgânica média de capital, o pre 

ço de produção coincide, necessariamente, com o valor. Por outro la- 

do, procuraremos destacar, também, que,longe de pressupor a "concor- 

rência perfeita", isto é, a possibilidade ilimitada de os capitais 

se transferirem livremente de um ramo de produção a outro, como na 

indústria e no comércio, a lei do valor poderia ser estendida a esfe- 

ras de produção onde o fluxo de capitais encontra "barreiras" perma- 

nentes, como na agricultura, onde a terra, dada sua penúria relativa, 

apresenta-se como um objeto limitado, diferenciado e monopolizável,o 
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que traz sérias conseqüências para a realização do valor e para a 

constituição do sobrelucro e sua conversão em renda da terra. 

Isso posto, procuraremos demonstrar que Marx submete a 

renda capitalista da terra a um duplo tratamento: um tratamento es- 

trutural, isto ê, parte do suposto da existência de um "todo vivo e 

concreto já dado", a saber, a agricultura capitalista, que se desen- 

volve nos capítulos XXXVII a XLVI, e um tratamento histórico, cuja 

análise se apresenta no capitulo XLVII , de resto o último da 6a. se 

ção do Livro III de O capital^ onde procura dar conta da gênese da- 

quele "todo". Ademais, procuraremos demonstrar também que a consti - 

tuição do sobrelucro e sua metamorfose em renda supõem um duplo mono 

põlio : enquanto o segredo da renda diferencial está no monopólio da 

terra como objeto de exploração, o da renda absoluta está no monopó- 

lio da terra como objeto de propriedade. E a partir dessas coordena- 

das que analisaremos, primeiro, a renda diferencial e, segundo, a 

renda absoluta, partindo do suposto de que esta seria regulada pelo 

valor e aquela pelo preço de produção. Entretanto, o problema da ren 

da não se esgota aqui, pois, de posse dos resultados da análise de 

um "todo vivo e concreto já dado" (a agricultura capitalista), res- 

ta ainda a necessidade de projetá-los para as sociedades pré-capita- 

listas no sentido de, assim, explicá-las e de, ao mesmo tempo, fa- 

zer o movimento inverso, com o fito de, eventualmente, dar conta da 

gênese da renda capitalista da terra. Em outras palavras: trata-se 

de submeter a agricultura capitalista ao célebre princípio segundo o 

qual "a anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco". £ o que 

procuraremos fazer através da análise da "Gênese da venda capitalista da 

terra", destacando sobretudo a tese esboçada por Marx de que, enquanto 

na sociedade burguesa o lucro seria a forma normal e dominante de 

^^is-valia e a renda apenas uma forma especifica ou particular desta, 

nas sociedades pré-capitalistas, ao contrário, a forma normal e dom_i 

nante de-mais-valia não seria o lucro, senão a renda da terra. 

De posse dessas coordenadas, procuraremos determinar o 

estatuto do método e do objeto da teoria da renda fundiária, enten- 

dendo-se por método, sobretudo, as questões relacionadas com sua or- 

dem de exposição. Para tanto, procuraremos percorrer os tortuosos ca 

minhos do movimento de autodeterminação do excedente, já que, para 

Marx, a apropriação do "todo vivo e concreto já dado" renda capita- 

lista da terra se faz através de um movimento que se eleva do abstra 

to ao concreto, cujo ponto de partida estaria nos labirintos do exce 

dente. 
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A tese básica que procuraremos demonstrar na nossa análi- 

se metodológica é a de que a ordem da exposição da teoria da renda 

teria um caráter genético-estrutural e, como tal, obedeceria à arqui 

tetura metodológica da Introdução de 18 57. 

Assim , na ordem da exposição da teoria da renda capita- 

lista da terra, a análise marxiana se elevaria das categorias mais 

abstratas e gerais, como excedente e sobreproduto excedente, às mais 

concretas e especificas, como renda diferencial, renda absoluta e pre 

ço da terra, procurando demonstrar; 

- como se constitui o excedente de mais-valia sobre o 

lucro médio; 

- como este excedente se converte em renda da terra; 

- como a renda determina o preço da terra; 

- como se constitui historicamente a renda capitalista 

da terra; 

- quais são as diferenças de fundo existentes entre as 

diversas formas históricas de renda fundiária. 

Portanto, ao invés de partir de determinações mais con- 

cretas, como o Estado, a população, as classes sociais, etc / Marx 

percorre o caminho inverso, perseguindo as treunas da constituição do 

excedente e sua apropriação por diferentes classes sociais. Nessas 

condições, elevando-se do abstrato ao concreto, a análise marxiana 

visa reproduzir o movimento de autodeterminação do excedente, de sor 

te que, ao final deste processo, o excedente se enriquece em determi 

nações, uma parte se convertendo em juro e lucro e outra em renda,a 

qual,por sua vez, também se enriquece em determinações; renda dife - 

rencial, renda absoluta e renda de monopólio. Nesse sentido, o "con 

creto" aparece como resultado de um processo de síntese de múltiplas 

determinações que se eleva do abstrato ao concreto. Entretanto, ã 

maneira da Introdução de 1857, na ordem da exposição da teoria da 

renda o "concreto real" encontra-se pressuposto: a agricultura capi- 

talista. Este "concreto" determina-se como um "todo orgânico e dife 

renciado" onde se imbricam diferentes classes sociais, as esferas da 

produção, circulação e consumo, o mercado interno e o mercado mun- 

dial, etc. E mais; na análise desse "todo", ã maneira da Introdução, 

verifica-se a primazia da esfera da produção sobre as demais, de sor 

te que o que vai determinar a forma de realização e de apropriação 

do excedente e a posição dos indivíduos e classes sociais nas rela- 

ções de produção. 
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Evidentemente, nessa análise, dada a ordem de seus pre£ 

supostos, apenas uma parte desse "concreto" vai ser apropriada, a sa 

ber: a renda mesma, de tal forma que outras dimensões desse concreto 

escapam ã investigação, tais como o sistema de impostos na agricultu 

ra, o crédito rural, os modelos "farmer" e "junker" e as relações de 

produção no campo, etc. Portanto, do "concreto real", apenas a renda 

capitalista da terra em sua forma pura é, a um tempo, pressuposto e 

resultado da análise. Nessas condições, a "ordem do conhecimento" não 

se identifica com a "ordem do ser", de modo que a coincidência entre 

o "objeto de conhecimento" e o "objeto real" não é senão fortuita. É 

o que, de resto, acontece com o "objeto de conhecimento" renda capi- 

talista pura e o "objeto real" de que se apropria o proprietário fun 

diário sob a forma de aluguel, pelo fato de ter arrendado sua terra 

a terceiros, onde podem coexistir elementos constitutivos da renda 

capitalista "pura", isto ê, o excedente sobre o lucro médio, e ele- 

mentos estranhos à mesma, como juros sobre capital, etc. E, ademais, 

ê o que acontece, também, com a teoria da renda, tal como Marx a for 

mula a partir das condições da Inglaterra, em comparação com os paí- 

ses onde o modelo inglês coexiste com o "farmer" e o "junker" e com 

sobrevivências prê-capitalistas, como é o caso do Brasil, etc. Isso 

significa, portanto, que a relação entre o discurso e a realidade não 

é de isomorfismo e que o "concreto real" encerra mais determinações 

do que o "concreto pensado". 

De posse dessas coordenadas, procuraremos demonstrar que 

não há determinações fixas para os objetos: o estatuto ontolõgico des 

tes é função das diferentes posições ocupadas na estrutura e no de- 

vir de um "todo orgânico". Isso significa que um mesmo objeto pode 

ter determinações formais diferentes. E o que acontece, por exemplo, 

com a categoria "mais-valia"; esta poderá realizar-se tanto como lu- 

cro e juro, como sob a forma de renda, dependendo do lugar ocupado na 

estrutura ou de sua forma de apropriação. Evidentemente, como a de- 

terminabilidade dos objetos é função da posição ocupada numa dada rela 

ção, com a mudança de lugar, modificam-se as determinações, de tal 

forma que uma categoria dominante num "todo"pode não sê-lo, e mesmo 

deixar de existir, em outro, etc. Ê o que, de resto, acontece com a 

categoria "renda fundiária" : ê, a um tempo, forma normal e dominan- 

te da mais-valia na sociedade feudal, não o é na sociedade burguesa, 

e não se faz presente nas sociedades tribais, etc. E mais: num mesmo 

indivíduo podem coexistir determinações formais diferentes; é o caso 
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dos modelos "farmer" e "junker",onde o capitalista em função na agr^ 

cultura ê também proprietário da terra e onde, portanto, coincidem 

as "personas" do capitalista e do proprietário rural. Evidentemente, 

se coincidem as "personas", modifica-se o estatuto da contradição;da 

da a supressão da contradição entre o arrendatário e o proprietário 

rural, esta deixa de ser ternária e passa a ser bipolar, o que traz 

conseqüências decisivas para as relações sociais de produção. Nes- 

sas condições, além da exigência de se elevar do abstrato ao concre- 

to e de dar conta, simultaneamente, dos pressupostos da essência do 

sistema e de seu devir, a dialética materialista deve observar, ade- 

mais, a necessidade de reproduzir o movimento de posição e reposição 

dos pressupostos, de resto, a chave da determinabilidade dos objetos 

sociais e, portanto, de seu estatuto ontolôgico. Entretanto, essas 

exigências não esgotam o perfil e a estrutura da dialética materialLs 

ta: como nos objetos sociais não existe nenhiom sinal externo a deter 

minar o seu estatuto, impõe-se ainda a necessidade da pesquisa empí- 

rica, onde o papel da matemática e da estatística é decisivo. Ê o 

que procuraremos demonstrar, analisando,primeiro,a renda diferencial 

e, em seguida, a renda absoluta. 

Assim, os nossos estudos definem-se como uma análise es- 

trutural de discurso, como um trabalho de fronteira entre a filoso- 

fia e a economia política, com a peculiaridade de que, além de seu 

caráter epistemolõgico,parte do suposto tácito de que todo discurso 

encerra uma ontologia implícita ou explícita. Os problemas que procu 

raremos analisar são deliberadamente limitados: o estatuto da contra 

dição, o papel da determinação recíproca e da dupla negação, o pro- 

blema da distinção entre a ordem da exposição e a ordem da pesquisa, 

a questão da relação entre a ordem lógica e a ordem histórica, e, 

evidentemente/em que medida tais questões, no contexto da teoria da 

renda, reportam-se a uma "ontologia do ser social" e qual o estatuto 

dessa ontologia. 

Finalmente, tendo em vista essas coordenadas, tentaremos 

extrair conseqüências metodológicas da análise do estatuto da teoria 

da renda fundiária para uma eventual pesquisa empírica da questão 

agrária no Brasil, país onde, no campo, coexistem o modelo inglês, 

o "farmer" e o "junker", onde coexistem relações de produção de di- 

versos matizes, e onde se verifica uma penetração de capital de for- 

ma extremamente acelerada, o que traz sérias conseqüências sociais e 

políticas. 



2 - SOBRE A DIALÉTICA MATERIALISTA 

Na historiografia marxista, muito se tem insistido na fa 

mosa "inversão" da dialética hegeliana e no caráter mistificador des 

ta. Evidentemente, o ritual se cumpre no sentido de destacar o com- 

promisso idealista do discurso hegeliano e a feliz dissolução e recu 

peração do mesmo por Marx. Este, de um sõ golpe, numa leitura dissol 

vente, teria elaborado um discurso de perfil materialista e dialéti- 

co, chave metodológica a iluminar os bastidores dos mais intricados 

problemas da natureza e da sociedade. Insistir nessa leitura dissol- 

vente consistiria tão-somente em fazer eco ao próprio Marx. Afinal, 

não é ele que insiste, no célebre Posfãaio, na necessidade de ex- 

trair da ganga mística que envolve a dialética hegeliana o seu nú- 

cleo racional, com o fito de, invertendo seus compromissos ontológi- 

cos, restabelecer sua inteligibilidade? Afinal, não é Engels, insus- 

peito "porta-voz" de Marx, que observa, no não menos célebre "Luâmig 

Feuevbaoh", após estabelecer uma curiosa distinção entre o método e 

o sistema hegeliano, a necessidade de colocar a dialética sobre seus 

pes e preconiza os compromissos de Marx, não com o sistema, mas com 

o método de Hegel? Mas, apesar da aparente simplicidade do problema, 

graves impasses se colocam.,. 

Inicialmente, nao se pode sustentar que a dialética ma- 

terialista encontra-se efetivamente fundada, ou que, para tanto, bas 

ta preconizar o primado ontológico da matéria sobre o espirito. Com 

isso, temos, quando muito, o espaço epistemológico de um discurso ma 

terialista de resto, ainda a ser preenchido — e não. a garantia 

de que este se estruturaria segundo as exigências da dialética. Por 

outro lado, as questões ligadas ao conteúdo e ao alcance da famosa 

'inversão" e ã não menos problemática distinção engelsiana não são 

colocadas com suficiente rigor. A maioria das obras, tomando a "in- 

versão" como "dada", perde-se em inócuos e repetitivos comentários a 

respeito da mesma, e não procura esclarecer se a chamada "inversão" 

apresenta-se como um projeto viável, ou como uma metáfora,ou mesmo 

como um grave ou perigoso equivoco. Tomando-se a "inversão" como "da 

da" e, portanto, o que poderia ser um mero recurso estilitico, sem 

dúvida elegante, como o discurso acabado, esquece-se de analisar as 

questões mais profundas, ligadas ao conteúdo e ao alcance da mesma 
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e da distinção engelsiana. Se tais questões não são colocadas com 

suficiente rigor, ou se encontram como que ausentes na literatura 

marxista, o que dizer de uma teoria dialética e materialista sufici- 

entemente estruturada e que, pelo menos, aproxime-se da arquitetura 

monumental da hegeliana Cienoia da logioa'i Ademais, se levarmos ãs 

últimas conseqüências as observações de Marx no Posfãaio, torna-se im 

possível furtarmo-nos a um acerto de contas com Hegel, a fim de loca 

lizarmos, em detalhe e com suficiente rigor metódico, os desvios idea 

listas da aventura hegeliana. Com exceção dos comentários de Lenin 

superpostos à "Grande Lógica" e do seu pequeno ensaio sobre a dialé- 

tica — de resto preciosos — inseridos nos Cadernos filosóficos,se 

não se tem sequer uma obra que pelo menos equacione o problema de 

forma razoável, o que dizer de uma que dissolva o discurso hegelia- 

no? Sem dúvida, não se pode fugir ã evidência de que a dialética ma 

terialista se apresenta mais como um projeto do que como um discurso 

suficientemente articulado, suscetível de elevar, de forma metódica 

e sistemática, algumas teses e intuições ã condição de conceitos. 

Entretanto, as questões da "inversão" e da distinção en- 

gelsiana não se esgotam nessas advertências e constatações. A nosso ver, 

as tentativas de fundar a dialética materialista a partir dessas co- 

ordenadas não passam de uma ficção e, de resto, estão fadadas ao fra 

casso, uma vez que descuram de um ângulo capital do problema; a di- 

mensão ontológica do discurso hegeliano. Em outras palavras: não le- 

vam em conta o fato de que os compromissos ontológicos assumidos por 

este discurso vão conformar a estrutura mesma do chamado método dia- 

lético. Portanto, não se poderia fundá-la (a dialética materialista) 

a partir de um confronto "exterior" entre Marx e Hegel.Conseqüente - 

mente, não basta colocar a matéria no lugar do espírito. Insistir na 

"inversão" pura e simples consistiria em perpetuar um "obstáculo epis 

temológico". Isso, porque, considerando que a dialética, no sentido 

hegeliano, teria uma dimensão ontológica, seria impensável um méto- 

do que não fosse conformado ou sobredeterminado em sua estrutura 

mesma pelo sistema. Portanto, não basta procedermos a uma leitura 

das obras de Hegel no sentido de elaborarmos uma espécie de "errata", 

e observarmos, não menos ingenuamente, que, onde se lê "espírito", 

deve-se ler "matéria", e,assim, sucessivamente... Além de mutilarmos 

a bela arquitetura do discurso hegeliano, torna-lo-íamos ininteligí- 

vel. E sem avançarmos um passo, sequer, na nossa operação de "sacer- 

dotes" do materialismo... 



.11. 

Por sua vez, os impasses que se colocam nao podem se re- 

solver à maneira de Althusser. A nosso ver, parte das debilidades da 

leitura althusseriana reporta-se ã sua conhecida aversão às questões 

ontolõgicas. Como se sabe, a clivagem entre o "objeto de conhecimen- 

to" e o "objeto real" seria uma das coordenadas decisivas de sua lei 

tura. Embora sustente que ambos se diferenciam na "ordem do conheci- 

mento" e não na "ordem do ser", separa ambas as ordens, e tudo se 

passa como se fossem duas substâncias que jamais se imbricassem, de 

sorte que a relação entre o ser e o discurso é pensada nos termos de 

uma equação em que a matriz das significações se identifica com a 

estrutura de uma prática teórica sem sujeito. Esta, por sua vez, se 

resolveria numa espécie de "kantismo sem eu transcendental": se Althus 

ser não preconiza um "sujeito doador de sentido", a estrutura práti- 

co-teõrica desempenha as funções deste, enquanto "doadora de signi- 

ficações". Na ordem do conhecimento, o "objeto real" seria opaco e 

se daria num horizonte fugidio, que jamais poder-se-ia alcançar. Os 

conceitos seriam uma espécie de categorias "a priori" postas pela 

prática teórica, destinadas a construir os objetos teóricos e a trans 

formar em conceitos os conteúdos dados de forma dispersa à intuição 

e â representação. Como tal, o "objeto real" dissolve-se no "objeto 

teórico", pois, na ordem do conhecimento, não ha outro concreto, se- 

não o "concreto-pensado". Entretanto, não nos cabe analisar aqui, de 

tidamente, todos os impasses e dificuldades imanentes à solução al- 

thusseriana. Importa-nos, sobretudo, observar que a razão da cliva- 

gem seria de ordem epistemológica^ já que funcionalmente destinada a 

dissolver possíveis desvios ou compromissos empiristas. No entanto, 

com a separação de ambos, temos a nominalização do discurso marxiano. 

Os conceitos e categorias de O capital não tericim dimensão ontológi- 

ca. Trata-se de sinais que se resolveriam no interior da prática teõ 

rica. Como esta se passa na esfera do pensamento, os conceitos se- 

riam, pois, meros nomes a designar objetos que de forma alguma se 

confundiriam com a realidade empírica. Evidentemente, conseqüências 

inevitáveis se impõem. Uma leitura que se nutre de um "horror à on- 
2 ~ 

tologia" tende a descurar de uma das dimensões mais profundas da 

obra de Marx, onde os conceitos e as tramas categoriais envolveriam 

questões ligadas tanto à "ordem do conhecimento", como à "ordem do 

ser". Dissolvendo a dimensão ontológica do discurso marxiano e esta- 

belecendo uma clivagem entre ambas as ordens, entre o "objeto de co- 

nhecimento" e o "objeto real", a aventura althusseriana perde-se em 
3 

pseudo-impasses e, de uma das mais rigorosas exegeses da obra de 
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Marx, transforma-se num expediente destinado a eliminar os compromi^ 

SOS mais profundos assumidos por aquele autor, resolvendo-o em Ba- 

chelard e na escola estruturalista. Sem dúvida, Althusser apresentou 

contribuições decisivas ã historiografia marxista, sobretudo no pia 

no epistemológico. No entanto, mutila a tal ponto a obra de Marx que 

a torna irreconhecível. A nosso ver, se se leva às últimas consequên 

cias a leitura althusseriana, dever-se-ia tomar a dialética materia- 

lista como uma sobrevivência "sintomática" de uma ideologia abstrusa 

e proclamar, com todas as letras, a ausência mesma de uma lógica da 
~ 4 

contradição em O capital . Como se percebe, as conseqüências da cli 

vagem entre o "objeto de conhecimento" e o "objeto real", entre a 

"ordem do conhecimento" e a "ordem do ser", são evidentes de per si. 

Dissolvendo a dimeisão ontológica do discurso marxiano, uma leitura sim£ 

tomale" conseqüente não deixaria, pois, espaço para a dialética ma- 

terialista, já que estranha aos cânones epistemolõgicos dos discur- 

sos tidos como científicos. Portanto, um efetivo acerto de contas com 

a dialética materialista apenas se daria para além de uma leitura 

"simptomale" ou da solução althusseriana. 

Evidentemente, também não poderíamos defini-la nos ter- 

mos de uma lógica formal ou de uma lógica com estatuto operatório que 

se aplicasse a n classes de objetos. Supondo uma teoria dos objetos, 

onde se deveria destacar o estatuto ontolõgico dos mesmos, teríamos 

pelo menos duas soluções possíveis quanto às coordenadas da dialéti- 

ca materialista; uma,no sentido de uma dialética da natureza, esboça 

da por Engels; outra, no sentido de explicitar a estrutura lógica de 

O capital, conforme preconiza Marx. 

Entretanto, a solução engelsiana apresenta dificuldades 

nada desprezíveis. Impasses inevitáveis se lhe apresentaram, ã medi- 

da que se desenvolveram as ciências naturais e as matemáticas. Hoje, 

há um certo consenso quanto ao seu fracasso. A dissolução dos obje- 

tos físicos num movimento que se determina como uma substância de ca 

ráter modal, isto é, segundo suas formas de expressão, é, no mínimo, 

incompatível com a física moderna. O insucesso teria'sido decisivo e 

poderia ser explicado a partir de diversos ângulos. A nosso ver, 

Engels se depara, entre outros entraves, com uma aporia fundamental: 

a ausência de mediação na sua teoria da natureza o condena à impossi 

bilidade de passar, logicamente, de uma dialética da natureza à da 

sociedade. Ou se reduz esta àquela, e com isso perde-se a especifici 

dade do fenômeno social quanto à sua estrutura ontológica, ou não há 
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o particular a tecer, no universal-abstrato natureza, o universal-con 

creto sociedade. Outro aspecto importante ê o papel da dupla nega- 

ção. Como, ao contrário do que supõe Engels, a negatividade não esta 

ria inscrita nos fenômenos naturais, e, tampouco, nas idealidades ma 

temáticas, não se poderia pensar n\ima dialética da natureza ou das 

matemáticas segundo as exigências do modelo da dialética hegeliana. 

Evidentemente, apesar do fracasso do caminho engelsiano, 

não se pode dizer que, com isso, tivemos a morte da dialética mater^ 

alista. A nosso ver, resta ainda a tentativa de dar conta da estrutu 

ra lógica de O capital. Como se sabe, o próprio Marx tinha em vista 

um projeto de, eventualmente, explicitar a estrutura categorial des- 

te discurso. Também Lênin insiste, nos Cadernos filosóficos, na im- 

portância dessa operação. Sem dúvida, a chave da dialética materia - 

lista poderia estar nos bastidores daquele discurso; mas, como estes, 

a rigor, encontram-se inexplorados, a questão da determinação de seu 

estatuto apresenta-se, "a fortiori", como uma espécie de um "eterno 

retorno" a encerrar aporias insolúveis. Entretanto, na literatura 

marxista tudo se passa de forma diferente. Ainda hoje, boa parte dos 

autores dá o problema como resolvido, de sorte que a dialética mate 

rialista se esgotaria na célebre operação de "inversão". Ora, passa- 

ram-se cem anos, e ainda estamos â espera da "revelação" desse dis - 

curso mágico "invertido". Nessas condições, impõe-se a necessidade de 

colocar o problema de modo diverso e de tentar reproduzir o caminho 

percorrido por Marx ao redigir O capital. Caso contrário, como evi- 

tar a redução da dialética materialista ã condição de imi sonho, de 

uma ficção que se nutre dos rituais maniqueístas de seus oráculos, 

de uma leitura que se quer materialista e dialética, mas, que, de fa 

to, resolve-se nos discursos extravagantes dos "sacerdotes" de um ma 

terialismo pobre e ossifiçado, de um marxismo esclerosado e estrutu- 

rado segundo os preconceitos empiristas mais vulgares, incapaz de dar 

conta de suas debilidades e impasses epistemológicos? 

Portanto, acreditamos que uma análise da arquitetura me 

todológica de O capital nos daria elementos decisivos para equacio - 

narmos a questão de forma mais precisa. Para tanto, o célebre discur 

so de Marx deveria satisfazer a algumas exigências básicas: deveria 

segregar uma ontologia; esta deveria ser de tal ordem que nos as- 

segurasse a especificidade do fenômeno social e a possibilidade de 

ser expressa logicamente. Portanto, deveria permitir-nos a elabora - 

ção de um discurso de 29 grau que desse conta não apenas de tal di 
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mensão ontolôgica, mas que, sobretudo, fosse capaz de expressã-la Io 

gicamente, segundo as exigências do princípio da contradição e de uma 

negatividade que deveria estar inscrita na estrutura mesma das rela- 

ções sociais. 

Embora não passe de uma hipótese, acreditamos que a mes- 

ma seja perfeitamente factível. O próprio Liakãcs deixou em aberto 
5 

essa possibilidade . Uma ontologia materialista e uma teoria do ser 

social calcada em O aapital não nos parecem ser idéias tão abstrusas, 

principalmente quando se tem em vista as primeiras seções daquela 

obra. A categoria "valor", por exemplo, seria uma entidade fantásti- 

ca, que não tem a mesma estrutura de uma coisa física ou de uma idea 

lidade matemática. Não possui massa e não se trata de uma coisa. Ape 

nas nesta se materializa ou se expressa. E, tampouco, pode-se redu- 

zi-la a uma idealidade abstrata, pois expressaria determinadas rela- 

ções dadas em condições concretas. Possuindo um caráter relacionai, 

seria posta e se manifestaria como tal numa equação social de troca. 

Essa entidade estranha, intangível e não transparente, teria também 

o seu próprio padrão de medida; a unidade "tempo de trabalho". Ima- 

nente â mercadoria e expressa de forma fugidia numa relação de tro- 

ca, adquiriria forma autônoma e defintiiva no dinheiro, que resolve- 

ria a contradição valor de uso e valor de troca da mercadoriai Neste 

universal-concreto a espelhar o valor do mundo das mercadorias, 

coexistiriam múltiplas determinações formais: padrão de preços, meio 

de compra, meio de pagamento, tesouro, etc. O dinheiro, através da 

mediação da mercadoria "força de trabalho", converte-se finalmente 

em capital, entidade fantástica que se nutre da tensão trabalho vi- 

vo X trabalho morto e que vai penetrar em todas as relações sociais 

de produção, dissolvendo-as ou subordinando-as. Nesta entidade tam- 

bém coexistiriam múltiplas determinações formais: capital comercial, 

capital industrial, capital financeiro, todas percorrendo circuitos 

temporais diferentes. Evidentemente, a entidade "capital" seria mais 

rica em determinações formais que as entidades mercadoria, valor e 

dinheiro. Qual o estatuto ontolõgico de tais entidades, já que não se 

trata de objetos com a mesma estrutura de uma coisa física, de uma 

idealidade matemática ou de uma substância espiritual cuja matriz es 

taria para além da realidade sensível? 

Nas condições da sociedade burguesa, a "sociabilidade", 

informada pela categoria modo de produção, ancora-se nas tramas da 
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circulação e da produção, jã que não supõe nenhum vínculo social pré 

vio extra-econômico. As relações que os homens estabelecem entre si 

não seriam apenas mediatizadas pelas coisas ou pelo mercado, mas se 

apresentariam sob uma forma reificada, como se fossem relações entre 

coisas. Quem detém o capital passa a ser simples "representação" ou 

"persona" deste. Quem não o detém, sendo, ao contrário, co-pressupos 

to dele, converte-se em mercadoria, na mercadoria "força de traba- 

lho", que, embora não seja de per si valor, tem a faculdade de ge- 

râ-lo. Mas, em que medida, jâ que se apresenta sob uma forma reifica 

da, sob a forma de uma "comunidade de coisas", esta sociabilidade nos 

remeteria a uma teoria da alienação que nos daria a chave do feti- 

chismo da mercadoria, do dinheiro, etc.? Em que medida esta teoria da 

alienação não nos remeteria a lama "essência genérica do homem", a 

uma "sociabilidade originária", que se aliena e se abre ã história 

via propriedade privada, e que, finalmente, se recuperaria nas cond^ 

ções de uma sociedade sem classes e de relações transparentes? 

Os homens, por sua vez, desempenhariam papéis diferen- 

tes nas relações sociais de produção. De um ponto de vista técnico,o 

perfil de seu trabalho no interior de uma unidade produtiva se daria 

de forma diferente para diferentes produtores ou classes de ativida- 

des. Supondo uma especialização em termos de funções tecnicamente di 

ferenciadas e complementares, a divisão do trabalho supõe e implica 

uma estranha relação entre o trabalhador, o produto e o instrumento 

de trabalho. Como nas condições da sociedade burguesa, este não per 

tence ao trabalhador e tampouco o objeto de trabalho, o produto, ape 

sar de ter por pré-condição um trabalho concreto, útil, adquire auto 

nomia e se realiza, não em função de quem o produz, mas de outrem, 

estranho ã atividade imediatamente produtiva como tal. Essa aliena - 

ção do produto implica e supõe, além de uma divisão do trabalho, uma 

relação onde o trabalhador se encontra estruturalmente subordinado 

aos imperativos de um produto que lhe escapa e àqueles que detêm os 

meios de produção. Essa sociabilidade, que tem por pré-condição um 

trabalho sobredeterminado pela "mais valia" e que se realiza pela me 

diação das mercadorias, do dinheiro, etc., estabelece, pois, uma cli 

vagem entre o trabalhador e o produto. Com a separação de ambos, te- 

mos uma "sociabilidade" estruturalmente distinta das anteriores, já 

que não se nutre de um vínculo social prévio extra-econômico, mas 

tem sua matriz na esfera da produção e da circulação. Qual o estatu- 

to ontolõgico dessa sociabilidade? Resolve-se ela numa economia poli 

tica? Em que medida esta não supõe um discurso de perfil fundante qus 

lhe seria epistemologicamente anterior? 
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Por outro lado, no Capítulo V de O capital(Livro I) te- 

mos, sem dúvida, uma das páginas mais atraentes a respeito do proce£ 

so de trabalho. Como se sabe, a primeira parte daquele capítulo ins- 

pirou diversos autores. Trata-se de uma análise extremamente intere^ 

sante, e que nos permite extrair preciosos elementos a respeito da 

problemática da dialética materialista, e, mesmo, das questões não 

menos intricadas, relacionadas com uma "ontologia do ser social" . 

Inicialmente, Marx nos dá a impressão de que procede a uma espécie 

de "descrição fenomenolõgica" dos termos do processo de trabalho. No 

entanto, não se trata de uma "descrição". Marx não analisa o proces- 

so do ponto de vista de seus elementos, mas de sua estrutura. Se des 

creve os termos do processo, o faz tendo em vista determinar seu es- 

tatuto ontológico a partir da posição ocupada na estrutura ou rela 

ção produtiva. Segundo Marx, três elementos constituiriam o processo 

de trabalho: a "atividade orientada", o instrumento e o objeto de 

trabalho. O trabalho aparece como metabolismo, termo médio das rela- 

ções entre o homem e a natureza. Não se trata de um processo tautoló 

gico. Condicionado pela antepresença do objeto carecido, modifica a 

natureza, tendo em vista subordiná-la ãs necessidades humanas. A an- 

tepresença ou a representação "a priori" do objeto carecido não pos- 

sui estatuto puramente psicológico. Trata-se de um movimento teleolõgi 

CO destinado a obter o objeto idealmente anteposto sob a forma de ca 

recimento. Como tal, o objeto carecido, ausente, estaria presente na 

representação sob a forma de uma idealidade. Os elementos psicológi- 

cos co-presentes estariam subordinados â realização do objeto careci 

do. A representação não possuiria, também, caráter puramente reflexo, 

já quBjantepondo o objeto carecido, teria uma função constituidora. 

Uma vez posto, o objeto adquire estatuto ontológico diferente. Não 

se trata mais de uma idealidade, mas de um valor de uso determinado. 

O instrumento de trabalho, por sua vez, se determina a partir de suas 

funções no interior da relação produtiva. Canalizando a "atividade 

orientada", o instrumento permite ao trabalhador servir-se das "qua- 

lidades mecânicas, físicas e químicas das coisas, para utilizá-las, 

conforme o fim perseguido, como instrumento de ação sobre outras coi 

sas"^.Com a inserção dos meios de trabalho, temos uma nova transfor- 

mação no estatuto ontológico da coisa: enquanto valor de uso, repre- 

senta o entrelaçamento entre o movimento teleológico do trabalho e o 
O 

determinismo da natureza . Quanto ao objeto de trabalho, este se de 

termina pelas virtualidades, pela possibilidade de se tornar um obje 

to apto para o consumo, ou, mesmo, de ser reposto num novo circuito 
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produtivo, enquanto meio de produção. A mediação do instrumento e 

de um trabalho concreto, útil, é decisiva, já que a natureza não 

possui uma motricidade interna própria, destinada a converter as 

coisas em objetos imediatamente aptos para o consumo. Também aqui, 

temos uma modificação no estatuto ontolõgico da coisa: conformadas 

por um movimento teleológico e pela mediação do instrumento, as pro 

priedades físicas, químicas e mecânicas, e as demais virtualidades 

inscritas nos objetos naturais,incorporam-se à trama produtiva, no 

sentido de realizar o objeto carecido, idealmente anteposto na or- 

dem da representação. Numa palavra: enquanto valores de uso, deter- 

minam-se como objeto de trabalho. Entretanto, o processo se esgota 

no produto, onde o objeto idealmente anteposto se presentifica pe- 

la determinação recíproca dos elementos constitutivos do processo 
9 

de trabalho . O produto seria, portanto, o resultado neutro do 

entrecruzamento da "atividade orientada", do instrumento e do obje- 

to de trabalho . No produto estariam reproduzidos os elementos 

do processo, consumidos subjetiva (trabalho) e objetivamente (ins- 

trumento e objeto de trabalho). Isso significa que o produto não 

consiste numa simples objetivação da coisa anteposta idealmente na 

representação, mas numa objetivação dos fatores subjetivos e objeti 

vos daquele processo. Portanto, temos aqui também uma modificação 

no estatuto ontolõgico do objeto: de uma simples idealidade posta 

de forma "a priori", converte-se num objeto apto para o consumo (pro- 

duto) . Como a inserção do produto num novo circuito produtivo dis- 

volve seu caráter de produto, temos outra modificação na ordem onto 

lógica: de resultado de uma atividade anterior, converte-se em pres 

suposto de um novo processo, e determina-se,formalmente, enquanto 

meio de produção. Embora não haja necessidade de que os meios de 

produção sejam "produtos", objetivação de uma atividade anterior, o 

trabalho morto neles inscrito conserva-se pela ação do trabalho vi- 

vo, em função da qualidade deste último. Se o produto se insere num 

novo circuito produtivo, enquanto meio de produção, sua circularida 

de se metamorfoseia, e passa a se determinar em conformidade com a 

tensão trabalho vivo X trabalho morto, criando assim as condições 

para o devir do processo de valorização. 

Como se percebe, não hã determinações fixas para os ob 

jetos. As coisas se determinam de forma diversa no circuito produti 

vo. Os objetos apenas se põem como tais, no movimento de sua objeti 

vação, ora enquanto objeto ou instrumento de trabalho, ora enquanto 
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produtos. O que isso significa quanto às ordens lógica e ontológica? 

Segundo Marx, os objetos se determinam em função da posição ocupada 

no interior de uma dada relação. Com a mudança de lugar, modificam 

-se as determinações. Um mesmo objeto pode se determinar de forma 

diferente na estrutura produtiva. Basta que ocupe uma posição dife- 

rente. Portanto, os objetos não podem ser pensados enquanto elemen- 

tos, mas a partir da estrutura, isto é, da posição ocupada numa da- 

da relação . Dal o caráter relacionai e posicionai, pois não se 

trata de determinações fixas e, tampouco, de uma relação nominaliza 

da entre os termos de uma equação. 

Quanto ao trabalho, mediador das relações entre o ho- 

mem e a natureza, nele também coexistem determinações formais di- 

ferentes. É "trabalho concreto", uma "atividade orientada" produto- 

ra de valores de uso, que supõe instrumentos e objetos determinados 

para realizar-se. É "trabalho abstrato", enquanto substância e uni- 

dade de medida do valor. Embora condição de possibilidade do capi- 

tal, encontra-se estruturalmente subordinado a essa entidade. Como 

tal, jã não se realiza em função das necessidades autárquicas de 

produtores privados, independentes,, mas da "mais-valia". Aqui, algu 

mas questões se colocam: Qual o estatuto ontolõgico da categoria 

"trabalho"? Por que, se o trabalho i a fonte, a substância e a uni- 

dade de medida do valor, Marx efetua sua análise a partir do produ- 

to, e não procede a uma espécie de "descrição fenomenolõgica" do 
12 

mesmo? . Por que o "trabalho" nao desempenha em Marx o mesmo pa- 

pel de um "cogito fundante"? Por., que Marx não elabora um discurso 

epistemologicamente anterior à economia política, e que, fundando-a, 

se resolveria numa dialética do trabalho de corte antropológico? 

Como se percebe, segrega-se aqui uma estranha ontolo - 

gia, uma teoria do ser social cujo estatuto deve ser analisado deti 

damente. As relações sociais, se nutririam, pois, dos imperativos 

da produção e da circulação. Materializadas na mercadoria, no di- 

nheiro ou no capital, seu perfil se conformaria a partir das exigên 

cias das últimas. Nessas condições, teria, portanto, uma estrutura 

diversa das sociabilidades anteriores. O mesmo se daria em relação 

ao estatuto da categoria "trabalho". Nas condições da sociedade bur 

guesa, o trabalho encontra-se subordinado ao valor de troca e não 

ao valor de uso. Quanto ã entidade valor, outras questões se colo- 

cam. Como não se expressa autarquicamente em si própria, mas sempre 
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no valor de uso de outra mercadoria, aquela entidade se manifesta, 

portanto, numa dada equação de troca, onde se mede e se determina, 

efetivamente. Como tal, pré-existiria à relação, e apenas nesta se 

realizaria, ou a supõe, e nela se expressaria necessariamente? Pré- 

-existindo ou não â equação social de troca, o valor nesta se ex- 

pressaria, necessariamente, sob a "forma relativa", ou sob a "forma 

equivalencial". Numa dada relação de valor, uma mesma mercadoria 

não poderia se apresentar concomitantemente sob ambas as formas. Ou 

trata-se da mercadoria cujo valor se expressa, ou trata-se da merca 

doria em que se expressa o valor de outra mercadoria. Temos, pois, 

distintas mercadorias, desempenhando papéis diferentes. Qual o esta 

tuto ontolõgico do valor enquanto "forma, relativa" e "forma equiva- 

lencial", se se trata de diferentes formas de manifestação de uma 

mesma entidade? Em que medida essa relação de valor não seria circu 

lar, já que uma mercadoria apenas se encontra na "forma relativa"do 

valor, se outra assume ao mesmo tempo o papel de "forma equivalenci- 

al"? A relação entre a substância "valor" e suas formas de expressão 

resolver-se-ia numa determinação recíproca? 

Por outro lado, o dinhèiro, equivalente universal abso 

lutamente alienãvel, ê, inicialmente, um padrão de medida a espe- 

lhar, idealmente, em linguagem monetária, o valor do mundo das mer- 

cadorias, e também um simples meio de circulação a realizar seu 

preço em unidades cotizadas. A medida que o processo de troca se de 

senvolve, passa a ter determinações formais diferentes. Com a inser 

ção do crédito, de meio de compra que era, passa a ser, também,meio 

de pagamento. Na operação de compra e venda, sua mediação já não se 

dá sob uma forma física e tangível. Mas isso não significa que en- 

contra-se ausente daquela equação. Funciona como meio de compra,sob 

uma forma ideal. Essa "idealidade" a mediatizar aquela relação materia 

liza-se no compromisso jurídico de se efetuar o pagamento e, portan 

to, de realizar o valor ou o preço de,uma dada mercadoria, após um 

período de tempo determinado. Caso não se efetue o pagamento, san- 

ções são previstas. Anteposto idealmente ã relação de troca enquan- 

to meio de compra, e presente à mesma, apôs um período de tempo da- 

do, enquanto meio de pagamento, o dinheiro se enriquece em determi- 

nações. Retirado da circulação, converte-se em tesouro e, na circu- 

lação, determina-se em conformidade com suas tramas funcionais. Tra 

ta-se, pois, de uma entidade funcionalmente destinada a espelhar o 

valor das mercadorias e a mediatizar a circulação destas, onde pode in- 
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elusive apresentar-se sob a forma de uma idealidade anteposta. Qual 

seria o estatuto ontolõgico do dinheiro, enquanto meio de compra an 

teposto idealmente à equação de compra e venda? 

Finalmente, com o acúmulo de dinheiro nas mãos de al- 

guns e com a ruptura do "cordão umbilical" que liga o trabalhador 

ao produto e aos meios de produção, tem-se as pré-condições do devir 

do capital. Mas a existência de trabalhadores livres e de possuido- 

res de dinheiro por si só não basta. A análise daquela entidade não 

pode se reduzir â determinação de sua gênese ou de sua matriz. Se- 

ria necessário, ainda, saber como aquela entidade se repõe. Para tan 

to, seria necessário diferenciar seus "pressupostos históricos" — 

a chamada "acumulação primitiva" — de seus "pressupostos estrutu- 

rais", isto ê, os pressupostos que asseguram a sua reprodução en- 

quanto capital e a reposição de suas pré-condiç5es estruturais,tais 

como a "força de trabalho", a tecnologia, etc. A questão de fundo a 

se resolver consistiria em determinar quais de seus pressupostos são 

repostos e quais não o são, no movimento de sua efetuação. Os pres- 

supostos repostos seriam da essência do sistema; os não-repostos,de 
13 

seu devir . Qual o estatuto desses pressupostos? Seria legitima 

essa distinção? Em que medida estaria nessas ordens de pressupostos 

a chave da relação entre a lógica e a história, entre a estrutura do 

sistema e seu devir? 

Portanto, segrega-se aqui uma "ontologia do ser so- 

cial" que não pode ser descurada. As entidades em tela teriam,pois, 

uma estranha estrutura: não seriam da mesma ordem de uma coisa físi 

ca, nem, tampouco, teriam a mesma estrutura de uma entidade espiri- 

tual ou de uma idealidade matemática. Trata-se de objetos singula- 

res, de diferentes formas de entidades, que se determinam de manei- 

ra contraditória, não unlvoca, que se assentam em relações de produ 

ção determinadas, e que supõem e expressam uma série de condições 

materiais. Supõem uma divisão de trabalho, a existência de trabalha 

dores livres e de possuidores de dinheiro. Supõem também um desen- 

volvimento razoável das forças produtivas. Trata-se, pois, de rela- 

ções sociais, mas de relações sociais mediatizadas pelas coisas. Estas 

se transformam, se metamorfoseiam no movimento de sua efetivação. A 

mercadoria apresenta-se sob a contradição polar valor de uso e va- 

lor. Com a gênese do dinheiro, tem-se que este se realizaria na es- 

fera da circulação, sob diversas determinações formais. Com a tran£ 



formação do dinheiro em capital, tem-se a realização deste tanto na 

esfera da circulação — capital comercial, etc. — como na esfera 

da produção — capital industrial, etc. Acontece que o movimento 

do capital dissolveria a lógica da identidade: supondo a tensão tra 

balho vivo X trabalho morto, seu movimento seria essencialmente con 

traditório. Como as crises de realização lhe seriam inerentes, e co 

mo o equilíbrio estabelecido seria necessariamente precário, sempre 

ameaçado pelo espectro da superprodução, ou pelo fantasma do de- 

créscimo da taxa de lucro, seu movimento seria estranho às "regiões 

frias" das matemáticas e da lógica da identidade. Não sendo tautoló 

gico, o movimento do capital tenderia a negar a si mesmo, no movi- 

mento polar de sua efetuação. Autodissolvente, segrega uma ontologia 

que se destrói a si mesma, e que se nutre da contradição capital x 

trabalho e de uma sociabilidade reifiçada. Ao se negar a si mesmo, 

no final do processo em que se constitui e se repõe, tece uma nova 

sociabilidade, estruturalmente diferenciada da anterior, já que não 

emana da contradição capital X trabalho, e não se apresenta sob lama 

forma reificada, sob a forma de uma "comunidade de coisas", cuja ma- 

triz estaria na alienação do produto ou do trabalho. Por outro la- 

do, também não consistiria na recuperação de uma' "essência genérica 

do homem", ou de uma "sociabilidade originária", pois, conforme ob- 

serva Marx em O oa-pital eonoutras obras do período de maturidade,se 

ancoraria em relações sociais transparentes, subordinadas à realiza 

ção de valores de uso, e teria por pré-condição, além da dissolução 

da divisão do trabalho, do mercado e da contradição cidade X campo, 

um desenvolvimento acentuado das forças produtivas, ao contrário da 

sociabilidade primitiva. 

De um ponto de vista estritamente lógico, várias ques- 

tões se colocam; qual o estatuto da contradição em Marx? Resolve-se 

ela numa determinação recíproca? Ou, mais precisamente: a entidade 

valor se resolveria numa relação de espelhamento de uma mercadoria 

com outra qualquer , ou nela se encontraria inscrita a negatividade, 

que a faria desembocar necessariamente no dinheiro, este no capi- 

tal, etc.? Qual o papel da dupla negação em Marx? Em que medida te- 

ria ela um estatuto diverso da hegeliana? Sem dúvida, em ambos os 

autores, estaria inscrita no objeto ou no movimento circular em que 

este se realiza. Mas qual o seu estatuto em ambos, se, em Hegel,ela 

estaria sempre produzindo o Absoluto e se, em Marx, ela teria com- 

promissos com a história, com o devir de um objeto que se resolve - 
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ria para além da esfera do espírito ou do pensamento? E mais; em He 

gel, a dupla negação supõe uma critica da finitude, de sorte que o 

finito se determina como forma de expressão do infinito. Ora, Hegel 

identifica o infinito com o Absoluto. Evidentemente, em Marx, a re- 

lação entre a dupla negação e a questão da infinitude deveria ser 

colocada de forma diferente. Além de assegurar a gênese de novas for 

mas na "ordem do ser", a dupla negação deveria encerrar também a 

infinitude, não enquanto o Espírito Absoluto,senão como entidades 

concretas de estatuto materialista. Em que medida as entidades va- 

lor, dinheiro e capital, desempenhariam em função? 

Acreditamos que as questões apresentadas apenas seriam 

resolvidas ou postas nos seus devidos termos no contexto de uma anã 

lise ontolõgica do discurso marxiano. Não basta procedermos a uma 

leitura "simptomale". Se atentarmos para os compromissos ontolõgi- 

cos assumidos por Marx ao redigir O o apitai, evitaremos, pelo me- 

nos, falsos dilemas ou impasses e, assim, poderíamos saber se a dia 

lética materialista apresenta-se como um projeto viável ou uma fic- 

ção, sobrevivência de uma aventura, de resto, fracassada. 

Evidentemente, não temos a pretensão de aqui esgotar o 

assunto. Nossos objetivos são deliberadamente limitados. Consistem, 

tão-somente, numa tentativa de colocar o problema e de indicar as 

possíveis pistas de sua solução. Para tanto, reiteramos, seria deci 

siva a análise da estrutura lógica de O ^apitai. A hipótese de que 

o citado discurso segrega uma ontologia e de que estaria nas rela- 

ções sociais de produção a matriz das significações sociais parece- 

-nos ser perfeitamente factível. Uma "sociabilidade" posta nestes 

termos teria, pelo menos, um valor heurístico. Consequentemente, 

a afirmação de que a mesma supõe uma "ontologia de ser social" não 

nos parece ser tão abstrusa; apenas exige uma análise (onto) lógica 

das tramas categoriais de O capitaljO que, de resto, se não corro- 

borar as hipóteses em tela, pelo menos dissolveria as ilusões de um 

discurso que se quer materialista e dialético, mas que, de fato,rei 

teramos^em boa parte dos autores, consiste numa sobrevivência extra 

vagante do empirismo clássico. 

Finalmente, acreditamos, portanto, que o fracasso de 

Engels na Dialética da natureza não significa a morte da dialética 
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materialista. A nosso ver, encontra-se ainda em aberto o segundo ca 

minho, que tem em O oapital sua enigmática realização. Trata-se de 

uma solução que, de um lado, apresenta pistas decisivas para equa - 

cionarmos de forma mais precisa o estatuto da dialética materialis- 

ta, de outro, coloca-nos dificuldades de vulto, já que não encontra- 

mos na historiografia marxista uma análise exaustiva da estrutura 

epistemolôgica do caminho percorrido por Marx ao redigir O oapital. 

Entretanto, apesar das dificuldades, acreditamos na necessidade de 

percorrê-lo. E o faremos, sem a possibilidade de confrontá-lo com o 

esboçado por Engels ou com o discurso hegeliano, o que, sem dúvida, 

limitará o alcance de nossa análise. Deliberadamente, elegemos a 6a. 

Seção do Livro III como o objeto de nossas indagações, com o fito 

de, assim, através de um eventual confronto com a teoria do valor, 

equacionarmos com rigor alguns dos chamados problemas perenes da de 
- 14 

terminação do estatuto da dialética materialista 
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NOTAS 

1) Como se sabe, a "prática teórica" encerra três tipos de genera- 

lidades: G^,G2 e G^. Grosso modo, a seria de ordem ideológi- 

ca; a Gj,da ordem da ciência. A G^ se assentaria nos dados da 

intuição e da representação. A relação da G^ com a G^ não seria 

de continuidade, mas de cesura, assegurada pela G2. Entretanto, 

qual o estatuto ou a matriz da G2? Irredutível ã G^ e â G^, o 

fantasma de que teria um caráter "a priori" seria inevitável,já 

que se moveria acima da intuição e da representação. 

2) Cf. GIANNOTTI, J.A. Contra Althusser. In; — ExeroZdos ãe 

filosofia. são Paulo, Brasiliense, 1975, cap.5, p.98. 

3) Quanto à separação entre o objeto de conhecimento e o objeto 

real, acreditamos que poderíamos dirigir contra Althusser, ana- 

logicamente, os mesmos argumentos de que se serve Aristóteles na 

sua crítica ã teoria platônica das idéias transcendentes (Cf. 

ARISTOTE. La rnetaphysique, sobretudo Livro I (A), cap. 9, M 

vro XIII (M), cap. 4 e seg.; e Livro XIV (N)), notadamente o cê 

lebre argumento do Terceiro Homem. 

Conforme observa Tricot, este argumento consistira no seguin- 

te: "Si tout element commum à plusieurs choses est êleve au rang 

de substance sêparêe, ce qui est commun à I'homme sensible et â 

1'Homme en soi produira à son tour un trosieme homme; ce qui est 

commun ã ce troisieme homme, ã 1'Homme en soi et à I'homme sen- 

sible, produira un quatriême homme, et ainsi de suite, à I'infi 

ni" (Cf. ARISTOTE. La metaphysique . livro A, cap. 9, p.83, no 

ta 2) . 

Evidentemente, a mesma crítica poderia ser dirigida contra Al- 

thusser, posto que, partindo do suposto de que o objeto real ê 

um singular e de que não há ciência senão do universal, afirma ta- 

citamente a necessidade de se construir imi objeto ideal a par- 

tir das determinações comuns a vários objetos reais singulares, 

através de uma prática teórica que se elevaria da Gj^, pela me- 

diação da G2/ ã G^. Ademais, como o objeto real não encerraria 

em si o princípio de sua inteligibilidade, o seu segredo não 

nos seria dado senão através do objeto ideal, de resto distinto 
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e portanto irredutível àquele, considerando que se reportam a 

duas ordens diferentes, o último ã ordem do conhecimento e o pri 

meiro ã ordem do ser. Nessas condições, se alguém deseja elabo- 

rar um metadiscurso sobre a relação entre o objeto real e o obje 

to ideal, deverá construir um terceiro objeto por definição dis- 

tinto e irredutível aos primeiros. Por sua vez, se alguém procu- 

ra elaborar um outro discurso sobre a relação entre o primeiro, 

o segundo e o terceiro objeto, deverá construir um quarto objeto 

também distinto e irredutível aos anteriores, e assim por diante 

"ad infinitum". Como se percebe, trata-se do mesmo círculo vicio 

so das "idéias das idéias" que Aristóteles tão bem destacou em 

Platão e que Althusser, no entanto, parece não levar em conside- 

ração. 

4) Num ensaio em Li-Te Capital, Macherey observa; 

"Enfin ce texte fait apparaítre Ia contradiction entre des ter- 

mesj entre des concepts idéologiques. II n'est pas possible géné 

raliser ã partir de ces quelques pages; mais il conviendra de se 

demander dans quelle mesure il existe, dans Le Capital, une logi 

que de Ia contradiction" (Cf. MACHEREY,Pierre., A propos du proces- 

sus d'exposition du Capital. In: — ALTHUSSER, Louis et alii. 

Live le capital. Paris, François Maspero, 1967, v.l, p.256 - 

os grifos são do autor). 

Embora esta passagem tenha sido suprimida em edição posterior, 

trata-se de uma observação que de alguma forma ilustra as conse- 

qüências de uma leitura "simptomale". 

5) Cf. CONVERSANDO com Lukács. Rio de Janeiro/ Paz e Terra, 1969. 

p.17-9, onde Lukács observa; 

"Penso que a ontologia é a forma adequada para nos aproximar 

mos destes fenômenos. Nela interessam-nos, de fato, as cone- 

xões do ser, e fazemos abstração do fato de que uma determi- 

nada conexão seja tratada pela ciência atual como ale o de 

psic5logico,de sociológico, de pertinente ã teoria do conhe- 

cimento ou à lógica. A conexão vem tratada como conexão exis 

tente, enquanto ê considerado secundário perguntar-se qual a 

ciência que dela se ocupa. Este é, na minha opinião, o ponto 

de vista mais central do marxismo e posso lembrar Marx a pro 

põsito da célebre definição segundo a qual as categorias são 

formas e determinações de existência; o que constitui uma 
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antítese direta da concepção kantiana e também da concepção 

hegeliana da categoria. E daqui que deriva o método genético 

como se pode constatar lendo o início do Capital, onde não 

se começa pelo trabalho, porém da troca mais elementar de 

mercadorias. Da ontologia da troca de mercadorias decorre,fi 

nalmente, a determinação genética do dinheiro como mercado - 

ria geral. Marx demonstra, depois, como o fato de que o ouro 

e a prata se tornem formas permanentes de dinheiro está em 

conexão ontológica com as qualidades físicas do ouro e da pra 

ta. Estes metais prestavam-se às condições de uma troca gene 

ralizada, de modo que foi principalmente com base nesta pro- 

priedade que surgiu a preponderância do ouro e da prata como 

meios gerais de troca, isto é, como dinheiro. Que seja este 

o caminho real do conhecimento, é algo qué pode ser visto no 

fato de que para a civilização antiga o dinheiro se transfer 

ma numa potência mística, fato sobre o qual Marx retorna re- 

petidamente. O dinheiro nasceu ontologicamente, de maneira 

simples, a partir dos atos de troca. Mas os antigos ainda 

não tinham chegado ao ponto de poder formular esta explica- 

ção ontológica. Em Homero e Sôfocles podem ser encontrados 

contínuos lamentos elegíacos sobre esta potência mística que 

persegue a sociedade e que pretende dominar os homens, mesmo 

sendo matéria morta. Então, eis que um problema tornado in- 

compreensível para épocas inteiras fica completamente escla- 

recido pela determinação ontológica da gênese que Marx for- 

nece no início do Capital. A mesma coisa pode ser dita a pro 

pósito de um problema insolüvel para \im economista do nível 

de Ricardo: isto é, por um lado, o fato de que as mercado- 

rias se troquem sobre o fundamento de seu valor-trabalho e, 

por outro, o fato — incompatível com o primeiro — da exis 

tência, na sociedade capitalista, de um lucro médio. Conside 

ro que Ricardo já enxergava esta inexplicável oposição en- 

tre lucro médio e valor-trabalho. 

Mas Marx notou a este respeito um simples fato ontológico-so 

ciai que, com toda probabilidade, Ricardo também conhecia; 

no capitalismo moderno, o capital se transfere de um setor a 

outro. Esta transferência, que no capitalismo primitivo e 

nas sociedades capitalistas só acontece em medida bastante li 

mitada, é um fato ontológico fundamental. Quero dizer: um fa 

to fundamental inerente ao ser do capitalismo desenvolvido. 
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Se o senhor relê as explicações de Marx no terceiro volume 

do Capital, dar-se-ã conta de que a derivação do valor-traba 

lho, tanto do lucro como do lucro médio, é uma simples con- 

seqüência da migração do capital. O grande enigma ê resolvi- 

do no exato momento em que encontramos a justa perspectiva 

ontolõgica". 

6) Cf. GIANNOTTI, J.A. O ardil do trabalho. In; — Exercícios de 

filosofia cap.6, p.118-9, onde o autor, procurando dar conta 

da relação entre o trabalho, o logos e a reflexão, analisa os 

termos do processo de trabalho e seu significado e alcance onto- 

lõgicos. Trata-se de uma análise extremamente sugestiva e que, 

de resto, nos assegurou as coordenadas decisivas para nossa bre- 

vre digressão sobre o estatuto da categoria trabalho, da repre - 

sentação e dos demais termos daquele processo. 

7) Cf. MARX, Karl. El capital. México, FCE, 1973. v.l, cap.5, 

p.131. 

8) Qf_ GIANNOTTI, J.A. O ardil do trabalho. In: — Exercícios de 

filosofia, cap.6, p.118. 

9) Cf. MARX, Karl. El capital, v.l. cap.5, p.133. 

10) Cf. GIANNOTTI, J.A. O ardil do trabalho. In: — Exercícios de 

filosofia. Cap.6, p.118-9. 

11) Id., ibid., p. 120, onde o autor observa: "Seria incorreto di- 

zer que a mesma coisa natural desempenha um dos três papéis, co- 

mo núcleo resistente que se iluminasse de modo diverso sem per- 

der sua opacidade — erro aliás em que incorre a tradução d'O Ca 

pitai de Wenceslao Roces (Tomo I, p.l35), para não falar das 

outras"- os grifos são do autor. 

12) Cf. GIANNOTTI, J.A. O contexto e os intelectuais. In: — Exer- 

cícios de filosofia, cap.2, p.24. 

13) Cf. GIANNOTTI, J.A. Origens da dialética do trabalho. São Pau- 

lo, DIFEL, 1966, p.193-6. 



Daí a nossa breve digressão sobre a teoria do valor. Ora, s 

teoria do valor segrega uma ontologia, por que a teoria da 

da deixaria de fazê-lo, considerando que se assenta naquela 

oOo 
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3 - ECONOMIA POLÍTICA; OBJETO E MÉTODO 

3.2 - Generalidades 

Neste capítulo, procuraremos dar conta da relação en- 

tre o método dialético e a economia política, tendo em vista esta- 

belecermos as principais coordenadas para uma posterior análise da 

teoria marxista da renda fundiária. 

Como se sabe, a problemática em tela encerra dificul- 

dades de vulto, desde as mais gerais, ligadas â relação entre Marx 

e Hegel, até as chamadas internas, relacionadas com a determinação 

do estatuto da dialética materialista e, mesmo, com as questões de 

interpretação de enigmáticas observações de Marx sobre o método da 

economia política. Além destas, superpõem-se outras, sobretudo aque 

Ias que dizem respeito à periodização da obra de Marx, onde a ques 

tão de determinar os cânones da dialética materialista nas diferen 

tes fases daquele autor tem dividido de forma inexorável os princ^ 

pais representantes das escolas marxistas, desde Lukács até Althu^ 

ser. 

Entretanto, a despeito dessas dificuldades,acreditamos 

na necessidade de percorrer as veredas da dialética materialista, 

com o fito de, em alguma medida, elevarmos o caminho, a um tempo 

movediço e nebuloso como o é o método dialético em Marx, à condi- 

ção de um porto seguro a ancorar uma eventual aventura nos bastido 

res de um objeto multifacético como O oapital. 

Para tanto, reiteramos, apoiar-nos-cmí75 em algumas obras 

de Marx e Engels onde a questão do método e do objeto da economia 

política é de alguma forma analisada, sobretudo a Introdução de 

1857,e, evidentemente, em algumas das correspondências daqueles au 

tores, cujo valor heurístico e exegético não pode ser ignorado. 

3.2 - Da dialética da natureza à da sociedade 

A conhecida versão, canonizada por Stalin no Materia- 

lismo dialético e matevialismo histórico, de que Marx teria dissol 

vido o discurso hegeliano, servindo-se do método e refutando o sis 
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tema , tem suas raízes no próprio Marx e, sobretudo em Engels, que 

atribui a Marx o mérito de ter elaborado uma espécie de síntese 

(dialética) do materialismo de Feuerbach e da dialética hegeliana, 

invertendo os compromissos ontológicos assumidos por Hegel e corri 

gindo os desvios empiristas e mecanicistas de Ludwig Feuerbach. 

Essa tese, formulada por Engels na resenha A aontri- 
~ ^ -t 1 2 

buição ã orítiaa da economia p olítioa de Karl Marx , e preconiza- 

da também por Marx no Posfacio a 2a edição alema de O capztal , es_ 

tá presente em várias obras daquele autor e ainda hoje é moeda cor 

rente no interior do marxismo, onde se assevera que a relação en- 

tre Marx e Hegel seria a um tempo de cesura e de continuidade: ha- 

veria um corte em relação ao sistema, dado o caráter idealista do 

discurso hegeliano, e uma continuidade em relação ao método. Conse 

quentemente, no plano metodológico, não haveria diferenças de fun 

do entre ambos os autores, de sorte que o método da economia polí- 

tica se resolveria numa dialética hegeliana com sinais trocados. 

4 
Anos mais tarde, esta tese e retomada no Anti-Duhring , 

5 . . - . 
no "Ludwig Feuevbaoh" , no Do s oaialismo utopioo ao s ooialismo 

6 -• 7 
científico e na Dialética da natureza , de tal forma que a dia 

lética hegeliana (invertida) passa a ser a chave metodológica das 

ciências da natureza e da sociedade. Isso significa, de um lado, 

que a dialética hegeliana eleva-se à condição de uma metodologia 

geral válida para todas as ciências, desde a física e a matemática 

até a biologia e a história, e, de outro, que não existem diferen - 

ças qualitativas de fundo entre as idealidades abstratas das mate- 

máticas, a estrutura do átomo e da célula e a estrutura da socieda 

de. Daí a célebre redução engelsiana da dialética a três leis fun- 

damentais: a) a transformação da quantidade em qualidade e vice-ver 

sa; b) a determinação recíproca; c) e a dupla negação. E a sua ten 

tativa de ilustrar as mesmas através de exemplos extraídos das ma- 

temáticas (mais e menos, diferencial e integral, etc), da natureza 

(ação e reação, composição e dissociação químicas, etc) e da socie 

dade (luta de classes), de sorte que o próprio materialismo, se- 

gundo Engels, resultaria de uma trama dialética da história do pen 

samento. Assim, teríamos: a) tese: materialismo primitivo grego; 

b) antítese (Ia. negação): idealismo; c) síntese (2a. negação): Ma 

terialismo Dialético, conforme observa Engels na sua célebre polê 
8 - 

mica contra Duhring , quando este refuta a dialética hegeliana, 

alegando que a Ia. negação seria equivalente ao "pecado original" 

e, a 2a. negação, â "redenção" 



Assim, segundo Engels, a dialética poderia ser estend^ 

da às matemáticas, ã natureza e à sociedade, considerando que as 

idealidades matemáticas e os objetos naturais e históricos esta- 

riam profundamente permeados por uma negatividade que submeteria 

as determinações fixas dos objetos à fluidez de um devir universal, 

dissolvendo-as numa substância de caráter modal, à maneira de Esp^ 

nosa. Dai, portanto, a dialética ser entendida como uma metodolo- 

gia universal. Entretanto, esta tese engelsiana peca por seu cará- 

ter genérico, de tal forma que não nos oferece elementos precisos 

para uma análise detida da relação entre o método dialético e a 

economia política. Isso, porque não se pode confundir a formulação 

dos princípios gerais de um método com a sua aplicação efetiva a 

uma ciência ou a um objeto de conhecimento determinado. Isso signi 

fica que não se pode reduzir a validade de um método ã operação ex 

terna de coleta de exemplos com o fito de, assim, corroborá-lo. A 

coleta de dados ilustrativos apenas indica a sua viabilidade e não 

os cânones de sua cientificidade. Além dessas questões, colocam-se 

também outras, relacionadas com a eventual necessidade de se deter 

minar ou de se redefinir o estatuto da contradição, da determina- 

ção recíproca e da dupla negação, e, ainda, com,os problemas de 

fundo ligados ã relação entre a ordem lógica e a ordem histórica 

ou entre a ordem da exposição e a ordem da pesquisa, etc. É o que 

Engels procura fazer ao redigir a resenha A contribuição à 

arítiaa da economia política de Kavl Marx e que abordaremos oportu 

namente, quando da análise da Introdução de 1857. 

Quanto as digressões de Marx sobre a dialética materia 

lista, estas são mais prudentes. Grosso modo, Marx não se preocupa, 

senão marginalmente, em estendê-la à natureza, de forma que o al- 

cance de suas observações é deliberadamente limitado e, como tal, 

acoplado ã economia política ou ao Materialismo Histórico. 

A despeito das dificuldades de periodização das obras 

de Marx, tanto no plano da teoria como no do método, acreditamos, 

todavia, na possibilidade de destacar alguns "invariantes" no que 

concerne ã relação entre Marx e Hegel, de um lado, e ã dialéticam 

terialista, de outro, seja nas obras do período juvenil, seja nas 

do período da maturidade e, mesmo, nas cartas, onde coexistem, a 

um tempo, atitudes de profundo fascínio e de profunda desconfiança 

em relação ã herança hegeliana. 
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Inicialmente, cunpre-nos salientar que as observações meto 

dológicas marxianas sempre se dão no sentido de corroborar algumas 

teses ou intuições da obra de Hegel, ou no de destacar o caráter 

idealista e mistificador do discurso hegeliano e, portanto, a ne - 

cessidade de dissolvê-lo através da célebre operação de inversão, 

desde os Manus aritos de Paris até O oayital. 

Nos Manus aritos parisienses j por exemplo, Marx censura, 

não a dialética como tal, senão o uso especulativo que dela faz 

Heqel. Essa censura se expressa eiu três momentos, conforme observa 

acertadamente Norberto Bobbio ; 

- como Hegel reduz o movimento da história real à cons 

ciência, consequentemente a Fenomenologia do espíri- 

to descreve um movimento histórico que não é o do ho 

mem real, senão o da consciência consigo mesma. 

- esse equivoco tem sua origem na falsa concepção do 

homem como autoconsciência e não como atividade sen- 

sível, como ser espiritual e não natural, e, final - 

mente, como homem teórico e não prático,donde fica 

eliminada qualquer possibilidade de alcançar a obje- 

tividade; a filosofia de Hegel ê uma filosofia do su 

jeito e não do objeto. Daí o caráter idealista do 

discurso hegeliano. 

- como a forma mais elevada de consciência para Hegel 

ê o saber (absoluto), nasce aqui a mais grave defor- 

mação, que consiste em resolver os problemas reais, 

que exigem soluções reais, em problemas teóricos, cu 

ja solução é puramente teórica ou especulativa: na 

realidade, o que Hegel consegue suprimir e superar 

não ê a existência real senão o objeto do saber, is- 

to ê, a dogmática e não a religião, a teoria do Esta- 

do e não o Estado, etc. 

Apesar destas reservas dissolventes, Marx vê na Fenome^ 

nologia aspectos positivos e, afinal, mostra-se fascinado com a 

sensibilidade histórica do sábio de Jena: "O importante da Fenome- 

logia de Hegel e de seu resultado final — a dialética da negativi 

dade como princípio motor e gerador — está, pois, no fato de que 

Hegel concebeu a autogeração do homem como um processo, a objetiva 
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ção como uma contraposição, como alienação e como supressão dessa 

alienação" . 

12 
Conforme observa Norberto Bobbio , esta afirmaçao de 

monstra que: 

- Marx aceita a tese hegeliana de qvie a negatividade é 

o motor da história; 

- a história teria lun caráter processual; 

- esse processo teria um ritmo (dialético) e esse rit- 

mo consistiria na passagem da alienação à supressão 

da alienação. 

Também n'A ideologia alemã, fiaryi insiste na necessidade 

de inverter os pressupostos do discurso hegeliano, opondo uma his- 

tória profana a uma história sagrada e preconizando um discurso que 

se eleva, não do céu à terra, mas da terra ao céu e que, portanto, 

não explica a realidade pela consciência, mas a consciência pela 
13 

realidade . Esse discurso seria o Materialismo Histórico, e a 

dialética materialista não seria senão a dialética hegeliana com 

sinais trocados, de sorte que a oposição de Marx a Hegel também não 

se dá no plano da dialética como tal, senão no uso especulativo que 

dela faz Hegel. 

E é, precisamente, essa reserva que Marx dirige contra 
14 

Hegel e, sobretudo, contra Proudhon, na Miser%a da filosofia ,on 

de censura àqueles autores a respeito do uso especulativo que fa- 

zem da dialética e contrapõe â dialética especulativa uma dialéti- 

ca científica, sem, contudo, esclarecer a estrutura e o perfil da 

mesma. 

Numa carta a Schweitzer (24/01/65), Marx procura es- 

clarecer sua posição em relação a Hegel e a Proudhon, no que con - 

cerne ao método dialético: "Em 1844, durante a minha estadia era Pa 

ris, estive em contacto pessoal com Proudhon. Lembro essa circuns- 

tância, porque sou, até certo ponto, responsável pela sua 'sofisti 

cação', termo que empregam os ingleses para designar a falsifica - 

ção de uma mercadoria. Tivemos longas discussões, que muitas ve- 

zes se prolongavam por toda a noite, e eu injetava-o, com grande 

prejuízo dele, de hegelianismo que não podia estudar a fundo, por- 

que não sabia alemão (...).(Proudhon) procurou expor pelo método 
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dialéctico o sistema das categorias econômicas. Como meio de de- 

senvolvimento, a contradição hegeliana devia substituir a insolú- 

vel antinomia kantiana (...). Proudhon tinha uma tendência natural 

para a dialêctica. Mas, não tendo nunca compreendido a dialéctica 
■r 15 

verdadeiramente cientifica, nunca chegou senão ao sofisma" . Is- 

to significa, portanto, que, àquela época, Marx não condenava a 

dialética senão o uso especulativo, o mau uso que dela faziam He- 

gel e Proudhon. 

Essa "ambigüidade" também está presente em outras car- 

tas, onde Marx demonstra um profundo fascínio e, ao mesmo tempo, 

uma profunda desconfiança em relação à dialética hegeliana. Ou, em 

outras palavras: Marx contrapõe ã dialética especulativa a dialéti 

ca cientifica e, portanto, preconiza tacitamente a existência de 

uma "boa dialética" e de uma "má dialética", de modo que a "boa 

dialética" se identificaria com a dialética hegeliana com sinais tro 

cados. 

Numa carta a Engels (01/02/58), apôs observar a pre- 

tensão de Lassalle de expor a economia política â maneira de He- 

gel, Marx comenta; "aprenderá à sua custa que elevar uma ciência ite 

diante a crítica ao ponto em que possa ser exposta dialeticamente, 

é uma coisa inteiramente distinta de aplicar um sistema lógico abs 

trato, de confecção, a vagas noções desse mesmo sistema" . 

Noutra carta a Engels (14/01/58), Marx observa a im- 

portância, para seu trabalho, da releitura da obra de Hegel e co- 

menta: "se alguma vez dispusesse de tempo para um trabalho tal,go£ 

taria muitíssimo de fazer acessível à inteligência humana comum (...) 

o que é raaionat no método que Hegel descobriu, mas que, ao mesmo 
17 

tempo, mistificou" 

Em que consiste o núcleo racional da dialética hege- 

liana? Marx aqui não o esclarece, porém o faz, em alguma medida, 

de forma indireta, em outras passagens. Um dos núcleos racionais 

da dialética hegeliana seria, precisamente, a tese da transforma- 

ção da quantidade em qualidade, conforme observa Marx numa carta a 

Engels em 22/06/1867 a propósito da transformação do mestre arte- 
18 - — 

são em capitalista . Outro núcleo seria a categoria "negação da 

negação", conforme observa ao final do Livro I de 0 capital'. "O 



sistema de apropriação capitalista, que nasce do mundo de produção 

capitalista, e, portanto, da propriedade privada capitalista ê a 

Ia.- negação da propriedade privada individual baseada no próprio 

trabalho. Porém, a produção capitalista engendra, com a força ine- 

xorável de um processo natural, sua própria negação. É a negação 
19 

da negaçao" . E, finalmente, outro núcleo seria a categoria "de- 

terminação recíproca", conforme o demonstra na Introdução de 2857^ 
- ~ -20 

a propósito da relaçao entre produção e consumo . Como se perce- 

be, essas observações coincidem com as de Engels na célebre redu 

ção da dialética a três leis fundamentais: a transformação da quan 

tidade em qualidade, a determinação recíproca e a dupla negação. 

Estariam ambos equivocados? São essas leis necessárias e suficien- 

tes ã determinação do estatuto da dialética materialista, ou se fa 

zem necessárias outras exigências? 

Segundo alguns autores, essas questões não encerra- 

riam, a rigor, nenhuma dificuldade e, mesmo, não poderiam sequer 

ser colocadas, posto que a chave desses problemas estaria no Posfã 

oio à 2a. edição alemã de O capital^ onde teríamos a síntese daqu^ 

Io que seria o programa da dialética materialista e um esclareci - 

mento definitivo a respeito da relação entre Marx e Hegel. Afinal, 

não é o próprio Marx que insiste, no Posfãaio, na necessidade de 

inverter os pressupostos da dialética hegeliana com o fito de, as- 

sim, extrair seu núcleo racional? Bastaria, portanto, colocar a 

matéria no lugar do espírito e inverter os sinais da dialética he- 

geliana, de sorte que a chave da dialética materialista estaria 

sa operação de inversão. 

Sem dúvida, trata-se de um programa que Marx se pro- 

pôs viabilizar em várias oportunidades e não o fez devido a uma 

série de fatores, entre outros, a exigência mesma de redigir O ca- 

pitaZ-, ■ para o que chegou a sacrificar a sua própria vida. E, ainda 

hoje, esse projeto mantêm-se em aberto. A despeito de sua aparente 

simplicidade, onde a condição de possibilidade da dialética mate - 

rialista se esgota na célebre operação de "inversão", ou se reduz 

à redação de uma espécie de errata ou de um discurso sobre o méto- 

do (dialético) com sinais trocados, acreditamos que impasses inevi 

táveis seriam inerentes a essa maneira de colocar o problema, já 

que preconiza, tacitamente, a existência de um "método" exterior 

ao "sistema". Era outras palavras: acreditamos que não apenas o 

"sistema" deveria ser redefinido, mas, também, o próprio "método", 
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em conformidade com a estrutura do objeto em questão. Nessa medi- 

da, o próprio núcleo racional do discurso hegeliano deveria ser re 

definido. Assim, as questões perenes da dialética materialista po- 

deriam ser colocadas de forma mais conseqüente, de modo que a sua 

condição de possibilidade se daria para além da operação de "inver 

são" ou de um confronto exterior entre Marx e Hegel. E mais: sua 

chave estaria na estrutura do objeto de conhecimento em questão, 

na economia política e não no discurso hegeliano. Afinal, não ê es 
21 

ta a razao de ser da advertência de Marx e Lassalle ? Ademais,e£ 

sa exigência torna-se mais evidente, quando se tem em vista que, 

em Marx, ao contrário de Hegel, dada a distinção entre a "ordem do 

conhecimento" e a "ordem do ser", o método não teria uma função 

constituidora. A nosso ver, essa seria a maneira mais adequada de 

colocar o problema. Nessas condições, as questões metodológicas po 

deriam ser postas de forma mais precisa, a saber; qual o estatuto 

da dialética materialista? Esgota-se ela numa determinação recípro 

ca ou na dupla negação? Qual o estatuto da contradição? Qual a re- 

lação entre a dialética materialista e a economia política? Qual a 

estrutura do objeto da economia política? Qual o ponto de partida 

da sua ordem de exposição? Quala relação entre a ordem lógica e a 

ordem histórica e entre a ordem da exposição e a ordem da pesqui- 

sa? Haveria lama metodologia geral válida para todas as ciências? 

Parte destas questões Marx procurou resolver, redigin- 

do a Introdução de 1857, de resto ainda a obra metodológica mais 

importante da historiografia marxista e fonte inesgotável de exe- 

geses de diferentes matizes, onde fica evidente que a fundação da 

dialética materialista exige uma operação mais profunda e complexa 

do que vuna simples "inversão" do discurso hegeliano, e que, tam- 

pouco, seria redutível às três leis preconizadas por Engels e, por 

tanto, a uma simples operação exterior de coleta de exemplos. É o 

que tentaremos demonstrar a seguir. 

3.3-Sobre a Introdução de 1857 e o método da economia política 

3.3.1 -Advertências preliminares 

Ao contrário d' A ideologia alemã e da Miséria da fi- 

losofia, redigidas no contexto de uma profunda desconfiança em re- 

lação ã problemática hegeliana, o que se expressa, sobretudo, num 
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certo horror â "abstração", a Introdução de 1857 encerra um signi- 

ficado, sob todos os títulos, diverso, na medida em que supõe uma 

espécie de "retorno" a Hegel, o que teria, inclusive, justificado 

sua substituição pelo famoso Prefãaio quando da piablicação da Con- 

tribuição ã orítioa da economia pol-itiaa. 

Além do Prefãaio, outros textos corroboram esse aparen 

te "retorno". Numa carta a Engels em 14/01/58, Marx observa; "es - 

tou obtendo alguns lindos resultados. (...) No método de elabora- 

ção, o fato de que, por mero acidente, voltasse a folhear a Lógica 
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de Hegel, tem-me sido de grande utilidade" . Na resenha A con- 

tribuição ã crítica da economia política de Karl Marxj Engels co- 

menta; (...) "O método hegeliano era (...) inservível em sua for- 

ma atual. Era um método essencialmente idealista, e, aqui, trata- 

va-se de desenvolver uma concepção mais materialista que todas as 

anteriores. Aquele método partia do pensar puro, e, aqui, havia que 

partir dos fatos mais tenazes. (...) E não obstante, esse método 

era, entre todo o material lógico existente,o único que podia ser 

utilizado". Daí a necessidade de submeter a uma crítica fundamen- 

tal o método hegeliano, de extrair da "lógica hegeliana a medula 
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que encerra os verdadeiros descobrimentos de Hegel" . Evidente - 

mente, trata-se de um "retorno" que supõe a dissolução dos compro- 

missos idealistas do discurso hegeliano, através da chamada "inver 

são" de seus pressupostos ontológicos, e que implica na revaloriza 

ção da categoria "totalidade orgânica", na redefinição do estatuto 

da abstração e, mesmo, na cuidadosa distinção entre a ordem lógica 

e a ordem histórica, etc. 

Mesmo após a citada substituição da Introdução pelo 

Prefácio, onde Marx observa que seria um pecado hegeliano a ante- 

cipação dos resultados da pesquisa numa introdução geral (o que nos 

remeteria ao fantasma hegeliano da anterioridade da Lógica em rela 

ção ao Sistema), a questão do "retorno" ainda se faz presente,tam- 

bém, na Contribuição e em O capital. Longe de significar a disso- 

lução do fantasma hegeliano, a substituição da Introdução pelo Pre 

fãcio encerra uma questão intricada. Evidentemente, na época em 

que preparava a publicação da Contribuição^Marx oscilava entre dois 

enfoques distintos no que diz respeito â questão da "apresentação" 
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daquela obra ; a) num primeiro momento, impos-se a necessidade de 

dar maior importância aos problemas metodológicos e aos critérios 



gerais da investigação {Introdução de 1867); b) noutro momento, im 

pôs-se a necessidade de suprimir essas questões e de substitui-las 

por uma breve digressão ou, mesmo, por um balanço autobiográfico 

da trajetória do autor na historiografia econômica, sem antecipar 

os resultados da pesquisa (Prefãaio). Como se sabe, o segundo tra- 

tamento impôs-se, afinal. Aparentemente, a citada substituição não 

encerraria maiores dificuldades, e seria, ademais, uma "questiúncu 

Ia escolastica" insistir em explicar a mesma. Entretanto, não acre 

ditamos que esta questão encontra-se suficientemente esclarecida. 

Na realidade, a substituição encerraria uma aporia extremamente de 

licada e, no fundo, nos remeteria ao velho problema da relação en- 

tre o método e o sistema na obra de Hegel; aquele determinaria es- 

te, este àquele ou, ao contrário, essa questão se esgotaria no plano 

da determinação recíproca? Infelizmente, Marx não enfrentou esses 

problemas. De qualquer forma, acreditamos que: a) a substituição da 

Introdução pelo Prefãaio não significa que aquela seria redutivel 

ao discurso hegeliano; b) o fantasma hegeliano estaria não no con- 

teúdo da Introdução, mas na posição da mesma em relação ã Contrihu^ 

ção, isto é, no fato de ter sido concebida como introdução e, não, 

como uma obra que nos daria a estrutura da ordem da exposição de 

um discurso dado (Contribuição) . Sem dúvida, Marx poderia ter pu- 

blicado a Introdução como uma obra independente, como uma espécie 

de discurso de 29 grau. Entretanto, não o fez. De qualquer forma, 

em várias oportunidades observou a necessidade de redigir algumas 

páginas sobre o chamado núcleo racional da dialética hegeliana e, 

mesmo/da estrutura lógica de O capital — o que, também, não se 

viabilizou. Evidentemente, se Marx tivesse redigido as mesmas, o 

faria certamente a partir das coordenadas da Introdução} porém, in 

sistimos, não como um discurso fundante, senão, como um metadiscur 

so, como uma análise da estrutura categorial de um discurso "dado" 

— o que, de resto, não representa paradoxalmente nenhuma here- 

sia em relação á mesma, uma vez que tanto O capital como Ql Contribui 

ção observam seus princípios metodológicos. 

Finalmente, após essa breve digressão, cumpre-nos cha- 

mar a atenção para outros problemas e, enfim, enfrentar a Introdu- 

ção ela mesma. Ora, até aqui vínhamos insistindo, ao mesmo tempo, 

no fundo hegeliano da Introdução e na sua autonomia. Isso traz con 

seqüências decisivas. Devemos enfrentar a Introdução como um texto 

autônomo e não como um apêndice do discurso hegeliano: o objeto des 

ta não é o devir do "pensar puro" senão um período social dado his 
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toricamente. E mais; se, de um lado, não se pode reduzir a Introãu 

ção â hegeliana Ciência da lógica, de outro, não se pode dissol- 

ver, â maneira de um Macherey, a herança hegeliana da mesma. Ou al 

guém duvida de que a análise efetuada por Marx da relação entre 

produção e consumo ou da "darstellung" da economia política se faz 

a partir de coordenadas hegelianas? Enfim, não há senão um caminho 

para evitarmos esses equívocos: enfrentar a Introdução ela mesma. 

3.3.2 - Sobre a estrutura da Introdução de 1857 

A Introdução de 18 5? divide-se, fundamentalmente, em 

duas partes: na primeira, Marx analisa a estrutura do objeto da eco 

nomia política; na segunda, a estrutura do método desta. Ademais,na 

"ordem da exposição" da Introdução, a análise do método encontra-se 

estruturalmente subordinada ã do objeto. Apesar de não ter fundamen 

tado a citada "ordem", Marx, aparentemente, teria assumido a tese 

clássica de que a estrutura do método se determina pela estrutura 

do objeto. Em outras palavras:Marx faz sua a tese de que o método 

supõe uma teoria do objeto a que se reporta. Evidentemente,isso traz 

conseqüências nada desprezíveis. Se, na "ordem da exposição", há uma 

anterioridade deste em relação àquele, isso não significa que se 

poderia estabelecer uma disjunção entre ambos. Na análise da estru- 

tura do objeto, o método encontra-se pressuposto. Apenas não está 

posto como tal. A relação seria, portanto, de ordem estrutural, on- 

de cada termo é a um tempo pressuposto e resultado. Nessa medida,ha 

veria uma determinação recíproca entre ambos. Entretanto, ao chegar 

mos aqui, alguns impasses se colocam. Ora, se na "ordem do conheci- 

mento" a relação entre o método e o objeto se esgota na determina - 

çao recíproca, como explicar, na "ordem da exposição", a anteriori- 

dade deste em relação àquele? Essa anterioridade se resolve na "or- 

dem do conhecimento" ou se reporta à "ordem do ser"? No caso, a an- 

terioridade significa primazia, ou se trata de um simples artifício 

do discurso, onde não importa começar pelo método ou pelo objeto? 

Trata-se de uma questão que escapa à Introdução e que, evidentemen- 

te, pertence ao entrecruzamento de ambas as ordens. De qualquer for 

nia, se é verdade que, em Marx, impõe-se a distinção entre ambas, 

tendo em vista a necessidade de evitar a ilusão hegeliana segundo a qual a "ordem 

do conhecimento" se identifica can a "ordem do ser",Marx, por sua vez ,não esclare 
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ce de vez esse problema. Apenas chama a atenção para o perigo da 

ilusão hegeliana e sustenta que não é o discurso que determina a 

realidade mas esta, àquele. E mais: assevera que não se pode con- 

fundir a gênese do "concreto real" com a gênese do "concreto pensa 

do", jã que pertenceriam a ordens diferentes,eque a apropriação do 

"concreto real" sob a forma de "concreto pensado" por iam dado dis 

curso, em hipótese alguma poderia ser estendida à "ordem do ser", 

embora esta encontre-se pressuposta. Nessa medida, além da distin- 

ção entre ambas as ordens, Marx preconiza, tacitamente, o primado 

da "ordem do ser" sobre a "ordem do conhecimento", e, consequente- 

mente, do objeto sobre o método, etc. No entanto, insistimos, não 

fundamenta a relação entre ambas e, muito menos, nos dá a chave 

da citada anterioridade do objeto em relação ao método na Introdução. 

Finalmente, a palavra método deve ser entendida no sen 

tido hegeliano de "darstellung". Como se sabe, falta na Introdução 

a distinção esboçada pelo Posfãoio entre a "ordem da exposição" e 
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a "ordem da pesquisa" . Apesar dessa lacuna, nao ha dúvida de 

que o termo método significa "ordem da exposição". Nessa medida, 

a análise da estrutura do método da economia política é, sobretudo, 

epistemológica. Portanto, as questões relacionadas com as técnicas 

de pesquisa não são enfrentadas aqui, o que,no fundo, supõe, evi- 

dentemente, a aludida distinção. Isso posto, passaremos a anali- 

sar, primeiro, o objeto e, em seguida, o método da economia polity 

ca. 

3.3.3 - Economia política: objeto e método 

3.3.3.1 ~ Sobre o objeto da economia política: da categoria "produ 

ção em geral" à categoria "modo de produção" 

Segundo Marx, o objeto da economia política é a produ- 

ção material. Como tal, esta não consiste na produção de indiví- 

duos isolados, mas de indivíduos produzindo em sociedade. Portanto, 

ao contrário dos economistas clássicos, o objeto e o ponto de par- 

tida da economia política, tal como Marx a concebe, é a produção 

social e não a produção de indivíduos isolados. Marx dedica os dois 

primeiros parágrafos da Introdução à discussão desse problema. Pa- 



ra ele, o indivíduo isolado de que partem Smith e Ricardo — no ca 

so, o pescador e o caçador — não ê o ponto de partida da histõ 

ria, mas um resultado desta, um produto típico da sociedade burgue 

sa, e que se explica pela atomização das relações sociais e pela 

mediação do mercado, onde a sociabilidade não supõe nenhum vínculo 

social prévio extra-econômico, ao contrário das modalidades prê-ca 

pitalistas. Nessa medida, o indivíduo isolado apresenta-se como uma 

ficção, como uma robsonada, que, no plano teórico, implicaria na 

eternização das relações burguesas de produção — o que traria con 

seqüências ideológicas evidentes de per si. Segundo Marx, para os 

ideólogos, o indivíduo isolado, à maneira do "bom selvagem" de 

Rousseau, apresenta-se como um ideal que teria existido no passado. 

Ponto de partida da história e não resultado desta, o indivíduo iso 

lado seria um dado conforme à "natureza humana", a um estado de na 

tureza, e, evidentemente, seria imutável como a sociedade burguesa, 

a qual apenas realizaria as virtualidades inscritas nas tessituras 

das sociedades tribais, de sorte que o industrial e o banqueiro 

seriam redutíveis ao caçador e ao pescador. Como se percebe, te- 

mos aqui o esboço de uma análise da ideologia burguesa, tacitamen- 

te identificada com uma má representação ou falsa-consciência. Smith 

e Ricardo, vítimas do fetichismo e dos preconceitos e aspirações 

da ideologia burguesa, teriam projetado para o passado um produto 

típico da decomposição da sociedade feudal, o que implicaria — in 

sistimos — na eternização das relações burguesas de produção, já 

que falam, não de um "modo de produção" determinado, mas de uma 

eventual "produção em geral". Daí a recusa de Marx ao, aparentemen 

te, ingênuo recurso metodológico do pescador e do caçador, e a con 

sequente contraposição de Aristóteles à Rousseau, na medida em que, 

para Marx, o homem seria literalmente um "zóon politikon" e, por- 
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tanto, não se isolaria senão em sociedade 

Por sua vez, segundo Marx, "quanto mais se recua na 

História, mais dependente aparece o indivíduo, e, portanto, o ind^ 

víduo produtor, e mais amplo é o conjunto a que pertence.De início, 

aparece de um modo ainda muito natural, numa família e numa tribo, 

que é família ampliada; mas tarde, nas diversas formas de comunida 

de resultantes do antagonismo e da fusão das tribos. Só no século 

XVIII, na ' sociedade burguesa' , as diversas formas do conjunto so- 

cial passaram a apresentar-se ao indivíduo como um simples meio de 

realizar seus fins privados, como necessidade exterior. Todavia, a 
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época que produz este ponto de vista, o do indivíduo isolado,é, pre 

cisamente, aquela na qual as relações sociais (e, desse ponto de 
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vista, gerais) alcançaram o mais alto grau de desenvolvimento" 

Sem dúvida, do ponto de vista da moderna etnologia, Marx teria co- 

metido um equivoco ao admitir, tacitamente, a anterioridade da fa- 

mília em relação â tribo. No entanto, esse equívoco não invalida o 

argumento segundo o qual, nas condições das sociedades tribais, o 

indivíduo estaria umbilicalmente ligado à família ou à comunidade, 

o que dissolve a ilusão de se elevar o indivíduo isolado à condi- 

ção de ponto de partida da história. Finalmente, após estas obser- 

vações, Marx tenta justificar a razão de ter dado tanta ênfase ao 

problema do indivíduo isolado, já que este mito teve seu lugar e 

razão de ser no século XVIII e não no século XIX. Segundo Marx, i^ 

to se explica, fundamentalmente,pelo fato de Bastiat, CareY,Proudhon 
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e outros terem reintroduzido esta ficção no seio da economia po 

lítica moderna, trazendo sérias conseqüências e equívocos para o 

problema, de certa forma trivial, do objeto e ponto de partida da- 

quele discurso — o que, evidentemente, justificaria, de per si,sua 

breve digressão. 

Isso posto, algumas observações se impõem. O objeto e 

ponto de partida da economia política seriam, portanto, a produção 

social e não a robsoniana produção de indivíduos isolados. Nesse 

sentido, esboça-se aqui uma espécie de ruptura de Marx em relação 

aos economistas clássicos. Essa cesura precisa-se quando, mais adi 

ante, Marx passa a analisar detidamente o estatuto da chamada pro- 

dução social: trata-se de uma "produção em geral" ou de um "modo 

de produção" histórica e socialmente datado? Finalmente, quanto ao 

problema do ponto de partida na "ordem da exposição" do discurso 

da economia política, Marx o retoma na segunda parte da Introdução^ 

onde, uma vez determinado o estatuto do objeto daquele discurso, 

discute questões intricadas, ligadas ao problema do ponto de part^ 

da da "darstellung" do mesmo. 

Em resumo: o objeto da economia política não é a produ 

ção de indivíduos isolados, senão a produção de indivíduos em so- 

ciedade. Consequentemente, quando se fala de "produção", fala-se 

de um período social dado historicamente, de um "modo de produ- 

ção", e não de uma "produção em geral", cujo ponto de partida se- 

ria "robsons" isolados. 
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Aparentemente, poder-se-ia dizer que, quando Marx recu 

sa a abstração do indivíduo isolado como ponto de partida da produ 

ção e da economia política, ele condena, também, toda a abstração 

como nM ideologia alemã e na Miséria da filosofia^-Entretanto, a nos- 

so ver, não ê o caso da Introdução de 1857, onde se verifica, não 

um "horror à abstração", senão uma contraposição entre a "má abs - 

tração" que eterniza as relações de produção e a "boa abstração" 

que as historializa. 

Na primeira parte da Introdução, Marx discute essas qu^ 

tões. Aqui, a revalorização do papel da abstração eqüivale à recu- 

sa de um historicismo ingênuo, que se expressaria na perspectiva de 

substituir o estudo da "produção em geral", ou pela reconstituição 

do processo de produção em suas distintas fases históricas, ou pe- 

la eleição de um determinado período histórico, como por exemplo 

a produção burguesa. Marx recusa ambas as soluções: o objeto de 

seus estudos é a economia política e não uma história geral da pro 

dução em suas diversas fases, ou uma história particular da produ- 

ção, numa etapa determinada. Marx procura, antes, um caminho que 

ve em conta, a um tempo, a dimensão histórica das relações sociais 

de produção e a especificidade do discurso científico, onde a abs- 

tração desempenharia um papel cognoscitivo, de certa forma, rele - 

vante. Daí a categoria "produção em geral" não ser necessariamente 

uma "má abstração", já que existem "determinações comuns a todos 

os graus de produção, apreendidas pelo pensamento como gerais: mas 

as chamadas condições gerais de toda a produção não são outra coi- 

sa, senão esses fatores abstratos, os quais não explicam nenhum 
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grau histórico efetivo da produção" 

Assim, a categoria "produção em geral" poderia adqui- 

rir o "status" de uma "boa abstração", desde que submetida ao con- 

trole das determinações históricas. A função positiva da abstração 

se explica pelo fato de que "todas as épocas da produção, têm cer- 

tas características comuns, certas determinações comuns. A -produ- 

ção em geral é uma abstração, mas uma abstração razoável, na medi 

da em que, efetivamente sublinhando e precisando os traços comuns, 

. ■ ~ II 30 poupa-nos a repetição 

Entretanto, Marx não se limita a destacar a importân- 

cia ou a função positiva da abstração. Ademais, procura precisar 

sua natureza e esclarecer sua origem; "Esse caráter geral, contudo. 
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ou esse elemento comum, que se destaca através da comparação,é/ ele 

próprio, um conjunto complexo, um conjunto de determinações dife - 

rentes e divergentes. Alguns desses elementos comuns pertencem a 

todas as épocas, outros apenas são comuns a poucas. Certas determ^ 

nações serão comuns à época mais moderna e â mais antiga. Sem elas 

não se poderia conceber nenhuma produção (...) As determinações que 

valem para a produção em geral devem ser precisamente separadas, 

a fim de que não se esqueça a diferença essencial por causa da uni 

dade, a qual decorre já do fato de que o sujeito — a humanidade- 
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e o objeto - a natureza — sao os mesmos" 

Evidentemente, a categoria "produção em geral", a des- 

peito de sua função positiva na "ordem do conhecimento", não tem 

nenhum alcance objetivo na "ordem do ser", já que, nesta, não exi^ 

tem senão objetos singulares: "se não existe uma produção em ge- 

ral, também não pode haver produção geral. A produção ê sempre um 

ramo particular da produção — por exemplo,a agricultura, a pecuá 

ria, a manufatura, etc. — ou ela é totalidade. Mas a Economia Po 

lítica não ê tecnologia. Será preciso desenvolver em outro lugar 

(mais tarde) a relação entre as determinações gerais da produção, 
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num dado grau social, e as formas particulares da produção" .Por 

tanto, a abstração "produção em geral" não tem nenhum alcance obje 

tivo na ordem do ser. A despeito de seu alcance abstrato e do fato 

de se resolver na ordem do conhecimento, isto ê, de se definir co- 

mo um objeto de conhecimento e não como um objeto real, desempenha 

ria uma função positiva nessa ordem, na medida em que exerce um pa 

pel mediador no contexto da relação entre a ordem lógica e a or- 

dem histórica. Ademais, não se pode confundir a necessidade de his 

torizalizar a abstração com a redução da ordem lógica à ordem his- 

tórica, já que, dada a função mediadora da abstração, a relação en 

tre ambas não é de paralelismo, senão de incongruência. 

Quais são as conseqüência dessas observações no plano 

da teoria da abstração? Qual a relação entre a abstração "produção 

em geral" e o velho problema dos "universais"? Os objetos singula- 

res seriam desprovidos de qualquer universalidade? Marx preconiza 

o primado do singular sobre o universal? Os universais não teriam 

alcance objetivo na "ordem do ser"? A solução dada por Marx no 

contexto da abstração "produção em geral" pode ser elevada à condi 

ção de paradigma ou há outras soluções possíveis? 
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No caso da categoria "produção em geral",é evidente o 

fundo aristotélico da solução marxiana. Ao contrário de Hegel, cu- 

ja solução do problema dos universais é de corte platônico, vincu- 

lada ao realismo das essências, a de Marx seria aparentemente di- 

versa: se, em Hegel, temos a primazia do universal sobre o singu- 

lar, de sorte que aquele em sua própria generalidade se desenvolve 

e produz os seres individuais, em Marx, ao contrário, teríamos a 

prioridade do singular sobre o universal, de tal forma que os obje 

tos singulares não resultam do devir das generalidades abstratas ou 

do do "pensar puro". A solução proposta por Marx não seria do tipo 

do realismo platônico, mas conceptualista: a universalidade da ca- 

tegoria "produção em geral" e da ordem do conhecimento e, ademais, 

funda-se "in re". Trata-se de um "constructo" e não de um "dado" 

existente na "ordem do ser". Nesse sentido, as abstrações do tipo 

"produção em geral" resultam de uma atividade própria da esfera do 

pensamento que, através da operação de diferenciação e de compara- 

ção, fixa as determinações comuns a vários modos de produção como 

gerais. Evidentemente, estas determinações não são simples "nomes" 
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ou "flatus voeis": ao contrario, se fundamentam "in re" 

Assim, após preconizar a prioridade do individual so- 

bre o universal e destacar a importância da função abstrativa e 

generalizante do pensamento, com fundamento "in re", Marx observa 

que as determinações comuns a vários modos de produção não possuem 

força explicativa, não servem para explicar "nenhum grau histórico 
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efetivo da produção" e que, sem elas, nao se poderia conceber 

nenhuma produção. Isso significa que não se pode descurar das de- 

terminações especificas de cada modo de produção. Além das abstra 

tas e gerais, temos as determinações concretas e singulares que ex 

plicam, não as condições gerais da produção, senão as fases histó- 

ricas concretas em sua individualidade. Nessa medida, a abstração 

se enriquece em determinações e teremos uma abstração de caráter 

multifacético que compreende os distintos níveis de determinações 

e distintos graus de generalidade, algumas mais extensas, outras 

menos extensas. 

As observações de Marx sobre o valor e o alcance da 

abstração estão subordinadas à questão da relação entre a ordem ló 

gica e a ordem histórica. Essa preocupação se verifica no fato de 

Marx procurar evitar os inconvenientes de uma abstração independen 
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te e eterna,historializando-a.Nessas condições, as abstrações mais 

extensas e gerais são válidas para vários períodos históricos;as ne 

nos extensas e mais específicas,para períodos mais limitados. Daí 

as abstrações adquirirem o "status" de um "todo complexo", confor- 
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me observa Mario dal Pra , ja que encerram uma multiplicidade de 

determinações, algumas mais gerais e abstratas, outras menos ge- 

rais e mais concretas. E o que, tacitamente, sustenta Marx a pro- 

pósito da categoria "produção em geral", quando observa; "Este ca- 

ráter geral, contudo, ou este elemento comum que se destaca atra- 

vés da comparação, é, ele próprio, um conjunto complexo, um conjun 
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to de determinações diferentes e divergentes" . Ademais,ainda em 
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conformidade com Mario dal Prâ , a solução marxiana da abstração 

ê diametralmente oposta ã tradicional,no que concerne aos proble- 

mas lógicos que lhe são imanentes: enquanto a lógica tradicional 

sustenta que, quanto maior a extensão de um conceito, menor a sua 

compreensão, em Marx, ao contrário, temos que a compreensão de um 

conceito é diretamente proporcional ã sua extensão, de sorte que, 

sendo mais extenso, o conceito se enriquece em determinações e, 

como tal, torna-se mais concreto, o que, por sua vez, aumenta a 

sua compreensão. 

Essas observações têm um peso decisivo e nos permitem 

explicar, logicamente, porque os economistas clássicos eternizam as 

categorias da economia política e, consequentemente, as relações 

capitalistas de produção. Segundo Marx, os economistas clássi 

COS sustentam que "não há produção possível sem trabalho passado, 

acumulado; seja esse trabalho a habilidade que o exercício repeti- 

do desenvolveu e fixou na mão do selvagem. Entre outras coisas, o 

capital é, também, um instrumento de produção, é, também, trabalho 

passado e objetivado. Logo, o capital é uma relação natural, uni- 

versal e eterna. Mas o é com a condição de deixar de lado precisa- 

mente o que é específico,o que transforma o 'intrumento de produ- 
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ção', trabalho acumulado, em capital" (...) . Portanto, segundo 

Marx, da mesma forma que os economistas clássicos, não há produção 

possível sem as categorias trabalho, instrumento de trabalho e ob- 

jeto de trabalho. Entretanto, ao contrário dos economistas clássi 

COS, que se satisfazem com essa generalidade, Marx coloca o proble 

ma de forma diferente. Conforme observa acertadamente Mario dal 

Prá, para Marx "o erro dos economistas consiste precisamente em 

passar diretamente ao capital a partir de uma determinação da pro- 

dução em geral, sem ter em conta que o que constitui o capital não 



ê somente a determinação muito extensa de 'instrumento de produção', 

senão tun conjunto de outros 'elementos específicos' que vão, precisa 

mente, do instrumento da produção em geral ao capital em sua particu 
39 ~ laridade {...)" . Segundo Marx, portanto, o erro dos economistas 

consiste em confundir as determinações mais extensas, válidas para 

diferentes modos de produção, com as determinações menos extensas, 

válidas, não para a produção em geral,senão para um modo de produção 

determinado. Ê o que acontece com a categoria capital: como tal, a 

conversão do instrumento de produção em capital supõe, não a produ- 

ção em geral, senão um modo de produção determinado, que se nutre da 

separação dos produtores diretos dos instrumentos de produção, de um 

lado, e da concentração de capitais nas mãos de alguns capitalistas, 

de outro. Nessas condições, o capital nao se reduz à determinação mui 

to extensa de instrumento de produção: o capital não é lama coisa, se 

nao uma relação social, não é lama tecnologia senão uma relação de 

produção. Ê precisamente esta a razão de ser da censura de Marx aos 

economistas burgueses, observando, ademais, que afirmações do tipo 

"a produção é uma forma de apropriação" são simples e vulgares tau- 

tologias, e da tese da necessidade de historializar as abstrações e 

de serem as abstrações mais extensas insuficientes para a explicação 

de objetos mais concretos e específicos. Daí a necessidade de não oon 

fundir as determinações mais extensas com as menos extensas e da exi 

gência metodológica de não se atribuir valor explicativo a categori- 

as que não o possuem . 

Por outro lado, com a revalorização do papel das abstra 

çoes, a relação entre a ordem lógica e a ordem histórica não se re- 

solve nos termos de um paralelismo, já que no discurso haveria um es 

paço para abstrações que não corresponderiam a nenhum objeto existen 

te na sucessão histórica, como a categoria produção em geral. Nessas 

condições, com a função mediadora da abstração, não se pode reduzir 

a ordem lógica à ordem histórica. 

Isso posto, algumas questões se colocam; se o estatuto 

da abstração "produção em geral" é conceptualista,poder-se-ia dizer o 

mesmo em relação às demais abstrações? A abstração resultaria de um 

processo exterior ao objeto, ou espelharia relações inscritas nos 

próprios objetos? O universal se resolve na ordem do conhecimento, 

ou poderia estar inscrito na ordem do ser? O concreto real seria um 

individual ou um universal? 
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No caso da categoria "produção em geral", vimos que tra 

ta-se de uma abstração que se funda "in re", e que, por si s5,não pos- 

sui nenhum poder explicativo na ordem do conhecimento. Ademais, vi- 

mos, também, que a solução esboçada por Marx lhe assegura um estatu- 

to conceptualista, jã que resulta de uma atividade própria da esfe- 

ra do pensamento e, como tal, exterior aos objetos reais, de resto, 

aparentemente singulares. No entanto, o que dizer de abstrações do 

tipo "trabalho abstrato"? Esgotam-se na ordem do conhecimento, ou se 

reportam a universais inscritos na ordem do ser? Na Introdução, te- 

mos uma passagem que nos permite concluir que o estatuto dessa abs- 

tração seria, sob todos os títulos, diverso: "A indiferença em rela- 

ção ao gênero de trabalho determinado pressupõe uma totalidade muito 

desenvolvida de gêneros de trabalhos efetivos, nenhum dos quais do- 

minando os demais. Tampouco se produzem as abstrações mais gerais se 

não onde existe o desenvolvimento concreto mais rico, onde irni apare- 

ce como comum a muitos, comum a todos.Então, jã não pode ser pensado 

somente sob uma forma particular. Por outro lado, essa abstração do 

trabalho em geral não ê apenas o resultado intelectual de uma total^ 

dade concreta de trabalhos. A indiferença em relação ao trabalho de- 

terminado corresponde a uma forma de sociedade na qual os indivíduos 

podem passar com facilidade de um trabalho a outro, e na qual o gê- 

nero determinado de trabalho é fortuito, e, portanto, é-lhes indife- 

rente. Nesse caso, o trabalho se converteu não s5 como categoria,mas, 

na efetividade, em um meio de produzir riqueza em geral, deixando, 

como determinação, de se confundir com o indivíduo em sua particula- 

ridade. Esse estado de coisas se encontra mais desenvolvido na forma 

de existência mais moderna da sociedade burguesa — nos Estados Uni- 

dos. AÍ, pois, a abstração da categoria "trabalho", "trabalho em ge- 

ral", trabalho sans phrase (sem rodeios), ponto de partida da Econo- 

mia moderna, torna-se, pela primeira vez, praticamente verdadeira.As 

sim, a abstração mais simples, que a Economia moderna situa em pri - 

meiro lugar, e que exprime uma relação muito antiga e válida para to 

das as formas de sociedade, só aparece no entanto, nessa abstração 

praticamente verdadeira, como categoria da sociedade mais moderna 

Como se percebe, a abstração "trabalho em geral" encerra iam estatuto 

diverso em comparação ã abstração "produção em geral". Além de ter 

um peso fundante e poder explicativo, na medida em que nos dá a cha- 

ve da sociedade burguesa enquanto fundamento da substância "valor", 

possui iam alcance objetivo na ordem do ser, considerando que se re- 

porta a relações inscritas nos objetos reais. Portanto, ao contrário 



da categoria "produção em geral", que, a despeito de se fundar "in 

re", se reporta a um objeto teórico, a um "constructo" que se esgo- 

ta na esfera do pensamento, a categoria "trabalho abstrato" não se 

reporta a um objeto teórico, senão a objetos reais. Assim, a sua 

universalidade não é apenas da ordem do conceito, mas o é também na 

ordem do ser; além de se fundar "in re", realiza-se "in re". Portan 

to, como a sua universalidade não se esgota na ordem do conhecimen- 

to, mas, ao contrário, se reporta ã ordem do ser, não resultaria de 

xama abstração exterior aos objetos reais, como na categoria "produ- 

ção em geral", mas'de lama abstração real inscrita nos objetos reais. 

Nessas condições, a relação entre o universal e o singular deve ser 

colocada de forma diferente. No caso,o universal não se realizaria 

senão numa multiplicidade de objetos singulares, onde se determina 

e se concretiza: os objetos singulares, isto é, os trabalhos con- 

cretos e individuais, seriam a forma de expressão do universal 

"trabalho em geral". E, ademais, os próprios objetos individuais não 

seriam senão universais: não importa se os trabalhos concretos e 

úteis encerram uma grandeza aquém ou além do "trabalho socialmente 

necessário", posto que, do ponto de vista da sociedade capitalista 

em seu conjunto, a redução àquela média" ou "universalidade" seria 

inexorável. Consequentemente, ao lado de "universais abstratos"(pro 

dução em geral), teríamos "universais concretos" (trabalho abstra- 

to) e, evidentemente, além de um estatuto conceptualista da abstra 

ção, teríamos um estatuto, por assim dizer, materialista. 

Por outro lado, essas observações encerram elementos de 

cisivos para a determinação do estatuto da ordem da exposição da 

economia política. Esta se elevaria das categorias com alcance abs- 

trato e sem poder explicativo, como "produção em geral", às catego 

rias com alcance objetivo e com peso fundante, como modo de produ- 

ção, trabalho abstrato, valor, etc.Evidentemente, na medida em que 

Marx revaloriza o papel das abstrações na ordem do conhecimento, te 

itios, como corolário, a tese da especificidade da ordem lógica em re 

lação à ordem histórica. Ê o que tentaremos demonstrar na nossa aná 

lise do método da economia política. 



.50. 

3.3.3.2 - Sobre o objeto da economia política e a categoria "totalida- 

de orgânica" 

Na nossa breve digressão anterior, vimos que o objeto 

da economia política não ê a abstração "produção em geral", mas a 

categoria "modo de produção". Nessa medida, a analise não deve se e^ 

gotar na operação de destacar os elementos comuns a vários modos de 

produção. Ao contrario, além das determinações comuns, deve dar con- 

ta também e, sobretudo, das determinações que "individuam" os modos 

de produção e que asseguram à atividade produtiva um caráter "modal". 

Portanto, as determinações abstratas e gerais devem estar conjuga- 

das com as mais concretas e específicas, de modo a assegurar a passa 

gem do "universal" ao "singular" e,assim, a explicação de uma dada 

formação social. Em definitivo: o objeto da economia política não é 

a "produção em geral" senão a categoria "modo de produção". 

Isso posto, Marx procura definir o estatuto da catego- 

ria "modo de produção", de forma a dar conta das relações existentes 

entre as diferentes esferas que a constituem ou conformam. Essas es- 

feras são a produção, de um lado,e a distribuição,troca e consumo, de 

outro. 

Segundo Marx, alguns economistas sustentam que as rela- 

ções entre essas esferas, no circuito produtivo, constituiriam um 

"silogismo correto", onde a "produção" se identificaria com o "univer 

sal", a "distribuição" e a "troca" com o "particular", e finalmente o 

"consumo" com o"singular". Entretanto, Marx considera que tal cons- 

tatação seria superficial e que, ademais, os economistas cometem er- 

ros grosseiros na medida em que, dissolvendo o silogismo pressuposto, 

separam a esfera da produção, que consideram regulada por leis de na 

tureza universal, da distribuição, supostamente governada pela con- 

tigência social. Portanto, segundo Marx, o importante não é que as 

citadas esferas constituem um silogismo, senão que, em sua identida- 

de de si consiao e cora o outro, constituem uma totalidade diferencia 
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Assim, o objeto da economia política, a categoria "mo- 

do de produção", seria uma totalidade orgânica, onde cada termo re- 

presenta a diferença no âmbito da unidade. Marx demonstra essa tese 
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em três fases distintas: na primeira, considera a relação entre pro- 

dução e consumo; na segunda, a relação entre produção e distribui- 

ção; e, finalmente, na terceira, a relação entre a troca ou circula- 

ção com as demais esferas do circuito produtivo. 

Das três fases, a primeira recebe de Marx um tratamento 

mais exaustivo, de sorte que, logicamente, a análise se apresenta de 

forma mais rigorosa, onde a categoria determinação recíproca desem- 

penha um papel decisivo. A relação entre produção e consumo ê anali- 
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sada sob três aspectos distintos: no primeiro, verifica-se a chamada 

identidade imediata entre ambos os termos; no segundo, a mediação ex 

terna, onde cada termo se determina pelo outro; e, finalmente, no 

terceiro, verifica-se uma espécie de mediação interna, a chamada iden 

tidade mediatizada pela diferença, onde cada termo, mediatizado pelo 

outro, ao se realizar, nega-se a si mesmo e engendra o outro. 

Na relação de identidade imediata, temos que a produção 

e imediatamente consumo e o consumo, imediatamente produção: subjeti 

vãmente, no processo produtivo, o indivíduo consome suas faculdades 

de produção, um desgaste determinado de cérebro, nervos e músculos — 

e, objetivamente, além de trabalho, o indivíduo consome instrumen- 

tos de trabalho e objetos de trabalho. Ademais, o consumo é, tam- 

bém, produção, pelo fato de que tudo que o homem consome na ativida- 

de produtiva é produzido pelo homem de alguma forma, desde os meios 

de produção, até o alimento que produz o seu corpo. Assim, na rela - 

Çao de identidade imediata, o objeto se subjetiva ou se personifica, 

e o sujeito se objetiva ou se coisifica. No caso, ou a relação se es 

gota na identidade imediata, de forma que não se verifica mediação 

entre ambos os pólos, ou se verifica a possibilidade do movimento de 

mediação, uma diferenciação no interior mesmo da igualdade. Nesse ca 

so, a identidade imediata encerra uma relação de alteridade, de tal 

forma que cada pólo se põe pela mediação do outro, onde a produção 

oferece o objeto para o consumo e o consumo, o sujeito para a produ- 

ção. Essa mediação externa não dissolve a alteridade. Ao con- 

trário, encerra a diferença e, portanto, a condição de possibilidade 

de uma mediação interna, onde cada pólo não se limita a determi- 

nar externamente o outro, senão que, ao se determinar, nega-se a si 

mesmo e cria o outro. Nessa medida, cada pólo não apenas se põe pelo 

outro, mas, ao se realizar, nega-se a si mesmo e engendra o outro.As 

sim, a produção determina o modo de consumo e cria, portanto, a ne- 



cessidade de reposição dos objetos consumidos; o consumo, ao dissol- 

ver o objeto produzido, realiza o circuito produtivo, jã que o fato 

mesmo de não ser consumido torna inútil toda a produção. De valor de 

uso converte-se em coisa-aí, a se confundir com a natureza. Portan - 

to, o consumo, ao dissolver o objeto produzido, engendra a necessida 

de de reposição do objeto.Ademais,na medida em que apresenta o objete 

a ser produzido como carecimento, antepondo-o idealmente na represen 

tação dos agentes sociais, o consumo cria a necessidade da produção, 

e converte-se, portanto, no fundamento ideal da produção. Assim, ca- 

da pólo, pela mediação do outro, converte-se no seu ser-outro, a 

produção no consumo, o consumo na produção. Finalmente, Marx infere 

as seguintes conseqüências; a) do ponto de vista do agente da produ- 

ção, produção e consumo são momentos de um mesmo processo, de forma 

que a relação entre ambos ê de identidade e a produção se eleva ã 

condição de ponto de partida do circuito produtivo: com o consumo do 

objeto produzido o indivíduo se repõe ou se reproduz a si mesmo, de 

sorte que o consumo se converte num momento da produção; b) do pon- 

to de vista da sociedade, a identidade entre produção e consumo é me 

diatizada pela distribuição; assim, o retorno do objeto ao sujeito 

depende, não da vontade ou do desejo do agente, mas de um conjunto 

de relações que, além de regular a atividade produtiva, governa o 

seu acesso à esfera do consumo propriamente dito. Portanto, se, do 

ponto de vista do indivíduo isolado, produção e consumo são momentos 

de um mesmo ato, do ponto de vista da sociedade a relação não ê de 

identidade imediata, jã que, entre ambas as esferas, interpõe-se a 

da distribuição. Assim, o consumo deixa de ser o fim imediato da 

produção; de um lado, porque o retorno do objeto ao sujeito passa a 

depender de um conjunto de relações sociais; de outro, porque parte 

dos objetos produzidos não se resolve ou se esgota na esfera do con- 

sumo, na medida em que se destina â reposição das condições da produ 

ção, e se determina, formalmente, não como "objeto para o consumo", 

mas ccmo "meio de produção"; objeto de trabalho, instriomento de traba 

lho, etc. 

Isso posto, Marx passa a analisar a relação entre pro- 

dução e distribuição. Segundo o citado autor, a produção determina 

a distribuição em dois sentidos; a) não se distribuem senão os fru- 

tos da produção; b) a forma de participação dos indivíduos ou clas 

ses sociais no processo de distribuição dos frutos da produção é re- 

gulada pela posição que ocupam na esfera da produção ou nas relações de 

produção. O segundo aspecto é particularmente evidente na agricultu- 
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ra capitalista, onde se verificam três formas de rendimentos, a sa- 

ber; o salário, o lucro e a renda. Essas formas de rendimento são re 

guiadas por relações de produção bastante precisas: a) se o trabalho, 

enquanto agente de produção, não se determinasse como trabalho assa- 

lariado regulado por um contrato de compra e venda de força de traba 

lho, a sua participação na esfera da distribuição não se daria sob a 

forma de salário; b) se o capitalista não se determinasse no contex- 

to das relações de produção, como proprietário do fator de produção 

capital, não poderia auferir lucro enquanto capitalista em função na 

indústria, comércio e agricultura; c) finalmente, o proprietário fun 

diário não poderia perceber renda se não se determinasse nas rela- 

ções de produção como proprietário do fator de produção terra e se 

não a alugasse ao capitalista em função na agricultura, isto é, ao 

arrendatário. Assim, a distribuição, enquanto "distribuição de produ 

to", encontra-se regulada pela esfera da produção. Nesse sentido, a 

produção determina a distribuição. Entretanto, a relação entre produ 

ção e distribuição não é de causalidade, mas de determinação recipro 

ca. Nessas condições, a distribuição também determina a produção. Is 

so não no sentido de "distribuição de produtos", senão no sentido de 

"distribuição de instrumentos de produção" e dos próprios membros da 

sociedade entre as distintas classes sociais e entre os diferentes 

gêneros da produção. Consequentemente, de resultado, a distribuição 

converte-se em pressuposto da produção. Entretanto, essa distribui 

ção encontra-se incluída no processo de produção, e, como tal, de- 

pende, portanto, da produção e de sua estrutura. Assim, a produção 

"determina em última instância" a distribuição e o consumo, e, ela 

própria, tem seus pressupostos em si mesma e nas demais esferas, que 

constituem seus próprios momentos. 

Finalmente, Marx passa a analisar a esfera da troca,des 

tacando o papel da determinação reciproca: a) observa que, dada sua 

função mediadora nas relações entre a produção e o consumo, a 

troca encontra-se incluída na esfera da produção e é regulada por 

esta; b) a troca também faz parte da produção de outra forma, en- 

quanto troca de produtos ou enquanto intercâmbio de ^'homens de negó- 

cio", etc. Em cada um desses sentidos, a palavra troca denota rela- 

ções que se passam no interior do circuito produtivo. Consequentemen 

te, não pode ser considerada â margem da esfera da produção. E isso, 

mesmo no sentido de troca de objetos destinados imediatamente ao con 

sumo, já que esse intercâmbio depende da divisão de trabalho, da for 

ma de organização da produção, etc. Portanto, a produção também "de- 



termina em última instância" a troca e esta também aparece como pres 

suposto e resultado daquela. 

Depois dessa longa digressão, Marx conclui que o objeto 

da economia política, a categoria "modo de produção", consiste numa 

"totalidade orgânica" diferenciada, constituída pelas esferas da pro 

dução, distribuição, troca e consumo, onde o pólo da produção se ele 

va à condição de matriz determinante, e onde os demais aparecem, a 

um tempo, sob a forma de pressupostos e de resultados da mesma. Nes- 

sa totalidade, cada termo representa a diferença no âmbito da unida 

de, determina o outro e se realiza sob a forma do ser-outro. Eviden- 

temente, como a produção determina em "última instância" as demais 

esferas e é, também, determinado por elas, eventuais mudanças nas es 

feras da produção, distribuição, troca e consumo trazem conseqüênci- 

as decisivas para a determinação da estrutura e perfil da totalidade. 

Nessa medida, dada a determinação recíproca entre seus pólos consti- 

tutivos, a totalidade não ê senão uma unidade que se funda na distin 

ção. Consequentemente, não se determina como identidade imediata. Ao 

contrário, resulta de um movimento de mediação , onde cada termo 

não apenas se determina pelo outro, .senão que, ao se realizar, nega- 

-se a si mesmo e engendra o outro. Portanto, trata-se de uma identi- 
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dade mediatizada pela diferença 

Assim, na análise, procedida por Marx, do objeto da eco 

nomia política, podem-se extrair algumas conseqüências metodológicas. 

Inicialmente, destaca-se a revalorização do papel das abstrações, al 

gumas apenas com alcance abstrato na ordem do conhecimento, como a 

categoria "produção em geral", outras com alcance objetivo na ordem 

do ser, como a categoria "trabalho em geral". Portanto, na Introdu- 

ção não se verifica um "horror à abstração" como na Miséria da filo- 

sofia e nM ideologia alemã, de sorte que as abstrações exerceriam fun 

ções positivas como instrumento cognoscitivo. Ademais, a função cog- 

noscitiva das abstrações seria regulada pela categoria "totalidade 

orgânica". Essa categoria desempenharia um papel decisivo na ordem 

do conhecimento: além de corrigir os equívocos que resultam da confu 

são entre abstrações mais extensas e menos extensas, a categoria "to 

talidade" nos daria a chave do objeto da economia política. Por ou- 

tro lado, além de conjugar as determinações mais abstratas e gerais 

com as determinações mais concretas e específicas, assegurando-nos a 

passagem do universal ao singular, o próprio objeto da economia polí 

tica teria a estrutura de uma "totalidade orgânica", fi o que, de res 
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to, nos demonstra a análise da categoria modo de produção. Finalmen- 

te, no contexto da análise da relação entre produção e consumo, fica, 

de certa forma, evidente a estrutura ternária da categoria "totalida 

de orgânica": tem-se o momento da identidade imediata, o da determi 

nação recíproca e o da identidade mediatizada pela diferença. No ca- 

so, o todo orgânico resulta do entrecruzamento dessas determinações. 

Nele cada termo não está ao lado do outro ou depois do outro; ao con 

trário, cada pólo se põe pelo outro e ao se realizar nega-se a si 

mesmo e engendra o,outro. 

Isso posto, algumas questões se colocam: qual o estatu- 

to da categoria "totalidade orgânica"? Esgota-se ela na determinação 

recíproca ou é permeada pela dupla negação? Qual o estatuto da cate- 

goria "determinação em última instância"? 

A despeito de alguns autores insistirem que a categoria 

totalidade orgânica" se esgota na determinação recíproca, na medida 

em que encerra relações sincrônicas e não diacrônicas, acreditamos 

que o todo orgânico seria permeado pela dupla negação. E o que fica 

demonstrado pelo menos na análise dá relação entre produção e consu- 

líio: após destacar a identidade imediata entre ambos os pólos, Marx 

nos mostra que nessa identidade subsiste a alteridade, onde cada ter 

mo se determina pelo outro e finalmente engendra o outro. Assim, a 

identidade imediata seria equivalente â posição (cada pólo é imedia- 

tamente o outro): a mediação externa, â primeira negação (cada 

polo se põe pela mediação do outro: a produção oferece o objeto 

para o consumo; o consumo, o sujeito para a produção); e, finalmen- 

te, a mediação interna ou identidade mediatizada,ã segunda nega- 

ção (cada pólo, ao se realizar nega-se a si mesmo e engendra o ou- 

tro) . A questão de saber se a mediação interna dá nascimento a 

uma nova figura no real não encerraria dificuldades de vulto. Ora,se 

a produção se nega no consumo (Ia. negação) e o consumo na produção 

(2a. negação), não teríamos aqui um círculo vicioso não-dialético ou 

repetitivo, mas o nascimento da figura, não de um átçmo ao lado do 

outro, mas de um todo orgânico, onde cada termo é o devir do outro.A 

nosso ver, aqui estaria a chave da categoria "determinação em últi- 

ma instância": como tal, esta não seria redutível â categoria causa- 

lidade, como insistem alguns autores, mas seria permeada pela deter- 

minação recíproca e pela dupla negação. Nessa medida, a produção "de 

termina em última instância" o consumo e as demais esferas, não no 

sentido de A ser a causa externa do movimento de B, e B, o efeito de 
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A,senão no sentido de o ser pela mediação do òutro, de sorte que 

dissolve-se qualquer oposição rígida entre causa e efeito, ou entre 

sincronia e diacronia. Trata-se, não de uma relação de causalidade, 

mas de uma determinação da ordem da estrutura, onde os pressupostos 

convertem-se em resultados, e os resultados, em pressupostos. Ade- 

mais, como o todo encerraria contradições profundas que se expressa- 

riam sob a forma de "crises", ele mesmo daria lugar ao nascimento de 

novas figuras no real, o feudalismo ao capitalismo, este ao sociali^ 

mo, etc. 

Finalmente, a categoria totalidade orgânica nos dá acha 

ve da ordem da exposição do discurso da economia política. Este não 

se articula senão a partir da posição ocupada pelas categorias numa 

dada estrutura. Ademais, a relação entre a ordem lógica e a ordem 

histórica encontra-se regulada por aquela categoria, nos permitin- 

do evitar tanto o formalismo que resulta da redução da ordem histó- 

rica ã ordem lógica, como o historicismo ingênuo que resulta da re- 

dução da última à primeira. Ê o que tentaremos demonstrar a seguir. 

3.3.3.3 - Sobre o método da economia política 

Na segunda parte da Introdução, Marx passa a analisar 

as questões relacionadas com o problema do estatuto do método da 

economia política. Aqui a palavra "método", insistimos, deve ser en- 

tendida no sentido de tordem da exposição". Por outro lado, conforme 

observamos anteriormente, se a Introdução não diferencia explicita - 

mente a ordem da exposição da ordem da pesquisa, como o Posfãaio o 

faz, de qualquer foma essa ausência não encerra maiores dificulda - 

des, já que a distinção encontra-se pressuposta. Assim, o problema 

de fundo da Introdução não é o da determinação do estatuto da ordem 

da pesquisa, o papel das matemáticas e da estatística, as técnicas 

de análise historiográfica ou de documentos, etc. Ao contrário, a 

Introdução procura apenas equacionar as principais coordenadas do 

problema da ordem em que se dispõem as categorias no discurso da eco 

nomia política, da questão do ponto de partida desse discurso e da 

relação entre o discurso e a realidade, etc. 

Segundo Marx, a própria historiografia econômica noS 

dá elementos para uma primeira resposta aos problemas em tela. Se se 

levam em consideração os economistas do século XVII ou do século 



XVIII,poder-se-â verificar que os discursos desses economistas se ar 

ticulam a partir de procedimentos metódicos distintos: nos primeiros 

o método se eleva do concreto ao abstrato, do complexo ao simples,do 

todo (população, estado, etc.) às partes (mercadoria, divisão de tra 

balho, etc); nos últimos, o método não se eleva do concreto ao abs- 

trato, senão do abstrato ao concreto, das partes ao todo e do sim- 

ples ao complexo. Assim, os primeiros laboram com o método analítico; 

os últimos, com o método sintético. 

Inicialmente, Marx observa que o método dos economistas 

do século XVII apresenta uma série de deficiências e termina por vo- 

latilizar o todo em determinações abstratas e gerais, assegurando-nos, 

não a reprodução rigorosa do todo orgânico através de conceitos,leis 

e teorias, senão uma reprodução caótica do mesmo. Isso, porque, par- 

tindo da categoria "população", não dão conta de que essa catego- 

ria resulta abstrata, se não se tem em vista as classes em que se 

assenta e que é igualmente abstrata a representação das classes cons 

titutivas da população, se se perde de vista os fatores em que se 

fundam,como o trabalho assalariado, o capital, a propriedade fundiá- 

ria, etc. E mesmo esses fatores são■abstratos, se não se acoplam às 

categorias divisão de trabalho, mercadoria, troca, mais-valia, di- 

nheiro, etc. Portanto, na medida em que se elevam do concreto ao 

abstrato, os economistas do século XVII volatilizam o todo em repre 

sentações caóticas e equívocas. 

Quanto aos economistas do século XVIII, Marx acredita 

que conseguiram evitar esses impasses na medida em que, percorrendo 

um caminho inverso, serviram-se dos principais resultados das anãli 

ses dos economistas do século XVII. Como estes, partindo sempre do 

conjunto vivo, da população, da Nação, do Estado, etc., e acabando 

sempre por encontrar determinações mais simples, abstrações cada vez 

mais tênues e sutis, os economistas do século XVIII puderam se apoiar 

nesses resultados e fazer a "viagem de modo inverso, até dar de novo 

com a população, mas dessa vez, não com uma representação caótica de 

um todo, porém com uma rica totalidade de determinações e relações di 
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versas" . Nessa medida, movendo-se do abstrato ao concreto, cons- 

truíram um discurso que se eleva das determinações mais simples (tra 

balho, divisão de trabalho, valor, etc) às mais complexas (Estado,Na 

ção, Mercado Mundial, etc.). Segundo Marx, esse método, codificado pe 

los economistas do século XVIII, seria o cientificamente correto, já 

que, de resto, serve-se do mesmo procedimento utilizado pelo pensa - 
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mento no sentido de se apropriar do concreto real sob a forma de con 
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creto pensado 

Entretanto, essas observações não podemser entendida?no 

sentido de que o método preconizado por Marx seja redutível ao dos 

economistas do século XVIII. Destes, Marx apenas adota o procedimen- 

to metódico de se elevar do abstrato ao concreto. E, ademais, permei 

am profundas diferenças entre ambos os métodos, já que aqueles des- 

conheciam o valor cognoscitivo da categoria "totalidade orgânica",de 

terminação recíproca, etc. De qualquer forma, Marx assume, no plano 

metodológico, compromissos com os economistas do século XVIII e não 

com os do século XVII. Isso, porque, para Marx, o "concreto de pensa 

mento" não resulta senão de um processo sintético de múltiplas deter 

minações que se eleva das categorias mais abstratas e gerais às mais 

concretas e específicas. 

Após essas observações, Marx procura dar conta do esta- 

tuto do método da economia política, onde alguns problemas se desta 

cam: a) a estrutura do movimento do abstrato ao concreto e a ques- 

tão do ponto de partida do discurso da economia política; b) a rela- 

ção entre o discurso e a realidade; c) a relação entre a ordem lógi- 

ca e a ordem histórica. 

Segundo Marx, o movimento que se eleva do abstrato ao concreto, 

seria, portanto, uma via conforme a estrutura do pensamento e, como 

tal, a única forma possível de este se apropriar do "concreto real" 

sob a forma de "concreto pensado". Assim, a "ordem da exposição" do 

discurso da economia política deveria mover-se do abstrato ao concre 

to, do simples ao complexo, de tal forma que o concreto apareça como 

resultado e não como pressuposto. Isso, porque "o concreto é concre- 

to porque é a síntese de muitas determinações, isto é, a unidade do 

diverso. Por isso, o concreto aparece no pensamento como o processo 

da síntese, como resultado, não como ponto de partida, ainda que se- 

ja o ponto de partida efetivo e, portanto, o ponto de partida da in- 
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tuiçao e da representação" 

Isso posto, Marx nos adverte da necessidade de evitar 

a ilusão hegeliana que consiste em identificar a ordem do conhecimen 

to com a ordem do ser. Ao contrário de Hegel, que concebe o "real co 

mo resultado do pensamento que se sintetiza em si, se aprofunda em 
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si, e se move por si mesmo" , Marx sustenta a tese de que nao se 

pode confundir a gênese do conceito com a gênese do próprio concreto/ 
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jã que as ordens a que ambos se reportam são diferentes: "a totalida 

de concreta, como totalidade de pensamentos, como um concreto de pen 

samentos, é, de fato, um produto do pensar, do conceber; não é de mo 

do algum, o produto do conceito que pensa separado e acima da intui- 

ção e da representação, e que se engendra a si mesmo, mas da elabora 

ção da intuição e representação em conceitos. O todo, tal como apare 

ce no cérebro, como um todo de pensamentos, é um produto do cérebro 

pensante que se apropria do mundo do único modo que lhe é possível, 

modo que difere do modo artístico, religioso e prático mental de se 

apropriar dele. O sujeito real permanece svibsistindo, agora como an- 

tes, em sua autonomia fora do cérebro, isto é, na medida em que o cê 

rebro não se comporta senão especulativamente, teoricamente. Por is- 

so, também, no método teórico — (da economia política) — o sujeito 

- a sociedade - deve figurar sempre na representação como pressuposi 

ção" . 

Essa digressão traz profundas conseqüências para o pro- 

blema da relação entre o discurso e a realidade e a questão da "or- 

dem da exposição" da economia política. Inicialmente, dada a distin- 

ção entre a "ordem do conhecimento", e a "ordem do ser", não se pode 

confundir a gênese do "concreto real" com a gênese do "concreto pen- 

sado". Isso significa que o "concreto real", embora ponto de partida 

da intuição e da representação, não o é na ordem do conhecimento: na 

ordem da exposição o concreto aparece como resultado e não como pres 

suposto. Daí o perigo da ilusão hegeliana. Entretanto, ao contrário 

de Hegel, Marx não sustenta que o movimento do abstrato ao concreto 

na "ordem do conhecimento" constituiria a "ordem do ser": trata-se 

tão-somente da forma de o pensamento se apropriar da realidade e de 

reproduzi-la sob a forma de "concreto pensado". Finalmente, se o dis 

curso se apropria da realidade sob a forma de "concreto pensado" atra 

vês de um jogo de conceitos, leis e teorias e de um processo de sín- 

tese de múltiplas determinações, isso significa que a própria reali- 

dade é uin processo, onde se verifica uma síntese efetiva de múltiplas 

determinações e de unidade do diverso: o movimento que se eleva do 

abstrato ao concreto reproduz, portanto, um processo de síntese que 

se resolve para além da esfera do pensamento. Afinal, não ê isso o 

que Marx demonstra na sua análise do objeto da economia política, on 

de este aparece como um todo orgânico e diferenciado constituído pe- 

las esferas da produção, consumo, distribuição e troca? 
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Assim, na Introdução, além da presença da herança hege- 

liana, nota-se a singularidade da análise marxiana no que concerne 

ao estatuto das palavras "abstrato" e "concreto". Essa singularidad< 

não se torna mais evidente dado o caráter sucinto das observações d< 

Marx, de sorte que torna-se um exercício extremamente delicado ex- 

trair conseqüências lógicas e metodológicas das mesmas, principalmei 

te quando se tem em vista que essas palavras não têm um significado 

unívoco na obra do citado autor. De qualquer forma, tendo em vist< 

a Introdução e a história da filosofia, pode-se destacar a singular^ 

dade da contribuição de Marx. Como se sabe, na história da filoso- 

fia, o concreto era entendido como uma multiplicidade de eventos e d< 

objetos singulares, enquanto a palavra "abstrato" era reservada 

para denotar produtos exclusivos do pensamento, como os conceitos, 

etc. Entretanto, Hegel redefine o significado dessas palavras, as- 

segurando-lhes um conteúdo e alcance novos; o "concreto" é sinónimc 

de conexão dialética, de totalidade, de múltiplas determinações; í 

"abstrato" é o concreto não-desenvolvido que se resolve em generali' 

dades carentes de determinações e que, todavia, as encerra virtual ' 

mente. Marx retoma essas palavras de Hegel e lhes empresta um signi' 

ficado diferente; ambas não denotam o devir do "pensar puro" ou dc 

"Espírito Absoluto", mas o devir dos objetos reais, da realidade ma- 

terial, dos eventos ou fenômenos finitos e a sua apropriação pel^ 

pensamento sob a forma de conceitos, leis e teorias. Assim,o "concrf 

to real" seria a interconexão dialética de seus elementos constituti' 

vos, um conjunto de múltiplas relações que determina a estrutura e ^ 

perfil dos objetos reais. Por sua vez, o "concreto pensado" seria ^ 

reprodução dessas relações no discurso através de conceitos, leis ^ 

teorias. Finalmente, a palavra "abstrato" significa, ã maneira 

Hegel, o concreto sem desenvolver-se ou sem determinar-se e, no en' 

tanto, suscetível de determinação. Como tal, na ordem do conhecimeo' 

to, resultaria do fato de se tomar um dado aspecto da realidade àé 

forma unilateral ou â margem de suas conexões e de seu devir. NesS^ 

medida, o discurso cientifico não pode reduzir os objetos a um con' 

junto de determinações unilaterais e fixas. Ao contrário, o movimen' 

to que se eleva do abstrato ao concreto deve ir além e resolvê-los 

num todo orgânico,diferenciado,através de um processo sintético 

múltiplas determinações, desde as mais abstratas e gerais, até 

mais concretas e específicas. Isso posto, algumas questões se col^' 
I 

cam: como fazê-lo? Qual a ordem de exposição do movimento categori' 

ai? Quais os critérios? Qual o ponto de partida? É o que Marx paS^^ 

a abordar a seguir. 
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Segundo Marx, o ponto de partida da "ordem da exposi- 

ção" da economia política seriam as determinações mais simples e ge- 

rais. No caso da sociedade burguesa, a determinação mais simples é 

a categoria "mercadoria" e esta se determina, a um tempo, como valor 

de uso e valor de troca. A mercadoria se eleva, portanto, à condi- 

ção de ponto de partida da economia política, o que, de resto, o de- 

monstra tanto a "Contribuição ã avítiaa da economia política" como 

"O capital", Entretanto, as categorias mais simples e abstratas não 

o são senão no interior de um todo complexo. E o que insinua Marx 

quando observa: "A mais simples categoria econômica, suponhamos, por 

exemplo, o valor de troca, pressupõe a população, uma população pro- 

duzindo em determinadas condições e também certos tipos de família, 

de comunidades ou Estados. O valor de troca nunca poderia existir de 

outro modo senão como uma relação unilateralj abstrata de um todo vi 
49 vo e concreto ja dado" 

Essa observação não apenas confirma nossa análise do 

estatuto das palavras "abstrato" e "concreto", como, também, nos per 

niite determinar a relação entre o discurso e a realidade e entre a 

ordem lógica e a ordem histórica. Segundo Marx, o valor de troca,pon 

to de partida da economia política, seria, pois,uma abstração unila- 

teral de um "todo vivo e concreto já dado", no caso a sociedade bur- 

guesa. Isso significa que a posição ocupada pela categoria "valor de 

troca" não reflete exata e necessariamente o lugar ocupado pelo va- 

lor de troca no concreto real: trata-se de uma abstração unilateral, 

pois, de fato, não se. e-nco-n-Hro. separado ou isolado das demais deter- 

minações do todo orgânico na "ordem do ser", onde aparece como aspec 

to de uma totalidade de múltiplas relações. Nesse sentido, Marx pre- 

coniza, tacitamente, além da distinção entre a "ordem do conhecimen- 

to" a "ordem do ser", uma autonomia relativa do discurso em relação 

à realidade, de sorte que a relação entre a ordem lógica e a ordem 

histórica não ê redutível aos termos de um simples paralelis- 

mo. ' 

Essa solução, aparentemente trivial, não é consensual 

na historiografia marxista. O próprio Engels, em algumas passagens, 

dá margens a leituras historicistas quanto à citada relação. Assim, 

na resenha A contribuição à crítica da economia -política de Karl 

Marx, após uma breve digressão sobre a relação entre a dialética he 

geliana e o método da economia política, Engels observa: "Ainda de- 

pois de descoberto o método, e de acordo com ele, a critica da Econo 



mia política podia se dar de dois modos: o histórico ou o lógico. Co 

mo na história,da mesma forma que em seu reflexo literário, as coi- 

sas se desenvolvem também (...) desde o mais simples até o mais com- 

plexo, o desenvolvimento histórico da literatura sobre a Economia po 

lítica oferecia um fio natural (...) para a crítica, pois, em linhas 

gerais, as categorias econômicas apareceriam aqui na mesma ordem que 

em seu desenvolvimento lógico. Essa forma apresenta, aparentemen- 

te, a vantagem de uma maior clareza, posto que nela se segue o movi 

mento real das coisas, porém, na prática, o único que se conseguiria, 

no melhor dos casos, seria popularizã-la. A história se desenvolve 

com freqüência em saltos e em ziguezagues, e haveria que segui-la as 

sim em toda sua trajetória, com o qual não somente se recolheriam mui 

tos materiais de pouca importância, senão que haveria que romper mui 

tas vezes a ilação lógica. Ademais, a história da Economia política 

não poderia escrever-se sem a da sociedade burguesa, com a qual a ta 

refa se faria interminável, já que faltam todos os trabalhos prepara 

tórios. Portanto, o único método indicado seria o lógico. Porém, es- 

se não é, na realidade, mais que o método histórico, despojado única 

mente de sua forma histórica e das contingências perturbadoras. Ali 

onde começa a história, deve começar, também, o processo discursivo/ 

e o desenvolvimento ulterior deste não será mais que a imagem refle- 

xa, em forma abstrata e teoricamente conseqüente, da trajetória his- 

tórica; uma imagem reflexa corrigida, porém corrigida com relação às 

leis que oferece a própria trajetória histórica; e,assim, cada fator 

pode ser estudado num ponto de desenvolvimento de sua plena maturida 
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de, em sua forma classica" . Apos essas observações, Engels esbo- 

ça a seguinte tese no que diz respeito ã ordem da exposição da econo 

mia política; "Com esse método, partimos sempre da relação primeira 

e mais simples que existe historicamente, de fato;portanto, aqui, da 

primeira relação econômica com que nos encontramos. Logo, procedemos 

a analisá-la. (...) Só o fato de tratar-se de uma r-elação deixa im- 

plícito que tem dois lados que se velaoionam entve si. Cada um des- 

ses dois lados se estuda separadamente, donde logo se desprende sua 

relação recíproca e sua interação. Encontramo-nos cora contradições, 

que reclamam uma solução. Porém, como aqui não seguimos um processo 

discursivo abstrato, que se desenvolve exclusivamente em nossas cabe 

ças, senão uma sucessão real de fatos, ocorridos real e efetivamente 

em algum tempo, ou que seguem ocorrendo todavia, essas contradições 

teriam sido colocadas, também, na prática e, nela, haveriam encontra 

do, também, provavelmente, sua solução. E, se estudamos o caráter deS 



sa solução, veremos que se acaba criando uma nova relação, cujos c3ois 

lados contrapostos teremos que desenvolver agora, e, assim, sucessi 

vãmente" . E, finalmente, conclui Engels; "A economia política co- 

meça pela mercadoria, pelo momento em que se trocam alguns produtos 

por outros, seja por obra de indivíduos isolados ou de comunidades de 

tipo primitivo" . 

Assim, segundo Engels, a relação entre a ordem lógica 

e a ordem histórica ê de paralelismo, de sorte que a ordem da exposi 

çao da economia política se articula em conformidade com a sucessão 

das categorias no devir histórico. Portanto, o movimento que se ele- 

va do abstrato ao concreto, além de apreender uma "sucessão real de 

fatos","parte da relação primeira e mais simples que existe histori- 

camente". Nesse sentido, verifica-se uma espécie de isomorfismo es- 

trutural entre ambas as ordens, de modo que "ali onde começa a histó 

ria deve começar também o processo discursivo, e o desenvolvimento 

ulterior deste não será mais que a imagem reflexa da trajetória his- 

tórica" (...). Consequentemente, não é senão o reflexo da ordem his- 

tórica despojada "de sua forma histórica e das contingências pertur- 

badoras" . 

No entanto, não é essa a solução esboçada por Marx na 

Introdução. A nosso ver, a tese de fundo,demonstrada pela Introdução^ 

não é que a aludida relação seja de paralelismo mas, sobretudo, de 

incongruência. Essa seria a chave da relação entre ambas as ordens, 

consubstanciada na tese de que o que determina a "ordem da exposição" 

da economia política não é a sucessão das categorias na ordem histó- 

rica, como quer Engels, mas a posição das relações e objetos num "to 

do vivo e concreto já dado". Assim, a explicação do equívoco de En- 

gels estaria no fato de este descurarda autonomia relativa da ordem 

lógica em relação ã ordem histórica e do papel da categoria "totali- 

dade orgânica ", de sorte que, na solução engelsiana, a economia po- 

lítica acaba por se resolver numa histórica econômica. E o que procu 

raremos demonstrar a seguir. 

Segundo Marx, a relação entre a ordem lógica e a ordem 

histórica não seria, portanto, de paralelismo. Preconizar o primado 

ontológico do concreto real sobre a esfera do pensamento não signifi 

ca subsumir, sem mais, os objetos e relações num movimento catego- 

^ial que se articularia em conformidade com a ordem em que se dis- 



põem ou aparecem no concreto real, de tal forma que a questão da re- 

lação entre a ordem lógica e a ordem histórica exige xmia investiga- 

ção mais profunda. 

Inicialmente, Marx se pergunta se, na ordon histórica, as ca- 

tegorias mais sirtples seriam anteriores ãs mais concretas e responde: "Ça de- 
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pend" . Isso, porque, se, para algumas categorias, o que é válido 

para a "ordem do conhecimento" vale também para a "ordem do ser", para ou- 

tras, ao contrário, não se verifica essa correspondência, essa "adequatio rei 

et intellectus". Assim, diz Marx: "Hegel, por exemplo, começa corre- 

tamente sua Filosofia do direito com a posse como a mais simples re- 

lação jurídica do sujeito. Todavia, não existe posse anterior â fa- 

mília e ãs relações do senhor e do servo, que são relações muito mais 
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concretas ainda" . E conclui: (...) "Nao e correto que a posse evo 

lua historicamente até a família. A posse sempre pressupõe essa 'ca- 
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tegoria jurídica mais concreta'" . Isso significa que, se na ordem 

lógica a categoria mais simples "posse" é anterior ã mais concreta 

"família", o mesmo não se verifica na ordem histórica, onde a posse 

pressupõe a "categoria mais concreta" família. No entanto, há casos 

em que a ordem lógica corresponde à ordem histórica. Ê o que aconte- 

ce, por exemplo, com as categorias "dinheiro" e "capital": "O dinhei 

ro pode existir, e existiu, historicamente, antes que existisse o ca 

pitai, antes que existissem os bancos, antes que existisse o traba ' 

lho assalariado.Desse ponto de vista, pode-se dizer que a categoria 

mais simples pode exprimir relações dominantes de um todo menos de- 

senvolvido, ou relações subordinadas de um todo mais desenvolvido, 

relações que já existiam antes que o todo tivesse se desenvolvido,no 

sentido que se expressa em uma categoria mais concreta. Nessa medi' 

da,o curso do pensamento abstrato que se eleva do mais simples aO 

mais complexo corresponde ao processo histórico efetivo" . Assim/ 

quanto às categorias dinheiro e capital, a ordem lógica se identifi' 

caria com a ordem histórica, de sorte que haveria uma anterioridade 

lógica e histórica da categoria mais simples em relação ã mais com "" 

plexa. 

Essas observações de Marx bastam para demonstrar as in' 

suficiências da tese do paralelismo, como a de Engels, que, de reS' 

to, elege como ponto de partida da economia política "a relação 

meira e mais simples que existe historicamente" ,no caso a catego" 

ria "valor de troca". Para Marx, o problema da relação entre a orde^ 
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lógica e a ordem histórica envolve questões extremamente delicadas, 

de forma que a categoria mais simples não é, necessariamente, o pon- 

to de partida da história. Segundo Marx, há "sociedades muito desen - 

volvidas, embora, historicamente, não tenham atingido ainda sua matu 

ridade, nas quais se encontram as formas mais elevadas da Economia, 

tais como a cooperação, uma divisão de trabalho desenvolvida, sem 
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que exista nelas o dinheiro; o Peru e um exemplo" . Nesse caso, a 

categoria mais simples não existe antes e independentemente da mais 

complexa. Além disso, há casos em que a categoria mais simples ape- 

nas se determina efetivamente como simples no interior de um todo oqtn 

plexo, ainda que tenha existido antes deste. Ê o caso da categoria 

"dinheiro"Essa categoria,que é, no entanto, bem simples, só apare- 

ce, historicamente, com todo seu vigor, nos Estados mais desenvolvi- 

dos da sociedade. E o dinheiro não entrava de modo algum em todas as 

relações econômicas; assim, no Império Romano, na época de seu per - 

feito desenvolvimento, permaneceram como fundamentais o imposto e as 

entregas em produtos. O sistema do dinheiro, propriamente dito, en- 

contrava-se completamente desenvolvido apenas no exército, e jamais 

atingiu a totalidade do trabalho. De modo que, embora a categoria 

mais simples possa ter existido historicamente antes da mais concre- 

ta, pode, precisamente, pertencer, em seu pleno desenvolvimento, in- 

tensivo e extensivo, a formas complexas de sociedade, enquanto uma 

categoria mais concreta já se achasse plenamente desenvolvida em uma 
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forma de sociedade menos avançada" . Portanto, se há casos em que, 

historicamente, o mais simples é anterior ao mais complexo, há, tam 

bém, outros, em que as categorias mais concretas são anteriores às 

mais simples, as quais não se determinam efetivamente em sua simpli 

cidade, senão no interior de um todo complexo, o que dissolve a te- 

se do paralelismo. 

Assim, a chave da "ordem da exposição" da economia poli 

tica não se encontra evidentemente na sucessão histórica. Ademais,al 

gumas das categorias mais simples não o são senão nas condições de 

um todo complexo. É o que acontece com as categorias "dinheiro" e 

"trabalho". O trabalho, por exemplo, segundo Marx, "parece ser uma 

categoria muito simples. E, também, a representação do trabalho, nes 

te sentido geral, — como trabalho em geral — é muito antiga. En- 

tretanto, concebido economicamente nessa simplicidade, o 'trabalho'é 

uma categoria tão moderna como o são as relações que engendram esta 

abstração" . Após sustentar que a abstração "trabalho em geral" su 

põe a indiferença em relação ao gênero de trabalho determinado e que 
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essa indiferença supõe, por sua vez, uma forma de sociedade na qual 

os indivíduos podem passar com facilidade de um gênero de trabalho 

a outro, no caso a sociedade burguesa, Marx observa: "Assim, a abs- 

tração mais simples, que a Economia moderna situa em primeiro lugar 

e que exprime uma relação muito antiga e valida para todas as formas 

de sociedade, só aparece, no entanto, nessa abstração praticamente 
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verdadeira como categoria da sociedade mais moderna" . Por conse- 

guinte, a categoria mais simples que expressa relações antediluvia - 

nas e válidas "para todas as formas de sociedade" apenas se determi- 

na efetivamente como tal, em sua simplicidade, na sociedade moderna, 

de forma que, se na ordem lógica verifica-se xima anterioridade das 

determinações mais abstratas e gerais em relação às mais concretas, 

na ordem histórica, ao contrário, verifica-se a anterioridade des- 

tas em relação aquelas. 

Isso posto, Marx passa a analisar a questão da relação 

entre a ordem lógica e a ordem histórica e o critério da ordem da ex 

posição da economia política, tendo por objeto a sociedade burguesa. 

Após observar que "a sociedade burguesa é a organização histórica maií 
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desenvolvida, mais diferenciada da produção" ,e partindo do supoS 

to tácito de que não é a categoria mais simples que determina a mais 

complexa, mas esta àquela, Marx inverte a ordem do movimento que se 

eleva do abstrato ao concreto, de sorte que não são as sociedades 

pré-capitalistas que explicam a sociedade burguesa, mas esta,àquelas» 

Dai a célebre afirmaçao: "A anatomia do homem é a chave da anatomi® 
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do macaco" . No entanto, a sociedade burguesa é a chave das socie" 

dades antigas com a condição de não serem dissolvidas as diferenças 

históricas, de não serem projetadas para as mesmas determinações eS' 

pecificas da sociedade capitalista e, portanto, com a condição de 

nao serem identificadas as determinações mais extensas com as deteí" 

minações menos extensas. 

Entretanto, se o objeto de estudo é a sociedade burgue" 

sa, qual a "ordem da exposição" do discurso sobre essa sociedade? 

que ordem as categorias válidas para essa sociedade devem estar col^ 

cadas? Qual o critério da disposição? 

Inicialmente, Marx observa que as categorias possuem 

dimensão ontológica, expressam, portanto, formas de modos de ser, d® 

terminações de existência. Nesse sentido, a chave da trama cate^*^' 



rial é dada pelo próprio objeto da investigação. Segundo Marx, no ca 

so da sociedade burguesa, "nada parece mais natural, por exemplo, do 

que còmeçar pela renda da terra, pela propriedade fundiária, dado que 

está ligada ã terra, fonte de toda a produção e de todo o modo de 

ser, e por ela ligada a primeira forma de produção de qualquer socie 

dade que atingiu um certo grau de estabilidade — â agricultura.Ora, 

nada seria mais errado. Em todas as formas de sociedade se encontra 

uma produção determinada, superior a todas as demais, e cuja situa- 

ção aponta sua posição e influência sobre as outras. E uma luz uni- 

versal de que se embebem todas as cores, e que as modifica em sua 

particularidade. E \m éter especial, que determina o peso especifico 
65 de todas as coisas, emprestando relevo a seu modo de ser" . Ao con 

trãrio das sociedades pré-capitalistas, onde predomina a agricultura 

e, portanto, a propriedade fundiária, na sociedade burguesa predomi- 

na a indústria, e o "éter especial" ê, não a terra, senão a entidade 

capital. E infere: "Em todas as formas (de sociedade) em que domina 

a propriedade fundiária, a relação com a natureza é ainda preponde - 

rante. Naquelas em que domina o capital, o que prevalece é o elemen- 

to produzido social e historicamente. Não se compreende a renda da 

terra sem o capital, entretanto compreende-se o capital sem a renda 

da terra. O capital é a potência econômica da sociedade burguesa,que 

domina tudo. Deve constituir o ponto inicial e o ponto final a ser 

desenvolvido antes da propriedade da terra. Depois de considerar par 

ticularmente um e outro,deve-se estudar sua relação reciproca. 

Assim, na solução esboçada por Marx, a relação entre a 

ordem lógica e a ordem histórica não é de paralelismo, senão de in- 

congruência. Nesse sentido, não é a sucessão histórica que determina 

a ordem da exposição do discurso sobre a sociedade burguesa. Caso 

contrário, a análise da propriedade fundiária e da renda da terra de 

veria ser anterior ã do capital, já que, historicamente, esta catego 

ria viria depois daquelas. Consequentemente, a chave da ordem da ex- 

posição estaria não na sucessão histórica, mas na posição que as ca- 

tegorias ocupam numa dada estrutura ou todo orgânico. Nessas condi- 

ções, o "todo orgânico" porta em si o sinal de sua "darstellung". E 

o que Marx conclui quando observa: "Seria, pois, impraticável e er- 

rôneo colocar as categorias na ordem segundo a qual tiveram histori- 

camente uma ação determinante. A ordem em que se sucedem se acha de- 

terminada, ao contrário, pelo relacionamento que têm umas com as ou- 

tras na sociedade burguesa moderna, e que é precisamente o inverso 

do que parece ser uma relação natural, ou do que corresponde à série 
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do desenvolvimento histórico. Não se trata da relação que as rela- 

ções econômicas assumem historicamente na sucessão das diferentes for 

mas de sociedade. Muito menos sua ordem de sucessão "na idéia" (Prou 

dhon) (representação nebulosa do movimento histórico). Trata-se da 
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sua hierarquia no interior da moderna sociedade burguesa" 

Portanto, longe de identificar a ordem lógica com a or- 

dem histórica, Marx as diferencia, de tal forma que a chave da ordem 

da exposição encontra-se não no devir histórico, mas na posição das 

relações no interior de uma dada estrutura. Destaca-se aqui, eviden- 

temente, o papel regulador da categoria "totalidade orgânica". E es- 

sa categoria que determina a hierarquia e a posição dos objetos e re 

lações na ordem da exposição da economia política. Consequentemente, 

a ordem lógica corresponde â ordem histórica não de um ponto de vis- 

ta diacrónico, senão de um ponto de vista sincrónico ou de história 

contemporânea. Ê o que se verifica, por exemplo, com as categorias 

valor de uso e valor de troca. Se, nas sociedades pré-capitalistas,o 

valor de uso é a categoria predominante, dado seu caráter autárquico 

e a inexistência do mercado, na sociedade burguesa, ao contrário, a 

categoria predominante nao é o valor de uso, senão o valor de troca. 

O mesmo acontece com as categorias renda da terra e lucro; se, naS 

sociedades capitalistas, a renda fundiária é a forma normal de mais- 

-valia e regula o lucro, na sociedade burguesa, ao contrário, não 6 

a renda a forma normal de mais—valia senão o lucro, de sorte que, ao 

invés de a renda regular o lucro, é regulada por este. Dal Marx pri' 

vilegiar, na sociedade capitalista, o valor de troca e não o valoí 

de uso, o lucro e não a renda. A chave dessa hierarquia está, evideji 

temente, na categoria "totalidade orgânica". Portanto, como a coinci 

dência da ordem lógica com a ordem histórica nao é senão fortuita, ® 

relação entre ambas não é de paralelismo, mas de incongruência. NeS" 

sas condições, apenas haveria uma certa correspondência, se empresta^ 

5Cmos â ordem histórica um sentido sincrÓnico e não diacrónico como,ta 

citamente, o faz Marx. Mas, ainda assim, verifica-se uma incongruên" 

cia, já que o discurso, além de não esgotar todas as dimensões 

ordem histórica, deve despojá-la, â maneira de Engels, das "contin- 

gências perturbadoras . Consequentemente, como o discurso estaria ^ 

um tempo colado e afastado" da ordem histórica, a relação entre 

ambos seria,simultaneamente, de paralelismo e de incongruência, pi'®'' 

dominando, evidentemente, esta última. 



.69. 

Entretanto, a questão da determinação da ordem da expo- 

sição da economia politica e da relação entre a ordem l5gica e a or- 

dem histórica não se esgota com o aparecimento da categoria "totali- 

dade orgânica". Quando Marx assevera que o que determina a "ordem da 

exposição" não é a sucessão histórica, mas a posição das categorias 

num "todo vivo e concreto já dado",isso traz conseqüências lógicas 

que a Introdução não enfrenta, e que têm um peso decisivo para a de- 

terminação do estatuto da dialética materialista. Ora, se ordem da 

exposição ê função não da diacronia, mas das relações sincrônicas no 

sentido de história contemporânea, impõe-se a necessidade de diferen 

ciar duas ordens de pressupostos: os pressupostos históricos e os 

pressupostos estruturais. Essa distinção- é feita por Marx nos Grund- 

rissesj quando observa: "A condição de que o capitalista deve tra - 

zer para a circulação valores criados por seu próprio trabalho, ou 

ainda, valores que não são criados pelo trabalho assalariado presen- 

te ou passado, a fim de pô-los como capital, tal condição faz parte 

das condições antediluvianas do capital, de seus pressupostos h-tstó- 

riaoSf que, como pressupostos históricos são passados e pertencem ã 

história de sua formação, mas, de maneira alguma à sua história aon- 

temporãnea^ a saber, não pertencem ao sistema real do modo de produ- 

ção dominado por ele. Se, por exemplo, a fuga dos servos para a cida 

de é uma das condições históricas e um dos pressupostos da vida urba 

na, essa fuga não é condição nem momento da realidade da vida urbana 

constituída; mas pertence a seus pressupostos passados, aos pressu - 

postos de seu devir (Werden), superado em sua existência (Dasein).As 

condições e os pressupostos do devir, do nascimento do capital, su- 

põem mesmo que ele ainda não é, mas vem a ser, de sorte que desapare 

cem com o capital real, o qual, partindo de sua própria realidade, 
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põe as condições de sua realização" 

Portanto, na análise de um "todo orgânico", impõe-se a 

exigência de diferenciar os pressupostos históricos e os pressupôs - 

tos estruturais, os pressupostos da essência do sistema e os do de- 

vir, de sorte que há pressupostos que são repostos e há outros que 

não o são, no movimento de sua efetivação. Nessas condições ,reiteramos, 

a entidade capital, por exemplo, se assenta em duas ordens de pressu 

postos: as condições de seu nascimento ou devir, que não são repos- 

tas (acumulação primitiva), e as de sua estrutura ou essência, que,ao 

contrário, o são, como o trabalho assalariado, a tecnologia, etc. 
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Essas observações trazem conseqüências decisivas quanto 

â determinação do estatuto da dialética materialista. Ao diferenciar 

os pressupostos históricos e os pressupostos estruturais, Marx afir- 

ma, tacitamente, que o método que se eleva do abstrato ao concreto se 

move, simultaneamente, nos planos da sincronia e da diacronia. Isso 

significa que, dada as duas ordens de pressupostos, a dialética ma- 

terialista se determina como um método genétioo-es truturalt de modo 

que, além de dar conta da estrutura de um "todo vivo e concreto já 

dado", impõe-se a necessidade de apreender,também, as condições de 

sua gênese ou de seu devir. Nessa medida, a analise do movimento de 

posição e reposição dos pressupostos passa a ser decisiva. Como não 

há determinações fixas para os objetos, estes,se determinam de forma 

diferenciada em função das diferentes posições ocupadas numa dada re 

lação; o que importa não são os elementos, mas a estrutura, pois com 

a mudança de lugar modificam-se as determinações. Assim, um mesmo ob 

jeto pode ter estatuto ontolõgico diverso, em função das diferentes 

posições ocupadas numa dada estrutura. E o que Marx demonstra no ca- 

pítulo V do Livro I de O aapital, quando observa que um mesmo valor 

de uso pode ter determinações formais diferentes, desde que ocupe 

posições diferenciadas na estrutura do circuito produtivo, onde pode 

se determinar como instrumento ou objeto de trabalho ou como produto. 

Ê o que acontece, também, com a categoria "excedente" ou "mais-valia" 

o seu estatuto ontologico se diferencia em conformidade com a sua foi 

ma de realização, podendo adquirir a determinação formal de lucro^ 

juro ou renda, dependendo, tão-somente, da forma ccmo ^se dá sua 

apropriação e do lugar que ocupa numa dada estrutura. Dal o caráteí 

relacionai e posicionai das categorias. Ademais, o tratamento histô' 

rico passa a ocupar um lugar de destaque na análise marxiana, jã que 

as categorias, além de possuírem uma dimensão ontolõgica, conservam 

traços históricos. Portanto, a análise marxiana se faz nas condições 

de uma tensão constante entre a ordem lógica e a ordem histórica, 

sorte que o movimento que se eleva do abstrato ao concreto encontra- 

-se a um tempo colado" e "separado" da realidade histórica efetiva* 

E mais; as tramas históricas estão presentes na obra de Marx, sobre" 

tudo sob a forma de exemplos que ilustram a teoria, não dedutlvei^ 

teoricamente e historicamente dados, como ê o caso da acumulação 

mitiva e o da passagem da manufatura ã grande indústria, cuja anáÜ^ 

se se faz a partir dos resultados obtidos na análise da estrutura. 

Assim, a dialética materialista se determina como um 

todo genético-estrutural: além de dar conta da estrutura de um sist^ 
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ma, impõe-se, ainda, a exigência de dar conta dos elementos de seu 

devir, não apenas no sentido de determinar os pressupostos históricos 

da constituição de um "todo vivo e concreto já dado", mas, também, 

dos pressupostos de sua dissolução. É o que Marx faz ao redigir O ca 

pitai, e que procuraremos demonstrar no próximo capítulo, através da 

análise da 6a. seção do Livro III daquela obra. 
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NOTAS 

1) Cf. STALIN, Joseph. Mdterialismo dialético e materialismo histó- 

rico. Belo Horizonte, Global, 1978 . p. 13, onde observa;"ao 

definir o seu método dialético, Marx e Engels se referem ha- 

bitualmente a Hegel, como o filósofo que enunciou as caracte 

rísticas fundamentais da dialética. Contudo, isto não signi- 

fica que a dialética de Marx e Engels seja idêntica â de He- 

gel, pois Marx eEngels sô tomaram da dialética de Hegel o 

seu 'núcleo racionalrejeitaram dela a sua parte idealista 

e desenvolveram a dialética, imprimindo-lhe um carater cien- 

tífico moderno". 

2) Cf. ENGELS, Friedrich. La contribución a Ia critica de Ia eco- 

nomia política de Carlos Marx. In: — INSTITUTO DE MARXIS- 

MO-LENINISMO, Moscou, ed. Obras escogidas de Marx y Engels, 

Madrid, Fundamentos, 1975. v.l, p.383-4, onde observa; "Aqui 

se planteaba, por tanto, otro problema que, de suyo, no te- 

nia nada que ver con la Economia politica. Con quê método ha 

bia de tratarse Ia ciência? De im lado estaba Ia dialêctica 

hegeliana, bajo Ia forma completamente abstracta, 'especula- 

tiva', en que Ia dejara Hegel; de otro lado, el método ordi' 

nario, que volvia a estar de moda, el método, en su esencia 

metafísico, wolffiano, y dei que se Servian taitibiên los eco- 

nomistas burgueses para escribir sus gordos e incoherentes li 

bros. Este último método habia sido tan destruído teôricamen 

te por Kant, y sobre todo por Hegel, que sôlo Ia inércia y 

Ia ausência de otro método sencillo podian explicar que aún 

perdurase prãcticamente. Por outra parte, el método hegelia- 
■t 

no era de todo punto inservible en su forma actual. Era un me 

todo esencialmente idealista, y aqui se trataba de desarrol" 

lar una concepciôn dei mundo mâs materialista que todas laS 

anteriores. Aquel método arrancaba dei pensar puro, y aqui 

habia que partir de los hechos más tenaces. (...) Y no obs- 

tante, este método era, entre todo el material lógico exis 

tente, Io único que podia ser utilizado. No habia sido criti 

cado, no habia sido superado por nadie; ninguno de los adveí 

sarios dei gran dialéctico habia podido abrir una brecha ©n 

su airoso edifício; habia caído en el olvido, porque Ia es^ 

cuela hegeliana no supo quê hacer con êl. Lo primero era, 
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pues, someter a una critica a fondo el método hegeliano. 

(••.) Marx era y es el único que podia entregarse a Ia labor 

de sacar de Ia lógica hegeliana Ia medula que encierra los 

verdaderos descubrimientos de Hegel en este campo, y de res 

taurar el método dialéctioo. despojado de su ropaje idealista, 

en Ia sencilla desnudez en que aparece como Ia única forma 

exacta dei desarrollo dei pensamiento. El haber elaborado el 

método en que descansa Ia critica de Ia Economia política por 

Marx es, a nuestro juicio, un resultado que apenas desmerece 

en importância de Ia concepciõn materialista fundamental". 

(Os grifos são do autor). 

3) Cf. MARX, Karl. Postfacio a Ia segunda ediciõn alemana. In: — 

El oapital. 2 .Qô., México, Fondo de Cultura Econômica, 1973. 

v.l, p.24, onde observa: "El hecho de que Ia dialéctica su- 

fra en manos de Hegel una mistificaciõn, no obsta para que 

este filosofo fuese el primero que supo exponer de um modo 

amplio y consciente sus formas generales de movimiento. Lo 

que ocurre es que Ia dialéctica aparece en él invertida ,pues 

ta de cabeza. No hay más que darle Ia vuelta, mejor dicho po- 

nerla de pie, y en seguida se descubre bajo Ia corteza mís- 

tica Ia semi11a racional". 

4) Cf. ENGELS, Friedrich. Prefacio. In: — El anti-Duhring. 4.ed. 

Buenos Aires, Claridad, 1972. p.l3, onde observa: "Ante to- 

do, conviene puntualizar que no tratamos de defender, ni mu- 

cho menos, el punto de vista de que parte Hegel, según el 

cual el espíritu, el pensamiento, Ia idea, es lo original, y 

el mundo real simple reflejo de ello. Este punto de vista ya 

fue abandonado por Feuerbach. Hoy todos estamos contestes en 

que toda ciência, sea natural o histórica, tiene que partir 

de los heohos dados y, por lo tanto, tratãndose de ciências 

naturales, de Ias diversas formas objetivas y dinâmicas de 

Ia materia; en que, por consiguiente, en Ias ciências natu- 

rales teóricas. Ias concatenaciones no deven construirse e 

imponerse a los hechos, sino descubrirse en éstos y, una vez 

descubiertas/ demostrarse empiricamente, hasta donde sea 

posible". (O grifo é do autor). 

Cf. ENGELS, Friedrich. Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia 

clássica alemã. In: — MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. Tex- 

^08 filosóficos. 3. ed. Lisboa, Presença, 1974. p.82-4, onde 



observa: "Em Hegel, a dialéctica ê o auto-desenvolvimento do 

conceito. (...) Em Hegel, como vemos, a evolução dialéctica 

que se revela na natureza e na história, (...) não passa de 

um estereotipo do auto-movimento do conceito, (...) .Era esta 

inversão ideológica que cumpria eliminar. Nos,regressámos ãs 

posições materialistas e voltámos a ver, nos conceitos do 

nosso cérebro, as imagens dos objectos reais, ao invés de 

considerar estes como imagens desta ou daquela fase do con - 

ceito absoluto. Assim, a dialéctica ficava reduzida ã cién " 

cia das leis gerais do movimento,tanto o do mimdo exterior 

como o do pensamento humano: duas série de leis idênticas,no 

que respeita à essência, mas diferentes quanto ã expressão, 

(...) . Mas, deste modo, a própria dialéctica do conceito con 

vertia-se simplesmente no reflexo consciente do movimento 

dialéctico do mundo real, o que eqiiivalia a pôr a dialéctica 

hegeliana de cabeça para baixo, pondo-a de pé. (...) Deste wç 

do, tornávamos a erguer o lado revolucionário da filosofia he 

geliana e, ao mesmo tenpo, a limpá-la da crosta de idealismo 

que, em Hegel, iiipedia a sua aplicação conseqüente". 

ENGELS, Friedrich. Do socialismo utoyiao ao socialismo aie'^ 

ti fico. 2 ed. Lisboa, Estampa, 1974 . p.69-71, onde observa: 

"Ao contrário, para a dialéctica, que apreende as coisas e 

os seus reflexos conceptuais essencialmente nas suas cone- 

xões, no seu encadeamento, na sua dinâmica, no seu nascimen- 

to e morte, os fenômenos acima mencionados não são mais do 

que outras tantas confirmações do seu modo genuíno de proce- 

der. A natureza é a pedra de toque da dialéctica, e as ciên- 

cias modernas da natureza dão-nos para esta prova um conjun- 

to abundante de dados extraordinàmente enriquecido a cada dia 

que passa, provando assim que a natureza se move, em última 

análise, nos caminhos da dialéctica e não nos da metafísica, 

que a natureza não se move na eterna monotonia de um ciclo 

constantemente repetido, mas percorre uma história efecti 

va (...). A moderna filosofia alemã encontrou o seu apo- 

geu no sistema de Hegel, no qual, pela primeira vez   e é 

esse o seu grande mérito — se concebe todo o mundo da na- 

tureza, da história e do espírito como um processo, isto é/ 

em constante movimento,mudança, transformação e evolução,ten 

tando além disso, demonstrar o encadeamento interno desse 

movimento e dessa evolução . (...) Hegel era idealis- 

ta, isto é, em vez de considerar as idéias do seu espiri 
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to como reflexos mais ou menos abstractos dos cbjectcs e fenó 

menos da realidade, considerava, ao contrário, os objectos 

e o seu desenvolvimento como simples cópias realizadas da 

"Idéia" existente, não se sabe como, antes de existir o mun- 

do. Assim, tudo estava posto de cabeça para baixo e o encadea 

mento real do mundo apresentava-se inteiramente ãs avessas". 

7) Cf. ENGELS, Friedrich . Dialeotioa da natureza. Lisboa, Presen- 

ça, 1974. p.49-50, onde observa: "É portanto da história da 

natureza e da história das sociedades humanas que são abstr^ 

das as leis da dialéctica. Elas não são senão as leis mais 

gerais destas duas fases do desenvolvimento histórico assim 

como do próprio pensamento. Reduzem-se essencialmente ãs três 

leis seguintes: 

- a lei da passagem da quantidade à qualidade e inversamen 

te; 

- a lei da interpenetração dos contrários; 

- a lei da negação da negação. 

Todas três são desenvolvidas por Hegel, à sua maneira idea- 

lista, como puras leis do pensamento : a primeira, na primei- 

ra parte da lógica, na doutrina do Ser; a segunda ocupa toda 

a segunda parte, de longe a mais importante, da LÓgiaa, a 

doutrina da Essência; finalmente a terceira figura como lei 

fundamental para a edificação de todo o sistema. O erro con- 

siste em que estas leis são impostas de cima à natureza e ã 

história como leis do pensamento, em vez de serem deduzidas 

a partir da natureza e da história. Daqui resulta toda uma 

construção forçada capaz de nos pôr os cabelos em pé: quer 

queira quer não, o mundo tem de conformar-se a um sistema ló 

gico, o qual não é mais que o produto de um certo estádio 

de desenvolvimento do pensamento humano. Se invertermos a coi 

.sa, tudo adquire uma grande simplicidade, e as leis dialéc- 

ticas que na filosofia idealista surgem como muito mistério 

sas, tornam-se simples e claras como o dia".(Os grifos são 

do autor). 
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8) Cf. ENGELS, Friedrich. El anti-Duhving. p.l50, onde observa; 

"He aqui otro ejemplo. La filosofia antigua fue un materia 

lismo inmediato y espontâneo y, como tal, era incapaz de sa- 

car en claro Ias relaciones dei pensamiento y Ia materia; pe 

ro Ia necesidad de darse cuenta de Ias relaciones dio origen 

a Ia doctrina dei alma separable del cuerpo, despues a Ia 

afirmación de Ia inmortalidad de esa alma y, por último, ai 

movimiento. El antiguo materialismo fue negado, pues, por ei 

idealismo. Mas en el curso dei desarrollo ulterior de Ia fi- 

losofia, el idealismo también se hizo insostenible y fue ne- 

gado por el materialismo moderno. Este último, que es Ia ne- 

gación de Ia negación, no es Ia simple restauración dei anti 

guo materialismo, sino que a los fundamentos durables de 

aquél aúna todo el pensamiento de Ia filosofia y de Ias cien 

cias de Ia naturaleza, en el curso de Ia evoluciôn de doS 

mil anos y el producto de esa misma larga história. Ademãs; 

ya no es tampoco una filosofia como tal, sino una simple ijl 

tuiciõn dei mundo que debe probarse y realizarse, no en una 

ciência de Ias ciências que tiene una exLstencLa aislada, sino 

Ias diversas ciências positivas. Aqui, pues. Ia filosofia eS 

aufgehoben^ es decir, 'conservada y superada a Ia vez', supe 

rada en cuanto a Ia forma, conservada en cuanto al contenido 

(As aspas e o grifo são do autor). 

9) Cf. ENGELS, Friedrich. El anti-Duhring. p.l41. 

10) Cf. BOBEIO, Norberto. La dialéctica en Marx. In: — ABBAGNANO/ 

Nicola et alii. La evoluoión de Ia dialéotioa. Barcelona/ 

Martinez Roca, 1971. cap.7, p.265. 

11) Cf. BOBBIO, Norberto. op. cit.,p.266. 

12) Id., ibid., p.266. 

13) Cf. MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. La ideologia alemana. 4.ed. 

Buenos Aires, Pueblos Unidos, 197 3. p.26-7, onde observam; 

"Totalmente al contrario de Io que ocurre en Ia filosofia al^ 

mana, que desciende dei cielo sobre Ia tierra, aqui se asei" 

ende de Ia tierra al cielo. Es decir, no se parte de Io 

los hombres dicen, se representan o se imaginan, ni tampoc^ 



del hombre predicado, pensado, representado o imaginado, pa- 

ra llegar, arrancando de aqui, al hombre de carne y hueso;se 

parte dei hombre que realmente actüa y, arrancando de su pro 

ceso de vida real, se expone también el desarrollo de los 

reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vi- 

da. (...) No es Ia conciencia Ia que determina Ia vida, sino 

Ia vida Ia que determina Ia conciencia. Desde el primer pun 

to de vista, se parte de Ia conciencia como dei individuo vi 

viente; desde el segundo punto de vista, que es el que cor - 

responde a Ia vida real, se parte dei mismo individuo real 

viviente y se considera Ia conciencia solamente como su con 

ciência. (...) Alli donde termina Ia especulación, en Ia vi- 

da real, comienza también Ia ciência real y positiva. Ia ex- 

posiciôn de Ia acciôn práctica, dei proceso práctico de de- 

sarrollo de los hombres". (O grifo é dos autores). 

Mais adiante (p.40) observam ainda: 

"ESta concepción de Ia historia consiste, pues, en exponer 

el proceso real de producción, partiendo para ello de Ia 

producciõn material de Ia vida inmediata, y en concebir Ia 

forma de intercâmbio correspondiente a este modo de produc - 

ciôn y engendrada por él, es decir. Ia sociedad civil en sus 

diferentes fases, como el fundanento de toda Ia historia, 

presentãndola en su acción en cuanto Estado y explicando en 

base a ella todos los diversos productos teóricos y formas de 

Ia conciencia. Ia religion, la filosofia, la moral, etc.,asi 

como estudiando a partir de esas premisas su proceso de na- 

cimiento, Io que, naturalmente, permitirá exponer Ias cosas 

en su totalidad (y también, por ello mismo, Ia acción reci - 

proca entre estos diversos aspectos)". 

Numa carta a Schweitzer (24/01/1865), Marx observa: 

"Para a crítica dos seus dois grossos volumes devo remetê-lo 

para a minha réplica. Nela mostrei, entre outras coisas,quão 

pouco ele penetrou nos segredos da dialéctica cientifica e, 

por outro lado, até que ponto ele partilha ainda das ilu- 

sões da filosofia 'especulativa': em vez de oonsidevav as 

categorias econômicas como expressões teóricas de relações 

históricas de produção que correspondem a um grau determina- 

do de desenvolvimento da produção material^ a sua imaginação 

transforma-as em idéias eternas, preexistindo a toda a reali 

dade e, deste modo, por um desvio, ele regressa ao ponto de 
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partida, o ponto de vista da economia burguesa". (MARX,Karl. 

Miséria da filosofia. Porto, Escorpião, 19 74 . p.172-3. (As 

aspas e os grifos são do autor) . 

15) Cf. MARX, Karl. Miséria da ... p.l72 e 176. (Os grifos são do 

autor). 

16) Cf. I-IARX, Karl & ENGELS, Friedrich. Carta de Marx a Engels de 

01/02/1858. In; — Correspondência. Buenos Aires, Cartago, 

1973. p.93. 

17) Cf. — Carta de Marx a Engels de 14/01/1858. In; — Correspondeu 

aia.p.91. (os grifos são do autor). 

18) Cf. Carta de Marx a Engels de 22/06/1867, onde Marx observa; "Tam 

bién encontrarãs, por Ia conclusion de mi capítulo III, en que 

se toca Ia transformaciõn dei maestro artesano en in capitalis- 

ta — de resultas de câmbios puramente Quantitativos —, que 

en el texto menciono Ia ley que descobriõ Hegel, Ia de los 

aarrhios puramente Quantitativos que se vuelven oambios Qualitativos, 

como válida por igual en Ia historia y en Ias ciências natura 

les". (MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. Carta de Marx a Engels 

de 22/06/1867. In; — Correspondência. p.l87 - os grifos são 

do autor) . 

19) Cf. MARX, Karl. El capital, 2.ed. México, FCE, 1973. v.l, p.649. 

(Os grifos são autor). 

Na tradução de Wenceslao Roces, que referimos na presente nota, 

temos: "Pero Ia producciôn capitalista engendra, con la fuerza ine 

xorable de un proceso natural, su primera negaciõn" (p.649). Evi- 

dentemente, a expressão "primera negaciõn" é equivocada, conside 

rando que na frase anterior Marx sustenta exatamente que "el sis- 

tema de apropiaciôn capitalista que brota dei régimen capitalista 

de producciôn (...) es Ia primera negaciõn de Ia propiedad priv^ 

da individual, basada en el propio trabajo" (p.6 49), e que na fra 

se seguinte identifica aquela suposta "primera negaciõn" com a 

"negaciõn de Ia negaciõn". Tratar-se, portanto, de uma "contradição nos tentos". 

Dai termos substituído a expressão "primera negaciõn" por "própria 

negação", em conformidade com a edição francesa, revista por Marx, 

onde temos: "Mais Ia production capitaliste engendre elle-mâne sa 

propre negation avec Ia fatalitê qui preside aux metamorphoses de 

Ia nature" (Cf. MARX, Karl. Le capital. Paris, Editions Sociales, 

1977. v.l, p.557). 
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20) Cf. MARX, Karl. Introdução à crítica da economia política. In: — 

Manusoritos eoonomiao-filosóficos e outros textos escolhidos. 

são Paulo, Abril, 1974. p.ll5, onde observa: "A produção, en- 

quanto é imediatamente idêntica ao consumo, o consumo, enquan 

to coincide imediatamente com a produção, chamam de consumo 

produtivo. Esta identidade de produção e consumo nos leva à 

proposição de Espinosa: determinatio est negatio". (Os grifos 

são do autor). 

21) Cf. MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. Carta de Marx a Engels de 

01/02/1858. In: — Correspondência, p.93. 

22) Cf. — Carta de Marx a Engels de 14/01/1858. In: — Correspondên- 

cia. p.91. (os grifos são do autor). 

23) Cf. ENGELS, Friedrich. La contribuciôn... . v.l, p.383-4. (O gri- 

fo é do autor). 

24) Cf. DAL PRÂ, Mario. La dialéctica en Marx. Barcelona, Martinez 

Roca, 1971. p.335. 

25) Cf. MARX, Karl. Post fado... ^ p.23, onde observa: "Claro está 

que el método de exposiciôn debe distinguirse formalmente dei 

método de investigaciõn. La investigaciôn ha de tender a asi- 

milarse en detalle Ia materia investigada, a analizar sus di- 

versas formas de desarrollo y a descubrir sus nexos internos. 

Solo despuês de coronada esta labor, puede el investigador pro 

ceder a exponer adecuadamente el movimiento real". 

26) Cf. MARX, Karl. Introdução... p.109-10. 

27) Id., ibid.,p.110. 

28) Id., ibid.,p.110. 

29) Id., ibid.,p.113. 

30) Id., ibid.,p.110. 

31) Id., ibid.,p.110-11. 

32) Id., ibid., p.m. 

33) Ver a este respeito DAL PRA, Mario, op .cit .|P. 349-50. A nosso ver, 

a análise procedida pelo citado autor a propósito do papel e do 

estatuto da abstração "produção era geral" seria fundaraentalmente 
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correta. No entanto, o mesmo não se pode dizer se se tem em vis- 

ta a abstração "trabalho em geral", cujo estatuto seria diverso, 

conforme procuraremos demonstrar a seguir. 

34) Cf. MARX, Karl. Introdução... p.ll3. 

35) Cf. DAL PRR., Mario. La dialêotioa en Mavx. Barcelona, Martinez Ro 

ca, 1971. p.352-4. 

36) Cf. MARX, Karl. Introdução... p.llO. 

37) Cf. DAL PRA, Mario. op. cit. p.344 . 

38) Cf. MARX, Karl. Introdução... p.lll. 

39) Cf. DAL PrA, Mario. op. cit., p.356 . (As aspas são do autor). 

40) Ver a este respeito DAL PrA, Mario, op • cit. p.352-6. 

41) Cf. MARX, Karl. Introdução... p.125-6. 

42) Id., ibid., p.113-4. 

43) Id., ibid., p.121-2. 

44) Id., ibid., p.122. 

45) Id., ibid., p.123. 

46) Id., ibid., p.123. 

47) Id., ibid., p.123. 

48) Id., ibid., p.123. 

49) Id., ibid., p.123. 

50) Cf. ENGELS, Friedrich. La aontrihuoion... p.384-5. (0 grifo é 

do autor). 

51) Id., ibid., p. 385 . (Os grifos são do autor). 

52) Id., ibid., p.385. (0 grifo é do autor). 

53) Id., ibid., p.385. 

54) Cf. MARX, Karl. Introdução... p.123. 
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Id., ibid., p.123. 

Id ., ibid., p.123. 

Id ., ibid., p.124. 

Cf. ENGELS, Friedrich. La oontvibuoion... p.385. 

Cf. MARX, Karl. Introdução.... p.124. 

Id., ibid., p.124. 

Id., ibid., p.124. 

Id., ibid., p.125-6. 

Id., ibid., p.126. 

Id., ibid ., p.126 . 

Id., ibid., p.127. 

Id., ibid., p.127-8. 

Id., ibid., p.128. 

Apud GIANNOTTI, J.A. Origens da dialetioa do trabalho. São Pau- 

lo, DIFEL, 1966 . p.194. (Os grifos são do autor). 
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4 - DA TEORIA DO VALOR A TEORIA MARXISTA DA RENDA FUNDIARIA 

4.1 - Valor, preço de produção e renda capitalista da terra 

Antes de enfrentarmos a teoria da renda ela mesma, fare 

TIOS uma breve digressão sobre alguns problemas que se destacam na li- 

teratura marxista e que, em alguma medida, permitem-nos dar conta das 

juestões de fundo relacionadas com a citada teoria, notadamente as que 

iizem respeito à relação entre as categorias valor, preço de produção 

í renda fundiária. 

Inicialmente, cumpre-nos observar que uma eventual aná- 

-ise metodológica da renda da terra encerra graves dificuldades, não 

ipenas porque a literatura existente sobre o assunto é pobre ou escas 

;a, mas, sobretudo, porque a aludida teoria não se submeteu em O oap;£ 

■ai a um tratamento metódico e sistemático exaustivo, ficando em aber 

:o uma série de problemas, de sorte que coube a Engels a tarefa de, 

i partir dos manuscritos deixados por Marx, organizar sua apresenta - 

ião, preenchendo lacunas e, mesmo, corrigindo dados, como, de resto, 

ibserva no Pvefaaio ao Livro III de O capital, e em algumas notas à 

a. seção daquela obra ^ 

Além dessas dificuldades, externas ã teoria, apresentam 

se outras, internas, que atravessam todo o Livro III de O aapital 

o se sabe, a teoria da renda supõe, de um lado, a transformação da 

ais-valia em lucro médio e, de outro, a conversão do valor em preço 

e produção, pois, sem ambas as metamorfoses, não se pode conceber a 

onstituição de um excedente sobre o lucro médio que, no contexto das 

elações capitalistas de produção, se converterá em renda da terra. E 

precisamente aqui que se concentra boa parte das "aporias", pois, 

egundo alguns autores, essas metamorfoses não se consumariam, de sor 

e que as oscilações do preço comercial não se dariam em conformidade 

om eventuais mudanças no tempo de trabalho socialmente necessário ccn 

ido nas mercadorias, senão em função da relação entre a oferta e a 

rocura, tendo por centro de gravidade não o valor, mas o preço de 

rodução. Ora, sendo assim, o preço comercial se determinaria para 

lém da lei do valor, de modo que esta se definiria como uma teoria 

riipotética" que se aplicaria a "constructos abstratos" e não a "obje 

Ds reais". Nessas condições, dada a disjunção entre "valor" e "preço 
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de produção", não se poderia viabilizar o projeto de Marx de fazer da 

categoria "valor" a chave da "renda da terra". Finalmente, Marx te- 

ria desenvolvido duas teorias "contraditórias"; no Livro I, a teoria 

do valor; no Livro III-, a teoria do preço de produção — de resto, re 

guiadas por categorias diferentes, a primeira pela "mais-valia" e a 
2 

última pelo "lucro" 

A nosso ver, essas "aporias" poderiam ser dissolvidas, 

tomando-se por base não apenas as primeiras seções do Livro III, mas, 

também, o famoso Prefãaio ao 39 volume de O capital, onde Engels pro 

cura demonstrar a tese de que a teoria do valor é a chave do lucro 

médio e, portanto, do preço de produção, de modo que, a despeito das 

flutuações conjunturais e cíclicas dos preços das mercadorias, essas 
3 

oscilações se dariam em conformidade com a lei do valor . Nessas con 

dições, apesar dos "desvios conjunturais" observados nas relações de 

troca de mercadorias isoladas, a substância valor seria válida para 

o conjunto da sociedade e, como tal, seria a base objetiva a balizar 

o preço de produção e comercial das mercadorias. Assim, o problema 

da conversão da mais-valia em lucro médio, de um lado, e a questão da 

transformação do sobrelucro em renda da terra, de outro,poderiam ser 

colocados de forma mais conseqüente, tendo em vista o espírito e a 
4 

letra dos textos de Marx . Ê o que tentaremos fazer a seguir. 

Segundo Marx, o valor de troca das mercadorias seria re 

guiado pela quantidade de trabalho socialmente necessária à sua pro- 

dução e, como tal, variaria em razão direta dessa grandeza.Ademais, 

a produção de mercadorias exigiria a inversão de uma determinada gran 

deza de capitais em meios de produção (capital constante) e em força 

de trabalho (capital variável). Nessas condições, se a composição or 

gânica e a rotação do capital fossem iguais para todas as empresas e 

ramos de produção, o preço das mercadorias seria regulado pelas res- 

pectivas quantidades de trabalho necessárias para produzi-las, de sor 

te que as mercadorias seriam vendidas pelo seu valor e a taxa de mais- 

valia e de lucro seriam iguais para todas as empresas e esferas de 

produção. Entretanto, nas condições do capitalismo da livre-concor- 

rência, essa "homogeneidade" não se verifica na prática, pois, tan- 

to a composição orgânica, como a rotação do capital se dão de forma 

(diferenciada para diferentes empresas e ramos de produção, aos quais 

correspondem taxas de mais-valia e de lucro também diferenciadas. 

Dal a possibilidade de fugas de capitais de um ramo de produção pa 

ra outro, em busca de investimentos mais "produtivos", o que traz 
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sérios desequilíbrios, alguns setores apresentando superprodução,ou 

tros, uma quantidade de produtos aquém das necessidades de mercadoy 

que se expressam em "crises" restauradoras do "equilíbrio" e da 

"harmonia" ^. 

Em conseqüência da diversa composição orgânica dos capi 

tais investidos em diferentes ramos de produção e do seu diverso 

ritmo de rotação, capitais de mesma grandeza se apropriam de taxas 

diferenciadas de mais-valia. Entretanto, através da concorrência,im 

põe-se um processo de compensação e de distribuição da mais-valia so 

ciai, de tal forma que constitui-se uma taxa geral de lucro, que é 

a média de todas elas. Nessas condições, os capitais de diversas es 

feras de produção, em conformidade com sua composição orgânica, ex- 

traem uma parte alíquota da mais-valia global, de modo que verifica 

-se um processo de compensação da mais-valia à base da composição or 

gânica média e do lucro médio, e a venda das mercadorias passa a 

ser regulada pelo preço de produção (preço de custo+lucro médio) e 

não pelo valor. 

Portanto, as empresas de composição orgânica mais eleva 

da ou de ritmo de rotação menos intenso do que a média, não pode- 

riam vender as mercadorias por seu valor, senão que lhes cumpre re- 

nunciar a uma parte do mesmo g vender as mercadorias pelo preço de 

produção regulado pelo mercado. Ao contrário, nas empresas de compo 

sição orgânica menos elevada ou de rotação mais intensa, as mercado 

rias poderiam ser vendidas acima de seu preço de produção. Nessas 

condições, a lei do valor se aplicaria, tão-somente, ao caso hipoté 

tico de igual composição orgânica, onde o valor coincide com o pre- 

ço de produção. Ê o caso das empresas que representam a composição 

média e que regulam, consequentemente, o mercado. Nos casos de rtaior 

ou menor coitposição orgânica em relação â média, ao contrário, os 

preços de produção representariam não o valor, senão um "desvio" em 

relação a este ^ . 

Assim, abstraindo-se do fator rotação, se a composição 

orgânica média do capital é igual a 80c + 20v e a taxa de mais-va- 

lia igual a 100%, a taxa média de lucro para um capital de 100 se- 

ria igual a 20%, de sorte que, qualquer que seja o preço de custo 

das mercadorias produzidas por um capital de 100, o preço de produ- 

ção delas será igual ao preço de custo + 20%. Portanto, somente nos 
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ramos da produção em que a composição orgânica for de 80c + 20v, o 

preço de produção coincide com o valor. Evidentemente, nos ramos de 

produção onde a coiiposição ê maior ou menor do que a média; o preço 

de produção não coincide com o valor: no primeiro caso (90c+10v), o 

preço é superior ao valor; no último (70c + 30v) , esse preço é infe 

rior ao valor . O preço assim nivelado, que distribui a mais-valia 

social ã base da composição orgânica media e do lucro médio, é o 

centro de gravidade em torno do qual giram as oscilações do preço 

comercial das mercadorias produzidas em diferentes esferas de produ 

ção. 

Portanto, segundo Marx, através da concorrência, verif_i 

ca-se um processo de compensação e de distribuição da mais-valia so 

ciai â base do lucro médio, de tal forma que o valor se reduz ao pre 

ço de produção. Nessas condições, o "preço de custo" de uma mercado 

ria refere-se à quantidade do trabalho pago (capital circulante +des 

gaste do capital fixo) nela contido; o valor, à totalidade do traba 

lho socialmente necessário que ela encerra, pago e não pago; o pre- 

ço de produção, ã soma de trabalho pago, acrescida de uma determina 

da quantidade de trabalho não pago, segundo cada ramo de produção,e 
g 

independentemente dele 

Entretanto, o processo não se esgota nessas determina- 

ções: como, através da concorrência, a composição orgânica do capi- 

tal se nivela nos diferentes ramos de produção, a mais-valia produ- 

zida é distribuída não mais em proporção à mais-valia obtida em ca- 

da ramo particular de produção, senão eiri relação â composição média 

do capital social. Nessas condições, todos os capitais tendem a rea 

lizar o lucro médio e, consequentemente, o preço de produção, ins- 

taurando-se, assim, o princípio regulador da economia capitalista 

segundo o qual "a capitais de igual grandeza igual massa e taxa de 
9 

lucro 

Assim, o problema da conversão da mais-valia em lucro 

e do valor em preço de produção fica, portanto, resolvido, posto que 

sua chave estaria na concorrência que sobredeterminaria o processo 

de compensação e de distribuição da mais-valia social â base da com 

posição orgânica média: como a composição orgânica do capital não é 

igual para as diferentes empresas e esferas de produção, impõe-se, 

pela concorrência, um processo de nivelação, de sorte que as merca 

dorias são vendidas não pelo valor, senão pelo preço de produção, 

por outro lado, segundo Marx, nessas condições, as mercadorias não 
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se trocam simplesmente como tais mercadorias, mas como produtos de 

capitais que reclamam uma participação proporcional â sua grandeza 

na massa total da mais-valia social . E mais: segundo a teoria do 

valor, o centro de gravidade em torno do qual giram as oscilações 

dos preços das mercadorias e a partir do qual se compensam suas 

flutuações cíclicas é a substância valor. Finalmente, para a mas- 

sa das mercadorias produzidas nas diferentes esferas de produção, 

deve-se observar o princípio segundo o qual a totalidade das merca 

dorias deve conter o tempo de trabalho socialmente necessário â 

sua produção e que o valor dessa massa deve corresponder ao preço 

de produção. E o que, de resto, se verifica no exemplo anteriormen 

te analisado: no caso, os hipotéticos três ramos de produção, aos 

quais chamaremos de a, be c, operavam com capitais de igual gran 

deza (10 0) respectivamente à base de uma composição orgânica de 

90c + lOv, 80c + 20v e 70c + 30v e de uma taxa de mais-valia de 

100%. Nessas condições, o valor das mercadorias de a é igual a 110 

(100 + 10), de b a 120 (100 +20) e de c a 130 (100 + 30), de sor- 

te que a taxa de lucro para a, b e c é respectivamente 10%, 20% e 

30% e o valor da massa das mercadorias produzidas pelos três ramos 

de produção perfaz um total de 360 . (110 + 120 + 130) . Compensando 

a, b e c temos a seguinte composição orgânica média de capital e 

a seguinte taxa de lucro: 80c (240/3), 20v (60/3) e 20% (60/3).Dai 

se infere: a) que b representa a composição orgânica média (80c + 

+ 20v) e que em b o lucro individual coincide com o lucro médio, e 

o valor com o preço de produção, a saber, respectivamente, 20% e 

120; b) que a composição orgânica de a (90c + lOv) é mais elevada 

do que a média (80c + 20v) e que em a o lucro individual (10%) é 

inferior ao lucro médio (20%) e o valor (110) é inferior ao preço 

de produção (120); c) que a composição orgânica de c (70c + 30v) ê 

menos elevada do que a média (80c + 20v) e que em c o valor (130) é 

superior ao preço de produção (120) e o lucro individual (30%) su- 

perior ao lucro médio (20%) ; d) e que, do ponto de vista da massa 

das mercadorias produzidas, o valor (110 + 120 + 130 = 360) coinci 

de com o preço de produção (120 + 120 + 120 = 360). Portanto, con- 

forme acabamos de demonstrar, se, do ponto de vista da mercadoria 

isolada, a coincidência entre valor e preço de produção é fortuita, 

do ponto de vista do conjunto das mercadorias produzidas,o valor 

coincide, necessariamente, com o preço de produção. 

Ademais, segundo Marx, ^sô em condições excepcionais é 

que as mercadorias produzidas nas condições médias de sua esfera de 
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produção não regulam o preço comercial, o que depende# sobretudo,da 

quantidade relativa das mercadorias produzidas nas condições mé- 

dias, piores ou melhores, de sorte que a que predominar determina- 

ra o preço comercial. Ainda; apesar de a oferta não coincidir com 

a demanda em nenhum cáso concreto isolado, ao longo do tempo veri- 

ficar-se-ia ura processo de compensação, de modo que os desvios num 

sentido provocam desvios em sentido contrário (se a oferta i supe- 

rior ã demanda, tende-se a rebaixar o preço, diminuindo a produ- 

ção, o que provocará exatamente um efeito contrário). Nessas con- 

dições, tendo em vista o papel regulador das condições médias e a 

relação entre a oferta e a demanda, teríamos as seguintes conse - 

quências; a) se a demanda coincide com a oferta, o preço comercial 

coincide com o valor das mercadorias produzidas nas condições mé- 

dias e é regulado por este; b) se a demanda é superior â oferta,o 

preço comercial será regulado pelas mercadorias produzidas nas con 

dições inferiores â média; c) se a oferta é superior à demanda, o 

preço comercial será regulado pelas mercadorias-produzidas em con- 

dições superiores à média . 

Finalmente, segundo Marx, se as mercadorias se vendes- 

sem por seus valores, existiriam, jiortanto, taxas diferenciadas de 

lucro, dependendo da distinta composição orgânica do capital invés 

tido. Com isso, os capitais se retirariam das esferas de produção 

em que a taxa de lucro fosse mais baixa, e se lançariam em outras 

onde a taxa fosse mais elevada. Esse movimento, mediatizado pela 

concorrência, determinaria uma relação entre a oferta e a demanda, 

de forma a compensar as distintas taxas de lucro, nivelando-as, à 

base do lucro médio. E mais: o nivelamento se processará tão mais 

rapidamente: a) quanto mais facilmente o capital possa se transfe- 

rir de um ramo de produção para outro e b) quanto mais rapidamente 

o capital possa deslocar a força de trabalho de uma esfera de pro- 

dução para outra. Dal o interesse de cada capitalista, em particu- 

lar, na exploração da classe trabalhadora, em conjunto, e no grau 

dessa exploração, pois a taxa média de lucro depende do grau de 

exploração do trabalho total pelo capital total . 

Assim,na medida em que é regalado pelo preço de produ- 

ção e, portanto, pelo lucro médio, o preço comercial das mercado - 

rias encerra, virtualmente, a possibilidade de auferir sobrelucros 

da parte dos capitalistas individuais que laboram em condições su 

periores â média. Isso se verifica, sobretudo, nas condições de 
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inovações técnicas, de melhor organização do processo de trabalho, 

da eliminação dos chamados "faux frais" de produção, etc. No en- 

tanto, os sobrelucros podem provir, ademais, do fato de que certas 

esferas de produção se achem em condições de subtrair-se do proce^ 

so de transformação do valor em preço de produção e, portanto, da 

mais-valia em lucro médio. É o que se verifica na agricultura ca- 

pitalista, onde parte do excedente se subtrai do processo de com- 

pensação e de distribuição da mais-valia social ã base do lucro 

médio, e se converte em renda da terra . 

Resumindo: nas condições do capitalismo da livre—concor 

rência, a lei do valor regularia o preço comercial das mercadorias, 

de sorte que, em última análise, para o conjunto das mercadorias pro 

duzidas, o valor oDincidiria com o preço de produção e a mais-valia 

com o lucro. Portanto, a teoria do valor seria a chave não apenas 

do problema da transformação da mais-valia em lucro, como, também, 

da constituição de um excedente de mais-valia sobre o lucro médio 

e de sua conversão em renda da terra. 

Essas observações trazem conseqüências decisivas: a 

relação entre o valor e o preço de produção, não é da mesma ordem 

da relaçao entre a lei da gravidade e a resistência do ar, de mo- 

do que os "desvios da lei do. valor não significam que a mesma se- 

j^ia, um simples constructo que se aplicaria a "objetos teóricos" 

e não a "objetos reais", de resto, regulados pelo preço de produ- 

ção . Longe de se determinar como algo hipotético ou convencio- 

nal no contexto de definições ou de hipóteses "ad hoc", o valor 

seria, a um tempo, uma substancia e uma relação, de tal forma que 

o "universal" valor não se realizaria senão numa multiplicidade de 

valores de uso singulares, sob a forma de preços de produção. Nes- 

sas condições, não haveria contradição" alguma entre os livros I 

e III de O aa-pital, conforme observa Engels no famoso Prefãoio : 

além de pressuposto histórico do preço de produção, de sorte que a 

lei do valor "strictu sensu regularia as economias mercantis sim- 

ples, e o preço de produção, o capitalismo nas condições da livre- 

concorrência, a categoria valor desempenharia, também, o papel de 

pressuposto estrutural do preço de produção, já que essa categoria 

não apenas "realiza aquela, como, também, do ponto de vista do 

conjunto do sistema capitalista, e nas condições da composição or- 

gânica média de capital, o preço de produção coincide necessária - 

mente com o valor. Portanto, trata-se de categorias que se fundam 

e se realizam "in re". 
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Finalmente, longe de pressupor a "concorrência perfei- 

ta", isto é, a possibilidade ilimitada de os capitais se transferi 

rem livremente de um ramo de produção para outro, etc.,como na in- 

dústria e no comércio", a lei do valor poderia ser estendida a esfe- 

ras de produção onde o fluxo de capitais encontra "barreiras" per- 

manentes, como na agricultura, onde a terra, dada sua penúria rela 

tiva, se apresenta como um objeto limitado, diferenciado e monopo- 

lizãvel, o que traz sérias conseqüências para sua realização, para 

a constituição do sobrelucro e a sua conversão em renda da terra.E 

o que Marx procura demonstrar na 6a. seção do Livro III de O capi- 

tal. 

4.2 - Sobre a teoria marxista da renda da terra e a herança ricar- 

diana 

Nas análises existentes sobre a teoria marxista da ren 

da da terra é muito comum se destacar a importância da herança ri- 

cardiana, de sorte que tudo se passa como se a relação entre Marx 

e Ricardo fosse de simples continuidade: Marx teria.elaborado uma 

espécie de síntese da teoria ricardiana da renda e, a rigor, não 

teria acrescentado à citada teoria e aos clássicos nada que mere- 

cesse algum destaque especial. Isso seria evidente, sobretudo, no 

contexto da renda diferencial . Entretanto, existem divergênci- 

as profundas entre Marx e Ricardo no plano da teoria, que apare- 

cem seja em O capital, nas Teorias sobre a mais-valia e, mesmo,nas 

correspondências entre Marx e Engels. Ê o que tentaremos demons - 

trar a seguir, tendo em vista explicitar as coordenadas gerais da 

teoria marxista da renda da terra. 

Como se sabe, um dos pressupostos mais polêmicos da 

teoria ricardiana da renda é a tese da fertilidade decrescente do 

solo. A partir dessa tese Ricardo procura demonstrar a tendência do 

aumento da renda diferencial. Isso, porque as inversões adicionais 

de capitais se dariam em terras de qualidade cada vez pior, o que 

encareceria o preço de produção regulador dos produtos agrícolas, 

já que as inversões de capital seriam acompanhadas, necessariamen- 

te, de uma quantidade de mercadorias cada vez menor. Portanto, da- 

da a esterilização progressiva do solo, teríamos o encarecimento 
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dos produtos agrícolas, de um lado, e o aumento da renda diferenci 

al, de outro. 

Encontramos aqui, ademais, os fundamentos da teoria 

malthusiana da superpopulação: dada a fertilidade decrescente do 

solo, a população cresceria numa progressão geométrica e os produ- 

tos agrícolas numa progressão aritmética. E, daí, o impasse: como 

alimentar uma população cada vez maior com uma quantidade de merca 

dorias agrícolas cada vez menor? 

Entretanto, Marx não aceita o pressuposto ricardiano da 

fertilidade decrescente, já que este não leva em conta um fator de 

cisivo: o desenvolvimento das forças produtivas pode compensar os 

efeitos da fertilidade decrescente. Conforme observa Lênin em "A 

questão agvávia e os arítiaos de Marx"^ tudo vai depender do esta- 

do da técnica. Se a .técnica avança (criação de novos sistemas de 

cultivo, invenção de novas máquinas agrícolas, inserção de novos 

fertilizantes, etc), compensam-se os efeitos da fertilidade de- 

crescente. Evidentemente, se permanece em estado estacionãrio, não 

há compensação, de sorte que se verifica uma quantidade menor de 

mercadorias para uma mesma grandeza de capitais. Portanto, tudo de 

pende do nível das forças produtivas. E mais; contra o malthusiani^ 

mo observa Lênin que a tese da fertilidade decrescente seria refu- 

tada pelo fato de que o progresso técnico permite à população ru- 

ral, em diminuição relativa e mesmo absoluta, produzir uma quanti- 

dade crescente de produtos agrícolas para uma quantidade também 
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crescente da população 

Numa carta a Engels (07/01/1851), apôs sustentar que 

a teoria ricardiana da renda supõe a tese da fertilidade decrescen 

te, o aumento do preço comercial dos produtos agrícolas e o culti- 

vo de terras de qualidade cada vez pior, e que essas proposições se 

acham em contradição com a história, sobretudo, porque não levam an 

conta os progressos da ciência e da indústria, Marx observa: "o 

fundamental em tudo isso está em acomodar,em geral, a lei da ren- 

da aos progressos da fertilidade na agricultura, único modo de ex- 

plicar, de uma parte, os fatos históricos, e de eliminar, de ou- 

tra parte, a teoria malthusiana do empobrecimento não somente de 

braços, senão também da terra". E mais: 
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1) "{...) a renda pode aumentar, ainda que baixe o pre 

ço do produto agrícola, apesar do que segue sendo exa- 

ta a lei de R-ioardo". 

2) "(...) a lei da renda, tal como Ricardo a formula, 

(...) não pressupõe a fertilidade decrescente da terra, 

senão somente (...) uma distinta fertilidade das ter- 

ras ou um distinto resultado de capitais investidos su 

cessivamente na mesma terra". 

3) "(...) o conjunto de rendas de todo um pais poderá 

aumentar, ainda que baixe, em geral, o preço do tri- 
„ 18 go" 

Marx adota, portanto, os princípios da teoria da renda 

de Ricardo e recusa sua vinculação com a tese da fertilidade de- 

crescente do solo. Isso significa que a renda se verifica mesmo que 

a fertilidade mantenha-se constante, crescente ou descrescente. Pa 

ra a formação da renda basta que capitais iguais investidos em ter 

ras diversas e em épocas diversas tenham um rendimento distin- 

to. Ademais, não importa se se passa de uma terra mais fértil a ou 

tra menos fértil ou se o capital adicional tem um rendimento supe- 

rior ou inferior à primeira inversão. A renda diferencial se veri- 

fica indo do terreno melhor ao pior ou de uma produtividade cres- 

cente â descrescente ou vice-versa. Sua premissa ê, apenas, a desi 

giialdade das diferentes classes de terra (fertilidade e/ou situa- 

ção) . Consequentemente, para Marx, seria falsa a hipótese de Ri- 

cardo segundo a qual a renda diferencial supõe a passagem de ter- 

ras melhores às piores ou a esterilização progressiva do solo. 

Como se percebe, a relação entre Marx e Ricardo, nooon 

texto da teoria da renda, não e de simples continuidade. Existem 

diferenças profundas. A ruptura se expressa, sobretudo, na recusa 

tUi tese da fertilidade decrescente, o que traz conseqüências deci- 

sivas no tratamento da renda diferencial. Entretanto, a polêmica 

do Marx com Ricardo não se restringe à renda diferencial. Está pre 

í3ente também na renda absoluta. 

Numa carta a Engels (09/08/1862), Marx faz a seguinte 

observação sobre a renda absoluta e sobre Ricardo: "O único ponto 

que tenho de provar teovioamente é a possibilidade da renda abso- 

luta, sem infringir a lei do valor. E esse o ponto em torno do qual 
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gira o problema teórico, desde os fisiocratas até nossos dias. Ri- 

cardo nega essa possibilidade; eu a afirmo. E afirmo ao mesmo tem- 

po que, ao negã-la, obedece a um dogma teoricamente falso e tomado 

de A. Smith: o dogma da suposta identidade entre os aost-priaes e 
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os values of oommodi.ties" (...) 

Resumindo: a relação entre Marx e Ricardo no contexto 

da teoria da renda encerra rupturas profundas, seja no plano da 

renda diferencial seja no da renda absoluta. De qualquer forma, â 

maneira de Ricardo, Marx acredita que a chave da renda da terra en 

contra-se na teoria do valor. Na renda diferencial, Marx aceita a 

tese ricardiana de que o segredo da renda diferencial encontra-se 

na lei do valor, isto ê, na "diferença existente entre o custo de 
~ 20 

produção e o preço do produto agrícola (...)" .Na renda absolu- 

ta, ao contrário de Ricardo, que, de resto, a recusa, Marx susten- 

ta que sua chave também se encontra na teoria do valor e, como tal, 

trata-se, também, de um valor-excedente. Portanto, para Marx, o 

segredo da renda diferencial e da renda absoluta estaria na catego 

ria "mais-valia". 

Entretanto, observa Marx, a dificuldade da explicação 

cientifica da renda fundiária não consiste em demonstrar que sua 

chave encontra-se na mais-valia, fruto de todo capital produtivo, 

qualquer que seja a esfera de produção (agricultura, comércio ou 

indústria). A dificuldade consiste, antes, em demonstrar como se 

constitui o excedente de mais-valia e como a mais-valia se conver- 

te em renda, considerando que este problema se coloca de forma di- 

ferente para diferentes tipos de sociedade. Nas sociedades pré-ca- 

pitalistas essa dificuldade não se apresenta, já que a renda é a 

forma normal do sobretrabalho e, portanto, da mais-valia, e que as 

relações sociais são mais transparentes. Entretanto, na sociedade 

burguesa, a análise da renda da terra encerra questões extremamen- 

te intricadas, de sorte que o problema da constituição do exceden- 

te de mais-valia e de sua conversão em renda apresenta graves di- 

ficuldades. Aqui já não é a renda a forma normal de mais-valia,se 

nao o lucro, de modo que a renda se determina como um excedente so 

bre o lucro médio e, como tal, seria regulada por este. De forma 

normal e geral da mais-valia, a renda passa a ser sua forma especi 

fica ou particular. 
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Na sociedade capitalista, a dificuldade consiste,pois, 

em demonstrar, conforme observa Marx, "como, depois que a mais-va- 

lia se nivela entre os diversos capitais ã base do lucro médio, ã 

base de conceder a estes — na mais-valia total engendrada pelo ca 

pitai social em todos os ramos de produção — uma participação pro 

porcionalcorrespondente a suas grandezas relativas; como, depois 

dessa nivelação, depois de haver-se distribuída toda a mais-valia 

existente e suscetível de ser distribuída, fica, todavia, um exce- 

dente de mais-valia que o capital investido na agricultura rende 

ao proprietário sob a forma de renda da terra e donde provém esse 

excedente" . 

Portanto, na renda capitalista da terra a dificuldade 

consiste em explicar como surge o excedente sobre o lucro médio e 

como esse excedente se converte em renda da terra. 

Segundo Marx, a economia política burguesa comete vá- 

rios equívocos na determinação do estatuto da renda. Alguns econo- 

mistas, por exemplo, seriam vítimas do fetichismo na medida em que, 

observa Marx, para eles "o fenômeno da renda, tratando-se do capi- 

tal investido na agricultura, nascia das virtudes especiais da pró 

pria esfera de inversão, de qualidades inerentes à superfície mes- 
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ma da terra" . E mais: segundo Marx, soluções deste tipo signifi 

cam a renúncia a toda possibilidade de conhecimento científico, 

pois a chave da renda encontra-se não na terra, senão nas relações 
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sociais 

Resumindo: para Marx, insistimos, a chave da renda da 

terra estaria, pois, na teoria do valor, e,na sociedade burguesa,a 

renda não seria senão uma forma particular ou específica da mais- 

valia. Na sociedade capitalista, toda dificuldade consiste em ex- 

plicar, uma vez pressuposta a redução do valor ao preço de produ- 

ção e da mais-valia ao lucro médio, como surge o excedente de mais- 

valia sobre o lucro médio e como esse sobrelucro se converte em 

renda. 

Segundo Marx, os fisiocratas colocam o problema de 

forma acertada, quando vinculam a renda à mais-valia. Entretanto, 

equivocam-se quando sustentam que a renda seria a forma normal e 

geral da mais-valia. Para Marx, essa afirmação seria válida apenas 

para as formas pré-capitalistas de renda e não para a renda capi- 



talista da terra, já que, insistimos, na sociedade burguesa não é 

a renda, senão o lucro que se apresenta como a forma normal e geral 

da mais-valia. 

Ademais, para Marx, a solução dos fisiocratas signifi- 

ca, na realidade, dissolver as diferenças entre as relações de pro 

dução pré-capitalistas e as relações de produção capitalistas pro- 

priamente ditas. Isso, porque, enquanto nas sociedades pri-capita- 

listas não existia a separação da figura do arrendatário e do pro- 

dutor direto, na sociedade burguesa o problema se coloca de forma 

diferente: entre o produtor direto e o proprietário da terra in- 

terpõe-se a figura do arrendatário capitalista, o que, de resto, 

supõe mudanças profundas na estrutura da sociedade e, consequente- 

mente, nas relações de produção. 

Evidentemente, nessas condições, o excedente passa a 

ter determinações formais diferentes; uma parte da mais-valia se 

converte em lucro — regulado pelas esferas não-agricolas de produ 

ção (indústria e comércio) — e outra, o sobrelucro, em renda da 

terra. De forma normal de mais-valia ou do excedente, a renda se 

converte num excedente peculiar a uma esfera especial de produção 

— a agricultura. Na agricultura capitalista já não ê a terra, se- 

não o capital que submete ao império de suas leis o próprio traba- 

lho agrícola. É o que tentaremos demonstrar a seguir, analisando, 

primeiro, a renda capitalista da terra e, depois, as formas pré- 

capitalistas da renda fundiária. 

4.3 - Sobre a renda capitalista da terra 

4.3.1 - Pressupostos 

Marx submete a renda capitalista da terra a um duplo 

tratamento: um tratamento estrutural, isto ê, parte do suposto da 

existência de um "todo vivo e concreto jã dado", a saber, a agri - 

cultura capitalista, que se desenvolve nos capítulos XXXVII a XLVI, 

e um tratamento histórico, cuja análise se apresenta no capitulo 

XLVII , onde procura dar conta da gênese daquele "todo". No nosso 

estudo da renda fundiária, procuraremos observar os passos metõdi- 
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cos de Marx, com o fito de determinarmos o estatuto de sua ordem 

de exposição e, consequentemente, da dialética materialista,tal cotio 

ela se efetiva na 6a. seção, tendo por fio condutor a Introdução 

de 185 7. 

Segundo Marx, na agricultura capitalista estão presen- 

tes as três classes sociais fundamentais da sociedade burguesa mo- 

derna e as respectivas formas de rendimento, a saber; os proprietá 

rios fundiários (renda), os capitalistas (lucro) e o proletariado 

(salário). Ademais, na agricultura capitalista, os verdadeiros agr^ 

cultores são trabalhadores assalariados, os quais são duplamente 

explorados: diretamente, pelos arrendatários capitalistas que lhes 

extraem mais-valia e convertem parte dessa mais-valia em lucro, 

proporcionalmente â grandeza do capital investido; indiretamente, 

pelos proprietários fundiários, que não mantêm relação direta e 

contratual senão com os arrendatários e que, no entanto, se apro- 
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priam de parte da mais-valia gerada sob a forma de renda 

Portanto,segundo Marx,a agricultura capitalista siçõe a 

separação das "personas" do capitalista em função na agricultura e do 

proprietário da terra e, ademais, a separação da terra como obje- 

to de propriedade e da terra como objeto de exploração. E mais: es 

sa separação ê a chave da agricultura burguesa e da renda capita - 

lista da terra. Isso, porque a forma de realização da terra como 

objeto de exploração na agricultura capitalista é o lucro de que 

se apropria o arrendatário capitalista pela inversão de capitais 

na esfera agrícola de produção, e porque a forma de realização da 

terra como objeto de propriedade é a renda, apropriada pelo proprie 

tário fundiário por ter outorgardo ao arrendatário capitalista o 

direito de investir capitais em terras de sua propriedade. 

Por outro lado, segundo Marx, a-agricultura capitalis- 

ta supõe, além. da separação das "personas" do arrendatário e do 

proprietário da terra, a concorrência ou o livre fluxo de capitais 

na agricultura (a possibilidade de estes se transferirem de um ra 

mo de produção para outro, etc), a função reguladora do lucro mé- 

dio, a separação entre a indústria doméstica e a agricultura, a 

existência de um mercado solido e elástico e, evidentemente, a pre 
~ 25 

dominancia da produção de valores de troca 
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Ademais, a agricultura capitalista supõe dois fatores 

fundamentais de produção; a terra mesma e a entidade capital. Ha- 

veria uma determinação reciproca entre ambos os fatores, de sorte 

que o comportamento do capital na agricultura teria um perfil dis- 

tinto em comparação ã indústria, dado o caráter limitado, diferen- 

ciado e monopolizãvel da terra. A especificidade da agricultura em 

relação ã indústria se expressaria, sobretudo, na impossibilidade 

de o capital reproduzir à vontade e sem cessar um meio de produ - 

ção decisivo na agricultura — a terra mesma. Segundo Marx, o fa- 

tor terra teria um peso fundamental na constituição do sobrelucro 

e na sua conversão em renda no contexto da agricultura capitalista^ 

dado seu caráter limitado, diferenciado e monopolizãvel, o que não 

oferece ao capital um campo de ação elementarmente acessível e o 

que impede a nivelação da mais-valia à base do lucro médio. Final- 

mente, o papel do fator terra na constituição do sobrelucro e na 

sua conversão em renda supõe um duplo monopólio: o monopólio da ter 

ra como objeto de exploração e o monopólio da propriedade privada 

da terra. 

A nosso ver, a rigorosa compreensão do papel desse du- 

plo monopólio teria uma importância decisiva na análise da renda ca 

pitalista da terra e, mesmo, da agricultura capitalista, na medida 

em que nos permite evitar uma- série de impasses e de falsos proble 
26 - - - -, . 

mas . Esse duplo monopolio e um pressuposto tácito na anaiise 

procedida por Marx da renda capitalista da terra. Apesar de Marx 

não o ter submetido a um tratamento metódico e sistemático, esse 

duplo monopólio seria decisivo e seus fundamentos ficam, de certa 

forma, evidentes no tomo II das Teorias sobre a mais-valia, onde 

o citado autor observa: 

"Se a terra fosse um elemento ilimitado, não somente 

em relação ao capital e ã população, senão, também, na 

realidade, isto é, *se fosse ilimitada como o ar e a 

água', se existisse em 'quantidade ilimitada' — (cita 

ção de Ricardo) —, então a apropriação do solo por 

uma pessoa não excluiria de maneira alguma sua apropria 

ção por outra;a propriedade privada da terra jã não exj^ 

tiria — (não somente esta deixaria de existir; tampou 

CO existiria a prooriedade 'social' ou a do Estado)—.E 

se, além disso, toda terra fosse de igual qualidade,não 

se poderia perceber renda territorial alguma. A chave 
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do problema reside no seguinte: se a terra se apresen- 

tasse ante o capital como uma força elementar qualquer 

da natureza, o capital se comportaria na economia ru- 

ral como em qualquer outro ramo da indústria. Não ha- 

veria, então, propriedade territorial nem renda... Ao 

contrario, se a terra começa por ser limitada e monopo 

lizâvel a titulo de propriedade, se o advento do capi 

tal requer, como condição, a propriedade territorial — 

como ocorre nos países onde se desenvolve a produção ca 

pitalista, assim como naqueles onde tal condição não 

existia (os da velha Europa), é a própria produção cap_i 

talista que se encarrega de criá-la (por exemplo, os 

EUA) — isso significa que a terra não lhe oferece um 
27 campo de açao elementarmente acessível 

Evidentemente, essas observações são decisivas para uma 

eventual fundamentação do duplo monopólio que o fator de produção 

"terra" encerra nas condições da agricultura capitalista: a) exis- 

te um monopólio da terra enquanto objeto de exploração, no sentido 

de que sua exploração por uma pessoa exclui sua exploração por ou- 

tra, o que, na economia agrícola burguesa, se expressa no direito 

exclusivo do capitalista a explorar a terra arrendada ao proprietã 

rio da mesma e, portanto,no direito de utilizá-la como meio de pro 

dução através da inversão de capitais na agricultura e de obter,em 

conseqüência, uma determinada grandeza de lucro; b) existe, ade- 

mais, um outro tipo de monopólio — o da propriedade privada da 

terra — que não é obra do capitalista e que permite ao proprietá 

rio da terra o direito de auferir uma determinada grandeza de ren- 

da , contratualmente estabelecida,pelo fato de outorgar ao empresá - 

rio capitalista o direito de investir capitais em terras de sua 

propriedade. 

Se Marx não nos oferece um tratamento metódico e siste 

mático sobre o papel desse duplo monopólio, Lênin, percebendo sua 

importância, procura fazê-lo, quando da redação de "4 'questão agra 

rio. e os orttiaos de Marx". 

Após observar que esse duplo monopólio é a chave do 

sobrelucro e de sua conversão em renda e que a agricultura capita- 

lista supõe, necessariamente, a existência de empresas privadas 

que ocupam toda a superfície cultivada e não a hipótese de que a 
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terra pertença aos que a exploram, isto é, a existência da proprie 

dade privada em geral, Lênin sustenta que esse duplo monopólio não 

mantém nenhuma relação necessária entre si, nem lógica, nem histo- 

ricamente. Isso, porque, de um lado, pode-se conceber uma agricul- 

tura capitalista sem propriedade privada, pertencendo todas as ter 

ras ao Estado ou âs comunas, e, de outro, a agricultura burguesa 

encontra em suas primeiras fases, subordinando-as, as formas mais 

diversas de propriedade territorial, desde a propriedade do clã, 
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até as comunas camponesas 

Isso significa que: a) a agricultura em seu nascimen- 

to e desenvolvimento, independe das formas de propriedade existen- 

tes e, portando, de seu estatuto jurídico: feudal, comunal ou pri- 

vada; b) somente supõe, portanto, o monopólio da exploração da ter 

ra por empresas privadas e, não, a existência da propriedade priva 

da da terra; c) consequentemente, esse monopólio pode se exercer, 

sob diversas formas de propriedade; feudal, comunal ou privada. 

Após essa breve digressão, Lênin passa a analisar o pa 

pel do monopólio da terra como objeto de exploração na constitui- 

ção da renda diferencial. Segundo Lênin, a limitação da terra en- 

quanto objeto de exploração faz com que o preço dos produtos agrí- 

colas seja determinado pelas condições de produção nas terras de 
- . 29 

pior qualidade e, nao, pelas condições médias, como na industria 

A penúria relativa de terras corresponderia, portanto, uma certa 

escassez de produtos agrícolas e o eventual papel regulador das 

terras de pior qualidade na determinação do preço comercial das 

mercadorias agrícolas. Ainda de acorco com Lênin, esse preço permi 

tiria ao empresário capitalista cobrir seus gastos de produção e 

obter, para seu capital, um lucro médio, e, ao empresário que ex- 

plora üm terreno superior, além do lucro médio, um sobrelucro, que 

se converterá em renda diferencial. A renda diferencial não mante- 

ria relação alguma com a propriedade privada da terra e seria — 

de resto — inevitável na agricultura capitalista, sejam as ter- 
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ras das comunas, do Estado ou de ninguém 

Nessas condições, a única conseqüência do caráter lim^ 

tado e diferenciado da terra e de seu monopólio enquanto objeto de 

exploração seria, pois, a formação da renda diferencial como resuj. 

tado de rendimento desigual de inversões simultâneas ou sucessivas 

de capitais iguais em terrenos diferentes (fertilidade e/ou situa- 
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ção). Ademais, o monopólio da terra como objeto de exploração não 

implica na supress-ão da livre-concorrincia e, portanto, da taxa 

média de lucro. Da limitação da terra, somente se deduz que toda 

a terra deverá ser ocüpada por empresários capitalistas e não que 
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devera se limitar, entre eles, necessariamente, a concorrência .l£ 

so fica,de certa forma, evidente no fato de que, em princípio, um 

proprietário de capitais pode investi-los na agricultura (compran- 

do ou arrendando terras), ou no comércio e na indústria, com igual 

facilidade. Não se pode confundir o monopólio da terra como objeto 

de exploração, que se explica pelo caráter limitado da terra, com 

o monopólio da economia agrícola, que se explica pela concentração 

de capitais, de um lado, e de terras em mãos de alguns grandes pro 

prietários, de outro. O último limita a concorrência; o primeiro, 

não. 

Segundo Lênin, "a limitação de terras é um fenômeno ge 

ral, presente em todos os modos de produção e imprime, necessaria- 

mente, seu selo na agricultura capitalista", criando as condições 
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para a formação da renda diferencial . Entretanto, o monopolio 

da terra como objeto de exploração; ou o caráter limitado e dife - 

renciado da terra, é uma condição necessária e não suficiente da 

renda diferencial. O citado monopólio não é a fonte da renda di- 

ferencial, senão sua condição externa. A fonte da renda diferenci- 

al não é senão a mais-valia. E mais: o caráter limitado da terra 

cria, portanto, um tipo de monopólio independente de toda proprie- 

dade territorial. Partindo-se do suposto de que todos os terrenos 

são cultivados e de que a demanda corresponde à oferta, incluída a 

dos terrenos mais pobres e afastados do mercado, compreende-se que 

o preço das mercadorias agrícolas se determine pelo preço de produ 

ção obtido nos terrenos piores ou pelo preço de produção correspon 

dente ã inversão menos produtiva de capital e não pelo rendimento 

médio, como na indústria (caso contrário, por que investir capi- 

tais nessa classe de terra, se o preço de produção regulador não 

lhe assegura sequer o lucro médio?). A escassez relativa de ter- 

ras impede, exatamente, a formação desse rendimento médio e isso 

traz conseqüências decisivas. Se a terra fosse ilimitada e indife- 

renciada, não haveria sobrelucro e, portanto, renda, de sorte que 

os capitais teriam o mesmo comportamento na agricultura e na in- 
~ ~ - 33 

dústria e nao renderiam senão o lucro medio 
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Como se percebe, a gênese da renda diferencial não de- 

pende da propriedade privada. Como tal, poderia surgir nas condi- 

ções de propriedades comunais, do Estado ou de ninguém. Entretanto, 

se se admite que a terra é uma propriedade privada, o que acontece- 

rá? 

Evidentemente, o proprietário fundiário, apoiando-se no 

direito de propriedade, se apropriará do sobrelucro sob a forma de 

renda diferencial, considerando que esta remuneraria não ao fator 

de produção capital, senão ao fator de produção terra e que não sur 

giria de propriedades "intrínsecas" ao capital, senão da terra mes- 

ma (diferença de fertilidade e/ou situação) . Portanto, deveria ser 

apropriada não pelo proprietário do capital, senão por aquele a 

quem ela cabe de direito: o proprietário da terra. Por sua vez, ao 

capitalista em função na agricultura não resta senão se apropriarão 

lucro médio. Isso, porque, dada a livre-concorrência de capitais na 

agricultura, o proprietário da terra sempre encontrará um arrendatá 

rio que se conformará com o lucro médio enquanto capitalista em fun 

ção e que lhe abandonará o sobrelucro sob a forma de renda diferen- 

cial. Nessas condições, longe de criar o sobrelucro e, portanto, a 

renda diferencial,a propriedade apenas a transfere do bolso do ar- 
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rendatario para o proprietário da terra 

Finalmente, além de transferir o sobrelucro,o monopólio 

da propriedade privada exerceria ainda uma outra função no contexto 
35 _ « da agricultura capitalista . Dados a mais baixa composição organi 

ca do capital agrícola em relação ao capital social (atraso relati- 

vo da agricultura em relação â indústria, etc.), o monopólio da 

propriedade privada e circunstâncias favoráveis do mercado (pressão 

da demanda, etc), o proprietário da terra poderá exigir do arrenda- 

tário um outro tipo de gravame: a renda absoluta. A renda absoluta 

não mantém relação alguma com a renda diferencial, e, como tal, in- 

depende do fator fertilidade e situação dos terrenos cultivados e 

ocorre, inclusive, nos terrenos de pior qualidade, que, de resto, 

não geram renda diferencial alguma. Se, nesta última forma de renda 

o monopólio da propriedade privada não constitui a renda e apenas a 

transfere do arrendatário para o proprietário da terra, na renda ab 

soluta, além de transferir o sobrelucro, o constitui, na medida em que 

subtrai a mais-valia agrícola do processo de compensação e de dis- 

tribuição da mais-valia social à base do lucro médio, de sorte que 

o preço das mercadorias passa a ser regulado pelo valor e não pelo 

preço de produção. Consequentemente, enquanto o monopólio da terra 
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como objeto de exploração ê a chave da renda diferencial, o monopó- 

lio da propriedade privada i a chave da renda absoluta. De posse d^ 

sas coordenadas, passaremos a analisar, detidamente, primeiro a ren 

da diferencial e, em seguida, a renda absoluta. 

4.3.2 - Renda diferencial 

4.3.2.1 - Generalidades 

Na análise da renda diferencial, Marx parte do pressu - 

posto da função reguladora do processo de compensação e de distri- 

buição da mais-valia social à base da composição orgânica média do 

capital e, consequentemente, do lucro médio. Isso significa que a 

hipótese de base de que parte Marx é a de que as mercadorias das 

diferentes esferas de produção são vendidas por seu preço de produ- 

ção. Nessas condições, o problema de fundo a ser resolvido consiste 

em saber, sendo dados o processo de compensação e de distribuição da 

mais-valia social à base do lucro médio e, portanto, a identidade en 

tre o valor, o preço de produção e,o preço comercial, como pode sur 

gir um excedente sobre o lucro médio que se converta em renda da ter 
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ra 

Para tanto, Marx passa a analisar o seguinte exemplo, 

tendo era vista ilustrar a problemática em tela e equacionar as even 

tuais pistas de sua solução, a saber: a) fábricas movidas a vapor; 

b) fábricas movidas a queda d'água natural. Partindo do suposto de 

que as primeiras representariam a composição orgânica média dos ca- 

pitais investidos na esfera de produção e atribuindo valores hipoté 

ticos ao preço de custo das mercadorias produzidas nos dois casos e 

ao preço de produção regulador do mercado, Marx observa: 

- 19 caso: o preço de produção das mercadorias é 115 e 

o preço de custo é igual a 100. Daí se infere que o lu- 

cro para um capital investido de 100 é igual a 15(115 - 

100 = 15). 

- 29 caso: o preço de produção, de resto regulado pelo 

19 caso, continua a ser 115; entretanto, o preço de eus 

to seria 90 e não 100. Nessas condições, temos um lucro 

bruto de 25 (115 - 90) e um sobrelucro de 10 (25 - 10), 

regulado pela diferença entre o lucro individual e o lu 

cro médio . 
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Segundo Marx, o sobrelucro de 10% que se verifica no 

segundo caso não se deu porque o empresário vendeu as mercadorias por 

um preço mais elevado, mas porque o custo de produção foi inferior 

ã média, supostamente regulada pelo primeiro caso. Isso significa 

que o sobrelucro obtido não resultou de flutuações conjunturais ou 

cíclicas do preço de mercado. Como tal, o sobrelucro resultaria da 

diferença entre o preço de produção individual (segundo caso) e o 

preço de produção geral (primeiro caso) que regularia o preço de 

mercado das mercadorias produzidas nessa esfera de inversão. 

Entretanto, qual a fonte do sobrelucro, como explicar 

essa diferença, e portanto, a existência de iam excedente de mais- 
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valia sobre o lucro médio? Segundo Marx , a condição do sobrelu - 

cro estaria, em primeiro lugar, no fator de produção utilizado, no 

caso, a queda d'água natural, que não encerra, de per si, nenhum va 

lor, e que, portanto, nada custou ao empresário capitalista. Por ou 

tro lado, a problemática em tela não se esgota nessa constatação, 

pois, se a utilização da queda d'áqua cria sobrelucro, isso se deve 

não a virtudes intrínsecas ao agente de produção pressuposto, no 

caso um fator natural, senão â inversão de massas de capitais infe- 

riores à média, acoplada ao emprego de um agente natural, mas de um 

agente natural que não pode ser utilizado por todo e qualquer capi- 

tal, por ser limitado e, portanto, monopolizável a título de objeto 

de exploração ou de propriedade. Portanto, o sobrelucro surge da de 

terminação recíproca de dois fatores de produção: o agente queda 

d'água e a entidade capital. Evidentemente, esse sobrelucro se con- 

verte em renda na medida em que é apropriado pelo proprietário de£ 

se fator de produção. No entanto, ambos os fatores são a condição 

necessária e não suficiente do sobrelucro. A condição necessária e 

suficiente está no diferencial de mais-valia em relação â média,re- 

sultante de uma fecundidade relativamente maior de capitais isola - 

dos que se beneficiam de condições excepcionalmente favoráveis por 

monopolizarem fatores de produção que não podem ser generalizados 

ou estendidos à esfera de inversão. Evidentemente, tão logo surjam 

fatores de produção mais "fecundos" ou mais "produtivos" do que a 

queda d'água e tão logo esses fatores se generalizem de forma a re- 

presentar as "condições médias" dos capitais investidos, o hipotét^ 

CO sobrelucro deixará de existir. Nessas condições, o fator de pro- 

dução em tela poderá ser substituído, mesmo que o novo agente exi- 

ja inversões consideráveis de capital. 
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Portanto, segundo Marx, a base objetiva do sobrelucro 

que se verifica no segundo caso estaria, pois, na determinação recipro- 

ca entre o fator de produção "queda d'água" e a entidade "capital". 

E mais: esse sobrelucro se metamorfoseia em renda, desde que sub- 

traído do processo de compensação e de distribuição da mais-valia so 

ciai ã base do lucro médio e que, portanto, seja apropriado pelo 

proprietário do citado fator de produção. Evidentemente, se coinci- 

dem as "personas" do empresário e do proprietário num mesmo indiv^ 

duo, este se apropriará, a um tempo, do lucro médio e do sobrelu - 

cro ou renda diferencial. 

Finalmente, de posse dessas observações, podem-se infe- 
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rir as seguintes conseqüências : 

a) no caso, o sobrelucro é sempre renda diferencial e, 

como tal, resulta da diferença entre o preço de produ- 

ção individual e o preço de produção geral regulador do 

mercado. 

b) o sobrelucro não resulta de um crescimento absoluto 

da produtividade do capital investido, o que, de res- 

to, reduziria o valor das mercadorias, mas do diferen - 

ciai de fecundidade de capitais isolados, em relação à 

média, que se beneficiam de condições de produção excep- 

cionalmente favoráveis. 

c) a fonte do sobrelucro não seria senão o diferencial 

de mais-valia em relação ã média, e que logra subtrair- 

se do processo de compensação e de distribuição da mais 

-valia obtida na esfera de inversão em questão ã base 

do lucro médio. Em outras palavras: o sobrelucro consis 

te num excedente de mais-valia sobre o lucro médio que 

consegue subtrair-se do processo de redução da mais-va- 

lia ao lucro e do valor ao preço de produção. 

d) consequentemente, a força natural não é a fonte do 

sobrelucro e, portanto, da renda diferencial, mas, ape- 

nas, sua base natural, na medida em que permite um au- 

mento excepcional da produtividade do trabalho e, por - 

tanto, da mais-valia. 
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e) finalmente, como a propriedade da queda d'água não 

engendra, de per si, a mais-valia excedente, o sobrelu- 

cro existiria, mesmo se não existisse a propriedade fun 

diária. Ademais, a propriedade fundiária apenas permite 

que o sobrelucro passe do bolso do empresário capitalis 

ta para o do proprietário, sob a forma de renda. 

Assim, o problema da existência de um excedente de mais 

-valia sobre o lucro médio nas condições da redução do valor ao pre 

ço de produção fica, portanto, resolvido: a mais-valia excedente re 

sultaria da diferença entre o preço de produção individual e o pre- 

ço de produção geral regulador do mercado. No caso analisado, a con 

dição de possibilidade dessa diferença estaria no monopólio de um 

fator natural de produção que permite uma maior produtividade do ca 

pitai investido e, portanto, um diferencial de mais-valia em rela - 

ção à média. Essa possibilidade foi prevista por Marx na análise da 

questão da conversão da mais-valia em lucro médio, onde esboça a te 

se de que os capitais que laboram em condições superiores ã média 

poderiam auferir sobrelucro e, ademais, este sobrelucro poderia pro 

vir, ou através do emprego de massas de capitais inferiores à mé- 

dia (eliminação dos chamados "faux frais" de produção, etc), ou atra 

vés da utilização mais racional do capital (melhores métodos de 

trabalho). O caso que acabamos de analisar pertence ã primeira via, 

já que o monopólio da queda d'água permite ao empresário economizar 

uma determinada grandeza de capital constante e, portanto, a consti 

tuição da mais-valia excedente sobre o lucro médio. Finalmente, a 

chave do sobrelucro e, por conseguinte, da renda, estaria não na na 

tureza (queda d'água) senão na sociedade (mais-valia). Daí o papel 

fundante e explicativo da teoria do valor e a virtual dissolução de 

explicações fetichistas que derivam a renda a partir de supostas vir 

tudes intrínsecas a determinados fatores de produção. E é a partir 

dessas coordenadas que Marx analisa, primeiro,a Renda Diferencial I 

e, em seguida, a Renda Diferencial II. 

4.3.2.2 - Renda diferencial I 

Na análise da primeira forma da renda diferencial(RD-I), 

Marx assume a tese de Ricardo segundo a qual a renda diferencial su 

põe sempre a diferença entre os produtos resultantes de inversões 
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de duas quantidades iguais de capital e de trabalho, isto é, capi - 

tal constante e capital variável. E acrescenta: sobre terrenos de 

igual grandeza, porém diferentes quanto à fertilidade e situação geo 

gráfica. Nessas condições, a RD-I resultaria, portanto, de inver- 

sões de capitais de grandeza e composição orgânica iguais, sobre ter 
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renos diferentes em sua fertilidade e/ou situação 

Isso significa que, ao contrário da indústria, onde o 

sobrelucro supõe ou a mais baixa composição orgânica do capital em 

relação â média (economia de capital constante, novos inventos,etc), 

ou o emprego mais racional dos capitais (melhores métodos de traba 

lho, etc), na agricultura o sobrelucro poderia surgir, ademais, nas 

condições de igual composição orgânica de capital, desde que invés 

tido em terrenos diferentes (fertilidade e/ou situação), e que te- 

nham uma produtividade superior ã média, de resto, regulada pelo 

terreno pior. Nessa medida, o sobrelucro passa a ter, ao contrário 

da indústria, um caráter mais permanente,e pode aparecer nas cond^ 

ções de preço de produção constante, crescente e decrescente e, ain 

da, de uma cultura extensiva que se eleva dos terrenos piores aos 

melhores ou destes àqueles. 

Segundo Marx, a RD-I supõe, portanto,taxas diferencia - 

das de lucro para capitais de igual grandeza e composição orgânica. 

Entretanto, a primeira forma da renda diferencial poderia também 

aparecer, mesmo que o volume de capital investido não fosse igual, 

pois, nesse caso, frações proporcionalmente idênticas de capitais 
41 

produziriam resultados diferentes 

Nessas condições, as causas gerais destas diferenças e£ 

tariam: a) no diferencial de fertilidade (fatores climáticos, compo 

sição química do solo, etc) das distintas classes de terra; b) na 
- - - 42 

situação geográfica (distancia do mercado) dos terrenos cultivados 

Evidentemente, esses fatores não se apresentam de maneira ordenada 

e necessariamente relacionados e, ademais, o avanço da ciência e da 

técnica, e a expansão do mercado podem compensar as diferenças de 
4 3 

fertilidade pela situação e vice-versa . Além desses fatores, ou 

tros também podem se fazer presentes: repartição uniforme ou não 

dos impostos; desigualdades provenientes de iam desenvolvimento di- 

ferenciado da agricultura nas diversas regiões do pais; desigualda- 

(je da repartição dos capitais entre os capitalistas em função na 
44 

agricultura, etc. 
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Portanto, de um modo geral, a primeira forma da renda 

diferencial resultaria da diferença de produtividade de capitais 

iguais investidos simultaneamente em terrenos de qualidade diferen- 

te e, como tal, consistiria na diferença entre o preço de produção 

individual e o preço de produção geral regulador do mercado. E o que, 

de resto, pode ser demonstrado a seguir, através de uma análise con 

parativa de 4 classes de terra (A, B, C e D) e do suposto de que o 

terreno A regularia o preço de produção e, portanto, o de mercado. 

Assim, atribuindo valores hipotéticos ao capital investido e aos pro 
45 dutos obtidos nos 4 tipos de terreno, teríamos ; 

RENDA DIFERENCIAL I 

QUADRO I 

Classe 
de 

Terra 

Capital 
Invest^ 

do 

Produção 
(quarters) 

Lucro 

Preço de 
Produção 
Individu 

al 

Preço de 
Produção 

Geral 
(unid.) 

Preço de 
Produção 

Geral 
(total) 

Sobrelu- 
cro ou 

Renda 

A 

B 

C 

D 

50 

50 

50 

50 

1 

2 

3 

4 

10 

70 

130 

190 

60 

30 

20 

15 

60 

60 

60 

60 

60 

120 

180 

240 

60 

120 

180 

Como se percebe, a taxa de lucro realizada pelos dife- 

rentes terrenos é diferenciada, de sorte que o sobrelucro surge de 

um excedente sobre o lucro obtido no terreno regulador A (20%) e, 

portanto, da diferença entre o preço de produção geral regulado pe- 

lo terreno A, que não gera renda alguma, e o preço de produção indi 

vidual obtido nos terrenos B, C e D, a saber, respectivamente 30,20 

e 15. 

Ademais, a RD-I pode ser verificada passando-se das 

terras melhores ãs piores ou destas àquelas, e pode se dar em or- 

dem crescente ou decrescente. O primeiro caso acontece quando a pro 

dução do terreno melhor não é suficiente para atender a demanda e. 



.10 7. 

consequentemente, há aumento do preço comercial e,dai, a necessida 

de de investir em outros terrenos, mesmo nos de qualidade inferior. 

O segundo caso inicia-se pelos terrenos menos férteis e, com o cre£ 

cimento da demanda, estende-se a outros mais férteis, mesmo permane 

cendo constante o preço de mercado. Ê o que se verifica no quadro an 

terior, onde o terreno A, regulador, não gera renda alguma; o terre 

no B, uma renda de 60 libras, C, de 120 libras,e D, de 180 libras. 

Na série crescente(D-A), o preço de produção passa gra- 

dativamente de 15 para 60 libras . Isso supõe que os 4 quarters ante 

riormente produzidos por D não atendem mais a demanda e que o preço 

de produção sobe a tal ponto, por exemplo 20 libras, que C passa a 

ser cultivado de forma a atender à procura do produto em questão. E 

mais: a certa altura, por pressão da demanda, o preço de produção so 

be para 30 edepois para 60, de sorte que, sucessivamente, os terre- 

nos B e A passam a ser cultivados. Nessas condições, o terreno D, 

que originariamente não gerava renda alguma, com a entrada no circu^ 

to de novas terras reguladoras, passa a gerar,sucessivamente, ren- 

das de 20, 60 e 180 libras. O mesmo acontece com C e B, evidentemen 

te com grandezas diferentes. Ao contrário, na série decrescente 

(A-D), o processo é diametralmente oposto, de sorte que o preço de 

produção, ao invés de aumentar, decresce, passando gradativamentede 

60 para 15. Dessa forma, o processo se inicia com A e termina 

em D, o que determina alterações na grandeza da renda para os dife- 

rentes terrenos cultivados. 

Finalmente, segundo Marx, seria falsa a tese ricardiana 

de que a renda diferencial supõe a passagem de terras mais férteis 

ãs menos férteis, de modo que a condição de possibilidade dessa for 

ma de renda estaria, não na fertilidade decrescente do solo, mas, 
46 antes, na qualidade diferenciada dos terrenos cultivados . Nes - 

sas condições,a renda diferencial pode surgir tanto na passagem de 

terras melhores a piores como destas àquelas e, portanto, nas cond^ 

ções de preço de produção constante, crescente ou decrescente. Ou- 

tra exigência básica da renda diferencial,segundo Marx, é que o pre 

ço de produção regulado pelo terreno pior determine o preço comerc^ 

ai (somente quando os terrenos melhores cobrem as necessidades é 

que o terreno pior deixa de regular o preço comercial e é, portanto, 

eliniinado da esfera de produção, de sorte que outro terreno relati- 

vamente superior passa a regular o preço de produção) e que o so- 
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brelucro resulte da diferença entre o preço de produção individual e 

o preço de produção geral. Ademais, essa diferença seria regulada 

pela diferente fertilidade e/ou situação dos terrenos cultivados, o 

que supõe uma extensão limitada dos melhores terrenos, de tal forma 

que capitais iguais investidos em terrenos diferentes (fertilidade 

e/ou situação), devam engendrar resultados diferentes^^. 

4.3.2.3 - Renda diferencial II 

Segundo Marx, ao contrário da Renda Diferencial I, que 

supõe inversões simultâneas de capitais e se constitui nas condi- 

ções de uma cultura extensiva, a Renda Diferencial II nasce de in- 

versões sucessivas (adicionais) de capitais na mesma terra (cultura 
. , 48 intensiva) 

Assim, nessas condições, não se pode confundir os esta- 

tutos de ambas as formas de renda: enquanto a primeira supõe uma 

distribuição homogênea dos capitais, a segunda, ao contrário, exige 

uma distribuição heterogenea dos mesmos. 

Entretanto, a despeito dessa diferença de fundo, have- 

ria uma relação estreita entre a RD-I e a RD-II, notadamente no 

processo de constituição do sobrelucro, onde deve-se destacar que a 

RD-I se eleva ã condição de pressuposto histórico e estrutural da 
49 - 

RD-II , já que esta última supõe a passagem de uma cultura exten- 

siva a uma cultura intensiva, a concentração intensiva dos capitais 

e não a dispersão (atomização) extensiva dos mesmos, e que s5 se efe 

tiva como tal, em cada momento dado, onde já existem as condições da 

RD-I. 

Evidentemente, não se pode perder de vista que a RD-I e 

a RD-II exigem condições históricas bastante precisas para se efet^ 

varem como tais. Senão vejamos : 

- Nas colônias, onde os principais fatores de produção 

eram a terra e o trabalho, os colonos investiam pe- 

quenos capitais em porções de terra e ramos de produ- 

ção independentes. E a partir dessa agricultura rudi- 

mentar, onde os meios de produção pertenciam, de fa- 
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to ou de direito, ao próprio produtor direto, que nas- 

ce o modo de produção capitalista. A partir dai se de- 

senvolve, progressivamente, a concentração dos meios de 

produção e sua transformação em capital, assim como a 

formação de um contingente de trabalhadores assalariados. 

- O modo de produção capitalista começa a se manifestar 

em suas características básicas, sobretudo na pecuária, 

e se desenvolve, não pela concentração de capitais scbre 

uma superfície relativamente pequena de terras, mas pe- 

la produção em grande escala, de modo a poupar outros 

meios de produção. De fato, isso não implica em inversões 

adicionais de capitais na mesma terra. 

- No caso da agricultura, enquanto as terras cultivadas 

constituem menor superfície eiri relação ãs não cultiva - 

das, e enquanto não se esterilizam os terrenos, o novo 

modo de produção aparece em oposição â pequena produção 

camponesa, dissolvendo-a ou subordinando-a, pelo empre- 

go extensivo de capital por um ou vários capitalistas so 

bre uma grande extensão de terras. 

- Entretanto, dados o esgotamento progressivo do solo, a 

penúria relativa de terras e o aumento da demanda, fa- 

zem-se necessárias inversões adicionais de capitais(fer 

tilizantes, implementos agrícolas, etc) no mesmo terre- 

no, de sorte que, ao invés da dispersão extensiva dos 

capitais, passa-se a verificar a concentração dos mes- 

mos numa mesma classe de terra. Dessa forma, não ê 

a terra, senão o capital, que se torna o fator de produ 

ção decisivo na agricultura. Consequentemente, a RD-II 

tem como pressuposto histórico a RD-I e supõe, portanto, 

a passagem de uma agricultura extensiva a uma agricultu 

ra intensiva,o que exige condições históricas bastante 

precisas para se efetivar. 

No entanto , além de pressuposto histórico da RD-II, a 

rD-I é, também, seu pressuposto estrutural: a RD-II só aparece, em 

cada momento dado, onde já existem as condições da RD-I. Entram em 

jogo na constituição da RD-II, além das diferenças de fertilidade 

e/ou situação das diversas classes de terra, as diferenças da dis 
51 

tribuiçao do capital . a partir dessa base dada, o excedente so- 
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bre o lucro médio se explica, nas condições da RD-II, não pela fer- 

tilidade e/ou situação, nem pela quantidade do trabalho empregado, 

senão, exclusivamente, pelas inversões adicionais de capital. Evi- 

dentemente, as inversões adicionais não poderiam se dar de maneira 

uniforme em todos os terrenos, pois, assim, teríamos apenas a RD-I 

(inversões simultâneas e não sucessivas ou adicionais de capital). 

Isso significa que, se o capital fosse distribuído homogeneamente^ 

tre os empresários agrícolas, teríamos apenas a RD-I e não a RD-II, 

a qual supõe, necessariamente, uma distribuição desigual do mesmo. 

Como explicar essa possibilidade? Segundo Marx, essa possibilidade 

se funda no fato de que, na agricultura, ao contrário de na indústria, 

o regime capitalista de produção se desenvolve de modo lento e de- 

sigual (atraso relativo da ciência e da técnica agrícola, ação ini- 

bidora da "barreira" da propriedade privada em relação ao livre flu 
52 

xo de capitais, etc) . Ademais, como os pequenos produtores de- 

têm uma parcela importante do capital agrícola total e como são eles 

que exploram as terras de qualidade inferior e, por isso, trabalham 

em condições de produção inferiores à média, a composição orgânica 

do capital é regulada, não pela média dos terrenos cultivados, mas, 

evidentemente, pelos terrenos de pior qualidade. Dessa forma, os 

produtos obtidos nessas classes de terra regulam o preço de pro- 

dução e, portanto, o de mercado e, logicamente, a RD-I e a RD-II. 

Isso posto, Marx procura dar conta das diferenças de 

fundo entre as duas formas de renda diferencial, destacando que es- 

sas se dariam notadamente no processo de conversão do sobrelucro em 

renda e que, quanto à constituição do sobrelucro, não se registra- 

riam diferenças qualitativas entre ambas. 

Conforme havíamos observado anteriormente, as diferen- 

ças de fertilidade e/ou situação das distintas classes de terra só 

atuam na RD-I se capitais iguais investidos simultaneamente em ter 
53 

renos diferentes engendram resultados diferentes . Entretanto, e^ 

sa desigualdade de resultados pode se originar, ademais, de inver - 

sões sucessivas (adicionais) de capitais numa mesma classe de terra 

(RD-II). Isso significa que a mesma massa de capitais aplicada de 

uma forma ou de outra engendra o mesmo resultado. Então, aparente- 

mente, sõ existiriam entre os dois tipos de renda diferenças de 

forma e não de conteúdo, pois a constituição do sobrelucro em am 

bos os casos nao se daria através de processos diferentes. Ao con- 

trário, ambos supõem o papel regulador do terreno pior e, portanto. 
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taxas diferenciadas de lucro para capitais de composição orgânica 

igual. 

Assim, aplicando-se um capital de 200, simultaneamente, 

em 4 classes de terra de qualidade diferente, ou seja, 50 em cada 

uma, ou aplicando-se os mesmos 200, sucessivamente, de 4 vezes, na 

mesma terra, com resultados idênticos às inversões simultâneas, 
54 

o sobrelucro seria o mesmo nos dois casos . Senão vejamos: 

RENDA DIFERENCIAL I 

QUADRO I 

Classe 
de 

Terra 

Capital 
Investi 

do 

Produção 
(quarters) 

Lucro 

Preço de 
Produção 
Individu 

al 

Preço de 
Produção 

Geral 
(unid.) 

Preço de 
Produção 

Geral 
(total) 

Sobrelu- 
cro ou 

Renda 

A 

B 

C 

D 

50 

50 

50 

50 

1 

2 

3 

4 

10 

70 

130 

190 

60 

30 

20 

15 

60 

60 

60 

60 

60 

120 

180 

240 

60 

120 

180 

RENDA DIFERENCIAL II 

QUADRO II 

Classe 
de 

Terra 

Capital 
Investi 

do 

Produção 
(quarters) 

Lucro 

Preço de 
Produção 
Individu 

al 

Preço de 
Produção 

Geral 
(unid.) 

Preço de 
Produção 

Geral 
(total) 

Sobrelu- 
cro ou 

Renda 

A 

A 

A 

A 

19inv: 50 

29inv: 50 

39inv; 50 

49inv: 50 

1 

2 

3 

4 

10 

70 

130 

190 

60 

30 

20 

15 

60 

60 

60 

60 

60 

120 

180 

240 

60 

120 

180 

No primeiro caso, já analisado anteriormente, temos que 

a taxa de lucro realizada pelos diferentes terrenos para uma mesma 

grandeza de capital é diferenciada (respectivamente 20%,140%,260% 

e 380%), de sorte que o sobrelucro surge de um excedente sobre o 

lucro obtido no terreno regulador a (20%) e, portanto, da diferen- 
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ça entre o preço de produção geral regulado pelo terreno A/que não 

gera renda alguma^e o preço de produção individual obtido nos ter- 

renos B, C e D, respectivamente 30, 20 e 15, o que lhes assegura uma 

renda diferencial respectivamente de 60, 120 e 180. 

No segundo caso, partindo-se do suposto de que a grande 

za mínima necessária para a inversão de capitais numa dada esfera de 

produção é de 50 e de que a taxa média de lucro ê de 20%, temos que 

a taxa de lucro realizada pelas diferentes inversões de capitais de 

mesma grandeza (50) num mesmo terreno (A) é diferenciada (respecti- 

vamente 20%, 140%, 260% e 380%), de sorte que, também aqui, o 

sobrelucro surge de um excedente de mais-valia sobre o lucro obti- 

do na inversão menos produtiva de capital (20%) . Portanto, o sobre- 

lucro surge da diferença entre o preço de produção geral regulado 

pela inversão menos produtiva de capital (60) que também não gera 

renda alguma, e o preço de produção individual obtido nas inversões 

mais produtivas de capital (respectivamente 30, 20 e 15), o que 

assegura aos capitais mais produtivos uma renda excedente respecti- 

vamente de 60, 120 e 180. 

Nessas condições, não existiriam diferenças de fundo 

entre a RD-I e a RD-II: ambas as rendas resultam da diferença en- 

tre o preço de produção individual e o preço de produção geral (num 

caso regulado pelo diferencial de fertilidade e/ou situação das 

diferentes classes de terra e, noutro, pelo diferencial de fecundi- 

dade dos capitais investidos nuiTlâ lHeSIIld ClâSSÔ de terra) , e poc3e- 

riam se dar tanto nas condições de um preço de produção constante, 

crescente e decrescente, dependendo,tão-somente, da forma de dis- 

tribuição dos capitais nos diferentes terrenos cultivados. Entretan 

to, há uma diferença fundamental entre ambas as formas de renda; en 

quanto no primeiro exemplo o terreno pior A não gera RD-I alguma,no 

segundo, ao contrário, gera uma RD-II de 60, 120 e 180, não porque 

existe uma diferença natural (fertilidade e/ou situação) em compara 

ção aos demais terrenos piores A cultivados, senão porque aumentou o 

capital investido nessa classe de terra A (adubos, implementos agr^ 

colas, sementes mais selecionadas, etc). 

No entanto, deve ser ressaltado que não existem di- 

ferenças qualitativas entre os dois casos: a diferença estaria na 

forma de inversão de capitais (simultâneas ou sucessivas) e, sobre- 

tudo, na forma de distribuição dos mesmos (homogênea ou heterogênea). 
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Por outro lado, quando se trata da conversão do sobrelu 

cro em renda, isto é, da transferência do sobrelucro para o proprie- 

tário fundiário,apresentam-se diferenças qualitativas profundas. 

Assim, partindo-se do suposto de que a renda fundiária 

se estabelece "a priori", ao se alugar a terra, e de que a fertili- 

dade "artificial"/ conseguida com a melhoria permanente da terra atra 

vis de inversões adicionais de capitais (benfeitorias, irrigação, 

etc)/ coincide com a fertilidade "natural" ao final do contrato, o 

proprietário fundiário, no novo contrato, calculado à base da "no- 

va" fertilidade, se apropriará do sobrelucro até então apropriado 

pelo arrendatário. Consequentemente, no novo contrato, a RD-II se 

acrescenta à RD-1 e sua condição de possibilidade estaria na inver- 

são de capitais fixos que se incorporam â natureza. 

Portanto, no caso da RD-II, a transferência do sobrelu- 

cro do arrendatário para o proprietário rural se dá após se esgo- 

tar o antigo contrato de arrendamento. Evidentemente, enquanto este 

permanece em vigor, os lucros excedentes através de inversões ad_i 

cionais de capitais são apropriados pelo arrendatário e, consequen- 

temente, não se transformam em renda. 

Nessas condições, a chave da diferença entre a RD-I e 

a RD-II estaria, portanto, na forma de realização do sobrelucro: en 

quanto na RD-I a conversão do sobrelucro em renda se dá durante a 

vigência do contrato, onde a môtamorfose é garantida de direito e, 

prevista "a priori", ê a contraparte da autorÍ2açio do cultivo da 

terra pelo arrendatário, na RD-II a metamorfose se dá, no novo con- 

trato, onde passa a se confundir com a RD-I, de sorte que, durante 

a vigência do contrato onde se verificam inversões adicionais de ca 

pitais, o sobrelucro não se converte em renda e, de resto, é apro - 

priado pelo arrendatário capitalista. 

Essa diferença traz conseqüências decisivas no contexto 

das relações sociais de produção: 

a) Para o proprietário da terra, ê vantajoso que se fa- 

çam contratos a curto prazo. Ao contrário, para o arren 

datário, a vantagem está em contratos a longo prazo.Daí 

o permanente conflito entre eles, que pode gerar proble 

mas tais como: o arrendatário pode deixar de realizar 
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melhorias mais permanentes que não lhe tragara lucro ime 

diato, o que, evidentemente, não traduz ou expressa os 

interesses do proprietário. Dessa forma, o atraso 

da agricultura em relação ã indústria torna-se inevitá- 

vel . 

b) Evidentemente, no novo contrato, o arrendatário pre- 

cisa dispor de maior volume de capital, já que, com as 

melhorias realizadas, as quais, ao final do contrato,re 

vertem ao patrimônio do proprietário da terra, a taxa 
55 de arrendamento aumenta . 

Assim, a RD-I e a RD-II supõem o sobrelucro: no primei- 

ro caso, o sobrelucro se converte em renda durante a vigência do 

contrato; no segundo, o sobrelucro é apropriado pelo arrendatário 

enquanto o contrato permanece em vigor e apenas se converte em ren- 

da nas condições de um novo contrato de arrendamento. 

Ademais, na RD-I e RD-II, o sobrelucro consiste num ex- 

cedente de mais-valia sobre o lucro médio: no primeiro caso, o exce 

dente supõe inversões simultâneas de capitais iguais em terrenos di- 

ferentes (fertilidade e/ou situação), de sorte que, nas condições 

de uma repartição homogênea do capital entre as diferentes classes 

de terra, o sobrelucro depende das diferenças de fertilidade e/ou 

situação das mesmas; no segundo caso, o excedente supõe inversões 

sucessivas (adicionais) de capitais numa mesma classe de terra ou 

em terras diferentes e,além das diferenças de fertilidade e/ou si- 

tuação, supõe, não uma distribuição homogênea do capital, senão he- 

terogênea entre as diferentes classes de terra. Nessas condições, 

a RD-II surge, não porque melhorou a fertilidade e/ou situação,se- 

não porque aumentou o capital investido. 

Isso significa: a) enquanto na RD-I as diferenças natu- 

rais (fertilidade e/ou situação) são decisivas para os efeitos di- 

ferenciais, na RD-II, ao contrário, não ê a terra,senão o capital 

(diferente distribuição) que passa a ser o fator decisivo dos cita 

dos efeitos; b) evidentemente, se a repartição do capital fosse ho- 

mogênea, haveria apenas a RD-I e não a RD-II. 

Por sua vez, a RD-I e a RD-II supõem a redução do va- 

lor ao preço de produção (resultariam da diferença entre o preço de 

produção individual obtido no terreno melhor ou nas inversões mais 



produtivas de capital e o preço de produção geral regulado pelo ter 

reno pior ou pela inversão menos produtiva do mesmo) e se dariam nas 

condições de um preço de produção constante, crescente e decrescen- 

te, dependendo, tão-somente, da forma de inversão e de distribuição 

dos capitais entre os diferentes terrenos cultivados. 

Nessas condições, como a RD-I supõe a dispersão ou ato- 

mização dos capitais (cultura extensiva) e a RD-II, a concentração 

dos mesmos (cultura intensiva), a primeira seria típica dos está - 

gios inferiores do capitalismo e a última, dos países canj.talistas 

avançados. 

Por outro lado, da mesma forma que na RD-I, na RD-II a 

constituição do sobrelucro independe da propriedade privada; esta 

apenas permite a transferência do sobrelucro do arrendatário para 

o proprietário da terra. Isso significa que, se a terra fosse esta- 

tizada, mantendo-se constante as demais circunstâncias (diferente re 

partição do capital, etc), as duas formas de renda diferencial sub 

sistiriam. Consequentemente, a chave da RD-I e da RD-II encontra-se 

não na terra ou no capital, senão na mais-valia. No primeiro caso, 

as diferenças de fertilidade e/ou situação são a condição de possi- 

bilidade de inversões mais produtivas de capital em algumas classes 

de terra e, portanto, da existência de um excedente de mais-valia em 

relação ã obtida no terreno pior regulador do preço comercial; no 

segundo, as diferenças relacionadas com a distribuição desigual do 

capital entre os capitalistas individuais permitem inversões adicio 

nais de capital em classes de terra mais férteis e, portanto, a 

constituição de um excedente de mais-valia em relação à obtida no ter- 

reno pior regulador do preço comercial. 

Isso significa, portanto, que a chave da RD-I e da RD-II 

encontra-se, não nas "coisas", senão nas "relações sociais"; não 

na natureza, senão na sociedade. Ademais, tanto a RD-I como a RD-II 

supõem o processo de compensação e de distribuição da mais-valia so 

ciai ã base do lucro médio e da composição orgânica média dos capi- 

tais investidos em diferentes esferas de produção. Se na agricultu- 

ra o terreno pior regula o preço de produção, isso se explica, de 

um lado, pelo fato de se concentrar nessa classe de terra a maior 

parte do capital investido na esfera agrícola e, de outro,pela penú 

ria relativa de terras bem situadas e de melhor qualidade. 
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Evidentemente, o fator de produção terra e a entidade 

capital são a condição necessária e não suficiente da RD-I e RD-II: 

a condição necessária e suficiente estaria na existência do exceden 

te de mais-valia sobre o lucro médio, o que exige o dispêndio de um 

determinado "quantum" de trabalho concreto e útil. Ora, como a natu 

reza e o capital não encerram nenhum poder mágico no sentido de as- 

segurar, de per si, a gênese desse excedente sem a intervenção do 

fator trabalho (cujo valor de uso consiste em produzir um excedente 

de valor para além do seu equivalente), na ausência desse fator não 

haveria excedente e, portanto, sobrelucro ou renda. 

Por outro lado, o fator determinante da RD-I e RD-II 

não é o rendimento absoluto , senão as diferenças de rendimento. 

Portanto, não importa que as diferentes classes de terra para um ca 

pitai de 100 rendam 1, 2, 3, 4 e 5 ou 11, 12, 13,14 e 15 quarters 

por ha, já que, em ambos os casos, a renda diferencial seria respec 

tivamente O, 1, 2, 3 e 4 quarters por ha. Daí o caráter relativo do 

rendimento e a expressão "renda diferencial" . 

Finalmente, a RD-I e a RD-II são reguladas pela seguin- 

te lei: quanto maiores o capital investido na agricultura, a concor 

rência, as diferenças relativas das diversas classes de terra, as 

diferenças ligadas ã distribuição desigual do capital e à rotação 

deste, evidentemente, tanto maiores as rendas por ha e a soma total 

das rendas em relação á superfície cultivada e, portanto, tanto 
5 7 maior o tributo pago pela sociedade aos proprietários rurais 

4.4 - Renda absoluta 

Na análise da Renda Diferencial, Marx partia do supos- 

to de que a terra pior não gerava renda alguma. Entretanto, a lei 

da renda diferencial independe, em absoluto, da exatidão ou inexat^ 

dão desse pressuposto, isto é, de que o terreno pior não gere renda 

alguma, já que, ademais da Renda Diferencial, existiria um outro t^ 

po de renda,extensiva a todas as classes de terra, inclusive as de 

pior qualidade. Como tal, essa renda seria independente da diferen- 

ça de fertilidade e/ou situação das diferentes classes de terra e 

de inversões adicionais de capital numa mesma terra. Essa renda é 

a Renda Absoluta, onde o termo "absoluta" denota o fato de que apa 



.117. 

receria em todos os terrenos cultivados e que, portanto, não se- 

ria Velativa ao terreno pior. É o que Marx procura demonstrar no ca 

pxtulo XLV, onde esboça a tese de que, dada a mais baixa composição 

orgânica do capital agrícola em relação ao capital social, a renda 

absoluta resultaria da diferença entre o valor e o preço de produ 

ção, de sorte que, enquanto a renda diferencial é regulada pelo pre 

ço de produção, a renda absoluta, ao contrário, seiia regulada pe- 

lo valor. Isso posto, passaremos a analisar, no detalhe, os funda - 

mantos da renda absoluta. 

Segundo Marx, na análise da renda diferencial, o supos- 

to básico é o de que a terra pior, reguladora do preço comercial, 

não gera renda alguma, de modo que as mercadorias são vendidas 

pelo preço de produção. Dessa forma, na terra pior reguladora, 

o preço de produção individual coincidiria com o preço de produção 

geral, e a mais-valia com o lucro médio, de resto, apropriado pelo 

capitalista em função na agricultura. Isso significa que nessa cla^ 

se de terra, nas condições normais da renda diferencial, nenhuma ren 

da poderia ser paga a terceiros. Entretanto, da hipótese de que o 

terreno pior não gera renda alguma não se pode inferir, necessaria- 

mente, que o arrendatário dispõe, sem mais, desse terreno, ou que 

o proprietário lho cedeu gratuitamente e que, assim, sem mais, pode 

ria explorá-lo ã base do lucro médio, como um capitalista qualquer 

em função na agricultura. Ademais, supor o contrário significa, na 

realidade, preconizar a supressão do monopólio da propriedade priva 

da,, cuja existência representa precisamente um "entrave" ou "barrei 

ra" para a inversão de capitais na agricultura. E a propriedade pr^ 

vada como "barreira" persiste ali onde não existe renda enquanto 
58 

renda diferencial, ou seja, na terra pior reguladora . Portanto, 

nas condições da agricultura capitalista não pode haver inversões 

de capital na terra, inclusive nas de pior qualidade, sem o pagamen 

to de renda. O contrário se daria apenas em circunstâncias concre- 

tas, fortuitas^.tais como: a) quando o próprio capitalista é proprie- 

tário rural, e, desde que o preço comercial cubra o preço de produ 

ção do terreno pior, ele pode, nesse caso, explorar suas terras ã 

base do lucro médio; b) no conjunto de uma propriedade arrendada,sen 

do dado o preço de mercado, pode haver cultivo de terras que não 

gerem renda e que são, em suma, arrendadas a título gratuito, já que 

o valor do arrendamento é coberto pela exploração de outras parce- 

las da terra arrendada; c) um arrendatário pode fazer inversões adi 

cionais de capital numa mesma terra, de modo que uma parte de seu 
~ R Q 

capital pague a renda e a outra nao pague . 
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Entretanto,segundo Marx, "todos esses subterfúgios não 

resolvem o problema, o qual,colocado em termos simples, é o seguin- 

te: suponhamos que o preço comercial do trigo (...) seja suficiente 

mente elevado para se empreender o cultivo de certas partes da clas- 

se de terra A e para que o capital investido nestas cubra o preço de 

produção do produto, isto é, reponha o capital mais o lucro mé- 

dio .(... ) Isto basta? Poder-se-ia, supondo que assim fosse, invés - 

tir realmente esse capital? Ou ê necessário que o preço comer- 

cial suba até que permita, também, uma renda para a terra A de 

pior qualidade? Encontramo-nos, pois,diante do fato de que o monopó- 

lio da propriedade territorial impõe à inversão do capital um entra 

ve que, desde o ponto de vista puramente capitalista, não existiria, 
~ 60 

a nao ser pela interposição desse monopólio?" 

Segundo Marx, a chave desses problemas estaria no mono- 

pólio da propriedade privada da terra. Isso, porque, como a renda 

do terreno pior A não seria uma simples conseqüência da alta do pre 

ço do trigo, mas, antes,a causa desse aumento, então estaria preci- 

samente no monopólio da propriedade privada a razão de ser da eleva 

ção do preço comercial e, portanto, da renda da terra A, na medida 

em que o proprietário da mesma apenas autorizará o seu cultivo ten- 

do como contrapartida uma determinada grandeza de renda contratual- 

mente estabelecida. Nessas condições, o preço comercial, além de 

cobrir o preço de produção, deverá assegurar, também,um excedente 

sobre o lucro médio,que — de resto — se converterá era renda da ter 

ra. Nesse sentido, o monopólio da propriedade privada constitui a 

renda, na medida em que impede a redução do valor ao preço de produ 

ção>e da mais-valia ao lucro médio. 

Assim, na Renda Absoluta, o monopólio da propriedade pri 

vada desempenharia uma dupla função: de um lado, constituiria o so- 

brelucro e, de outro, o transferiria do bolso do arrendatário para 

o do proprietário da terra sob a forma de renda. Nesse sentido,aqui 

se impõe uma diferença de fundo entre a Renda Absoluta e a Renda 

ferencial, já que, nesta, a propriedade não é a causa da renda,pois 

apenas se limita a transferir o sobrelucro do capitalista para o pro 

prietário . Evidentemente, o título jurídico de propriedade não 

engendra, de per si, renda alguma: apenas permite ao proprietário 

subtrair sua terra ã exploração se não se "realiza" sob a forma de 

renda . Portanto, a propriedade "cria" a renda apenas no sentido 

de que, através desse monopólio, uma parte do excedente se subtrai 
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do processo de compensação e de distribuição da mais-valia social ã 

base do lucro médio, imoedindo a redução do valor ao oreço de pro- 

dução . 

Assim, dado o monopólio da propriedade privada, a Renda 

Absoluta resultaria da diferença entre o valor e o preço de produ- 

ção, ou entre a mais-valia e o lucro médio. Entretanto, como isso 

seria possível, se, na análise da renda, Marx parte, exatamente, do 

pressuposto da redução do valor ao preço de produção e da mais-valia 

ao lucro médio e se, ademais, a Renda Absoluta não se trata de um 

simples "caso" da Renda Diferencial, já que independe da diferen 

te fertilidade e/ou situação das terras cultivadas e da diferente 

distribuição do capital? 

Segundo Marx, o segredo desse problema estaria na mais 

baixa composição orgânica do capital agrícola em relação à composi- 
6 3 

ção média do capital social . Isso, porque a relação entre o pre- 

ço de produção e o valor é regulada pela relação entre o capital 

constante e o capital variável. Se o capital variável é maior em 

relação ao capital constante, isto é, se a composição orgânica do 

capital é baixa,o que não ocorre com o capital social médio, o va- 

lor é superior ao preço de produção e a mais-valia ao lucro mé- 

dio. Evidentemente, ocorre o inverso para capitais de composição-va 

lor mais elevada do que a média, de sorte que, nesse caso, o valor 

é inferior ao preço de produção. Dessa forma, a única via 

para a constituição de um excedente sobre o preço de produção regu- 

lador estaria, portanto, numa eventual composição orgânica do capi- 

tal inferior ã média. No caso da agricultura, essa mais baixa compo 

sição orgânica se explicaria por seu relativo atraso em relação ã 

indústria. Entretanto, como isso seria possível se a análise marxia 

na supõe, precisamente, a composição orgânica média do capital, e 

se a Renda Absoluta não se restringe a casos isolados, fortuitos e 

temporários, mas a toda uma esfera de inversão? Bastaria que o va- 

lor fosse superior ao preço de produção para que se constituísse a 

renda? 

Como se sabe, a redução do valor ao preço de produção 

supõe o processo, regulado pela concorrência, de compensação e dis- 

tribuição da mais-valia social à base da composição média do capi- 

tal e do lucro médio. Ademais, esse processo supõe, além da distri- 

buição proporcional dos capitais entre as diferentes esferas de pro 
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dução, a possibilidade desses capitais se transferirem de um ramo 

de produção para outro. A redução do valor ao preço de produção su- 

põe, portanto, a concorrência, sendo que, ante a concorrência entre 

os capitais, não se interpõe nenhuma "barreira", nenhum "entrave" 

permanente ã circulação dos mesmos. Isso significa que, se o capi - 

tal encontrasse alguma "barreira" que impedisse ou limitasse sua 

circulação, o processo de compensação seria cerceado no todo ou em 

parte e, com ele, o processo de redução da mais-valia ao lucro mé- 

dio e do valor ao preço de produção. E o que ocorre na agricultura, 

onde a propriedade privada é a "barreira", dada a penúria relativa 

de terras, que não permite nenhum investimento se não se paga uma 

determinada grandeza de renda, inclusive no caso do terreno pior, e 

que subtrai uma parte do excedente do processo de compensação e de 

distribuição da mais-valia social. Portanto, o monopólio da proprie 

dade privada constituiria a renda absoluta na medida em que, dada 

a mais baixa composição orgânica do capital agrícola em relação ao 

capital social, não permitiria a compensação e distribuição da mais- 

valia â base dò lucro médio e, consequentemente, a redução do va- 

lor ao preço de produção . 

Assim, o monopólio da propriedade privada constitui a 

"barreira" que não permite nenhum investimento de capital se não se 

paga renda. Devido a esse limite, o preço comercial, regulado pelo 

terreno pior, deverá subir o suficiente para que possa gerar um ex- 

cedente sobre o preço de produção, ou seja, uma renda. Portanto, da 

da a mais baixa composição do capital agrícola em relação ao capi - 

tal social e a intervenção do monopólio da propriedade privada da 

terra no sentido de subtrair uma parte do excedente do processo de 

compensação e de distribuição da mais-valia social à base do lucro 

médio, convertendo-a em renda, essa renda consistiria num excedente 

sobre o preço de produção e,como tal, seria regulada pelo valor.Ne^ 

sa medida, o monopólio da propriedade privada seria a chave da Ren 

da Absoluta. No caso, não é a alta do preço comercial que constitui 

a renda, mas, antes, é a renda a razão de ser da elevação do preço 

comercial. 

Evidentemente, se a renda nao absorvesse o excedente do 

valor sobre o preço de produção, o capital agrícola participaria do 

processo de compensação e de distribuição da mais-valia social a 

base do lucro médio. Nessas condições, não haveria sobrelucro e,por 

tanto, Renda Absoluta. 
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Ademais, segundo Marx, "ainda que a propriedade da ter- 

ra possa fazer com que o preço dos produtos agrícolas exceda a seu 

preço de produção, não dependerá dela, senão da situação geral do 

mercado,o grau em que o preço comercial, superior ao preço de produ 

ção, venha a se aproximar do valor e, portanto, a proporção em que 

a mais-valia produzida na agricultura (...) venha a se transformar 

em renda ou entrar na compensação geral da mais-valia à base do lu- 

cro médio. Em todo caso, essa renda absoluta que nasce do excedente 

do valor sobre o preço de produção é, simplesmente, uma parte da 

mais-valia agrícola, a transformação dessa mais-valia em renda, sua 

absorção pelo proprietário da terra; do mesmo modo que a renda di- 

ferencial nasce da transformação do sobrelucro em renda, de seu con 

fisco pelo proprietário rural, à base do preço geral de produção re 

gulador" . 

Assim, o monopólio da propriedade privada determina, 

apenas, a possibilidade da renda absoluta e não a sua efetividade 

e sua grandeza. Em outras palavras: da simples existência do titulo 

jurídico não se pode inferir a existência da renda absoluta e seu 

"quantum". Esta dependerá ainda, além da mais baixa composição orgâ 

nica do capital agrícola, das circunstâncias do mercado (oferta X 

procura, maior ou menor escassez de terras, etc). São esses fatores 

que vão determinar a passagem do domínio da possibilidade ao da efe 

tividade e, ademais, a proporção em que a mais-valia excedente se 

aproxime do valor ou se identifique com ele.Nesse sentido, a ren- 

da absoluta pode absorver todo o excedente de mais-valia sobre o lu 

cro médio ou, apenas, uma parte dele, de scrte que o preço comerci- 

al pode ser superior ao preço de produção regulador e,no entanto,ser 

inferior ao valor. Portanto, a exigência da renda absoluta é a exis 

tência do excedente do valor sobre o preço de produção e não a ab- 

sorção Integra do mesmo. Consequentemente, o que importa na renda 

absoluta não é ' saber se a renda representa o excedente Integro ou 

se somente uma parte dele, "mas que os produtos agrícolas sempre se 

venderão por um preço de monopólio, não porque seu preço seja supe- 

rior a seu valor, senão porque é igual a este ou inferior a ele, 
6 6 

porém superior, desde logo, a seu preço de produção" . Ê o que, 

de resto, demonstra Marx, através do exemplo que se segue: 
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"Se a composição média do capital social não-agricola 

fosse:85c+15v e a taxa de mais-valia 100%, o preço de 

produção seria 115. Se a composição orgânica do capital 

agrícola fosse = 75c+25v, o valor do produto, à base da 

mesma taxa de mais-valia, e o valor comercial regulador 

seriam 125. Se o capital agrícola e o não-agrícola se 

compensassem para formar um preço médio (...), a mais- 

valia total seria = 40, ou seja, 20% de 200 de capital. 

O produto tanto de um capital, como de outro, seria ven 

dido por 120. Por conseguinte, compensando-se à base 

dos preços de produção, os preços comerciais médios do 

produto não-agrícola seriam superiores e os do produto 

agrícola seriam inferiores a seu valor. Se os produtos 

agrícolas se vendessem por seu valor íntegro, excederi- 

am em 5 , e os produtos industriais baixariam 5 do preço 

obtido à base da compensação. Se as condições de merca- 

do não permitem vender os produtos agrícolas por seu va 

lor íntegro, obtendo o excedente íntegro sobre o preço 

de produção, o efeito conseguido oscilará entre ambos os 

extremos: os produtos industriais se venderão um pouco 

acima de seu valor e os produtos agrícolas um pouco aci 
6 7 

ma de seu preço de produção" 

Essas observações trazem conseqüências decisivas: a) se 

a renda absorve a diferença íntegra entre o valor e o preço de pro- 

dução ou apenas uma parte maior ou menor do excedente de valor, i£ 

so dependerá, em absoluto, das circunstâncias do mercado; b) se a 

renda absorve apenas uma parte do excedente do valor sobre o preço 

de produção, a outra parte do excedente entrará sempre no jogo de 

compensação e de distribuição da mais-valia social â base do lucro 

médio; c) se a renda absorve todo o excedente sobre o lucro médio,a 

mais-valia excedente ficará ã margem desse processo; d) finalmente, 

se a composição média do capital agrícola fosse igual ou superior 

à composição orgânica média do capital social, desapareceria a ren 

da absoluta, já que o valor não seria superior ao preço de produ- 

ção, e a mais-valia ao lucro médio (o resultado seria o mesmo se, 

com o desenvolvimento da agricultura, a composição orgânica do cap^ 

tal agrícola se nivelasse ã do capital social médio). 

I 

Assim,a renda absoluta supõe, portanto, a mais baixa 

composição orgânica do capital agrícola em relação ao capital so- 
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ciai e a intervenção do monopólio da propriedade privada. Isso sig- 

nifica que, ã base de uma composição orgânica desigual e de taxas 

idênticas de mais-valia, capitais de grandeza igual investidos em 

esferas de produção diferentes produziriam grandezas diferentes de 

mais-valia. Na indústria, essas quantidades desiguais se compensam 

e se distribuem por igual entre os capitalistas individuais, ã base 

do lucro médio. Na agricultura, o monopólio da propriedade territo- 

rial impede esse igualamento, de sorte que uma parte da mais-valia 

que deveria entrar nessa equação se subtrai e é captada sob a for- 
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ma de renda da terra . A Renda Absoluta, regulada pela diferença 

entre o valor e o preço de produção, supõe, pois, a mais-valia e, 

como tal, seria, portanto, extorquida da classe operária. Longe de 

se fundar à margem da teoria do valor, a Renda Absoluta, da mesma 

forma que a Renda Diferencial, a supõe. Entretanto, ao contrário des 

ta, que supõe a diferente fertilidade e/ou situação das diversas 

classes de terra e a diferente repartição do capital entre os arren 

datários, a renda absoluta supõe, apenas, a mais baixa composição or 

gánica do capital agrícola em relação ao capital social médio. Isso 

significa que a exigência básica da renda absoluta consiste era 

aue o capital agrícola coloca em movimento mais trabalho do que a 
_ 69 

mesma grandeza de capital colocada em outras esferas de inversão 

Essa possibilidade se funda no relativo atraso da agricultura em re 

lação ã indústria. Portanto, a chave da renda diferencial e da ren- 

da absoluta encontra-se na teoria do valor, nas "relações sociais", 
~ I, . ii7 0 

e nao nas coisas 

Finalmente, a renda absoluta seria regulada pela seguin 

te lei: quanto mais baixa a composição orgânica do capital agríco- 

la em relação ao capital social médio, quanto maior a concorrência 

e a penúria relativa de terras, tanto maior a renda absoluta (esta 

será maior nos terrenos mais férteis e melhor situados e variará 

em razão direta à grandeza do capital investido). 

4.5 ~ Preço da terra 

Após analisar a renda diferencial e a renda absoluta, 

Marx procura dar conta do problema da determinação do preço da ter- 

ra, onde a questão de fundo consiste em saber em que medida se pode 

conipatibilizar esse problema com a teoria do valor, considerando,so 

bretudo, o fato de que a terra não se definiria como produto de 
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medida a terra, que não ê um produto do trabalho e, portanto, não 

encerra nenhum valor, poderia ter um preço? 

Para Marx, essa questão não encerraria maiores dificu^ 

dades, pois, da mesma forma que um diamante bruto encontrado na rua 

e que não exigiu nenhum trabalho, possui um preço, por ser um "bem 

raro", a terra também o teria, dado seu caráter limitado e, portan- 

to, monopolizãvel a título de propriedade. Nessas condições, comò 

não resulta de um processo de trabalho, o preço da terra não seria 

regulado senão pela renda fundiária. Essa tese é enunciada por Marx 

no capítulo XLVI, onde faz as seguintes observações a propósito da 

relação entre as categorias renda, juro e preço da terra: "Em ou 

tro aspecto pode a renda da terra confundir-se com o juro,desvirtuan 

do-se, assim, seu caráter específico. A renda da terra aparece re- 

presentada por uma soma determinada de dinheiro que o proprietário 

fundiário percebe todos os anos pelo arrendairento de uma porção do 

planeta. Já vimos que todo ingresso determinado em dinheiro pode 

ser capitalizado, isto ê, considerado como o juro de um capital im 

ginário. Se a taxa média de juro é,,por exeirplo, 5%, uma renda da 

terra anual de 200 libras esterlinas poderá ser considerada, portan 

to, como o juro correspondente a um capital de 4.000 libras. Essa 

renda fundiária assim capitalizada é a que constitui o preço de com 

pra ou o valor da terra, categoria prima faaie irracional, tão ir- 

racional como a do preço do trabalho, uma vez que a terra não é 

produto do trabalho nem pode, portanto, ter um valor. Por outra par 

te, por trás dessa forma irracional, esconde-se uma relação real 

de produção. Se um capitalista compra por 4.000 libras esterlinas 

uma terra que dá uma renda anual de 200, perceberá o juro anual mé- 

dio de 5% correspondente ás 4,000 libras, exatamente o mesmo que receberia 

se esse capital tivesse sido investido em títulos ou valores rentá- 

veis ou emprestado diretamente a 5% de juro. Trata-se da valoriza- 

ção de um capital de 4.000 libras a 5%. A partir dessa suposição, será 

reposto, em 20 anos, o preço de coirpra da terra, com as rendas des- 

ta (...). O que se conpra com o preço pago não ê, na realidade, a ts£ 

ra, senão a renda que dela se obtém, calculada á base da taxa nor- 

mal de juro. Porém, essa capitalização da renda pressupõe a renda 

mesma, enquanto a renda não pode, por sua vez, explicar-se nem 

derivar-se partindo de sua própria capitalização. Portanto, é a exis, 

tência da renda, independente da venda da terra, a premissa de que ; 

devemos partir" . 
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Assim, como não é o preço da terra que determina a ren 

da; mas a renda o preço da terra, este não seria senão a renda cap^ 

talizada à base da taxa de juro corrente no mercado. Nessas cond^ 

ç5es, a determinação do preço das terras cultivadas não aoresenta - 

ria nenhuma dificuldade: uma vez conhecidas a grandeza da renda e a 

taxa de juro , a determinação de seu preço se resolveria numa ope- 

ração elementar de regra de três. 

Ademais, o preço da terra variaria em razão inversa ã 

taxa de juro corrente no mercado: "Segue-se daqui que, dando por 

suposto a renda da terra como uma grandeza constante, o preço da 

terra pode aumentar ou diminuir era razão inversa ao aumento ou ã 

diminuição da taxa de juro . Se a taxa normal de juro baixasse de 

5 para 4%, teríamos que uma renda anual de 200 libras representaria 

a valorização de um capital de 5000 libras ao invés de 4000, coro 

antes, com o qual o preço do imóvel subiria de 4.000 para 5.000 li- 

bras ou de 20 yeav's purchase a 25. E o inverso, no caso contrá- 

rio (...). Porém, como temos visto que a taxa de lucro tende a bai 

xar ã medida que avança o desenvolvimento social, e com isso, como 

é lógico, a taxa de juro , enquanto se acha regulada pela taxa de 

lucro, e que,ademais, ainda prescindindo da taxa de lucro, a taxa 

de juro tende, de per si, a cair, por efeito do aumento do capital 

dinheiro eiiprestável, chegamos à conclusão de que o preço da terra 

tende a subir, ainda independentemente do movimento da renda da ter 

ra e do preço dos produtos agrícolas, do qual é parte integrante a 
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renda" 

Assim, temos as coordenadas gerais da determinação do 

preço das terras cultivadas; este supõe, além do monopólio da pro- 

priedade privada, a renda e a taxa de juro . Entretanto, como se 

daria a determinação do preço das terras incultas? Como compatibili 

zar a determinação de seu preço com a teoria do valor? Segundo Marx, 

essa questão também não encerraria maiores dificuldades: como quan- 

do se compra/vende a terra, na realidade se conpra/vende a renda que 

ela é capaz de engendrar, esse mesmo princípio poderia ser estendi- 

do para terras incultas, de sorte que o preço das terras não-culti- 

vadas seria regulado pelo preço das terras cultivadas, da mesma es- 

pécie. 

Uma vez abordadas as condições gerais da determinação 

do pi^eço das terras cultivadas e não-cultivadas, Marx passa a anali 

sar as variáveis intervenientes na determinação de sua grandeza. Se 

gundo o citado autor, o preço da terra pode aumentar: a) pela sim- 
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pies baixa da taxa de juro ; b) porque aumenta o juro do capital in 

corporado á terra (capital fixo); c) porque aumenta a renda, e a ren 

da pode aumentar nas condições de um preço de produção constante, 

crescente e decrescente . 

Finalmente, após observar que o aumento do preço da ter 

ra não determina necessariamente o aumento da renda, enquanto o au- 

mento da renda, mantendo-se constante a taxa de juro e as demais 

circunstâncias, determina seitpre o aumento do preço da terra, e que 

o preço da terra ê maior nas condições da RD-II (cultura intensiva) 

do que da RD-I (cultura extensiva), jã que aquela supõe maior con- 

centração de capital fixo (benfeitorias, irrigação, etc.), Marx sus 

tenta que o preço da terra pode subir, independentemente da renda e 

da taxa de juro , se a demanda por propriedades rurais for superior 

à oferta. 

Assim, longe de se fundar à margem da teoria do valor, 

o preço da terra a supõe, na medida em que Marx vincula sua deteritâ 

nação a renda fundiária. Nessa medida, fecha-se o círculo da "reali 

zação" do valor, de forma que a relação entre a natureza e a socieda 

de deixa de ser colocada nos termos de dois pólos mutuamente exclu- 

dentes, pontos fugidios que jamais poderiam ser suprimidos no de- 

vir da sociabilidade. Subsumida nas tramas das relações sociais, a 

própria natureza passa a se dar como valor e se converte em capi - 

tal. A medida que se encontra submetida ao devir do processo de va- 

lorização, a natureza será permeada pelo fetichismo. Nessas condi- 

ções, o fetichismo, até então circunscrito ao domínio da sociedade, 

se estende à natureza, de sorte que a terra passa a se determinar 

como mercadoria e, consequentemente, a ter preço. 

Portanto, além de se fundar na teoria do valor, a de- 

terminação do preço da terra supõe, ademais, uma forma de fetichis- 

mo, o que se expressa na afirmação de Marx segundo a qual o "preço 

da terra" seria uma categoria irracional que, em sua determinabi- 

lidade, esconderia uma relação real de produção. Isso,porque, deter 

minando-se como renda capitalizada à base da taxa de juro corrente 

no mercado, a grandeza em que se expressa esconderia, precisamente, 

sua condição de possibilidade, a saber, o monopólio da propriedade 

privada, que permitiria ao proprietário não apenas extorquir uma 
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parte da mais-valia sob a forma de renda, como, também, o direito 
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de vendê-la sob a forma de "preço da terra" . Nessas condições, a 

categoria "preço da terra" esconderia relações de produção muito 

concretas, a saber: a relação entre o proprietário da terra e o ar- 

rendatário capitalista, mediatizada pelo contrato de arrendamento;a 

relação entre o capitalista e o operário, mediatizada pelo contrato 

de compra e venda de força de trabalho, etc. Nesse contexto, a ter- 

ra passa a ser representada por uma determinada grandeza de capital 

imaginário, de sorte que a renda fundiária se determina como uma es- 

pécie de juro a realizar um valor que seria "intrínseco" à terra. 

Consequentemente, as relações são invertidas de tal forma que, de^ 

xando de regular o preço da terra, a renda passa a ser regulada por 

este. 

Assim, na agricultura capitalista, o fetichismo passa 

a permear todos os termos do processo produtivo, a saber: o traba- 

lho, o capital e a terra. Marx chama a esse processo de "fórmula tri 

nitãria do capitalismo": "na fórmula capital-juro, terra-renda fun- 

diária, trabalho-salário, o capital, a terra e o trabalho aparecem, 

respectivamente, como fontes do juro (ao invés do lucro), da renda 

da terra e do salário, como se se tratasse de seus produtos, de 

seus frutos, como se aqueles fossem a razão e estes a conseqüên- 

cia, aqueles a causa e estes o efeito, e, ademais, de tal modo que 

cada fonte,de per si,se refira a seu produto como a algo permitido 
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e produzido por ela" . Dessa forma, a reificação torna-se 

inevitável: o capital é uma "coisa" que tem o poder fantástico de 

comprar ou alugar terras e render juros e lucros; a terra é uma "coi 

sa" qiie tem o poder de engendrar rendas; o trabalho é uma "coisa" 

que tem o poder de render salários. Evidentemente, as coisas que 

encerram tais poderes são fetiches e, segundo Marx, o mundo dos fe- 

tiches é um mundo encantado, fantástico e invertido, onde "Monsieur 

le capital" e "Madame la terre" aparecem como personagens sociais 

que expressam suas propriedades fantásticas, diretarrente, como sim- 

■plQS coisas materiais, como seres dotados de vida própria, de exis- 

tência independente . 

Entretanto, em que consiste esse fetichismo? Trata-se 

(3e uma ilusão que se esgota na representação dos agentes ou de algo 

com alcance objetivo ou ontológico? Segundo Marx, o fetichismo não 

se esgota, evidentemente, na representação dos agentes, já que su- 
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põe a inversão mesma das relações sociais. Nesse contexto, caracte 

rísticas intrínsecas às relações sociais são transferidas às coisas, 

de sorte que a intercambialidade das mercadorias, que supõe a subs - 

tância "trabalho abstrato", a relação de compra e venda de força de 

trabalho, etc, passam a ser consideradas como propriedades internas, 

naturais, das coisas mesmas. Entretanto, além de mascarar as rela - 

ções sociais, reificando-as, o fetichismo teria um alcance objetivo, 

na medida em que se assenta no feto de que na sociedade capitalista as 

relações sociais, além de serem mediatizadas pelas coisas, adotam 

a forma de coisas e não se expressam senão mediante coisas (dinhei- 

ro, mercadoria, capital, renda, salário, lucro, etc). Em outras pa- 

lavras: a base objetiva do fetichismo estaria na própria estrutura da socie- 

dade burguesa, a qual faz com que as coisas adquiram propriedades ou 

atributos sociais fantásticos e com que as relações sociais se rei- 
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fiquem 

Isso significa, portanto , que o fetichismo não ê ape- 

nas uma aparência; ao contrário, longe de se esgotar na representa 

ção dos agentes, o fetiche teria uma dimensão ontolõgica, já que sua 

matriz estaria, não na consciência ou na ideologia, senão nas rela- 

ções sociais de produção. Isso,porque, na sociedade burguesa, não 

existiriam relações diretas, "homem a homem", itias relações mediatizadas 

pelas coisas, relações entre "personas", proprietárias de mercado- 

rias, onde a operação de coirpra e venda passa a absorver todos os 

termos do processo produtivo, a saber: o trabalho, o objeto de tra- 

balho e o instrumento de trabalho. Fundada no trabalho abstrato e 

não no trabalho concreto, no trabalho morto e não no trabalho vivo, 

no valor de troca e não no valor de uso, na sociedade capitalista o 

próprio trabalho e a natureza se convertem em mercadorias. Nessas 

condições, o processo produtivo passa a ser regulado pelo mercado, 

através dos produtos do trabalho e das coisas. Portanto, na medida 

em que a sociabilidade burguesa não supõe nenhum vínculo social pré 

vio extra-econômico, a reificação das relações sociais seria inevi- 

tável. Consequentemente, o fetichismo não é apenas uma ilusão ou 

aparência, mas a essência mesma do sistema capitalista, desde a in- 

dústria até a esfera agrícola de produção. 

Finalmente, além de uma vevresentagão^ de uma ilusão 

socialmente necessária, o fetiche é, também, uma norma a partir da 

qual se fundam e se legitimam as relações burguesas de produção. Con 

sequentemente, o fetiche passa a desempenhar, também, uma função 

constituidora, na medida em que as codifica e as expressa ã base da 

célebre fórmula trinitária dos rendimentos e suas fontes. Portanto, 
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além de resultado, o fetichismo converte-se, tainbém, em pressuposto 

do capitalismo, de modo que a própria natureza, absorvendo os po- 

deres fantásticos da mercadoria, do dinheiro e do capital, passa a 

participar do circuito das relações de troca, como uma mercadoriaes 

pecial que teria o poder fantástico de gerar rendas e que, ademais, 

encerraria, "intrinsecamente",valor e que se expressaria monetaria- 

mente sob a forma de renda ou de preço. Isso significa, portanto,que 
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a própria agricultura capitalista seria balizada pelo fetichismo 

Dessa forma, seria inexorável a reificação das relações de pro 

dução na esfera agrícola. Como não supõe nenhum vínculo social pré- 

vio extra-econômico, a sociabilidade se define como uma comunidade 

fantástica de coisas mediatizada pelo contrato: de arrendamento, entre 

capitalistas e proprietários rurais,* de conpra e venda de força de 

trabalho, entre os ooerarios e os arrendatários capitalistas. E 

mais: ^ contrario de nas sociedades anteriores, na agricultura capi- 

talista não é a terra, senão o capital que submete ao império de 

suas leis o próprio trabalho agrícola. É o que procuraremos demons- 

trar, a seguir, na análise da gênese da renda capitalista da terra. 

4.6 - Gênese da renda capitalista da terra 

4.6.1 - Advertências Preliminares 

Na análise da renda diferencial e da renda absoluta,vi 

mos que a dificuldade de sua explicação não consiste em demonstrar 

que sua chave estaria na mais-valia, mas em demonstrar como, partin 

do~se do suposto da redução da mais-valia ao lucro médio e do va- 

lor ao preço de produção, pode surgir um excedente de mais-valia 

sobre o lucro médio e como esse excedente se converte em renda fun- 

diária. Para tanto, procuramos demonstrar que o segredo do exce - 

dente estaria ou na diferente fertilidade e/ou situação das diver- 

sas classes de terra e na diferente distribuição dos capitais entre 

os capitalistas individuais, ou, ainda, na mais baixa composição do 

capital agrícola em relação ao capital social,eque a chave da con - 

versão do sobrelucro em renda estaria no monopólio da propriedade 

privada da terra. Nessas condições, a dificuldade consistiria em 

compatibilizar a teoria da renda com a categoria "valor". Daí a nos 

ga digressão sobre a relação entre as categorias valor e oreço de 
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produção, jâ que, para Marx, conforme tivemos a oportunidade de de- 

monstrar, a renda diferencial e a renda absoluta não resultariam se 

não, respectivamente, da diferença entre o preço de produção indivi 

dual e o preço de produção geral e entre o valor e o preço de produ 

ção. Portanto, nas condições da renda capitalista da terra, a difi- 

culdade consiste em explicar, à base da teoria do valor, como sur- 

ge o excedente sobre o lucro médio e como esse excedente se conver- 

te em renda da terra. 

Ademais, vimos ainda que um dos principais resultados 

da análise marxiana consiste em demonstrar que a renda capitalista 

da terra não seria senão uma forma específica da mais-valia e, como 

tal, própria à esfera agrícola de produção. Nessas condições, Marx 

afirma, tacitamente, que, no capitalismo, o excedente teria diver - 

sas determinações formais: uma parte se oonverteriaem lucro e juro; 

outra, em renda da terra. Assim, a questão de fundo de como compati 

bilizar a teoria da renda com a categoria "valor" fica, portanto,re 

solvida: o lucro, o juro e a renda não seriam senão diferentes for- 

mas de realização da mais-valia. 

Entretanto, o problema da renda não se esgota aqui,pois, 

de posse desses resultados, produto da análise de um "todo vivo e con 

creto já dado", a agricultura capitalista, resta ainda a necessida- 

de de projetá-los para as sociedades pré-capitalistas, no sentido 

de, assim, explicá-las e de, ao mesmo tempo, fazer o movimento in- 

verso, com o fito de, eventualmente, dar conta da gênese da renda 

capitalista da terra. Em outras palavras: trata-se de submeter a 

agricultura capitalista ao célebre princípio segundo o qual a "ana- 

tomia do homem é a chave da anatomia do macaco". É o que Marx procu 

ra viabilizar no capítulo XLVII, através da análise da "Gênese da vsn 

da capitalista da terra". 

Assim, na 6a. seção,Marx procura viabilizar a exigên- 

cia metodológica básica de submeter a sociedade burguesa a um du- 

plo tratamento: um histórico e outro estrutural. Nos capítulos an- 

teriores, Marx esboça uma análise estrutural da renda capitalista da 

terra, partindo do suposto da existência de um "todo vivo e concre- 

to já dado"; nesse capítulo, a análise se faz no sentido de determ^ 

nar os elementos de seu devir. E mais: a análise genética se faz 

a partir dos resultados obtidos no tratamento estrutural, a saber: 
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a constituição do excedente, as determinações formais da mais-valia 

e a posição hierárquica das mesmas numa dada estrutura. Nesse sentj^ 

do, a preocupação básica de Marx consiste em explicar a relação 

entre mais-valia, lucro e renda, nas condições da renda em traba- 

lho, em espécie e em dinheiro. Para tanto, procura, a um tempo, destacar 

a estrutura e o perfil das mesmas em comparação com a renda capita- 

lista da terra, e a exigência de dar conta dos fatores que irão di^ 

solvê-las e que as farão desembocar na renda capitalista da terra. 

É o que tentaremos demonstrar a seguir e, ainda, a tese esboçada por 

Marx de que, enquanto na sociedade burguesa o lucro seria a forma 

normal de mais-valia e a renda apenas uma forma específica ou parti 

cular desta, nas sociedades pré-capitalistas, ao contrário,a forma 

normal de mais-valia não seria o lucro, senão a renda da terra. 

4.6.2 - Da renda pri-capitalista ã renda capitalista da terra 

4.6.2.1 - Renda em trabalho 

A renda-trabalho (corvéia) é a forma mais sinples e 

mais antiga da renda da terra. Aqui, renda e mais-valia não são so- 

mente idênticas, mas adotam a forma tangível do sobretrabalho: du- 

rante alguns dias da semana, o produtor direto trabalha para si, em 

terras de que dispõe, de fato ou de direito, e com instrumentos de 

trabalho que lhe pertencem; nos outros dias, trabalha para o "se- 

nhor", nas terras deste, de forma gratuita, o qual se apropria do 

sobreproduto. Nesse tipo de renda, o trabalho excedente e o traba- 

lho necessário se diferenciam no tempo e no espaço. Evidentemente, 

aqui a renda não é um siirples excedente sobre o lucro, mas a forma 

normal e predominante do sobretrabalho ou da mais-valia.Finalmente, 

nas condições da renda-trabalho, dependendo da grandeza do traba- 

lho excedente, da produtividade do trabalho e das condições gerais 

do cultivo, o produtor direto poderá obter "lucros" em suas ativida 

des- Entretanto, ao contrário do lucro capitalista, que é a forma 

normal da mais-valia e, de resto, regula a renda, aqui o lucro não 

é a forma normal da mais-valia e,tampouco, regula a renda, mas, an- 

tes é regulado por esta . 
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4.6.2.2 - Renda-produto 

A renda em espécie apresenta a mesma estrutura da ren- 

da em trabalho: no caso, a renda se apresenta como a forma normal e 

dominante da mais-valia. Ademais, a renda-produto se distingue da 

anterior, sobretudo, pelo fato de que o trabalho excedente e o tra- 

balho necessário não mais se diferenciam no tempo e no espaço e,ain 

da, por supor um estágio cultural mais desenvolvido do produtor di- 

reto. Nessas condições, como o trabalho excedente e o trabalho ne- 

cessário não se diferenciam no tempo e no espaço, dado que se real_i 

zam numa mesma gleba cedida pelo "senhor", o produtor direto pode- 

rá trabalhar mais tenpo em seu próprio proveito. Nesse sentido,aqui 

há maior chance, em comparação com a renda-trabalho, de enriqueci - 

nento por parte do produtor direto e de, enfim, auferir "lucros" e, 

ainda, de adquirir os meios de explorar, ele mesmo, diretamente, o 

trabalho alheio. Entretanto, da mesma forma que na renda-trabalho, 

aqui o lucro não ê a forma normal de mais-valia e, tampouco, regu- 
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Ia a renda mas, antes, ê regulado por esta 

4.6.2.3 - Renda-dinheiro 

Aparentenente, a renda em dinheiro resulta de uma sim- 

ples mudança de forma da renda-produto; ao invés de pagar em espé- 

cie, o produtor direto paga o seu preço, isto é, seu equivalente em 

dinheiro, ao proprietário rural. Entretanto, a renda-dinheiro exige 

modificações profundas na estrutura do modo de produção: a produção 

perde seu caráter autárquico, isolado, em relação ao conjunto das 

relações sociais. Nessas condições, a transformação da renda-produ- 

to em renda-dinheiro supõe um desenvolvimento considerável do comér 

cio, da indústria urbana e da circulação monetária. Supõe, ademais, 

a existência de preços correntes dos produtos no mercado, o que não 

era necessário, em absoluto, na renda-trabalho e na renda-produto. 

Ademais, em seu estágio inicial, a renda-dinheiro ê a 

forma última da renda enquanto forma 'normal da mais-valia. Segundo 

Marx, em sua forma ulterior, a renda-dinheiro deve conduzir seja à 

pequena propriedade camponesa, onde renda e lucro coincidem, nao ha 
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vendo portanto diferentes formas de realizaçao da mais-valia, seja 

à forma do modo de produção capitalista, onde, entre o produtor di- 

reto e o proprietário da terra, interpõe-se a figura do arrendatá - 

rio capitalista. 

Segundo Marx, com a renda-dinheiro, a relação tradicio 

nal entre senhores e vassalos, baseada em vínculos pessoais, desapa 

rece e é substituída por uma relação contratual, uma pura relação 

de dinheiro. Nesse sentido, a transformação da renda "in natura" em 

renda-dinheiro seria não apenas necessariamente acompanhada, mas, 

ainda, antecipada pela constituição de uma classe de diaristas não- 

-proprietários. Durante esse período, os camponeses ricos empregam, 

por sua conta, trabalhadores assalariados, da mesma forma que, sob 

o regime feudal, os servos ricos exploravam, eles mesmos, outros ser 

vos. Daí a possibilidade de acumularem uma certa fortuna e transfor- 

marem-se, assim, em futuros capitalistas. Entre os antigos proprie- 

tários exploradores do solo surgem, assim, os arrendatários capitalis- 

tas "sans phrase". Evidentemente, a constituição dessa classe de ar- 

rendatários supõe a separação da indústria doméstica e da agricultura, 

a existência de um mercado estável e elástico, o desenvolvimento ge- 

ral da produção capitalista fora dos canpos, etc. E o que, de res- 

to, se verifica na Inglaterra do século XVI, onde, com a deprecia- 

ção progressiva do dinheiro e o encarecimento dos produtos agríco- 

las e dada a longa duração dos contratos de arrendamento, se obser- 

va o enriquecimento dos arrendatários às expensas dos proprietários 

rurais e onde a terra passou a ser arrendada a capitalistas que ap]l 

carão no campo capitais acumulados nas cidades. Portanto,nessas con 

dições, entre o produtor direto e o proprietário fundiário inter- 

põe-se a figura do arrendatário capitalista,que passa a ser o verda 

deiro chefe dos trabalhadores rurais, chefe que extrai deles mais- 

valia e que transfere para o proprietário da terra parte da mesma, 

sob a forma de renda. Assim, a natureza da renda se modifica; perde 

o caráter de forma normal da mais-valia e do sobretrabalho e se con 

verte num excedente sobre a parte da qual o arrendatário capitalis- 

ta se apropria sob a forma de lucro e que, como tal, seria regulada, 

em média, como limite, pelo lucro nédio que o capital rende nas es- 

feras não-agrícolas de inversão. 

Portanto, de forma normal e geral da mais-valia, a ren 

da se converte em sua forma particular e, ademais, restrita à esfe- 
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ra agrícola de produção, define-se como um excedente sobre a parte 

reclamada pelo capital como lhe remunerando de direito. Em lugar da 

renda, é o lucro que se converte na forma normal e dominante da mais- 

-valia, e a renda não ê senão uma forma específica do sobretraba- 

Iho. Assim, na sociedade burguesa, não i a renda que regula o lucro 

mas, antes, este àquela. 

Nessas condições, algumas conclusões se impõem: a) nas 

sociedades pré-capitalistas, a renda e a mais-valia se identificam 

(renda-trabalho, renda-produto e primeira forma de renda-dinheiro); 

nas sociedades capitalistas não ê a renda, senão lucro que é a for 

ma normal de mais-valia, de sorte que a renda se converte num exce- 

dente sobre o lucro e i regulada por este; b) nas sociedades pré-ca 

pitalistas hã a união da indústria doméstica e da agricultura, a 

predominância da produção de valores de uso e ura mercado incipien- 

te, a cidade encontra-se si±>ordinada ao canpo e, evidentemente, a 

indústria, à agricultura; nas sociedades capitalistas hã a separa - 

ção da indústria e da agricultura, a predominância da produção de 

valores de troca, a agricultura encontra-se subordinada ao mercado 

e o campo, à cidade; c) enquanto a agricultura pré-capitalista su- 

põe um vínculo social prévio extra-econômico, a agricultura capita- 

lista não o supõe, de sorte que não ê a terra, senão o capital que 
8l 

submete ao império de suas leis o próprio trabalho agrícola 

Finalmente, de posse dessas observações, passaremos a 

analisar a arquitetura categorial da teoria marxista da renda fundi 

ária. 
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notas 

1) Cf. ENGELS, Friedrich. Prólogo al libro III. In: — MARX, Karl. 

El capital. 2. ed., México, Pondo de Cultura Econômica,1973. 

V.3, p.11-2, onde o citado autor observa: 

"La secciõn sobre Ia renta dei suelo aparecia elaborada de 

un modo mucho más completo, aunque no ordenada ni mucho me- 

nos, como Io revela ya el hecho de que Marx, en el capítulo 

XLIII (que es, en el manuscrito, el último fragmento de Ia 

sección sobre Ia renta dei suelo), considere necesario reca 

pitular brevemente el plan de toda Ia sección. Cosa tanto 

más deseable para Ia labor dei editor cuanto que el manus - 

crito comienza con el capitulo XXXVII al que siguen los ca- 

Ditulos XLV-XLVII, y sólo luego vienen los capítulos XXXVIII- 

XLIV. Lo que más me dio quehacer fueron los cuadros ilustra 

tivos de Ia renta diferencial II y el descubrir que en el 

capítulo XLIII no se había investigado para nada el tercer 

caso, aqui tratado, de esta renta diferencial. Marx había 

emprendido en Ia década dei setenta estúdios especiales com 

Dletamente nuevos sobre este sector de Ia renta dei suelo. 

Se había pasado vários anos estudiando y extractando en su 

lengua original los datos estadísticos indispensables sobre 

Ia 'reforma' de 1861 en Rusia y otras publicaciones sobre 

Ia proDiedad territorial que le fueron suministradas delmo- 

do más completo deseable por algunos amigos rusos y que se 

proponía poner a contribuciõn al elaborar de nuevo esta sec 

ción. Dada Ia variedad de formas que presentan en Rusia tan 

to Ia propiedad de Ia tierra como Ia explotación dei produc 

tor agrícola, Rusia habría se desemnenar en la sección so- 

bre Ia renta dei suelo el mismo papel que en el libro I, al 

tratar dei trabajo asalariado industrial, desemoena Ingla- 

terra. Desgraciadamente, no le fue dado llevar este plan a 

ejecución". (As aspas são do autor). 

2) Cf. PIETFiANERA, Giulio. La estructura lógica de El capital. 

In: — DOBB, Maurice et alii. Estúdios sobre El capital. 

4.ed.,México, Siglo XXI, 1977. p.60. 
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3) Cf. ENGELS, Friedrich. Vvólogo ... p.28-30. 

4) Além de se ancorar na categoria "valor", a conversão da mais- 

valia em lucro supõe e engendra uma forma de fetichismo, con- 

forme observa Marx em O capital: 

"El modo como Ia plusvalía se convierte en Ia forma de Ia ga- 

gancia mediante Ia transiciõn a través de Ia quota de ga- 

nância, no es sino Ia prolongaciõn de Ia inversiõn de su- 

jeto y objeto operada ya durante el proceso de producciõa 

Ya allí veiamos como todas Ias fuerzas productivas subje- 

tivas dei trabajo se presentaban como fuerzas productivas 

dei capital —(Cf. tomo I,p.269) —. Por una parte, el va- 

lor, el trabajo pretérito que domina sobre el trabajo vi- 

vo, se personifica en el capitalista; por otra parte, el 

obrero aparece, a Ia inversa, como una fuerza de trabajo 

objetivada, como una simple mercancla. Y esta relación in- 

vertida hace surgir necesarimente ya en el plano de Ias 

simples relaciones de producciõn, una idea invertida con- 

gruente, una conciencia traspuesta, que los câmbios y modi 

ficaciones dei verdadero proceso de circulaciõn se encar - 

gan luego de desarrollar". (MARX, Karl. El capital. 2.ed., 

México, FCE, 1973. v.3, p.60). 

5) Cf. MARX, Karl. El capital, v.3, cap.8-10, p.150-201. 

6) Id., ibid., p. 166-70. 

7) Id., ibid., p. 170. 

8) Id., ibid., p. 171. 

9) Cf. MARX, Karl. El capital. v.3, p.178-9, onde observa: 

"a masas de capital de igual magnitud, cualquiera que sea 

su conposiciôn orgânica, corresponden participaciones igva 

les (partes alicuotas iguales) de la totalidad de la plus 

valia obtenida por el capital de la sociedad en su conjun 

to" . 
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10) Id., ibid., p.180. 

11) Id., ibid., p.192-4. 

12) Id., ibid., p.198-200. 

13) Cf. MARX, Karl. El capital, v.3, p.201, onde observa: 

"El precio comercial lleva inplícito, en efecto, el paçp del 

misrao precio por mercancías de la misma clase, aunque estas 

se hayan producido en condiciones individuales muy distin - 

tas y tengan, por consiguiente, precios de cos to muy dife- 

rentes (No hablamos aqui de las ganancias extraordinárias, 

consecuencia de los monopolies artificiales o naturales, en 

el sentido corriente de esta palabra). 

Pero las ganancias extraordinárias pueden provenir, ademas, 

del hecho de que ciertas esferas de produccion se hallen en 

condiciones de sustraerse a la transformaciõn de los valo- 

res de sus mercancías en orecios de producciõn y por tan 

to a la reduccion de sus ganancias a la ganancia media. En 

la secci5n sobre la renta del suelo habremos de estudiar 

otras modalidades de estas dos formas de la ganancia extra- 

ordinária" . 

14) Cf. PIETRANERA, Giulio, op. cit., p.63-71. 

15) Cf. ENGELS, Friedrich. Prólogo... p.33, onde observa: 

"En otros términos: Ia ley del valor de Marx rige con ca- 

racter general, en Ia medida en que rigen siempre Ias leyes 

econômicas, para todo el período de Ia producción sinple de 

mercancías; es decir, hasta el momento en que esta es modi- 

ficada por Ia aparición de Ia forma de producción capitalis 

ta. Hasta entonces, los precios gravitan con arreglo a los 

valores determinados por Ia ley de Marx y oscilan en torno 

a ellos, y cuanto más se desarrolla en su plenitud Ia pro- 

ducción simple de mercancías, más coinciden los precios mé- 

dios con los valores, tomando períodos largos, no interrum- 

pidos por pertubaciones violentas exteriores y dejando a 

un lado el margen de Io despreciable. La ley del valor de 

Marx, tiene, pues, una vigência econõmico-general. Ia cual 

abarca todo el período que va desde los comienzos dei cam- 
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bio por medio del cual los productos se convierten en iner- 

cancias hasta el siglo XV de nuestra era. Y el cambio de 

inercanclas data de una época anterior a toda la historia e^ 

crita y que en Egipto se remonta, por Io menos, a 3.500 y 

acaso a 5.000 anos, en Babilônia a 4.000 y, tal vez, a 6.000 

anos antes de nuestra era. La ley del valor rigió, pues, du 

ran te un período de cinco a siete mil anos" . 

Como se percebe, Engels circunscreve a lei do valor às econo- 

mias mercantis simples, de sorte que a categoria "valor" não se 

ria senão o fundamento histórico do preço de produção.No entanto, 

além de pressuposto histórico do preço de produção, a categoria 

"valor" desempenharia, ademais, o papel de pressuposto estrutu- 

ral daquela categoria. É o que Marx afirma tacitamente quando 

observa no 39 Livro de O aap-itaí.: 

"El cambio de Ias mercanclas por sus valores o aproximada - 

mente por sus valores presupone, pues, una fase mucho más 

baja que el cambio a base de los precios de producción, 

Io qual requiere un nivel bastante elevado en el desarrollo 

capitalista {p.181) . (...) É1 supuesto de que Ias mercancias 

de Ias diversas esferas de producción se venden por sus va- 

lores solo significa, naturalmente, que su valor constituye 

el centro de gravitaciôn en torno al cual giran sus preciçs 

y a base dei qual se compensam sus constantes alzas y ba - 

jas" (p.l82) . (...) Pero, cualquiera que sea el modo como 

se regulen los precios, los resultados son los segviientes: 

1) La ley del valor preside el movimiento de los pre- 

cios, ya que al disminuir o aumentar el tiempo de 

trabajo necesario para Ia producción los precios de 

producción aumentan o disminuyen (...). 

2) La ganancia media,que determina los precios de pro - 

ducción, tiene que ser siempre, necesariamente, apro 

ximadamente igual a Ia cantidad de plusvalia que 

corresponde a un capital dado como parte alicuota 

dei capital total de Ia sociedad" (p.18 3—4). 

Cf. MALCHUS, Viktor F. von. Teoria de Ia renta. In: KERNIG, 

C.D., ed. Mavxismo y Demoovacuaj enciclopédia de conceptos 

básicos. Madrid, Rioduero, 1975, t.7, p.126-7, onde obser- 

va: 
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"Según Marx, la renta ininobiliaria aparece en forma de 

renta diferenaialjde venta absoluta y de renta del monopó- 

lios ^ estas formas corresponden diversos tipos de plusva- 

lia. Con respecto a Ia forraaciõn de Ia renta diferencial, 

Marx se unió a Ia teoria de Ricardo. (...) En esencia. Ia 

doctrina desarrollada por Marx sobre Ia 'trans formacion de 

los benefícios excedentes en renta de fincas',une antiguas 

teorias inglesas y francesas de Ia explotación con el pensa 

miento clásico; pero Marx no elaboro ningún camino nuevo pa 

ra Ia solución dei problema que senalõ" (Os grifos são do 

autor). 

17) Cf. LÊNIN, V.I. (ULIANOV,V.I.). La GuestiSn agrária y los crí- 

ticos de Marx. Buenos Aires, Lautaro, 1947, v.l, p.13-5. 

18) Cf. MARX; Karl. El capital, v.3, p.823. (Os grifos são do au- 

tor) . 

19) Id., ibid., p.828. (Os grifos são do autor). 

20) Cf. MARX, Karl. Carta a Engels, de 07/01/1851. In: — El capi- 

tal ^ v.3, p.821. 

21) Cf. MARX, Karl. El capital, v.3, p.725. 

22) Id., ibid., p.725. 

23) Id., ibid., p.725. 

24) Cf. MARX, Karl. El capital. v.3, p.576-7, onde observa: 

"La premisa de que se parte, dentro dei régimen capitalista 

de producciõn es, por tanto, esta: los verdaderos agriculto- 

res son obreros asalariados, empleados por un capitalista, 

el arrendatário, el cual no ve en Ia agricultura más que un 

canpo especial de explotación dei capital, de inversion de 

su capital en una rama especial de producciõn. Este arrenda 

tário capitalista paga al terrateniente, al propietârio de 

Ia tierra explotada por il, en determinados piazos, por ejem 

pio, anualmente, una determinada suma de dinero contractual^ 

mente establecida (Io mismo que el pnastamista dei capital-dinero 
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paga el interés estipulado) a cambio de Ia autorización que 

aquél le otorga de invertir su capital en este caitroo espe - 

ciai de producción. Esta suma de dinero recibe el nombre de 

renta dei suelo, ya se abone por una tierra, un solar, una 

mina, una pesquerla, un bosque, etc. Se paga por todo el 

tiempo durante el cual el suelo haya sido cedido, arrendado 

contractualmente al capitalista por el terrateniente. Por 

consiguiente, Ia renta dei suelo es Ia forma en que aqui 

se realiza econõmicamente, se valoriza Ia propiedad territo 

rial. Además, nos bailamos aqui en presencia de Ias tres ela 

ses que forman el marco de Ia sociedad moderna, juntas Ias 

tres y enfrentandose entre sí, a saber: obreros asalariados, 

capitalistas industriais y terratenientes". 

25) Cf. MARX, Karl. El capital, v.3, p.573, onde observa: 

"Partimos, pues, dei supuesto de que Ia agricultura, Io mis 

mo que Ia industria, se halla dominada por el rêgimen capi- 

talista de producción, es decir, de que Ia agricultura es 

explotada por capitalistas que por el momento sólo se dis- 

tinguen de los demãs capitalistas que por el elemento enque 

invierten su capital y sobre el cual recae el trabajo asala 

riado que este capital pone en acción. Para nosotros, el ar 

rendatârio de Ia tierra produce trigo, etc, como el fabri - 

cante produce hilado o maquinas. La premisa de que Ia agri- 

cultura ha caído bajo el império dei régimen capitalista de 

producción iitplica que domina todas Ias esferas de Ia pro- 

ducción y de Ia sociedad burguesa y que se dan tambiên, en 

toda su plenitud, Ias condiciones que Ia caracteriza, ta- 

les como Ia libre concurrencia de los capitales. Ia posibi- 

lidad de que estos se transfieran de una rama de producción 

a outra, nivel igual de Ia ganancia media, etc." 

26) Como não diferencia com rigor o papel deste duplo monopólio na 

constitiiição da renda diferencial e da renda absoluta. Mandei 

sustenta, de forma equivocada, a possibilidade de supressão de 

toda e qualquer forma de renda fundiária, nas condições de uma 

hipotética sociedade capitalista "pura", através da simples medi- 

da de estatização do solo (Cf. MANDEL, Ernest. Tratado e<'-o- 

nomia marxista. México, Era, 1969, v.l, p.277). Nao é esta a 

tese preconizada por Lênin n*i4 questão agraria e os críticos de 
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Marx, onde observa, acertadanente, que enquanto a chave da Ren- 

da Diferencial está no monopólio da terra como objeto de explo- 

ração, o que apenas supõe o caráter limitado do fator de produ- 

ção terra, a da Renda Absoluta, ao contrário, está no monopó- 

lio da terra como objeto de propriedade, de sorte que a estati- 

zação da terra, dissolve apenas a renda absoluta e não a renda 

diferencial. (Cf. LÊNIN,V.I., op. cit., p.37-8). 

Apud LÊNIN, V.I., op. cit., p.38. 

Cf. LÊNIN, V.I., op. cit., p.30-1. 

Id., ibid., p.31. 

Id., ibid., p.32. 

Id . , ibid., p.32. 

Id., ibid., P.32. 

Id., ibid., p.35-6 . 

Id., ibid., p.36. 

Id. , ibid. , p .36-9 . 

Cf. MARX, Karl. El aap-ital. v.3, p.595 . 

Id., ibid., p.596-7. 

Id., ibid., p.599-601 

Id., ibid., p.601-3. 

Id., ibid., p.604 . 

Id., ibid., p.604. 

Id., ibid., p. 605. 

Id., ibid., p . 605 . 
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44) Id., ibid., p.604. 

45) Id. ibid., p.607. 

46) Id. ibid., p.613. 

47) Segundo Marx (Cf. MARX, Karl. El capital. p.613-4), quanto à 

renda diferencial, deve-se ressaltar que o preço comercial da 

massa das mercadorias produzidas ê sempre superior ao preço de 

produção individual das mesmas. Senão vejamos: 

A - 1 quarter - 60 shillings 

B - 2 quarters -120 shillings 

C - 3 quarters -180 shillings 

D - 4 quarters -240 shillings 

TOTAL: 10 quarters-600 shillings 

Nessas condições, os 10 quarters produzidos são vendidos por 

600, na medida em que o preço de produção do terreno pior A(60) 

regula o preço de mercado (60). 

Segundo Marx, na realidade o preço real de produção ê: 

A - 1 - 60 1 quarter - 60 

B - 2 - 60 1 quarter - 30 

C - 3 - 60 1 quarter - 20 

 D - 4 - 60 1 quarter - 15  

Total;10 - 240 Média: 1 quarter - 24 

Portanto, os quarters, vendidos por 60, são vendidos 250% mais 

caro. Como o preço real de produção por unidade ê 24 e o de mer 

cado 60, isto significa que o preço comercial i também 250% mais 

caro. Por que o preço regulador não se determina pela média? Se 

gundo Marx, a chave deste problema estaria na teoria do valor: 

"es Ia determinaciõn por el valor comercial, tal como se impone 

a base dei rêgimen capitalista de producciôn por medio de Ia 

competência; esta crea un falso valor social. Esto es obra de 

Ia ley del valor comercial, al que estan sometidos los produc - 

tos agrícolas" (Cf. MARX, Karl. El capital, v.3, p.614). Esta 

nivelaçãoã base do terreno pior A'permite, ademais, a apropria- 

ção do excedente (360) pelos proprietários dos terrenos melho- 
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res sob a forma de renda diferencial. Por outro lado, como a 

determinação do valor de um produto é um ato social, e cortvo es- 

te ato depende não da terra e suas diferenças de fertilidade 

e/ou situação mas da quantidade de trabalho que encerra, temos 

que, com a supressão do modo de produção capitalista, os 10 quar 

ters seriara vendidos por 240 e não por 600, de sorte que a socie 

dade pagaria pelos produtos pelo que efetivamente contêm, o que 

eliminaria o seu gravame e, portanto, a classe dos proprietári- 

os fundiários. 

48) Cf. MARX, Karl. El oapital. v.3, p.625-6. 

49) Cf. MARX, Karl. El capital. v.3, p.626, onde observa: 

"(...) su base y punto de partida, no sôlo historicamente,s^ 

no por Io que afecta a su funcionámiento en cada momento da 

do, es Ia renta diferencial I, es decir, el cultivo simultã 

neo de varias clases de tierra de distinta fertilidad y si 

tuación; por tanto. Ia inversión simultânea de distintas 

partes integrantes dei capital agrícola total em tierras 

de diferente calidad". 

50) Cf. MARX, Karl. El capital, v.3, p.627<.P /jCíci (^OIVIO Se cwiiy'tr ri-. -5. 
hítUi-Cr/^ cm /Ciic/u. du. e r ^ j, 

51) Id., ibid., p.627. 

52) Id., ibid., p.628. 

53) Id., ibid., p.628. 

54) Id., ibid., p.628-9. 

55) Id., ibid., p.625-6. 

56) Id., ibid., p.671. 

57) Id., ibid., p.673. 

58) Id., ibid., p.696. 
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59) Id.,ibid., p.697-8. 

60) Id., ibid., p.699. 

61) Cf. MARX, Karl. El capital. v.3, p.700, onde observa: 

"La renta diferencial se caracteriza porque en ella la pro- 

piedad territorial s5lo absorbe Ia ganancia excedente, que 

se embolsaria el arrendatário si aquélla no se interpusiese 

y que, en ciertas circunstancias, se embolsa realmente du- 

rante el tiempo de vigência dei contrato de arriendo. La 

propiedad de Ia tierra noes, aqui, sino Ia causa de Ia trans- 

ferencia de una persona a otra, dei capitalista al terrate- 

niente, de aquella parte dei precio de Ia mercancía creada 

sin su intervenciõn (por obra de Ia coirpetencia, al determ^ 

nar el precio de producciõn, regulador dei precio comercia]) 

y que se reduce a Ia ganancia excedente. Pero Ia propriedad 

de Ia tierra no es, en los casos de renta diferencial. Ia 

causa que area esta parte integrante dei precio o Ia eleva- 

ciõn dei precio que es premisa de ella. En cambio, cuando 

Ia clase pior de tierra A no puede ser cultivada — aunque 

su cultivo arrojase el orecio de producción — hasta que 

arroje un remanente sobre este precio de producciõn, una 

renta, Ia propiedad de Ia tierra actúa como Ia causa crea- 

dora de esta alza dei precio. Es Ia misma propiedad 

rial la que engendra la renta". (Os grifos são do autor). 

62) Cf. MARX, Karl. El oapital. v.3, p.702-3. 

63) Id.,ibid., p. 704-5 . 

64) Id., ibid., p.705-7. 

65) Id., ibid,, p.708-9. 

66) Id., ibid., p.707. 

67) Id., ibid., p.708. 

68) Id., ibid., p.715. 
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O segredo da renda absoluta está, pois,na mais-valia. Trata-se, 

portanto, de uma mais-valia, sobretrabalho, da mesma forma que 

o lucro industrial. No entanto, trata-se de uma mais-valia de 

tipo especial: não participa do processo de nivelamento da taxa 

de lucro (ao contrário, o supõe), por causa da Dropriedade ter- 

ritorial) , e supõe a mais baixa conposição orgânica do capital 

agrícola em relação ao capital social. Isto significa que, nas 

condições da renda absoluta, todo trabalho empregado na agricuj. 

tura é trabalho socialmente necessário, inclusive se sua produ- 

tividade é inferior ã que se verifica na indústria, e que, por- 

tanto, se verifica uma taxa de lucro maior na agricultura do 

que na indústria para uma mesma grandeza de capital. 

Por que não se verifica na agricultura o processo de compensa - 

ção e de distribuição da mais-valia â base do lucro médio, como 

na indústria e no comércio? Segundo Mairx, o segredo deste proble 

ma estaria no monopólio da propriedade privada da terra, na me- 

dida em que este impede o livre fluxo de capitais na agricultu- 

ra e subtrai parte do excedente do processo de nivelamento da 

taxa de lucro. A propriedade privada constitui, pois, uma bar- 

reira que não permite inversões de capitais na agricultura se 

não se paga renda. Devido a este limite, o preço comercial deve 

rá subir o suficiente de forma a gerar um excedente sobre o pre 

ço de produção regulador (renda absoluta). Se a renda absoluta 

não o absorvesse, este excedente entraria no processo de nivela 

mento da taxa de lucro. Evidentemente, se este excedente se 

converte em renda, não entra nesta equação. No caso, não é a a_l 

ta do preço comercial a causa da renda, mas, antes, a renda a 

causa da elevação do preço comercial. 

Ora, se a propriedade impede o nivelamento de taxa de lucro na 

esfera agrícola de produção, como explicar a função reguladora 

do lucro médio na agricultura? Segundo Marx, na agricultura ca 

pitalista, dada a disjunção das "personas" do empresário capita 

lista e do proprietário da terra, impõe-se a exigência da renda 

e a função reguladora de lucro médio. E mais: a função regulado 

ra do lucro médio seria uma exigência interna ã agricultura ca- 

pitalista, pois, caso contrário, por que investir na agricultu- 

ra se não há a esperança de se obter sequer o lucro médio? Mes- 

mo partindo-se do suposto da existência de taxas de lucro dife- 

renciadas e superiores na agricultura em relação ã indústria e 
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abstraindo-se da disjunção das duas "personas" e do monopólio 

da terra, a função reguladora do lucro médio se imporia mais 

cedo ou mais tarde, já que os capitais de outras esferas de pro 

dução se transfeririam para a agricultura, em busca de taxas de 

lucro mais elevadas, o que traria sérios desequilíbrios e a e\en 

tual necessidade da função reguladora do lucro médio. Nestas 

condições, como, na sociedade burguesa, a agricultura encontra- 

se subordinada à indústria, não é o lucro agrícola que deternú- 

na o lucro industrial, mas este àquele. 

Quanto ã relação entre a renda diferencial e a renda absoluta, 

teríamos as seguintes diferenças de fundo; 

- a renda absoluta e a renda diferencial supõem o sobrelucro; 

no primeiro caso, o sobrelucro resulta da diferença entre o 

valor e o preço de produção; no segundo, da diferença entre 

o preço de produção individual e o preço de produção geral. 

- enquanto na renda diferencial a propriedade privada apenas 

transfere o sobrelucro do arrendatário para o proprietário 

da terra, na renda absoluta, além de transferi-lo, o const_i 

tui . 

- enquanto na renda diferencial a propriedade privada não ele 

va o preço comercial, na renda absoluta, ao contrário, o 

eleva necessariamente. 

- e mais: se a terra fosse estatizada, dissolver-se-ia a ren- 

da absoluta e não a renda diferencial. 

- enquanto na renda diferencial o terreno pior não gera ren- 

da alguma, na renda absoluta, ao contrário, a engendra ne - 

cessariamente. Neste sentido, a renda absoluta é a condi - 

ção da renda diferencial, já que não se pode cultivar o ter 

reno pior regulador da renda diferencial se não se paga ren 

da absoluta. 

- enquanto a chave da renda diferencial está na concorrência 

(venda das mercadorias pelo preço de produção regulado pe 

Io terreno pior), a da renda absoluta está no monopólio da 

propriedade privada (venda das mercadorias pelo valor regu- 

lado pelo terreno pior) ' 
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- nestas condições, se a oferta passa a cobrir a demanda e 

se a concorrência se acirra, o preço comercial deixa de ser 

regulado pelo monopólio (valor) e passa a ser regulado pela 

concorrência (preço de produção). Com isto, dissolve-se a 

renda absoluta e não a renda diferencial. 

- enquanto a chave da renda diferencial está na diferente fer 

tilidade e/ou situação dos terrenos cultivados e na diferen 

te repartição do capital, a da renda absoluta está na mais 

baixa composição orgânica de capital agrícola em relação ao 

capital social. Portanto, se a composição orgânica do cap^ 

tal agrícola fosse igual â do capital social, eliminar-se- 

ia a renda absoluta e não a renda diferencial. 

Finalnvsnte, a renda absoluta e a renda diferencial supõem o ca- 

ráter limitado, diferenciado e monopolizável da terra: se a ter 

ra fosse ilimitada e indiferenciada, não poderia ser monopoliza 

da (objeto de exploração ou de propriedade) e, portanto, não 

haveria sobrelucro e tampouco renda diferencial e renda absolu- 

ta. Assim, o fato de a terra ser um objeto limitado, diferencia 

do e monopolizável, traz profundas conseqüências; 

- limita-se a ação e o alcance da concorrência: o arrendatá - 

rio não pode investir capitais ã vontade, em conformidade 

com a situação de mercado e seus interesses, como na indús- 

tria e no comércio, dado o monopólio da propriedade privada 

da terra (para investir capitais tem que pagar renda). 

- isto impede a compensação e a distribuição da mais-valia 

agrícola ã base da composição média dos capitais para a mé- 

dia dos terrenos cultivados,como na indústria, o que impede 

o nivelamento da taxa de lucro e sobredetermina a renda e 

sua expropriação pelo proprietário da terra. 

71) Cf. MARX, Karl. El capital, v.3, p.580-1. (Os grifos são do au 

tor) . 

72) Id., ibid., p.581. 

73) Das três vias, apenas a última exige um tratamento especial, já 

que encerra algumas particularidades para algumas classes de ter 

ra. Senão vejamos: 
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1) Preço de produção constante: 

- com o aumento da demanda e com o mssmo volume do capL - 

tal, passa-se a cultivar novos terrenos de melhor quali- 

dade: nesse caso, o preço dos terrenos antigos não sobo, 

mas aumenta para o novo terreno cultivado. 

- com o aumento da demanda e nas condições de fertilidade 

e/ou situação constantes, vorifica-se aumento do capita] 

investido: neste caso, ainda que a taxa de renda permano 

ça constante em relação ao capital investido, sua massa, 

por exemplo, duplica porque duplicou o capitai investido, 

o que determina o aumento do preço da terr-a. 

2) Preço de produção crescente: o preço de todas as terras 

cultivadas sobe e sobretudo para as de melhor fertilidade 

e/ou situação. 

3) Preço de produção decrescente: 

- o preço da terra diminui porque diminui a grandeza da ren 

da. 

- o preço da terra mantém-se constante porque o aumento do 

capital investido compensa o decréscimo do valor unitá- 

rio do produto. 

- a renda e o preço da terra podem aumentar porque, por 

exemplo, aumentou a renda para os terrenos nxslhores, com 

o aumento do capital investido; neste caso, O preço des- 

tas terras aumenta. (Cf. MARX, Karl. El capital, v.i, 

p. 720-3) . 

74) Cf. MARX, Karl. El capital, v.3, p.719, ondê observa: 

"El hecho de que sea la renta capitalizada, es decir, es- 

te tributo capitalizado precisamente, Io que se oresenta co 

mo precio de Ia tierra y de que, por tanto, esta pueda ven- 

derse como cualquier otro artículo comercial, demuestra que 

es simplesmente el título de propiedad sobre el planeta qte 

asiste a cierto número de personas el que les permite apro- 

piarse como tributo una parte,dei trabajo sobrante de Ia 

sociedad, en una oroporci5n cada vez mayor a medida que la 

producciõn se desarrolla. Por eso, para el comorador no apa 

rece como adquirido gratuitamente su derecho a percebir la 

renta, como adquirido sin el trabajo, el riesgo y el espíri 
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tu de enroresa dei capital, sino como pagado por um equiva - 

lente. A sus ojos, ya Io hemos puesto de relieve más arriba. 

Ia renta aparece simolemente como el interés del capital 

con que ha comprado Ia tierra y, por tanto, su derecho a 

percebir Ia renta. Exactamente Io mismo que quien compra un 

negro no cree que su derecho de propiedad sobre êl se deba 

a Ia institución misma de Ia esclavitud, sino a Ia opera- 

ciôn de Ia compra-venta de Ia mercancía negra. Pero Ia ven- 

ta no crea el título; se limita a transferirlo. El título 

tiene que existir antes de venderse, y si no basta un acto 

aislado de venta para crear este título, tampoco bastará ina 

serie de actos de venta, su continua repetición. Lo que crea 

el título son las relaciones de producciõn". 

75) Cf. MARX, Karl. El capital, v. 3, p. 756 .. 

76) Id., ibid., p.768. 

77) Cf. MARX, Karl. El capital. v. 3, p. 765, onde observa; 

"Ya al estudiar las categorias más sinples del regimen capita - 

lista de producciõn e incluso de la producciõn de mercancías, 

Ias categorias mercancía y dinero, hemos puesto de relieve el 

fenômeno de mistificaciõn que convLerte Ias relaciones sociales 

de Ias que son exponentes los elementos materiales de Ia rique- 

za en Ia producciõn en propiedades de estas mismas cosas (mer - 

cancías),llegando incluso a convertir en un objeto (dinero) Ia 

misma relaciõn de producciõn. Todas Ias formas de sociedad,cual 

esquiera que ellas sean, ai llegar a ia producciõn de mercancí- 

as y a Ia circulaciõn de dinero, incurren en esta inversion. Pe 

ro este mundo encantado e invertido de desarrolla todavia más 

bajo el régimen capitalista de producciõn y con el capital, que 

constituye su categoria dominante, su relaciõn determinante de 

producciõn. Si nos fijamos primeramente en el capital dentro dei 

proceso directo de producciõn, como destilador de trabajo sobran 

te, vemos que esta relaciõn es todavia muy simple y Ia estrutuc 

ra real se impone a los exponentes de este proceso, a los pro- 

pios capitalistas, y está aün presente en su conciencia". 

78) Cf. MARX, Karl. El capital. v. 3, p. 765-6 ., onde observa: 

"De este modo, el capital se convierte ya en una entidad mii^ 

mítica, pues todas Ias fuerzas sociales productivas dei tra 
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bajo aparecen como prcpiedac3es si^as y no dei trabajo como tal, 

como fuerzas que brotan de su propio seno. Luego, se inter- 

pone el proceso de circulación, cuyo cambio de materia y 

de forma recae sobre todas Ias partes dei capital agrícola, 

en el mismo grado en que se desarrola el régimen especifica 

mente capitalista de producciõn". 

Evidentemente, nestas condições, o fator de orodução "terra"não 

poderia furtar-se a este processo, de modo que passa a encerrar 

também poderes mágicos ou fantásticos, realizando-se sob a for- 

ma de renda ou de um objeto absolutamente alienável. 

79) Cf. MARX, Karl. El aapital. v. 3, p.731-5. 

80) 

81) 

Id. , 

Id., 

ibid., p. 735-7. 

ibid., p.738-4 3. 
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5 - ^BRE A DIALÉTICA MATERIALISTA E A PESQUISA EMPÍRICA (NOTAS 

METODOLÓGICAS SOBRE A 6a. SEÇÃO DO LIVRO III DE O CAPITAL) 

5.1 - Generalidades 

Nesse capitulo, procuraremos dar conta da estrutura 

categorial da 6a. seção do Livro III de O capital, tomando por fio 

condutor a Introdução de 18è7 e tendo em vista determinar, a um 

tempo, o estatuto do objeto e do método da teoria da renda fundia 

ria, entendendo-se por método, sobretudo, os problemas relaciona - 

dos com a sua ordem de exposição. 

Como tal, nossa análise se desdobrará em dois momen 

tosj no primeiro, procuraremos demonstrar que a arquitetura catego 

rial da teoria marxista da renda fundiária teria um caráter gen^ 

tioo-estrutural', no segundo, procuraremos destacar o papel da mate 

mática e da estatística no contexto da citada teoria. 

Para tanto, procuraremos percorrer os caminhos do mo 

vimento de autodeterminação do excedente, já que, para Marx, a apro 

priação do "todo vivo e complexo já dado" renda capitalista da ter- 

ra se faz através de um movimento que se eleva do abstrato ao con- 

creto, cujo ponto de partida estaria no processo de constituição do 

excedente. 

5.2 - Teoria da renda; objeto e método 

Conforme havíamos observado anteriormente, Marx sub- 

mete a renda capitalista da terra a um duplo tratamento: um hist5r_i 

CO e outro estrutural. A análise estrutural, que parte do suposto 

da existência de um "todo vivo e concreto já dado", a saber, a agri 

cultura capitalista, se desenvolve nos capítulos XXXVIII a XLVI, 

com a preocupação básica de determinar os pressupostos, estrutura 

e perfil da renda capitalista da terra. Por sua vez, a análise his 

tórica se faz no capitulo XLVII , onde a problemática de fundo con 

siste em determinar os elementos de seu devir. 
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Evi(fentenente, cditd airbas as análises não se articulam em de 

nartarrentos estanques, temos que a análise estrutural é, tanbém, genéti 

ca, uma vez que visa dar conta do problema da constituição do exce 

dente e de sua conversão em renda. Por sua vez, a análise genética 

é, também, estrutural, já que se faz a partir dos resultados obti- 

dos na de uma dada estrutura, a saber, a agricultura capitalista, 

com o objetivo de dar conta de sua gênese e de se apropriar da es- 

trutura da agricultura e das formas de renda pré-capitalista da 

terra. Portanto, a análise genética e a análise estruturai não es- 

tão simplesmente uma ao lado da outra ou uma depois da outra, como 

a intuição de espaço e tempo em Kant, mas são dois momentos de um 

mesmo método, ora predominando o tratamento sincrônico, ora o trata 

mento diacrônico. E, ademais, o tratamento sincrônico não pode ser 

entendido por oposição ao tratamento histórico: de um lado, porque 

a sincronia, para Marx, não é senão a história contemporânea; de ou 

tro, porque o "todo orgânico" onde a história contemporânea se efe 

tiva é, por sua vez, ura resultado histórico. Portanto, sincronia e 

diacronia são momentos de um mesmo método e se imbricam tanto nas 

condições da análise da estrutura de um sistema como na análise de 

seu devir. 

Na análise estrutural Marx parte, portanto, do su - 

posto da existência de um "todo vivo e concreto já dado", a saber, 

a agricultura capitalista. O objetivo de sua investigação consiste 

sobretudo em complementar a análise do processo de produção e cir- 

culação do capital, até então restrita ao capital industrial, co- 

mercial e financeiro, onde o problema de fundo consiste em expli- 

car como, uma vez pressuposto o processo de compensação e de dis- 

tribuição da mais-valia á base do lucro médio, de resto já analisa 

do nas seções anteriores, pode se constituir um excedente sobre o 

lucro médio e como esse excedente se converte em renda da terra.Pa 

ra tanto, Marx parte dos seguintes pressupostos e das seguintes hi 

póteses M: 

a) A agricultura, assim como a indústria, encontra- 

se submetida ao modo capitalista de produção. 

b) Nessas condições, a agricultura se diferencia da 

indústria sob os seguintes aspectos: 

- os capitalistas agrícolas apenas se distinguem 

dos demais capitalistas pela esfera (objeto)on 

de investem seus capitais. 
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- como esse objeto, a terra mesma, se apresenta 

de forma limitada, diferenciada e monopolizã- 

vel, verifica-se uma taxa de lucro diferencia 

da para capitais de mesma composição orgânica, 

em conformidade com a fertilidade e a situação 

geográfica dos terrenos cultivados, ao contrá- 

rio de na indústria, cujos fatores de produção são 

mais facilmente reprodutiveis e estão, de cer- 

ta forma, disponíveis ao capital. 

- a penetração do capitalismo no campo se faz de 

modo lento e desigual: a distribuição do ca 

pitai agrícola se nivela mais tardiamente en- 

tre as diferentes partes do país e entre os ar 

rendatários, em comparação ã indústria, dado o 

monopólio da terra, o caráter tradicional e o 

relativo atraso da agricultura em relação à in 

dústria. 

- ademais, na agricultura, são os terrenos pio- 

res, de condições de produção inferiores ã mé 

dia, que regulam o preço comercial. Isso su- 

põe que, nesses terrenos, se encontra grande 

parte do capital agrícola. Essa circunstância 

faz com que os proprietários das terras melho- 

res percebam renda. Isso não ocorreria se o re 

gime capitalista de produção se encontrasse de 

senvolvido tão por igual, como na indústria. 

- finalmente, dado o relativo atraso da agricul- 

tura em relação à indústria e a barreira da pro 

priedade privada, o que limita a ação nivelado 

ra da livre-concorrência, verifica-se uma mais 

baixa composição do capital agrícola em rela- 

ção ao capital social médio. Essa circunstância 

não se verifica na indústria e, ademais, per- 

, mite ao proprietário da terra se apropriar do 

sobrelucro excedente sob a forma de renda. 

c) Portanto, verifica-se, na agricultura, a deter- 

minação reciproca entre a livre-concorrência de 

capitais (a possibilidade de estes se transferi- 

rem de um ramo de produção para outro) e a bar- 
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reira do monopólio da propriedade privada da ter 

ra, donde resultam, a um tempo, efeitos nÁ.vQ.lado- 

h.(Lií e e.Ae.nCyca-í-0 : de um lado, a função regula- 

dora do preço de produção; de outro, a constitui 

ção de um excedente sobre o mesmo. Ademais, es- 

ses fatores de produção se realizam, respectiva- 
mente , sob a forma de lucro e de renda e são apropriados, 

respectivamente, pelo arrendatário capitalista e pelo pro 

prietãrio fundiário,sendo extorquidos dos trabalhadores 

assalariados. 
d) Isso significa que, na agricultura capitalista,es 

tão presentes as três classes sociais fundamen - 

tais da sociedade burguesa e os respectivos três 

tipos de rendimento , a saber: os operários assa 

lariados (salário), os capitalistas (lucro) e os 

proprietários fundiários (renda). 

e) E mais: os verdadeiros agricultores são trabalha 

dores assalariados, empregados por um capitalis- 

ta, o arrendatário, o qual não vê na agricultura 

senão um campo especial de inversão de capital. 

Esse arrendatário paga ao proprietário da terra 

explorada por ele, ã base do lucro médio, em de 

terminados prazos, uma determinada soma de di- 

nheiro contratualmente estabelecida, em troca da 

autorização que aquele lhe outorga de investir ca 

pitais nesse campo especial de produção. Essa so 

ma de dinheiro é a chamada renda da terra e, co 

mo tal, consiste num excedente sobre o lucro mé- 

dio apropriado pelo arrendatário. 

f) A chave da renda da terra estaria na mais-valia. 

Essa mais-valia, regulada pelo lucro médio, se 

nutriria ou do diferencial de produtividade de 

capitais investidos sucessiva ou simultaneamente 

em terras diferentes quanto ã fertilidade e/ou si 

tuação, ou da mais baixa composição orgânica do 

capital agrícola em relação ao capital social. 

Assim, o objeto da análise procedida por Marx seria, 

pois, o processo de constituição do sobrelucro e da conversão des - 

sa mais-valia excedente em renda da terra. Nessa análise, a dificul 

dade não consistiria em demonstrar que a chave do sobrelucro esta - 
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ria na mais-valia mas, antes, em como, no contexto da agricultura 

capitalista, pressupondo a redução do valor ao preço de produção 

0 da mais-valia ao lucro médio, se constituiria o sobrelucro ex- 

cedente e em como esse sobrelucro se converteria em renda. Portan- 

to, nesse estudo, três são os erros fundamentais que deveriam ser 

evitados: 

a) Confundir as determinações mais extensas, váli- 

das para diversas formas históricas de renda 

(trabalho, produto, dinheiro, etc.), com as de- 

terminações menos extensas, válidas para formas 

concretas ou especificas de renda, no caso a 

renda capitalista da terra ^ . Essa confusão se 

assentaria, sobretudo, no fato de que todas as 

formas históricas de renda fundiária são a reali 

zação econômica do monopólio da propriedade ter- 

ritorial. Entretanto, esse caráter comum esconde 

profundas diferenças, sobretudo no plano das re- 

lações de produção. Ademais, enquanto nas socie- 

dades pré-capitalistas a renda é a forma normal 

e dominante da mais-valia e regula o lucro, na 

sociedade burguesa, ao contrário, não é a renda 

a forma normal de mais-valia, senão o lucrOje,por 

conseguinte, não é a renda que regula o lucro, 

senão este àquela. Dai a exigência metodológica 

de não confundir as determinações mais abs- 

tratas e gerais, válidas para diferentes modos 

de produção, com determinações mais concretas e 

especificas, válidas para um modo de produção em 

particular. 

b) O segundo erro também estaria ligado à possibili 

dade de confundir as determinações mais exten 

sas e gerais com as determinações menos extensas 

e concretas: como toda renda é mais-valia e su- 

põe, portanto, o sobretrabalho, pode-se cometer 

o erro de explicar a renda capitalista da terra, 

que é sempre um excedente sobre o lucro médio e, 

consequentemente,uma forma especifica de mais-va 

lia, pelas condições gerais de toda a mais-valia 

e do lucro era geral . Essas condições são: os 

produtores diretos trabalham mais tempo do que 
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o necessário para a reprodução de sua própria for 

ça de trabalho (condição subjetiva); os produto - 

res diretos podem executar trabalho excedente,on- 

de a natureza marca um limite e a sociedade(capa- 

cidade produtiva do trabalho), outro (condição ob 

jetiva). Porém, as condições subjetivas e objeti- 

vas do trabalho excedente e da mais-valia em ge- 

ral não explicam nem o lucro e nem a renda. São 

condições que regem a mais-valia em geral, inde - 

pendentemente da forma especial de que esta se re 

vista. Não explicam, enfim, a renda capitalista 

da terra, já que esta supõe, além dessas condi 

ções subjetivas e objetivas, a redução do valor 

ao preço de produção e da mais-valia ao lucro mé- 

dio, a diferente fertilidade e/ou situação dos 

terrenos cultivados e a diferente distribuição 

dos capitais entre os capitalistas individuais,a 

mais baixa composição orgânica do capital agríco- 

la em relação ao capital social e, finalmente, a 

intervenção do monopólio da propriedade privada 

da terra tanto no sentido de constituí-la, como 

no de transferi-la. 

c) O terceiro erro também estaria ligado à possibil_i 

dade de confundir as determinações mais extensas 

e gerais com as menos extensas e concretas: como 

a grandeza da renda não depende da intervenção de 

quem a percebe, senão do desenvolvimento do traba 

lho social, do mercado e da própria sociedade, po 

de-se cometer o erro de explicá-la a partir do 

processo de produção e circulação das mercadorias 

em geral e, mesmo, confundir o estatuto da renda, 
-3 

estendendo-a ãs demais esferas de produção .Tam 

bém aqui, ao invés de se explicar a renda, expli- 

ca-se apenas a mais-valia em geral e o produto ex 

cedente. Isso ,porque o que a explica não é o cará 

ter de mercadoria dos produtos agrícolas, senão a 

capacidade da propriedade territorial, nas condi- 

ções da realizaçao dos valores das mercadorias a 

gricolas, de apropriar-se de uma parte cada vez 

maior desses valores criados sem sua intervenção 
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e de converter, assim, em renda fundiária, uma 

parte cada vez maior da mais-valia. 

Assim, a dificuldade da explicação da renda capita- 

lista da terra não consiste, portanto, em demonstrar que sua chave 

encontra-se na mais-valia, mas em localizar as variáveis interve - 

nientes no processo de constituição do sobrelucro e de sua conver- 

são em renda. Nessa medida, impõe-se a exigência metodológica de 

não confundir as determinações mais extensas com as menos exten 

sas, de historializar as abstrações e de, enfim, localizar a posi- 

ção hierárquica das categorias numa dada estrutura. 

Entretanto, essas advertências não esgotam a proble- 

mática, na medida em que não definem o método senão negativamente, 

de sorte que ficam ainda em aberto questões intricadas e, de res - 

to, decisivas para sua compreensão, tais como: qual o estatuto da 

renda capitalista da terra? Quais são os passos metodológicos ne 

cessários para uma eventual análise e explicação da mesma? 

Segundo Marx, o objeto real "renda", na prática, po- 

de ter vários elementos constitutivos e várias fontes de procedên- 

cia, tais como: rebaixamento do lucro médio e do salário, juros so 
«,4 

bre capital fixo incorporado a terra, etc . Entretanto, nao se 

pode confundir a renda fundiária "pura", regulada pelo lucro médio 

e, como tal, uma figura independente do salário, do lücro e do ju- 

ro, com tudo aquilo que o arrendatário paga ao proprietário sob a 
~ 5 forma de aluguel pela autorização de explorar sua terra . Eviden 

temente, "quaisquer que sejam os elementos integrantes desse tribu 

to e as fontes de que proceda, têm em comum com a verdadeira ren- 

da fundiária o fato de que ê o monopólio exercido sobre umdporção 

do planeta o que permite ao chamado proprietário perceber esse tri 

buto, impor esse gravame. Têm em comum com a renda do solo, no 

sentido estrito, o fato de determinar o preço da terra, o qual não 

é (...) outra coisa que a renda capitalizada (...) ^ . Assim, não 

se podemconfundir as determinações válidas para as diferentes for- 

mas de aluguel e de tributo com as válidas para a verdadeira renda 

da terra ou renda "pura". Isso significa que a coincidência da ren 

da pura com o aluguel ou do objeto de conhecimento com o objeto 

real não é senão fortuita. Dai a necessidade de as determinações 

comuns válidas para a renda "pura" e para as diferentes formas de 
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tributo e de aluguel não pulverizarem as determinações próprias e 

intrínsecas ã renda "strictu sensu". No entanto, em que consiste es 

sa renda "pura"? Como apropriá-la sob a forma de um discurso rigoro 

so e sistemático? 

Segundo Marx, independentemente da fonte de que pro- 

ceda, a renda capitalista "pura" não i senão o excedente sobre o 

lucro médio. Nessas condições, seria diferente do lucro e do juro 

e de outras formas de gravame. Ademais, essa renda assim definida, 

não seria uma "coisa", senão uma substância e uma relação ^ e, co 

mo tal, encerraria várias determinações formais: renda diferencial, 

renda absoluta e renda de monopólio. A renda diferencial supõe ou 

a diferença de fertilidade e/ou de situação geográfica das diferentes 

classes de terra nas condições de inversões simultâneas de capitais 

iguais, ou a diferente distribuição de capitais nas condições de in 

versões adicionais numa mesma classe de terra ou em terras distin- 

tas , de sorte que seria regulada pela diferença entre o preço de 

produção individual e o preço de produção geral, determinado pelo 

terreno pior ou pela inversão menos rentável do capital. Por sua 

vez, a renda absoluta supõe a mais baixa composição orgânica do ca 

pitai agrícola em relação ao capital social médio e a intervenção 

do monopólio da propriedade privada no sentido de subtrair uma par 

te do excedente do processo de redução do valor ao preço de produ- 

ção e da mais-valia ao lucro médio. Nessas condições, a renda abso 

luta seria regulada pela diferença entre o valor e o preço de produ 

ção. Finalmente, a renda de monopólio apresenta-se, também, como um 

excedente de mais-valia sobre o lucro médio e, como tal, supõe a 

venda das mercadorias acima do valor e se obtém em terras destina- 
O 

das ao cultivo de bens raros 

Segundo Marx, essas diferentes formas de renda tem em 

comum o fato de resultar de um excedente de mais-valia sobre o lu 

- • 9 - cro medio e de determinar o preço da terra . Entretanto, alem de^ 

sas determinações comuns, essas formas de renda encerram profundas 

diferenças: enquanto a renda diferencial e a renda absoluta são re- 

guladas, respectivamente, pelo preço de produção e pelo valor, a 

renda de monopólio, ao contrário, não s,upõe a venda das mercadorias 

nem pelo preço de produção e nem pelo valor mas, antes, acima des- 

te. Nessa medida, como na massa de renda de que se apropria o pro- 

prietário da terra não há nenhum sinal externo a determinar o seu 

estatuto e sua fonte de procedência, impõe-se a necessidade da pes 
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quisa empírica, onde o recurso da matemática e da estatística se 

faz indispensável para determinar sua grandeza e perfil. 

Nessas condições, a investigação marxiana observa os 

seguintes passos metodológicos, tendo em vista; 

a) que a análise deve se iniciar pela "renda pura" 

num pais de produção capitalista avançada / 

partindo-se do suposto de que o ponto de partida 

da análise é a renda e não o preço da terra, já 

que este não é senão a renda capitalizada; 

b) que a investigação deve privilegiar, sobretudo, a 

renda obtida a partir da inversão de capitais na 

produção de um produto vegetal essencial à sobre- 

vivência da população (apoiando-se em A. Smith, 

Marx se propõe, deliberadamente, a analisar apenas 

a inversão de capitais na produção de trigo, já 

que a renda fundiária de um capital investido em 

outros produtos agrícolas - linho, plantas coloran 

tes, etc - seria regulada pela renda gerada na pro 

dução desse alimento de base) ; 

c) o caráter e o papel da propriedade territorial, na 

medida em que esta intervém no processo de conver- 

são do sobrelucro em renda, observando-se: 

- que a propriedade fundiária pressupõe que as pe£ 

soas que detêm esse monopólio podem se utilizar 

da terra como e quando assim o desejam, e que, 

no entanto, esse poder jurídico é uma condição 

necessária e não suficiente da renda capitalis- 

ta da terra, e seu exercício depende de cond.i - 
~ ^ 12 

çoes econômicas independentes de sua vontade 

- que o monopólio da propriedade territorial é um 

pressuposto histórico e estrutural do capitalis- 

mo e que não importa seu estatuto jurídico: feu- 

dal, pequena propriedade camponesa, comunal ou 

• ^ 13 privada ; 

- que um dos grandes resultados da agricultura ca- 

pitalista é a separação da terra como objeto e 

condição do trabalho, e como objeto de proprieda- 

de. Em outras palavras: a agricultura capitalis- 

ta supõe um duplo monopólio, de um lado, o mono- 
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polio da terra como objeto de exploração e, de 

outro, o monopólio da terra corno objeto de pro- 
14 

priedade . Ademais, a separaçao da terra mes 

ma e seu proprietário traz profundas conseqüên- 

cias: despoja a propriedade de toda sua roupa - 

gem e de todor os seus vínculos políticos e so 

ciais anteriores, conservando apenas sua função 

econômica, que se realiza sob a forma de renda, 

e, como diz Marx, permite ao proprietário viver 

em Constantinopla e ter na Escócia a terra que 

lhe assegura renda, de sorte que a relação en - 

tre o proprietário e o produtor direto passa a 

ser mediatizada pelo arrendatário ; 

d) que, além da determinação reciproca entre o fator 

de produção terra e a entidade capital, a aná- 

lise não pode descurar do fato de que, na agricul 

tura capitalista, predomina o fator "capital" e 

que, nessas condições, não é a terra, senão o capi 

tal, que submete ao império de suas leis o próprio 

trabalho agrícola, de modo que a renda capitalista 

da terra não supõe nenhum vínculo social prévio ex 

tra-econômico, e apenas supõe a contradição capi - 

tal X trabalho e o monopólio da propriedade terri- 

torial; 

e) que a análise deve se articular no sentido de apre 

ender a estrutura do movimento de autodeterminação 

do excedente a partir de suas diferentes posições 

ocupadas no interior de um "todo vivo e concreto 

já dado", elevando-se das determinações abstratas 

às concretas, e que, ulteriormente, deve projetar 

os resultados assim obtidos às formações sociais 

anteriores com o fito de explicá-las e, percorren- 

do o caminho inverso, com o objetivo de localizar 

os elementos de seu devir; 

f) que a dificuldade da renda capitalista da terra 

não consiste em demonstrai? gue sua chave encontra- 

se na mais-valia, mas em explicar, ã base da teo - 

ria do valor, como, pressupondo a redução do valor 

ao preço de produção e da mais-valia ao lucro mé- 

dio, se constitui um excedente de mais-valia sobre 
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o lucro médio, e como esse excedente se converte 

em renda da terra; 

g) finalmente, que a análise deve observar a seguin- 

te exigência metodológica de fundo: como não se 

podemconfundir as determinações mais abstratas,vá 

lidas para diferentes formas históricas da renda 

fundiária e para o excedente em geral, com as de- 

terminações menos extensas, válidas para uma for- 

ma especifica da renda e do excedente, a saber, a 

renda capitalista da terra, impõe-se a necessida- 

de de historializar as abstrações e de, ademais, 

localizar as diferentes posições hierárquicas ocu 

padas pelas categorias em diferentes "todos orgâ- 

nicos", de sorte que a renda e o excedente deve - 

riam se submeter a um duplo tratamento: um histó- 

rico e outro estrutural, tomando como objeto um 

"todo vivo e concreto já dado" e com a exigência 

de, além de dar conta da estrutura desse todo, Io 

calizar, também, os elementos de seu devir. 

Essas observações têm um peso decisivo, pois, além de 

assegurarem à ordem da exposição da teoria da renda um caráter gen^ 

tioo-estvutuval, submetem-na, ademais, ã arquitetônica metodológica 

da Introdução de 1857: Marx não o diz, porém o faz, analisando, pri 

meiro, a renda diferencial e a renda absoluta e, em seguida, a gêne 

se da renda capitalista da terra. Afinal, não encontramos aqui o 

eco da célebre afirmação segundo a qual a "anatomia do homem é a 

chave da anatomia do macaco"? Ê o que procuraremos demonstrar a se- 

guir. 

Na "ordem da exposição" da renda capitalista da terra, 

a análise marxiana se eleva das categorias mais abstratas e gerais, 

como excedente e sobreproduto excedente, às mais concretas e espec^ 

ficas, como renda diferencial, renda absoluta e preço da terra. Nes 

sas condições, a análise procura demonstrar: a) como se constitui o 

excedente de mais-valia sobre o lucro médio; b) como esse excedente 

se converte em renda da terra; c) como a renda dêtôrmina O preçO da 

terra; d) finalmente, como se constitui, historicamente, a renda ca 

pitalista da terra, e quais sao as diferenças de fundo existentes 

entre as diversas formas históricas de renda fundiária. 
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Alem de observar esses passos, a analise marxiana pro 

cura, cuidadosamente, "construir" seu objeto a partir de determina- 

ções precisas e seguras, nao apenas com o fito de evitar confusões 

entre as determinações mais abstratas, válidas para diferentes for- 

mas de excedente e de tributo,e as mais concretas e especificas,vá- 

lidas para a renda mesma, mas, sobretudo, com o objetivo de não dis 

solver as diferenças existentes entre as diversas formas históricas 

da renda. 

Portanto, ao invés de partir de determinações mais 

concretas, como o Estado, a população, as classes sociais, etc, 

Marx percorre o caminho inverso, perseguindo as tramas da constitui 

ção do excedente e sua apropriação por diferentes classes sociais. 

Nessas condições, elevando-se do abstrato ao concreto, a analise 

marxiana visa reproduzir o movimento de autodeterminação do exceden 

te, de sorte que, ao final desse processo, o excedente se enriquece 

em determinações, uma parte se convertendo em juro e lucro e outra 

em renda. Esta, por sua vez, também se enriquece em determinações: 

renda diferencial, renda absoluta e renda de monopólio. Nesse sent^ 

do, o "concreto" aparece como resultado de um processo de síntese 

de múltiplas determinações, que se eleva do abstrato ao concreto. 

Entretanto, ã maneira da Introdução de 1857, na or- 

dem da exposição da teoria da renda, o "concreto real" encontra-se 

pressuposto: a agricultura capitalista. Esse "concreto" se determi- 

na como um "todo orgânico e diferenciado" onde se imbricam diferen- 

tes classes sociais, as esferas da produção, circulação e consumo, 

o mercado interno e o mercado mundial,etc. Ademais, na analise des- 

se "todo", ã maneira da Introdução, verifica-se a primazia da esfe- 

ra da produção sobre as demais, de tal forma que o que vai determ_i 

nar a forma de realização e de apropriação do excedente, é a posi - 

ção dos indivíduos e das classes sociais nas relações de produção. 

Evidentemente, nessa análise, dada a ordem de seus 

pressupostos, apenas uma parte desse "concreto" vai ser apropriada, 

a saber, a renda mesma, de modo que outras dimensões desse concre- 
t 

to escapam a investigação, tais como o sistema de impostos na agri- 

cultura, o crédito rural, os modelos "farmer" e 'junker e as rela 

ções de produção no campo, etc. Portanto, do concreto real , ape- 

nas a renda capitalista da terra em sua forma "pura" é, a um tempo. 
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pressuposto e resultado da análise. Nessas condições, a ordem do 

conhecimento não se identifica com a ordem do ser, de sorte que a 

coincidência entre o objeto de conhecimento e o objeto real não 

é senão fortuita. Ê o que, de resto, acontece com o objeto de conhe 

cimento "renda capitalista pura" e o objeto real de que se apropria 

o proprietário fundiário sob a forma de aluguel pelo fato de ter ar 

rendado sua terra a terceiros, onde podem coexistir elementos cons- 

titutivos da renda capitalista "pura" e elementos estranhos à mes- 

ma, como juros sobre capital, etc E, ademais, i o que aconte- 

ce com as categorias "valor" e "preço de produção" em determinadas 

circunstâncias e com a teoria da renda capitalista da terra tal co 

mo a formula Marx a partir das condições da Inglaterra, em compara 

ção com os países onde o modelo inglês coexiste com o "farmer" e 

o "junker" e com sobrevivências de rendas prê-capitalistas, como é 

o caso do Brasil, etc. Isso significa, portanto, que a relação en- 

tre o discurso e a realidade não é de isomorfismo e que, ademais, o 

"concreto real" encerra mais determinações do que o "concreto pensa 

do" . 

Assim, como nessa análise a ordem do conhecimento não 

se identifica com a ordem do ser, a relação entre a "ordem lógica" 

e a "ordem histórica" não ê de paralelismo, mas de ■incongvuencia. 

Como Marx parte da existência de um "todo vivo e concreto já dado", 

no caso, a agricultura capitalista, a "ordem da exposição" da teo- 

ria da renda não se estrutura em conformidade com a sucessão das 

categorias no devir histórico, mas em conformidade com sua posição 

hierárquica numa dada estrutura. (É nesse sentido que o ser traz o 

sinal de seu conceito). Portanto, se na ordem histórica a renda é 

anterior ao lucro médio, na ordem da exposição da renda capitalis- 

ta da terra, ao contrário, a análise desta se faz após a análise da 

quela categoria, já que, nas condições da sociedade burguesa, onde 

o lucro é a forma normal e dominante da mais-valia e ademais regula 

a renda, não se pode compreender a renda sem o lucro, mas se pode 

compreender este independentemente daquela categoria. Nesse senti- 

do, Marx não precisa elaborar uma história econômica das diferen - 

tes formas históricas da renda fundiária até desembocar na renda 

capitalista da terra. Ao contrário, dada a primazia da sincronia 

sobre a diacronia, Marx percorre o caminho diametralmente oposto: 

ao invés de diacronicamente explicar a renda capitalista pelas 

rendas prê-capitalistas, Marx, sincronicamente, explica estas por 

aquela. Afinal, a "anatomia do homem nao ê a chave da anatomia do 
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macaco"? Portanto, apesar de haver uma anterioridade histórica da 

renda-trabalho e da renda-produto em relação ã renda capitalista 

da terra, na ordem da exposição de O capital existe uma anteriori- 

dade lógica desta em relação àquelas. Ademais, a despeito de exis 

tir uma anterioridade histórica da propriedade e da renda fundia - 

ria em relação ao capital, na ordem da exposição de O capital ao 

contrário, o conceito de "capital" é anterior ao de "renda fundiá- 

ria", de sorte que, enquanto a "renda" não pode ser entendida sem 

o "capital", o conceito de "capital" pode ser compreendido sem o de 

"renda". Nessas condições, a ordem lógica não coincide com a ordem 

histórica: a relação entre ambas não é de paralelismo, mas de in- 

congruência. Entretanto, se, de um ponto de vista diacrônico, a or 

dem lógica não coincide com a ordem histórica, de um ponto de vis- 

ta sincrónico, ao contrário, a ordem lógica estaria "colada" na or 

dem histórica: é o caso do discurso sobre a renda capitalista da 

terra, cuja ordem de exposição é função da posição ocupada pelos 

objetos e relações na estrutura de uma histórica contemporânea, a 

saber, a da sociedade burguesa. Nesse sentido, a relação entre a or 

dem lógica e a ordem histórica é, a um tempo, de paralelismo e de 

incongruência. 

Portanto, dada a primazia da sincronia sobre a diacro 

nia, a ordem da exposição da teoria da renda não se estruturaria em 

conformidade com a gênese das categorias na sucessão histórica mas, 

antes, a partir de suas posições hierárquicas num "todo vivo e 

concreto já dado". Como, nesse "todo orgânico", a agricultura capi- 

talista, verifica-se a predominância das categorias valor de troca, 

lucro, preço de produção, etc, a "ordem da exposição" da teoria da 

renda deverá se apropriar desse "todo" a partir daquelas categorias 

e, não, do valor de uso, como nas formações pré-capitalistas. Ade- 

mais, a análise desse "todo" não deverá se esgotar na "apropriação" 

dessa "estrutura": além dos pressupostos da estrutura de um siste- 

ma, a análise deverá identificar, também, os pressupostos de seu de 

vir. Assim, além de elevar-se do abstrato ao concreto, o método é, 

também, genetico-estrutural. Nessas condições, após a análise do 

"todo orgânico" renda capitalista da terra, elevando-se do abstra- 

to ao concreto, do excedente de mais-valia ã renda diferencial e â 

renda absoluta, destacando-se a função reguladora do lucro médio, 

Marx projeta os resultados da investigação ãs sociedades pré-capi- 

talistas e demonstra que, aqui, tudo se passa de forma diferente. 

Além de serem reguladas pelo valor de uso e não pelo valor de tro- 

ca, de a cidade estar subordinada ao campo e de o mercado ser inc_i 
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piente, etc, Marx demonstra, também, que, nessas sociedades, não se 

coloca a dificuldade de explicar a formação da renda, posto que as 

relações de produção são mais transparentes e que a renda é a forma 

normal e dominante da mais-valia. Ademais, além de chamar a atenção 

para essas especificidades, Marx procura localizar, ainda, os ele- 

mentos de dissolução dessas sociedades e que constituirão as condi- 

ções do devir da renda capitalista da terra, a saber: de um lado, a 

expropriação dos camponeses e a conseqüente concentração da proprie 

dades rurais; de outro, a formação dos jornaleiros agrícolas e dos 

arrendatários capitalistas. 

Isso significa, portanto, que a ordem da exposição da 

teoria da renda supõe a distinção de duas ordens de pressupostos: 

os pressupostos históricos e os pressupostos estruturais. Conforme 

havíamos observado anteriormente, essa distinção é estabelecida nos 

Grundrisses e, ademais, encontra-se pressuposta na Introdução e na 

teoria da renda. No caso da renda capitalista, impõe-se, portanto, 

a exigência de distinguir os pressupostos da essência do sistema (a 

separação entre a agricultura e a indústria, a existência de um mer 

cado autônomo e elástico, a divisão do trabalho, a contradição capi 

tal X trabalho, a reposição da força de trabalho e da tecnologia, a 

existência do monopólio da propriedade territorial, etc) e os pres- 

supostos de seu devir (a fuga dos servos para a cidade, a expropria 

ção dos pequenos camponeses e a conseqüente concentração da proprie 

dade rural e formação de um contingente de jornaleiros agrícola, 

etc.). 

Evidentemente, os pressupostos do devir não se esgotam 

com a análise da gênese desse "todo orgânico": além dessa análise,im 

põe—se, ademais, a necessidade de identificar suas contradições in- 

ternas, tensões e conflitos que o dissolverão nas condições mesmas 

de sua realização e que, eventualmente, darão lugar ao nascimento 

de uma nova figura no real. É o que Marx procura fazer, chamando a 

atenção para o divórcio entre o progresso técnico, a propriedade pri 

vada e a renda da terra e, ainda, para a contradição capital x tra- 

balho, de um lado, e arrendatário x proprietário rural, de outro,de 

sorte que seria inexorável a dissolução das relações burguesas de 

produção e a constituição de uma sociedade sem classes. E mais: ao 

final do capitulo XXIV do Livro 1. - A chamada acumulação primitiva, 

Marx identifica esse processo com o movimento da dupla negação: "O 

sistema de apropriação capitalista que surge do regime capitalista 
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de produção, e, portanto, a propriedade privada capitalista, e a 

primeira negaçao da propriedade privada individual, baseada no pro- 

pria trabalho. Porém, a produção capitalista engendra, com a força 

inexorável de um processo natural, sua própria negação. É a negaçao 

da negação . Esta não restaura a propriedade privada já destruída, 

senão uma propriedade individual que recolhe os progressos da era 

capitalista: uma propriedade individual baseada na cooperação e na 

posse coletiva da terra e dos meios de produção produzidos pelo pro_ 
17 ~ 

prio trabalho . Portanto, trata-se de uma negatividade que nao 

restaura a totalidade já dissolvida, mas que, antes, engendra uma 

nova figura no real, fundada não no trabalho autárquico e solitário, 

mas na cooperação e posse coletiva da terra e dos demais meios de 

produção. 

Assim, a chave da dialética materialista estaria no 

principio da contradição. Este não se esgotaria na determinação re- 

cíproca: além da necessidade de apreender a interpenetração dos ele - 

mentos constitutivos de um dado "todo orgânico", impõe-se, ademais, 

a exigência de identificar o pólo predominante, como é o caso da en 

tidade capital em relação ao fator de produção terra, e, sobretudo, 

a de dar conta da negatividade inscrita em sua própria estrutura.En 

tretanto, como os pressupostos estruturais convertem-se em históri- 

cos e, estes, em estruturais, impõe-se ainda a exigência de apreen- 

der o movimento de posição e de reposição desses pressupostos, no 

sentido de identificar os pressupostos que são respostos (é o caso 

do capital comercial que é, a um tempo, um pressuposto histórico e 

estrutural do capitalismo, respectivamente, nas condições da trans^ 

ção do feudalismo ao capitalismo e nas condições do capitalismo já 

constituído) e os que não o são (é o caso da acumulação primitiva, 

pressuposto histórico e não estrutural do capitalismo e da renda ca 

pitalista da terra). 

Finalmente, nessas condições, não há determinações f^ 

xas para os objetos: o estatuto ontológico destes é função das dife 

rentes posições ocupadas na estrutura e no devir de um "todo orgán^ 

co". Isto significa que um mesmo objeto pode ter determinações for- 

mais diferentes. É o que acontece, por exemplo, com a categoria 

"mais-valia": esta poderá se realizar tanto como lucro e juro ou co 

mo sob a forma de renda, dependendo do lugar ocupado na estrutura 

ou de sua forma de apropriação. Evidentemente, como a determinabi- 
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lidade dos objetos i função da posiçio ocupada numa dada estrutura, 

com a mudança de lugar ou de estrutura modificam-se as determinações, 

de sorte que uma categoria dominante num "todo" pode não sê-lo e 

mesmo deixar de existir em outro, etc. E o que, de resto, acontece 

com a categoria "renda fundiária": i a um tempo forma normal e do- 

minante da mais-valia na sociedade feudal, não o i na sociedade bur 

guesa e não existe nas sociedades tribais, etc. Ademais, num mesmo 

indivíduo podem coexistir determinações formais diferentes; i o ca- 

so dos modelos "farmer" e "junker", onde o capitalista em função na 

agricultura é também proprietário da terra e onde, portanto, coincõ^ 

dem as "personas" do capitalista e do proprietário rural. Evidente - 

mente, se coincidem as "personas", modifica-se o estatuto da contra 

dição: dada a supressão da contradição entre o arrendatário e o 

proprietário rural, esta deixa de ser ternária e passa a ser bipo - 

lar, o que traz conseqüências decisivas para as relações sociais de 

produção. Assim, alêm da exigência de se elevar do abstrato ao con- 

creto e de dar conta, simultaneamente, dos pressupostos da essência 

de um sistema e de seu devir, a dialética materialista deve obser - 

var, ademais, a necessidade de reproduzir o movimento de posição e 

reposição dos pressupostos, de resto, a chave da determinabilidade 

dos objetos e, portanto, de seu estatuto ontolõgico. Entretanto, e^ 

sas exigências não esgotam a estrutura e o perfil da dialética mate 

i^iâlista; como nos objetos sociais nao existe nenhum sinal externo a deter 

minar o seu estatuto, impõe-se ainda a necessidade da pesquisa emp^ 

rica, onde o papel da matemática e da estatística ê decisivo. E o 

que procuraremos demonstrar a seguir. 

5.3 - Sobre a dialética materialista e a pesquisa empírica 

Na análise da renda capitalista da terra, a investiga 

ção marxiana se estrutura com o duplo objetivo de "construir" cuida 

dosamente os conceitos, leis e teorias, de um lado, e, de outro, de 

"contrastar" o discurso com exemplos artificialmente construídos,me 

nos com a preocupação de esgotar os aspectos da empiria e mais no 

sentido de "demonstrar" ou de "corroborar" a teoria, operacionali - 

zando-a, onde os recursos da matemática e da estatística são indis- 

pensáveis. 

Ademais, essa dupla preocupação não ê restrita ã ren- 



.168 . 

da capitalista da terra, pois se verifica, também, em outras seções 

0 capítulos, como na análise da taxa de lucro,onde Marx a süjmete a um 
18 

tratamento matemático exaustivo . Portanto, longe de pretender 

mos insinuar uma suposta originalidade da teoria da renda, a nossa 

preocupação, aqui, consiste, apenas, em destacar a necessidade da 

pesquisa empírica, já que, na prática, a renda se apresenta de for- 

ma indiferenciada, e a importância da matemática e da estatística 

no sentido de determinar a grandeza de seus elementos constitutivos. 

E o que procuraremos demonstrara seguir, analisando, primeiro, as 

duas formas de renda diferencial e, depois, o preço da terra. (Quan- 

to à renda absoluta, Marx não apresenta sequer quadros estatísticos 

demonstrativos da mesma. De qualquer forma, os quadros em anexo ilus 

tram, de per si, a possibilidade de a mesma se submeter ao tratamen- 

to matemático e estatístico. Como, deliberadamente, nos propusemos a 

seguir ã letra os textos e exemplos de Marx, não analisaremos a ren- 

da absoluta.). 

Na ordem da exposição da renda diferencial, o trata- 

mento matemático e estatístico se impõe após a determinação dos pre£ 

supostos indispensáveis ã análise da renda da terra, expostos larga- 

mente nos capítulos XXXVII e XXXVIII. No caso da Renda Diferencial I, 

esta supõe inversões simultâneas de capitais iguais em terrenos dife 

rentes (fertilidade e/ou situação), a função reguladora do terreno 

pior, os conceitos de lucro e de sobrelucro, preço de produção geral 

e individual, renda diferencial, etc. De posse desses conceitos e 

pressupostos, Marx procura operacionalizâ-los, servindo-se, sobretu- 

do, de exemplos hipotéticos, construídos precisamente com o objetivo 

de demonstrar a teoria, e submetendo-os ao tratamento matemático e 

estatístico. Assim, após demonstrar que a Renda Diferencial I pode 

surgir nas condições de uma cultura extensiva que se eleva das terras 

melhores ãs piores e destas àquelas e, ainda, nas condições de um 

preço de produção constante, crescente e decrescente, Marx procura 

analisar as relações entre a massa de renda, a renda média por acre 

(o total de renda dividido pelo total de acres cultivados) e a taxa 

de renda (o total de rendas dividido pelo capital total investido) 

para diferentes classes de terra e para a superfície total cultiva- 
19 < 

da, servindo-se dos seguintes exemplos 

"Mais acima, tínhamos: 
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Após observar que o preço de produção regulador para 

todos os casos analisados permanece estacionário e que o total da 

renda aumenta em todos os casos conforme vai se estendendo a super- 

fície cultivada sempre e quando não incorpora apenas a terra pior 

que não gera renda alguma, e que esse aumento não se dá de forma 

proporcional ao aumento da superfície cultivada, dependendo da for- 

ma de distribuição do capital entre as diferentes classes de terra, 

Marx infere as seguintes conseqüências; 

(Não importa) "(...) se consideramos as distintas si- 

tuações esquematizadas nos quadros IA, IB e IC como 

situações que se dão paralela e simultaneamente em 

distintos países - (ou) - (...) se as consideramos 

como situações sucessivas dentro do mesmo pais. Encon 

tramo-nos com que, ã base de um preço estacionário do 

trigo, por ser o mesmo o rendimento da terra pior,que 

não engendra renda; â base de permanecer invariável a 

diferença quanto à fertilidade das distintas classes 

de terra cultivadas e de ser a rtesna a quantia do produ 

to respectivo e a mesma, portanto, a inversão de cap^ 

tal nas mesmas partes alíquotas (acres) das superfi - 

cies cultivadas dentro de cada classe de terra ;à ba- 

se de permanecer constante, por conseguinte, a propor 

ção entre as rendas por acre de cada classe de terra 

e a mesma a taxa de renda pelo capital investido em 

cada uma delas: primeiro, o total de rendas aumenta 

sempre ao estender-se a superfície cultivada e, por- 

tanto, ao aumentar a inversão de capital, excetuado o 

caso em que todo o incremento se concentre na terra 

que não gera renda; segundo, tanto a renda média por 

acre (o total de rendas dividido entre o total de 

acres cultivados), como a taxa média de renda (o to 

tal de rendas dividido entre o capital total investi- 

do) podem variar consideravelmente, ambas no mesmo 

sentido, porém em distintas proporções, por sua vez, 

entre si. Se deixamos de lado o caso em que o incre- 

mento se concentra exclusivamente na terra A que não 

gera renda alguma, resulta que a renda média por acre 

e a renda média pelo capital investido na agricultura 

dependem das partes proporcionais que as diversas cla£ 

ses de terra representam dentro da superfície total 
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cultivada; ou, o que é o mesmo, da distribuição do ca 

pitai total investido entre as classes de terras de 

distinta fertilidade. Já seja muito ou pouco o terreno 

cultivado e portanto (com exceção do caso em que o in- 

cremento somente corresponda a A), já seja grande ou 

pequeno o total de rendas, a taxa média por acre ou a 

taxa média de renda pelo capital investido seguem sen 

do as mesmas, enquanto permaneçam constantes as pro - 

porções em que as distintas classes de terra partici- 

pem na superfície total. Apesar do aumento do total 

de rendas, e por muito considerável que ele seja, o 

que se produz ao estender-se o cultivo e ao aumentar a 

inversão de capital, a renda média por acre e a taxa 

média de renda pelo capital investido diminuem quan- 

do a extensão dos terrenos que não geram renda alguma 

ou que somente dão uma pequena renda diferencial cres^ 

ce em maiores proporções que a das terras melhores,do 

tadas de uma renda alta. E o inverso, a renda média 

por acre e a taxa média de renda pelo capital investi 

do aumentam na medida em que as melhores terras repre- 

sentam uma parte proporcionalmente grande da superfí- 

cie total e na medida em que, portanto, lhes corres - 

ponde uma inversão de capital proporcionalmente maior". 

Se, portanto, consideramos a renda média por acre ou 

por hectare de toda a terra cultivada, como soe fa - 

zer-se nas obras de estatísticas, comparando entre si, 

seja distintos países na mesma época, seja distinta 

época dentro do mesmo pais, vemos que a quantia média 

da renda por acre e também, portanto, o total de ren- 

das, correspondem, em certas proporções (ainda que 

não avance, nem muito menos, no mesmo ritmo, senão num 

ritmo mais rápido), não ã fertilidade relativa, senão 

à fertilidade absoluta da agricultura num país, isto 

é, a massa de produtos que subministra, em iridia, na mesna 

superfície. Pois quanto maior seja a participação que 

as classes melhores de terra tenham dentro da superfí 

cie total, maior será a massa de produtos, ã base da 

mesma inversão de capital e da mesma superfície de ter 

ra, e tanto maior também a renda média por acre. E o 

contrário, no caso inverso. Desse modo, parece como se 

a renda se determinasse, não pela proporção da ferti- 
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lidade diferencial, senão pela fertilidade absoluta, 

anulando-se, assim, a lei da renda diferencial. Daqui 

que se neguem certos fenômenos ou se os intentem ex- 

plicar, também, mediante diferenças inexistentes quan 

to aos preços médios do trigo e à fertilidade diferen 

ciai dos terrenos cultivados, fenômenos que tem sua 

base, pura e simplesmente, no fato de que a proporção 

do total de rendas, já seja com respeito à superfície 

total de terras cultivadas, já seja com respeito ao 

capital total investido na terra, sendo a mesma a fer 

tilidade dça terra que não gera renda e os mesmos, por 

tanto, os preços de produção e idêntica a diferença 

entre as distintas classes de terra , se acha determi 

nada não somente pela renda por acre ou pela taxa de 

renda sobre o capital, senão, também, pelo número pro 

porcional de acres de cada classe de terra dentro da 

cifra total dos acres cultivados; ou, o que ê o mesmo, 

pela distribuição do capital total entre as distintas 

classes de terra. E curioso que até agora se tenha 

deixado passar totalmente por alto essa circunstância. 

Todavia, se põe de relevo, e isso é importante para o 

curso ulterior de nossa investigação, que a quantia 

proporcional da renda média por acre e da taxa média 

de renda, ou seja, a proporção entre o total de ren - 

das e o capital total investido na terra, podem aumen 

tar ou diminuir - sempre e quando permaneçam invariá- 

veis os preços, a diferença quanto a fertilidade das 

terras cultivadas e a renda por acre, ou,ainda, a ta- 

xa de renda do capital investido por acre em cada cla£ 

se de terra que realmente gera uma renda, ou por todo 

o capital que gera uma renda efetiva - pelo aumento 
20 

simplesmente extensivo do terreno" 

Assim, apesar de Marx não ter estendido a análise para 

as condições de preço de produção crescente e decrescente, temos que 

o total de renda para a superfície cultivada, a renda média por acre 

e a taxa média de renda podem manter-se constante, crescente ou de - 

crescente, dependendo, sobretudo, da grandeza do capital investido 

e da forma de distribuição do capital para as diferentes classes de 

terra. 
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Portanto, além de determinar a grandeza da renda pa- 

ra diferentes classes de terra, a análise matemática e estatística 

assegura, ademais, a possibilidade de uma demonstração rigorosa da 

teoria, de um lado, e de projeções seguras quanto ao comportamento 

da Renda Diferencial I, de outro. Ademais, a matemática e a estatÍ£ 

tica desempenham um papel decisivo no sentido de estabelecer as di- 

ferenças entre a Renda Diferencial I e a Renda Diferencial II, so- 

bretudo no que diz respeito à relação entre a renda média por acre, 

a taxa média de renda e o preço da terra: 

"Encontramo-nos,ao chegar aqui, com uma diferença es 

sencial entre as duas formas da renda diferencial. 

Permanecendo invariáveis o preço de produção e as 

diferenças^pode ocorrer que, na renda diferencial I, 

na medida em que aumente o total de rendas, aumenta a 

renda média por acre ou a taxa média de renda; porém 

a média é somente uma abstração. A quantia real da 

renda, por acre ou pelo capital, seguirá, apesar dis- 

to, sendo a mesma. 

Em troca, nas mesmas circunstâncias, pode ocorrer - 

(na renda diferencial , II) - que aumente a quantia da 

renda por acre,ainda que permaneça invariável a taxa 

da renda, medida pelo capital investido. 

Suponhamos que a produção se duplique ao investir-se 

em cada uma das terras A, B, C e D 5 libras esterli- 

nas ao invés de 2,5 , ou sejam, 20 libras no total ao 

invés de 10, sem que a fertilidade relativa varie.Os 

efeitos serão exatamente os mesmos se, Dara cada 

uma dessas classes de terra, se cultivassem 2 acres 

ao invés de 1 com o mesmo custo. A taxa de lucro se- 

guiria sendo idêntica, e a mesma sua proporção com o 

sobrelucro ou a renda. Porém, se A rendesse agora 2 

quarters, B,4, C,6 e D,8, e como esse incremento não 

obedeceria ao fato de duplicar-se a fertilidade, per 

mancecendo invariável o capital, senão a uma fertili- 

dade proporcional idêntica com um capital duplo, o 

preço de produção seguiria sendo o mesmo de antes: 3 

libras esterlinas por quarter. Os 2 quarters de A eus 

tariam agora 6 libras esterlinas, do mesmo modo que, 

antes, 1 quarter custava 3 libras. O lucro seria du- 

plicado nas quatro classes de terra , porém somente 
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por haver-se duplicado o capital investido. E, na mes 

ma proporção, se duplicaria, também, a renda, que a- 

gora seria de 2 quarters em B, ao invés de 1, de 4 em 

C, ao invés de 2, e de 6 em D, ao invés de 3; e, pro- 

porcionalmente a isso, as rendas em dinheiro geradas 

por A, B, C e D seriam, respectivamente, de 6, 12 e 

18 libras esterlinas. Da mesma forma que o produto 

por acre, se duplicaria a renda em dinheiro por acre 

e, também, portanto, o preço da terra em que a renda 

em dinheiro se capitaliza. Assim calculada, a quantia 

da renda em trigo e em dinheiro aumenta , e aumenta 

também o preço da terra, já que a medida que serve de 

base para o cálculo, ou seja, o acre, é uma porção de 

terra de grandeza constante. Em troca, se nos fixamos 

na taxa de renda em relação ao capital investido, ve 

mos que a quantia proporcional da renda não sofreu mu 

dança alguma. A renda total de 36 guarda, agora, a mes 

ma proporção com o capital de 20, como antes a renda 

total de 18, com o capital de 10. E o mesmo no que 

diz respeito à proporção entre a renda em dinheiro de 

cada classe de terra é o capital nela investido; as- 

sim, por exemplo, em C as 12 libras esterlinas de ren 

da guardam, agora, a mesma proporção com as 5 libras 

de capital que antes guardavam as 6 libras de renda 

com o capital de 2,5 libras esterlinas. Não se mani - 

festa, aqui, nenhuma diferença nova entre os capitais 

investidos, e se se produzem novos sobrelucros exce - 

dentes é, simplesmente, porque o capital adicional se 

investe com o mesmo produto proporcional em qualquer 

das classes de terra que geram renda ou em todas elas. 

Se a dupla inversão somente se realizasse, por exem - 

pio, em C, a renda diferencial calculada sobre o capi 

tal seguiria sendo a mesma entre C, B e D, pois se se 

duplica sua massa em C, se duplica, também, o capital 

investido. 

Isso quer dizer que, ainda permancendo iguais o preço 

de produção, a taxa de lucro e as diferenças (e tam - 

bem, portanto, a taxa do sobrelucro ou da renda, med^ 

da pelo capital), podem aumentar a quantia da renda 

em produtos e em dinheiro por acre, e também, por con 

seguinte, o preço da terra. 
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E o mesmo pode ocorrer se diminuem as taxas de sobre- 

lucro e, portanto, da renda, isto ê, se diminui a 

produtividade das inversões adicionais de capital que 

seguem gerando uma renda. Se as segundas inversões de 

capital de 2,5 libras cada uma não duplicassem o pro- 

duto, senão que B gerasse somente 3,5 quar>ter, C,5 

quarters e D,6, a renda diferencial de B corresponden 

te ãs segundas inversões de 2,5 libras de capital se- 

ria somente de 1/2 quarter, ao invés de 1, a de C, de 

1, ao invés de 2 e a de D, de 2, ao invés de 3. E as 

proporções entre renda e capital, no tocante ãs inver 

sões sucessivas, se ajustariam ao quadro seguinte: 

Primeira Inversão Segunda Inversão 

Renda Capital Renda Capital 

B: 3 libras 2,5 libras B:l,5 libras 2,5 libras 

C: ^ libras 2,5 libras C:3 libras 2,5 libras 

D: 9 libras 2,5 libras D;6 libras 2,5 libras 

Apesar dessa taxa mais baixa da produtividade relati- 

va do capital e, portanto, do sobrelucro calculado so 

bre o capital, a renda em trigo e em dinheiro aumenta 

ria em B de 1 a 1,5 quarters (de 3 a 4,5 libras ester 

linas) , em C, de 2 quarters a 3 (de 6 libras esterlinas 

a 9) e em D, de 3 quarters a 5 (de 9 libras esterli - 

nas a 15). Nesse caso, diminuiriam as diferenças quan 

to aos capitais adicionais, comparados com o capital 

investido em A, o preço de produção seguiria sendo o 

mesmo, porém aumentaria a renda por acre, e portanto 
21 

o preço da terra calculado, também, por acre" 

No caso da Renda Diferencial II, cuja base objetiva 

reside não na natureza, senão na entidade capital (diferente distri 

buição do capital entre os capitalistas individuais), temos que es- 

ta também poderia se efetivar nas condições de um preço de produ - 

ção constante, crescente e decrescente, de sorte que o total de ren 

das, a renda média por acre e a taxa média de renda poderiam cres - 

cer de forma proporcional ao aumento do capital adicional investido 

e, mesmo, aumentar ou diminuir, dependendo da grandeza do capital 

investido e da forma de distribuição do capital entre os capitalis- 

tas individuais e entre as diferentes classes de terra. Para tanto, 

Marx analisa detidamente os três casos possíveis (preço de pro- 

dução, constante, crescente e decrescente), coirb±nando-os oom uma ta 
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xa de produtividade constante, crescente e decrescente das inver - 

sões adicionais de capital, onde nos oferece uma imensa variedade 

de quadros estatísticos e uma série de modalidades de combinações 

possíveis no que concerne à taxa de renda. No caso de nossa análi- 

se, vamos nos servir, textualmente, de um longo resumo elaborado 

por Engels e incorporado à6a. seção ao final do capitulo XLIII 

(A venda diferenaial II - 29 oaso: preço de produção avescente - r£ 

sultados). Neste resumo, Engels observa: 

"Os 13 quadros seguintes correspondem aos três casos 

de renda diferencial II tratados nesse capítulo e nos 

dois anteriores, à base de uma inversão adi-oional de 

capital de 50 shi-llings por acre, realizada na mesma 

terra, com preço de produção constante, decrescente e 

ascendente. Cada um desses casos se expõe, por sua 

vez, tal como se apresenta, primeiro, à base da produ 

tividade invariável, segundo,à base da produtividade 

decrescente e, terceiro, à base da produtividade ascen 

dente da segunda inversão de capital face à primeira. 

Tem-se em conta, ademais, algumas variantes que devem 

ser ilustradas de um modo especial. 

No aaso I^ preço de produção constante^temos: 

Produtividade invariável da segunda inver 

são de capital (quadro XII). 

Produtividade decrescente. Esta somente 

pode apresentar-se se na terra A não se 

realiza uma segunda inversão. Cabem aqui 

duas possibilidades: 

a) Que a terra B não gere, tampouco, ren- 

da alguma (quadro XIII), e 

b) Que a terra B não fique totalmente pri 

vada de renda (quadro XIV). 

Produtividade ascendente (quadro XV). Tam 

bem esse caso exclui uma segunda inversão 

de capital na terra A. 

preço de produção decrescente, temos: 

Produtividade invariável da segunda inver 

são (quadro XVI). 

Produtividade decrescente (quadro XVII). 

Essa variante determina que a terra A se 

eliminada da concorrência e que a ter 

Variante 1 

Variante 2. 

Variante 3; 

No oaso IIj 

Variante l: 

Variante 2: 
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ra B fique privada de renda e regule o 

preço de produção. 

Variante 2: Produtividade ascendente (quadro XVIII). 

Aqui segue sendo a terra A a reguladora. 

No aaso III, preço de produção ascendente, cabem du- 

as possibilidades: que a terra A siga carente de ren- 

da e se mantenha reguladora dos preços, e cabe, tam- 

bém, que entre no campo da concorrência uma terra pior 

que A, regulando os preços, em cujo caso a terra A 

passará a engendrar uma renda. 

modalidade: a terra A segue regulando os pre 

ços. 

l: Produtividade invariável da segunda inver 

são (quadro XIX). Esse suposto, segundo 

as premissas de que se parte, somente po- 

de dar-se quando diminui a produtividade 

da primeira inversão. 

2: Produtividade decrescente da segunda in- 

versão (quadro XX); esta não exclui a pro 

dutividade invariável da primeira inver - 

são. 

3; Produtividade ascendente da segunda inver- 

são (quadro XIX); esta supõe, por sua vez 

uma produtividade decrescente da primeira 

inversão. 

Segunda modalidade: entra no campo da concorrência uma 

classe pior de terra (ã qual cha- 

mamos a); a terra A gera uma ren- 

da . 

Variante 1: Produtividade invariável da segunda inver 

são (quadro XXII) . 

Variante 2: Produtividade decrescente (quadro XXIII) . 

Variante 3: Produtividade ascendente (quadro XXIV). 

Essas três variáveis se enquadram dentro das condições 

gerais do problema e não exigem nenhuma observação es- 

pecial. Dito isso, passamos a reproduzir os quadros. 

Primeira 

Vari ante 

Variante 

Variante 
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TERCEIRO CASO DA RENDA DIFERENCIAL II 

QUADRO XI 

>3 '1 n 1 

S ^ I I ái 

tJ Oj -H Qj d & 
'o-H Qw mC o d) £ -P rH £ .3 jj 

to iQfcüj PD p 3 n3 C 
"tSB 'S ^ '9 --I 'U S 
i í 
-"ill Oi 

n3 rH __ ^ ^ ^ 
U "-ja| Oi CQ Clí (2 Ô1 (S! 

A 60 10 6 60 o O 

B 60 12 6 72 12 12 

C 60 14 6 84 24 2 x 12 

D 60 16 6 96 36 3 x 12 

E 60 18 6 108 48 4 x 12 

120 10 X 12 

Na segunda inversão de capital sobre a mesma terra. 

Primeiro caso: O preço de produção permanece constante. 

Variante 1: A produtividade da segunda inversão de capital permane 
ce invariável. 

Q QUADRO XII 
(rt 

!« R" 'd 

II I ^ o 

-o J ÍH ^ -g g, 'O 
d) 5^ '^i.s 5 

S 1 ti & I i 
o ê Sá â SS áí I 

A 60 + 60 = 120 10 + 10 = 20 6 120 O O 

B 60 + 60 = 120 12 + 12 = 24 6 144 24 24 

C 60 + 60 = 120 14 + 14 = 28 6 168 48 2 x 24 

D 60 + 60 = 120 16 + 16 = 32 6 192 72 3 x 24 

E 60+60 =,120 18 + 18 = 36 6 216 96 4 x 24 

240 10 x 24 

Variante 2: Produtividade decrescente da segunda inversão de capi- 

tal; na terraRnão se realiza nenhuma segunda inversão. 

1) Se a terra B não rende renda. 
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(O 

<u CO 
Í3 f—I 
u 

A 

B 

C 

D 

E 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 + 60 = 

60 

120 

120 

120 

120 

8 B 
cu m 

18+8 

14+9 1/3 

16 + 10 2/3 

18 + 12 

10 

20 

23 1/3 

26 2/3 

30 

-3 
c 

6 

6 

6 

6 

6 

I 

O 

O 

20 

40 

60 

í 

•8 
O 
4J 

< 

O 

o 

20 

2 X 20 

3 X 20 

120 6 X 20 

2) Se a terra B não fica totalmente privada de renda 

QUADRO XIV 

u 
-3 
c 

c ^ ... (1) 
CU iH ^ Q .3 H -P tn TJ 

n3 rv. 
í:] ^ 

'S ^ iH ^ C ^ 

" -S ^ ^ 
C -d ç 

u õ sâ 

A 60 10 6 60 O O 

B 60 + 60 = 120 12 + 9 = 21 6 126 6 6 

C 60 + 60 = 120 14 + 10 1/2 = 24 1/2 6 147 27 6 x 21 

D 60 + 60 = 120 16 + 12 = 28 6 168 48 6 + 2 x 21 

E 60 + 60 = 120 18 + 13 1/2 = 31 1/2 6 189 69 6 + 3 x 21 

150 4 X 6 + 6 X 21 

Variante 3: Produtividade ascendente da segunda inversão de capi- 

tal; tampouco aqui se realiza segunda inversão na ter 

ra A. 
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u 

Q) 
TJ 

ü3 q ^ aj 
Ü3 -P 
(C a 

-a 
1 ^ 

|.s B 

U Õ êl S(S5G3« 

A 60 10 6 60 O O 

B 60 + 60 = 120 14+15 =27 6 162 42 42 

C 60 + 60 = 120 14 + 17 1/2 = 31 1/2 6 189 69 42 + 27 

D 60 + 60 = 120 16+20 =36 6 216 96 42 + 2 x 27 

E 60 + 60 = 120 18 + 22 1/2 = 40 1/2 6 243 123 42 + 3 x 27 

330 4 X 42 + 6 X 27 

Segundo Caso: O preço de produção decresce. 

Variante 1: Produtividade invariável da segunda inversão de capi- 

tal . 

A terra A fica eliminada da concorrência. A terra B 
não gera agora renda alguma. 

QUADRO Xyi 

ü 9 

^ êl Io 
« QJ rH ^ - 

s s" ■35 8. la 5 g 
a 3 es ssas I 
o O OiCQ euKWK < 

B 60 + 60 = 120 12 + 12 = 24 5 120 O O 

C 60 + 60 = 120 14 + 14 = 28 5 140 20 20 

D 60 + 60 = 120 16 + 16 = 32 5 160 40 2 x 20 

E 60 + 60 = 120 18 + 18 = 36 5 180 60 3 x 20 

120 6 X 20 

Variante 2: Produtividade decrescente da segunda inversão de capi- 

tal . 

A terra A ficou eliminada da concorrência. A terra B 
não gera agora renda alguma. 

+j tfl 
C Dl 

o 
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0) w 
Í9 

rH 
u 

B 

C 

D 

E 

,S 

S 

B 

60 + 60 = 120 

60 + 60 = 120 

60 + 60 = 120 

60 + 60 = 120 

2^ 

cu m 

12+9 

14 + 10 1/2 

16 + 12 

18 + 13 1/2 

21 

24 1/2 

28 

31 1/2 

I 

•8 

cu 

5 5/7 

5 5/7 

5 5/7 

5 5/7 

-S tn 

1 ^ S 'H 
•H 
c ^ 

120 

140 

160 

180 

I 
& 

O 

20 

40 

60 

c 

c 

o 

20 

2x20 

3 X 20 

120 6 X 20 

Variante 2: Produtividade crescente da segunda inversão de capi - 

tal. 

A terra A segue dentro da concorrência. A terra B ge- 
ra renda. 

QUADRO XVIII 

[3 'i* . I 

S I S 

' II l ll J 

u õ si S 5 

A 60 + 60 = 120 10 + 15 = 25 4 4/5 120 O O 

B 60 + 60 = 120 12 + 18 = 30 4 4/5 144 24 24 

C 60 + 60 = 120 14 + 21 = 35 4 4/5 168 48 2 x 24 

D 60 + 60 = 120 16 + 24 = 40 4 4/5 192 72 3 x 24 

E 60 + 60 = 120 18 + 27 = 45 4 4/5 216 96 4 x 24 

240 10 X 24 

Terceiro Caso: O preço de produção aumenta. 

A. (Primeira Modalidade), A terra A fica privada de 

renda e segue sendo a reguladora dos preços. 

Variante 1: Produtividade invariável da segunda inversão de capi- 

tal, o que supõe produtividade decrescente da própria 

inversão. 

c 
c 
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Í2 
u 
& 

fH 
o 

A 

B 

C 

D 

E 

1| 

'a 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

+ 60 

+ 60 

120 

120 

120 

120 

120 

6 

6 

6 

6 

6 

120 

144 

168 

192 

216 

'S 

o 

24 

2 X 24 

3 X 24 

4 X 24 

240 10 X 24 

Variante 2: Produtividade decrescente da segunda inversão de capi- 

tal, o que não exclui produtividade invariável da pri- 

meira inversão. 

QUADRO XX 

(0 H" 

11 1 ^ 
> B Vi -3 

-a-d -a Sg 2 

^ s® ■§! & Ih ■i 

o u (X CQ Ó4 

a 

A 60 + 60 = 120 10 -I- 5 = 15 8 120 O O 

B 60 -I- 60 = Í20 12 + 6 = 18 8 144 24 24 

C 60 + 60 = 120 14 -h 7 = 21 8 168 48 2 x 24 

D 60 + 60 = 120 16 -I- 8 = 24 8 192 72 3 x 24 

E 60 -I- 60 = 120 18 + 9 = 27 8 216 96 4 x 24 

240 10 x 24 

yariante 3; Produtividade crescente da segunda inversão de capi- 

tal, o que, segundo as premissas, pressupõe produtiv_i 

dade decrescente da primeira. 
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If 

2 í I 
S ■§ & 1 ^ 

O 

C -H C g 
& I 

^ aj d cy c ^ 
'S-H Qtn 'O Sc u 

Si qfi a |3 5 
s a ■ ti ^ ■« 

U Ü CU « p- 

A 60 + 60 = 120 5 + 12 1/2 = 17 1/2 6 6/7 120 O O 

B 60 + 60 = 120 6+15 =21 6 6/7 144 24 24 

C 60 + 60 = 120 7 + 17 1/2 = 24 1/2 6 6/7 168 48 2 x 24 

D 60 + 60 = 120 8+20 =28 6 6/7 192 72 3 x 24 

E 60 + 60 = 120 9 + 22 1/2 = 31 1/2 6 6/7 216 96 4 x 24 

240 10 X 24 

B. (Segunda Modalidade) Uma terra de qualidade inferior (à qual 

chamamos a) se converte em reguladora dos preços, com o que a ter- 

ra A gera agora uma renda. Isto permite que a segunda inversão dê 

uma produtividade igual em todas as variantes. 

Variante 1: Produtividade invariável da segunda inversão de capi - 

tal. 

QUADRO XXII 

S 

d) 
w 
Í3 r—I 
u 

a 

A 

B 

C 

D 

E 

lit) 

V t/) 
a 

0-1 «H 

120 

60 + 60 = 120 

60 + 60 = 120 

60 + 60 = 120 

60 + 60 = 120 

60 + 60 = 120 

a B 

10 + 10 

12 + 12 

14 + 14 

16 + 16 

18 + 18 

16 

20 

24 

28 

32 

36 

(T3 
'S 

04 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

1/2 

-S c/2 
d CTI 
3 c 

li 

120 

150 

180 

210 

240 

270 

s 

O 

30 

60 

90 

120 

150 

& 

I 

O 

30 

2 X 30 

3 X 30 

4 X 30 

5 X 30 

450 15 X 30 
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"Dos quadros anteriores se inferem os resultados se- 

guintes. Em primeiro lugar, nos encontramos com que 

a proporção existente entre as rendas é exatamente a 

mesma que existe entre as diferenças de fertilidade, 

considerando como O (zero) a terra privada de renda, 

que atua como reguladora. Não são os rendimentos ab- 

solutos, senão as diferenças de rendimento que deter- 

minam a renda. — (Não importa) — (...) se as distin 

tas classes de terras geram 1,2, 3, 4 ou 5 hushels — 

(ou) — (...) se geram 11, 12, 13, 14 ou 15, as ren - 

das serão, em ambos os casos, de 0, 1, 2, 3 e 4 bushels^ 

ou seu correspondente preço em dinheiro. 

Porém, muito mais importante que este é o resultado que 

se desprende no que se refere aos rendimentos totais, 

ao repetir-se a inversão de capital na mesma terra. 

Em cinco casos dos treze investigados, vemos que, ao 

dobrar-se a inversão de capital, dobra-se, também, o 

total das rendas; estas se convertem de 10x?A shill^'mns = 

= 240. Esses casos são: 

Caso I,preço constante, variante li aumento de produ- 

ção invariável (quadro XII). 

Caso II, preço decrescente, variante 3: aumento de pro 

dução ascendente (quadro XVIII). 

Caso III, preço ascendente, primeira modalidade, em que 

a terra A mantém-se como reguladora, nas três variantes 

(quadros XIX, XX e XXI). 

Ha quatro casos em que a renda ascende a mais do dobro, 

a saber: 

Caso I, variante 3; preço constante, porém aumento de 

produção crescente (quadro XV). O total de rendas as - 

cende a 330 shillings. 

Caso III, segunda modalidade, em que a terra A gera 

uma renda, nas três variantes (quadro XXII, renda= 15 x 

X 30 = 450 shillings; quadro XXIII, renda =5 x 20 + 10 x 

X 28 = 380 shillings; quadro XXIV, renda = 5 x 15 + 15x 

X 33 3/4 2 581 1/4 shillings. 
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Há um caso em que a renda aumenta, porém não ao dobro 

da renda correspondente à primeira inversão de capi- 

tal : 

Caso I, preço constante, variante 2: produtividade de 

crescente da segunda inversão, em condições em que Bnão 

fica totalmente privada de renda (quadro XIV, renda = 

=4x6+6x21= 150 shillings) • 

Finalmente, somente hã três casos em que a renda to- 

tal, ante a segunda inversão de capital, segue sendo 

a mesma para todas as classes de terra em seu conjun- 

to que na primeira inversão (quadro XI); são os casos 

em que a terra A fica eliminada da concorrência e a 

terra B se converte em terra reguladora e, portanto, 

carente de renda. Por conseguinte, não somente desapa 

rece a renda de B, senão que, ademais, diminui em ca- 

da um dos seguintes elos da cadeia, o que condiciona 

o resultado final. Os casos são os seguintes: 

Caso I, variante 2, quando as condições são tais que 

fica eliminada a terra A (quadro XIII). A soma de 

renda é 6 x 20 e portanto 10 x 12 = 120, como no qua- 

dro XI. 

Caso II, variantes 1 e 2. Aqui, segundo a premissa de 

que se parte, desaparece necessariamente a terra A 

(quadros XVI e XVII),e a soma de rendas se converte 
22 

de novo em 6 x 20 = 10 x 12 = 120 shillings" 

Do exposto, Engels infere as seguintes conseqüências: 

"Isso quer dizer, pois, que na grande maioria dos ca- 

sos que podem apresentar renda, tanto por acre da ter 

ra que dá renda, como considerada em sua soma total,a 

renda aumenta ao aumentar o capital investido na ter- 

ra. Somente há três casos entre os treze investigados 

em que o seu total permanece invariável.São os casos 

em que a classe inferior de terra, que até agora não 

gerava renda alguma e que regula os preços, ê elimina 

da da concorrência, com o qual passa a ocupar seu po£ 

to e fica, portanto, privada da renda, a imediatamen- 
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te superior. Porém, ainda nesses casos, sobem as ren- 

das das classes de terra melhores, em comparação com 

as que geravam na primeira inversão de capital; se a 

renda de C baixa de 24 shillings a 20, as de D e E so- 

bem de 36 shillings a 48 e de 40 a 60, respectivamen- 

te . 

Uma queda do total de rendas abaixo do nível da pri - 

meira inversão de capital (quadro XI) somente pode 

dar-se quando fica eliminada da concorrência a terra 

B além da A, passando a ver-se privada de renda e a 

regular os preços a terra C". 

Isso posto, Engels conclui: 

"Por conseguinte, quanto mais capital se investe na 

terra, quanto mais desenvolvida se ache a agricultura 

e a civilização em geral dentro de um país, tanto mais 

aumentarão as rendas, o mesmo por acre ou quanto ao to 

tal, mais gigantesco serã o tributo que a sociedacte ver^se- 

-ã obrigada a pagar aòs grandes proprietários rurais 

sob a forma de sobrelucro, uma vez que todas as cias 

ses de terra cultivadas se achem em condições de fa 
- 23 

zer frente a concorrência" 

Assim, a taxa da RD-II pode manter-se constante, cre£ 

cente e decrescente, nas condições de preço de produção estacioná- 

rio, crescente e decrescente, dependendo da "fertilidade" relativa 

dos capitais adicionalmente investidos, de sua forma de distribui- 

ção entre as diferentes classes de terra e dos resultados diferen- 

ciais. Isso significa que, na RD-II, o que importa não são as gran 

dezas absolutas, mas as taxas diferenciais da renda em relação ao 

capital investido e ã superfície cultivada. Evidentemente, esses re 

sultados diferenciais têm um peso decisivo no comportamento do pre 

ço da terra, posto que, abstraindo-se das demais circunstâncias, 

quanto maior a renda por acre maior o preço da terra. Nessa medida, 

o preço da terra seria maior nas condições da RD-II do que na RD-I. 

Dai a importância da matemática e da estatística e de abstrações do 

tipo "renda média por acre", "taxa média de renda", etc. 
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Quanto à taxa de renda em relação ao capital investi- 

do, apesar de Marx e de Engels não terem se preocupado em formali- 

zá-la, poderíamos expressá-la assim: 

r' = - 
R 
C 

onde: 

r' = taxa de renda 

R = Renda „ , 10 _ 
Exemplo: r' =    = 10- 

C = Capital 100 

Nessas condições, a taxa de renda pode manter-se cons 

tante,crescente e decrescente, bastando que se submeta as variáveis 

R e C a um jogo de compensação ou de modificações não-proporcionais 

em sua grandeza. Senão vejamos: 

I. r' aumenta: 

a) porque R aumenta e C mantém-se constante: 

20 
r' =   = 20% 

100 

b) porque R mantim-se constante e C diminui: 

10 
r' = 20% 

c) porque R aumenta em maior medida do que C: 

40 

Too" 

d) porque C diminui em maior medida do que R: 



II. r' diminui: 

a) porque R diminui e C mantém-se constante: 

" "iõõ^ ^ 

b) porque R mantém-se constante e C aumenta: 

10 

" ~200~ ^ 

c) porque C aumenta em maior medida do que R: 

20 

= "4ÕÕ~ = " 

d) porque R diminui em maior medida do que C; 

r' = = 2,5% 

III, r* mantém-se constante: 

a) porque R aumenta na mesma razão do que C; 

20 

" 200~ 

b) porque R diminui na mesma razão do que C; 

5-^ = 

Do exposto, poderíamos inferir as seguintes conseqüên 

cias: a) mantendo-se constante R, r' é inversamente proporcional a 

C; b) mantendo-se constante C, r' é diretamente proporcional a R; 

c) finalmente, a despeito da tendência decrescente de r', na medida 

em que é regulada pela taxa de lucro, e dada a tendência ao aumen- 

to da composição orgânica do capital agrícola, a massa de renda ten 

de a aumentar com o aumento do capital investido, dependendo da 

forma de distribuição dos capitais entre as diferentes classes 

de terra. 
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Quanto ao preço da terra, este não encerra maiores 

ficuldades, já que se determina a partir da relação entre a renda 

e a taxa de juro» Assim, se essas duas variáveis são conhecidas, 

o preço da terra se resolveria através de operações elementares da 

"regra de três". E o que, tacitamente, faz Marx ao final do capitu 

Io XXXVIII - "A venda diferencial: generalidades", onde observa: 

"Se o sobrelucro que o emprego da queda d'água deixa ao fabricante 

são 10 libras esterlinas ao ano e se a taxa média de juros vigente 

é 5%, estas 10 libras esterlinas representarão o juro de um capi - 

tal de 200 libras, e essa capitalização" das 10 libras anuais que a 

queda d'água permite a seu proprietário perceber do fabricante apa 

recerão como o valor-capital da mesma queda d'água" (...) . Por 

tanto, o preço da terra não seria senão a renda capitalizada à ba- 

se da taxa de juros corrente no mercado. 

Essa tese aparece, também, em outras passagens e, so- 

bretudo, no capitulo XLVI — "Renda imobiliário urbana, renda das 

minas, preço da terra", onde Marx,analisando as variáveis interve- 

nientes na determinação do preço da terra, procura demonstrar: a) 

que o preço da terra pode subir sem que suba a renda, pela simples 

baixa da taxa de juros; b) que o preço da terra pode subir porque 

sobe a renda; c) que o aumento do preço da terra não determina, de 

per si, necessariamente, a elevação da renda e que esta, ao contra 

rio, determina sempre a alta do preço da terra . Entretanto,não 

se verificam nesse capítulo, e, mesmo, nos demais da 6a seção,maio 

res preocupações no sentido de formalizá-lo. De qualquer forma,ape 

sar dessa lacuna, partindo-se do suposto de que o preço da terra 

nao e senão a renda capitalizada a base da taxa de juro corrente 

no mercado e abstraindo-se das demais circunstâncias, poderíamos 

expressá-lo, formalizando-o, assim: 

X = ^ X 100 

j 

onde: Exemplo: 

100 
X = preço da terra R = 100 x = —= x 100 = 2000 

b 
R = renda j ~ 5% , 

j = juro 

Nessas condições, o preço da terra pode manter-se cons 
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tante, crescente e decrescente, dependendo de simples jogos de mo- 

dificações e de compensações do denominador e do numerador. De um 

modo geral, à luz do exemplo exposto, teríamos as seguintes possi 

bilidades: 

I. X aumenta: 

a) porque R aumenta e j mantém-se constante: 

200 
X =  ^— X 100 = 4.000 

b) porque R mantêm-se constante e j diminui: 

100 
x= -X 100 = 2.500 

c) porque R aumenta em maior medida do que j: 

300 
X = io~^ " 3.000 

d) porque j diminui em maior medida do que R: 

200 
X =  — X 100 = 10.000 

II. X diminui: 

a) porque R diminui e j mantém-se constante: 

50 
~ X loo = 1.000 

b) porque R mantém-se constante e j aumenta: 

X = —X 100 = 1.000 
10 

c) porque j aumenta em maior medida do que R: 

150 
X =—77  X 100 = 1.500 

d) porque R diminui em maior medida do que j: 

20 
X = —X 100 = 800 
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III. X mantém-se constante; 

a) porque R aumenta na mesma razão do aumento 

de j : 

X = X 100 = 2 .000 

25 

b) porque R diminui na mesma razão da diminui- 

ção de j : 

50 
X = —X 100 = 2 .000 

Dessas possibilidades, poderíamos extrair as seguintes 

conclusões gerais: a) mantendo-se constante j, x é diretamente pro 

porcional a R; b) mantendo-se constante R, x é inversamente propor 

cional a j; c) finalmente, como a taxa de lucro tende a baixar,da- 

da a tendência ao aumento da composição orgânica do capital, e tam 

bem a taxa de juro, na medida em que é regulada por aquela, teria 

mos que o preço da terra, mantendo-se constante R e abstraindo-se 

das demais circunstâncias, tenderia, necessariamente, a subir. 

Do exposto deve-se destacar em primeiro lugar o duplo 

papel das matemáticas e de estatística no contexto da investigação 

marxiana: de um lado, convertem-se num instrumento indispensável à 

demonstração da teoria; de outro, operacionalizando-a, permitem cum 

prir a exigência da pesquisa empírica. E mais: além da exigência de 

se elevar do abstrato ao concreto, de observar a primazia da sincro 

nia sobre a diacronia, de dar conta, a um tempo, dos pressupostos 

da estrutura de um sistema e de seu devir, impõe-se ã dialética ma 

terialista a exigência de se submeter aos cânones da matemática e 

da estatística e, evidentemente, à necessidade de se entrelaçar com 

a pesquisa empírica. Por outro lado, deve-se destacar, ademais, no 

contexto mesmo do entrecruzamente da dialética materialista e da 

pesquisa empírica, o papel de "abstrações" do tipo "renda média por 

acre" e "taxa média de renda", na medida eu que nos asseguram uma 

distinção precisa entre a RD-I e a RD-II. Isso significa que, no 

contexto mesmo da pesquisa empírica, a dialética materialista labo- 

ra, a um tempo, com objetos reais e com objetos teóricos: de um Ia 

do, renda e preço da terra, contradição capital x trabalho e arren 
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datârio x proprietário; de outro, taxa média de renda, renda média 

por acre, etc. (Evidentemente, como as abstrações na análise mar - 

xiana não são simples "nomes" ou "flatus voeis", impõe-se a neces- 

sidade de elas se fundarem "in re": ê o que; de resto, ocorre com 

os constructos "taxa média de renda" e "renda média por acre" que 

se fundam na grandeza real de renda por acre ou por capital. Daí a 

possibilidade de seu uso na pesquisa empírica e, portanto, na anâ 

de "objetos reais"). Assim, além da exigência de se apropriar de 

um "todo vivo e concreto já dado" e de dar conta tanto de sua es- 

trutura, como de seu devir, a dialética materialista deve se ser- 

vir, também, de "abstrações" ou "constructos" que, a despeito de 

se definirem como "objetos de conhecimento" e não como "objetos re- 

ais", se fundam, todavia, "in re". 

Finalmente, quanto à dupla exigência de a investigação 

marxiana "construir" cuidadosamente os conceitos, leis e teorias, 

de um lado, e, de outro, de se submeter aos cânones da matemática 

e da estatística, deve-se ressaltar que esses dois aspectos não se 

apresentam de forma estanque, um ao lado do outro ou um depois do 

outro. Ao contrário, longe de se apresentarem de forma independen- 

te e autárquica, são dois aspectos de um mesmo método, onde a pes- 

quisa empírica se funda na teoria e onde a teoria se "realiza" atra 

vés da pesquisa empírica. Entretanto, a despeito da imbricação de 

ambos os momentos, verifica-se a primazia da teoria sobre a pesqu_i 

sa empírica, posto que esta não se faz senão era conformidade com 

conceitos construídos previamente. Nesse sentido, se a matemática 

e a estatística desempenham um papel importante na obra de Marx 

e na pesquisa empírica, isso se dá de forma subordinada aos câno- 

nes do método.e do discurso. Assim, o tratamento matemático e o es 

tatístico se definem como momentos subordinados do método genéti- 

co-estrutural, de sorte que, como o método supõe uma teoria dos ob 

jetos e encontra-se, portanto, determinado em sua estrutura pelo 

estatuto ontolõgico destes, sua operacionalização é função mais do 

marco teórico que o baliza do que de uma suposta "aplicação exter- 

na" a "objetos exteriores" ao mesmo. 
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NOTAS 

C*J uij (^OMO Jeecjiive ih o j ol> if I LLC iTo c\i\ reiiciu iJu. "te. t ru., ^-lO. 

1) Cf. MARX, Karl. El capital, v.3, "o .59Q-1L filiCLci como íe eouvo-He, c-j 
Io. 

Id,, ibic3., p.591~3^/-j^ttc/^(P/vjojícrcii-if< B ^ ^ j^t / s _ 

3) Id., ibid./ p.59 3~" 5 C (fof^o i ^ eom/t riè »• •/ l • 

4) Id., ibid., p.582. 

5) Cf. MARX; Karl. El aapital. v.3, p.582, onde observa; 

"Tan importante es para la anãlisis científico de Ia renta 

dei suelo —es decir,de Ia forma eoonõmLca especlfica,independiente de 

Ia propiedad territorial basada en el régimen capitalista 

de producciôn — consideraria en toda su pureza, libre de 

todos los aditamentos que Ia falsean y desfiguran, Io es, 

por otra parte, para poder coirprender los efectos prãcti- 

cos de Ia propiedad territorial e incluso para penetrar teõ 

ricamente en una serie de hechos que contradicen al concep 

to y a Ia naturaleza de Ia renta dei suelo y, sin embargo, 

aparecen como modalidades de existência de ella, conocer 

los elementos de que provienen estas tergiversaciones de 

Ia teoria". 

6) Id., ibid., p.582. 

7) A renda é uma "substância" no sentido de que, possuindo uma 

"espessura ontolôgica",não se reporta a "objetos evanescentes", 

e é tantoém uma "relação" no sentido de que esta "substancialida 

de" se constitui e se expressa como tal no contexto de "rela- 

ções de produção" e de "distribuição", tais como o contrato de 

de arrendamento estabelecido entre o arrendatário e o proprie- 

tário, que distribui a mais-valia produzida entre ambas as f^ 

guras sociais, e o contrato de compra e venda de força de tra- 

balho estabelecido entre o arrendatário e o trabalhador rural, 

que,nas condições de relações capitalistas de produção, engendra, para 

além da relação de equivalência realizada neste contrato, um 

excedente de valor que se subtrai do processo de redução da 

mais-valia ao lucro médio, e que,finalmente, através da media- 

ção da propriedade orivada, se metamorfoseia em renda da ter- 

ra . 
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8) Cf. MA.RXj Karl. El capital, v.3, p.719, onde observa: 

"Guando hablamos de precio de monopolio, queremos referir- 

nos a un precio que se determina exclusivamente por Ia ape 

tencia de compra y Ia capacidad de pago de los compradores, 

independientemente dei precio determinado por el precio ge 

neral de producción o por el valor de los productos. Una 

vina que produce vino de una calidad excepcional y que só 

Io puede producirse en una cantidad relativamente escasa, 

podrá imponer un precio de monopolio. Gracias a él y al re 

manente que dejará sobre el valor dei producto, debido ex- 

clusivamente a Ia riqueza y a Ia pasión de los bebedores 

exquisitos de vino, el cosechero podrá obtener una conside 

rable ganancia excedente. Esta ganancia excedente, nacida 

de un precio de monopolio, se convertirã en renta y será 

apropriada bajo esta forma por el propietario de Ia tierra, 

por virtud dei título que le asiste sobre esta porción dei 

planeta, dotada de virtudes especiales". 

9) Id., ibid., p.582. 

10) Id., ibid., p.584. 

11) Id., ibid., p.574. 

12) Id.,ibid., p.574 —5^/-?|jttc/ (^o Mo jc* co i j t/erfè II), 

13) Id., ibid., p.575 (,/J^ji.tc/ co »^ le »» p J j> i IJ w 

14) Id., ibid., p.516LRl>uJ (B oM o J <r Cc »i i/f 7~fe i»»'; jtr I I J b 

15) Id., ibxd. , p.576/!/J^jci.c/ L. o o j c c o ~fi Fte 

15) Cf. MARX, Karl. El aaipital. v.3, p.577, onde observa: 

"Los intereses correspondientes al capital incorporado a 

la tierra y las me j oras introduddas en ella para mantenerla 

apta como instrumento de producdcn pueden ocnstituir una parte 

de Ia renta que el arrendatário abona al terrateniente,De 

ro no es nunca Ia verdadera renta dei suslo qie sé abona TX)r 

el uso de Ia tierra como tal, ya se halle en estado natural o en 

estado de cultivo". 

17) Gf. MARX, Karl.. El capital, v.l, p.649. (Os grifos são do au 

tor) . 



.198. 

18) Cf. MARX, Karl. El capital. v.3, p.64-84 . 

19) Id., ibid., p.615-6. 

20) Id., ibid., p.619-20. (Os grifos são do autor). 

21) Id., ibid., p.633-5. (Os grifos são do autor). 

22) Id., ibid., p.663-72. (Os grifos são do autor). Conforitie se per 

cebe nos quadros estatísticos, Wenceslao Roces emprega "cheli- 

nes" ao invés de "shillings". No entanto, preferimos usar o 

termo "shllllnqs" no corpo da citação, eonsiderando que as de - 

mais unidades de medida ( bushels, quarters, etc) são também em- 

pregadas em inglês. Trata-se,portanto, de uma questão de coe- 

rên cl a. 

11)) Id., ibid., P.S12-3. 

24) Id., ibid., p.603. 

25^ Id., ibid., p.701-3. 
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6 - CONCLUSÃO; A CHAVE DA DIALÉTICA MATERIALISTA 

Na análise da renda capitalista da terra, reiteram-se,pois, 

todos os passos metodológicos fundamentais observados nas demais 

seções de O capital e, de resto, de certa forma previstos pela In- 

trodução de 1857. Esses passos se expressara, sobretudo, na necessi- 

dade de o discurso se elevar do abstrato ao concreto, de dar conta, 

a um tempo, dos pressupostos da estrutura de um sistema e de seu de 

vir, de submeter a análise ã elucidação histórica e, na medida do 

possível e em que se fizer necessário, aos cânones da matemática e 

da estatística, de sorte que é a partir dessas coordenadas e exigên 

cias que se dá a "apropriação" discursiva de um "todo vivo e concre 

to já dado". Nessas condições, o segredo da dialética materialista 

se ilumina; como a investigação marxiana nao parte do "homem" mas 

de um período social dado historicamente, de categorias que são fun 

cionalmente definidas a partir dos diferentes lugares e posições ocu 

pados numa dada estrutura e que se expressam em relações quantitati 

vas, impõe-se, portanto, a exigência metodológica de a análise dar 

conta, simultaneamente, do sistema de relações em que os objetos se 

definem, de apreender as travas históricas que os balizam e de,even 

tualmente, medir suas grandezas a partir das relações quantitativas 

em que se expressam. Nesse sentido, as categorias marxianas, além 

de mensuráveis, encerram traços históricos e possuem uma dimensão 

ontológica. 

Assim, na análise da sociedade burguesa,a investigação 

marxiana parte da mais simples das aparências e das categorias, a 

mercadoria, procurando dar conta do processo de transformação des- 

ta entidade em dinheiro e deste em capital, percorre os circuitos 

da realização do capital, passando do capital-dinheiro ao caoital 

industrial e comercial, e dos meandros de sua rotação aos da redução 

do valor ao preço de produção e da mais-valia ao lucro médio, procu 

ra dar conta do processo de constituição do sobrelucro e de sua con 

versão em renda fundiária, elevando-se das categorias mais siirples 

e abstratas como excedente às mais conplexas e concretas como ren- 

da diferencial, renda absoluta e renda de monopólio, até chegar ãs 

relações e contradições entre as classes sociais, de resto mais 

complexas e concretas do que as primeiras e pressupostas desde o 

início. 
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Ademais, na análise marxiana, não há determinações fi- 

xas e unívocas para os objetos e categorias, posto que são defini - 

dos a partir das diferentes posições ou lugares ocupados numa dada 

estrutura. Nesse sentido, a investigação marxiana não se faz a par- 

tir dos elementos, mas da estrutura .Nessas condições, os significa- 

dos das categorias e objetos se redefinem no decurso da investiga- 

ção, de sorte que um mesmo objeto pode encerrar determinações for- 

mais diferentes: o dinheiro, por exeirrolo, se determina, a um tempo, 

como tesouro, meio de coitpra, meio de pagamento, capital, etc; o 

mesmo acontece com a mais-valia, que pode se realizar sob a forma 

de lucro, juro ou renda. Por outro lado, apesar de se expressarem 

num mesmo objeto, isto é, numa determinada grandeza de dinheiro,tra 

ta-se de categorias diferentes, já que se determinam num contexto 

de relações diferenciadas e que, portanto, desempenham funções dife 

rentes e, mesmo, opostas numa dada estrutura. Por sua vez, esse cir 

cuito de definição e de redefinição categorial não se dá de forma 

linear; ao contrário, supõe rupturas profundas: para que o dinheiro 

se realize como tesouro, por exemplo, é necessário supor sua subtra 

ção do processo de circulação de mercadorias, e para que se determi 

ne como meio de corrpra ou meio de pagamento, suDÕe-se, ao contrário, 

a sua entrada nesse circuito. Por sua vez, a conversão do dinheiro 

em capital supõe a ruptura do processo de troca de equivalentes e 

a entrada em cena de um valor de uso especial — a mercadoria for- 

ça de trabalho — que tem a faculdade de gerar, a partir da rela- 

ção mesma de equivalência, um sobrevalor ou mais-valia. Assim, lon- 

ge de supor a constituição de um "invariante estrutural", o movimen 

to categorial supõe, ao contrário, rupturas profundas nos sistemas 

de relações em que se definem e se redefinem. 

Isso significa que o estatuto ontolõgico dos objetos en 

contra-se profundamente permeado por esse jogo de posição e de repo 

sição categorial e pelas rupturas que se verificam nas cadeias de 

sua determinação. Nessas condições, os objetos se determinam ontolo 

gicamente não como uma "coisa" ou "substância fixa", senão como uma 

substância de caráter relacionai e posicionai. E o que, de resto, se ve 

ri fica com as entidades valor e renda da terra. A categoria "valor", por exem 

pio, que supõe e se expressa numa relação'de troca, pode se determi 

nar, a um tenpo, como dinheiro e como capital, dependendo da posição 

ocupada numa dada estrutura. Por sua vez, a renda capitalista da terra 
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também não designa uma "coisa", senão uma relação msdiatizac3a pelo con- 

trato^ em que o excedente de mais-valia ê transferido do arrendatã - 

rio para o proprietário da terra, o que supõe que ambos ocupem posi^ 

ções diferenciadas nas relações sociais de produção, determinando 

para este o direito de perceber renda e, para aquele, a obrigação 

contratual de pagá-la periodicamente. Portanto, a renda e o valor 

não são coisas, senão uma substância de caráter relacionai e posi - 

cional. 

Evidentemente, como a análise marxiana parte da existên 

cia de um "todo vivo e concreto já dado", a saber, a sociedade bur- 

guesa, a "ordem da exposição" do discurso sobre essa sociedade não 

se estrutura em conformidade com o devir das categorias na sucessão 

histórica, senão em função de sua posição hierárquica numa dada es- 

estrutura. Nesse sentido, a relação entre a ordem lógica e a ordem 

histórica não i de paralelismo senão de inoongruenoia . Entretanto, 

se, de um ponto de vista diacrônico, a ordem lógica não coincicte com 

a ordem histórica, de um ponto de vista sincrónico, ao contrário, a 

ordem lógica estaria "colada" na ordem histórica, na medida em que 

supõe e expressa um "todo vivo e concreto já dado", a saber, a so- 

ciedade burguesa. Assim, do ponto de vista da história contemporâ- 

nea, a ordem lógica "coincidiria" com a ordem histórica: é o que 

acontece, por exemplo, com a análise das categorias "capital cons- 

tante" e "capital variável", que supõe a separação dos produtores di- 

retos dos meios de produção, de um lado, e a existência de uma de - 

terminada grandeza de capital nas mãos de empresários capitalistas, 

de outro, sem se preocupar com a gênese histórica do capitalista in 

dustrial e do trabalhador assalariado e, portanto, tomando as cate 

gorias como "dadas". Entretanto, a análise dessas categorias não 

visa a este ou aquele país submetido ao modo capitalista de produ- 

ção ou a todas as manifestações históricas da sociedade burguesa,mas 

apenas aos pressupostos estruturais desta, independentemente de sua 

forma concreta de realização. Nesse sentido, a ordem lógica está, a 

um tenpo, "colada" e "afastada" da ordem histórica, de sorte que a 

relação passa a ser tanto de paralelismo, na medida em que se refe- 

re a todas as sociedades submetidas ao modo capitalista de produção 

como de inaongruenoia , na medida em que não se refere a nenhuma em 

particular. 



pressupostos, impoe-se a exigência metodológica de a analise dar 

conta do estatuto da contradição e da negatividade inscrita na es- 

trutura mesma dos objetos sociais. 

Nessas condições, como se coloca o problema da famosa 

"inversão" da dialética hegeliana? Basta colocar a matéria no lu- 

gar do esp-Crito? Evidentemente, a dialética materialista se funda - 

ria para além dessa operação, jã que nem todos os objetos estariam 

submetidos a exigência da negatividade de forma a engendrar uma no- 

va figura no real. No caso dos objetos naturais, estes se resolve- 

riam aparentemente em circularidade tautológicas; é o que acontece, 

por exeirplo, com o trigo na sua forma planta e semente, onde a pri- 

meira se nega na segunda e a segunda na primeira, num circuito natu 

ral repetitivo "ad infinitum", sem engendrar um terceiro termo dife 

rente do ser-outro planta e semente. Entretanto, se esse objeto se 

submete ao circuito das relações sociais, rompe-se a circularidade 

e o trigo deixa de se determinar como uma "coisa" e se converte num 

valor de uso. Ademais, se não se destina ao consumo autárquico de 

quem o produz, mas ao mercado, pode-se realizar como valor de troca, 

se metamorfosear em dinheiro e, mesmo, converter-se em capital,etc. 

Evidentemente, ao final desse processo, o trigo se enriquece em de- 

terminações. Nessas condições, o mesmo objeto se determina de forma 

diferente se se confunde com o circuito natural ou se se resolve 

nas tramas da sociedade: o primeiro circuito não encerra nenhuma mo 

tricidade interna de forma a engendrar uma nova figura no real; o 

segundo a engendra necessariamente, na medida em que o objeto se si:b 

süme ã negatividade do trabalho. Portanto, não basta colocar a maté_ 

ria no lugar do espírito: o que importa não é o objeto mas, antes, 

o sistema de relações em que se define. Consequentemente, a chave 

da dialética materialista estaria não na natureza, senão na socieda 

de, não no caminho engelsiano (Dialética da natureza) senão no per- 

corrido por Marx ao redigir O capital. Nesse sentido, como não pode 

ria ser estendida a todos os objetos e se resolveria no contexto de 

uma "ontologia do social", a dialética materialista não poderia se 

elevar â condição de uma metodologia geral válida para todas as ci- 

ências . 

No entanto, essas exigências não esgotam a estrutura e 

o Derfil da dialética materialista: além da necessidade de se subite 

ter aos cânones da matemática e da estatística, impoe-se, ainda, a 
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Assim, dada a primazia da sincronia sobre a diacronia, 

a "ordGm da exposição" do discurso sobre a sociedade burguesa eir ge 

0 3^ renda capitalista em particular nao se estrutura em confor 

midade com a posição das categorias na sucessão histórica mas, an 

tes, em conformidade com as posiçoes ocupadas pelas categorias na 

0g-^2rutura de um '*todo vivo e concreto ja dado • Entretanto, a anali^ 

se desse "todo" não poderá se reduzir ã "apropriação" dessa estrutu 

ra: além dos pressupostos da estrutura do sistema, a análise deverá 

dar conta, também, dos pressupostos de seu devir. É o que, de resto, 

faz Marx na análise da passagem da Manufatura ã Grande Indústria, da 

Acumulação Primitiva e da Gênese da Renda Capitalista da Terra. 

Portanto, como a análise deve percorrer os circuitos tem 

Dorais da sincronia e da diacronia, isso significa que impõe-se a 

necessidade de distinguir duas ordens de pressupostos: os pressupôs 

tos histéricos e os pressupostos estruturais. Entretanto, também 

aqui se verifica a primazia da sincronia sobre a diacronia, de sor- 

te que a análise do devir de um todo orgânico se faz a partir dos 

resultados obtidos na análise de sua estrutura. Nesse sentido, não 

é a diacronia que explica a sincronia, mas esta àquela: é o que ocor 

re tanto na análise da aciamulação primitiva, como na da renda da 

terra. 

Entretanto, os pressupostos do devir não se esgotam na 

análise da gênese de um "todo orgânico": impÕe-se, ainda, a necessi 

dade de localizar, na estrutura mesma do sistema, os elementos de 

sua autodissolução. No caso da sociedade burguesa, a contradição ca 

pitai X trabalho se elevaria,concomitantemente, â condição de pres- 

suposto da essência do sistema e do seu devir. Nesse sentido, os 

pressupostos históricos e estruturais se determinam reciprocamente 

e estariam, portanto, permeados pelo movimento do negativo, que da- 

ria lugar ao nascimento de uma nova figura no real. Isso significa 

que o "todo orgânico" não se esgotaria na determinação recíproca:es 

taria, ademais, profundamente atravessado pelo movimento da dupla 

negação. No entanto, nem todas as contradições se resolveriam na du 

pia negação: nas condições da agricultura capitalista, a contradi - 

ção arrendatário x proprietário rural tanto pode se esgotar na de- 

terminação recíproca como engendrar uma nova figura no real, ã ma- 

neira dos modelos "farmer" e "junker". Assim, além dos pressupostos 

históricos e estruturais e do movimdnto de posição e reposição dos 
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exigência da pesquisa eiipírica, considerando que os objetos não en- 

cerram nenhum sinal externo a determinar o seu estatuto. Ademais, 

quanto ã agricultura capitalista, a exigência da pesquisa eitpírica 

também se impõe por outras razões, na medida em que vários são os 

caminhos percorridos, desde o "inglês" até o "farmer" e o "junker", 

o que traz conseqüências decisivas para as relações de produção.Daí 

a necessidade de analisar cada caso em particular. 

Finalmente, no caso do Brasil, essa exigência se impõe 

de forma inexorável, já que, na nossa agricultura, coexistem o mode 

Io "inglês" (plantação de arroz no RGS, de soja no Paraná, de cana 

na região de Ribeirão Preto, SP, etc), o "farmer" (soja, RGS) e o 

"junker" (Triângulo Mineiro, São Paulo, sul de Goiás, zona açucare^ 

ra do nordeste, etc), e, ainda, relações de produção pré-capitalis- 

tas (meia, terça, etc) . Nessas condições, a pesquisa empírica se 

faz necessária, não apenas com o objetivo de saber qual o caminho 

predominante e as tendências, como, também, no sentido de determinar 

o peso dos setores pré-capitalistas na economia nacional. Evidente- 

mente, ao chegar aqui, a filosofia deve-se colocar entre parênteses e 

ceder o lugar às ciências empíricas especializadas,notadamente ã 

economia e ã sociologia, de sorte que aos pesquisadores não res- 

ta senão aceitar o desafio e debruçar sobre a documentação historio 

gráfica e estatística disponível e sobre o objeto de conhecimento 

ele mesmo. 
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NOTAS 

1) Cf. QUEIROZ, Maurício Vinhas. Observações sobre os caminhos de 

desenvolvimento agrário brasileiro. Brasília, Comissão de 

Financiamento da Produção, 1978, 8 p. (xerografado) . 
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