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RESUMO

A questão agrária brasileira vem sendo apreendida co-
mo resultado do processo de "desenvolvimento do capital", e
dizer, desde um ponto de vista onde a base real não se subsu

me ãs leis imanentes do capitalismo. Dai a identificaç~o de
uma parcela da produção agricola corno derivada .de unidades
não-capi talistas, ou seja, unidades produtivas não regidas p~
10 capital e que, no entanto, atendem a base das necessida-
des sociais de alimentos.

Este entendimento da questão resulta, entretanto, de
uma inadequada apreensão do movimento real. Desta forma, re-
tomar a questão da pequena produção corresponde a apreend~-
-la através do movimento do capital. Isto implica em enten-
der essa esfera da produção social a partir da apreensão do
capital como uma totalidade, 01..1.s0ja, desde C" í 1 -_,u_~ Irlais
geral de existência.

Dentro desta perspectiva a problemática da pequena pr2.
dução é recolocada entro do proceeeo de acumu laçao de capital.

e seus movimentos estarão regidos pela lei do valor. Neste
sentido! corresponderá a trabalho socialmente distribuldo e
sua produção atende a necessidades sociais quantitativamente
determinadas. Isto signifIca dizer que atende a necessidades
que tenham uma base monetária de sustentação e não necessid~
des reais da sociedade. Desta maneira, são necessidades que
se definem a partir de uma estrutura de valorização do capi-
tal. As determinaç6es que impossibilitam a pequena produção
de estabelecer a unidade do processo de trabalho e o proces-
so de valorização estarão analisadas em função dos momentos
da estruturação do seu espaço econômico e de sua organização
produtiva com o resultado das relaç6es de propriedade engen-
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dradas pelo desencolvimento do capital.

Por outro lado, os momentos significativos de sua
transformaç~o são entendidos como resultado do dinamismo do
todo que, no caso, corresponde ao avançadas contradições ima

nentes ao modo de produção capitalista, que s~o contradições
entre o capital e o trabalho.



ABSTRACT

The Brazilian agrarian problem has been analyzed as

the result of a process of "developrnent of capi tal" f i.e .,fran
a ví.ewpo.int; in which the real b ae ie is not under the sub+

sumption of the immanent Laws of capi talism. It f o.l.Lows that

the identification of a part of the agricultural production

as derived from non-capi talistic production uni ts ,whic:hmeans,

from productive units whi.ch are not ruled by theCapital, and
that, howeve r , are answer i.nq the bas í.s of the social needs

for food.

Understanding the problem in this perspective results,

otherwise I from an inadequate aprehensi.on of the rea l: m o u em e n t:

'I'h us , to retake the question of small production means to

apprehend the question through the movement of Capital. This

implies to under s t.and this sphere of the social production

from the apprehension of Capital as a tota li ty r i.e., from

i ts most general forro of existence.

From this perspective the problem of small product.ion

is re-introo.uced in to the Proce e s o f Cap i ta l: a ccumu la t i on and

i ts rnovements will be ruled by the l-aio af v a l ue , Ln this s e-nse
it will correspond to Labor socially d.iat.r í.bu t.ed and its

production will a ttend social needs quanti ta ·tively deterrni.ned,

It means t.hat i t will attend needs whí.ch have money as a

basis of support anO. not the real needs of society. Thus,

neeo.s which are defineo. form a certain structure of Capital

valorization. The determinations that make impossible small

production to establish the uni ty of the Labor process and

the process of valori zation will be ana Ly zed as a function of
the moments of the s t.r uct.ur a t.í.on process of its economic

space and of its productive organization as a result of the

proper ty rela tions defined by the developrnent of Capi tal.

v
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On +he och er hand, i t is re-es tablished the signifi-

cative moments of its transformation as a result of the dy-
namí.cs of the whole. In this case, i t corresponds to the

qr owch of the immanent c on t radi c t i one of the ca.p-i ta l ie ti o
mode of productian which are, in other wordsf contradictions

between Capital and Labor.
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APRESENTAÇ.AO

A quest~o agraria brasileira ~ um tema que apresenta~

ati nossos dias~ pontos de vistas inconciliaveis. Conquanto

exista uma tend~ncia de converg~ncia das in~emras analises

da quest~o quanto ao seu ponto de partida~ os desenvolvimen-

tos anal{ticos n~o conseguem manter ati as conclus6es o seu

pressuposto fundamental que 5 a exist~ncia do modo de produ-

ç~o capitalista. Isto significa dizer que~ para essas anaZi-

ses~ a suposiç~o de exist~ncia do modo de produç~o capitali~

ta n~o se traduz em elemento suficiente para dar consist~n-

cia te6rica ao tratamento da quest~o.

Desta forma~ os resultados das investigaç6es da ques-

t50 desembocam numa dimens50 dicotomizada: de um lado o capi

taZism03 do outro o n50-capitalismo ou o pr5-copitaZismo; de

duç áo" como .forma n ào=eapi ta l-ieta de p x-oduç áo, Essa dicoto-

mia da produç50 social corresponde~ portanto~ a que uma par-

te da economia esta sujeita da leis inerentes ao modo de pr~
duç do eap i t a i i et:a , enquanto que a outra apenas se eup ed-it.a ao

capital.

o presente estudo visa o exame da "pequcna produç50"

C9mo elemento da sociedade "criado" peZo capital. Desta manei

ra~ a quest50 sera retomada e redefinida uma vez que se tera

como pressuposto que a bdse real~ i dizer~ a sociedade~ esta

definida pelo capital que sera entendido como uma "totalida-

de". Isto significa que nesta sociedade o capital se apro-

priou dos fIramos decisivos da produç50 social" e da{ que se

põe como 1/ forma ge ra].~ SOC1:aLmente imperan-te~ do p roceeeo de

p r o duç áo " .

A estrutura da exposiç50 a seguir estara ent50~ dis-

t ri.bu-ida em duas partes fundamen tais. Na prime ira, eer à evi-

01
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denciada a diferença entre dois momentos da base real de fo~

ma a apreender as formas de existincia do capital. Assim bus

car-s e-a distinguir o mome n to de "deeenoo loime nto do eap i.ta l'~

ou seja .•os momentos do seu "vir a ser" .•do momento em que

este se p5e como uma "totalidade" .•quando cria a partir de

si 08 ovqao e que lhe fa Ltam.

o entendimento do capital como totalidade implica em

que as partes do todo estar50 permeadas pela qualidade que o

define. Dai~ a dicotomizaç50 sera aparente~ na medida em que

as partes "criadas" o ser50 a partir do capital como resultd

do hist5rico definidor de si e das partes do todo. Ainda den

tro da primeira parte buscar-se-5 apreender as mudanças que

se operam nas categorias econ3micas para que se ponham como.
formas adequadas a acumulaç50 de capital.

A segunda parte da exposiç5o~ definido o modo de pro-
duç50 capitalista como um resultado hist6ric03 trata de evi-

denciar a organicidade entre as partes do todo. Dentro deste

prop5sito 850 examinadas as circunstancias sob ac quais oe
meios de produç50 e o trabalho se apresentam diante da pequ~

na pro d.uç áo num quadro definido peLo processo de acumu l.aç ao

de c ap i ta L, Em con t i nu.aç áo ~ bue ca--s e apv e endev a es i ru t.u ra o.!:
g&nica do todo social a partir do padr50 de acumulaç50. Des-

ta fOl-'ma~destaca-se como fator fundamental dessa segunda pa!:.

te.•a estrutura de distribuiç50 da renda ao nivel dos seto-

res n50-agr{colas~ finalizando com as determinaç5es emanadas

do capital mercantil.

A de limi ta çdo da pequena produç áo apenas ao nive l. dos

produtores de alimentos vegetais b5sicos decorre do entendi-

mento de que o presente estudo coloca-se como uma introduç50

necessária ao exame da questão do mov ime n to do capital no ca!!!.

po. Assim~ busca-se apreender~ dentro da din&mica que 5 pr~
pria da acumulaç50 de capital~ o processo de transformaç50

que se opera ao nivel do campo e~ consequentemente~ a dife-

renciação que se imp5e entre a pequena produção~ como unida-
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1e produtiva~ que tem como necessidade a sua reproduç5o a c~

da ciclo produtivo e a Slta reduç50 a mera propriedade de uma

pequena papcela de terra que correHponde~ simplesmente~a "ba

se residencial"do trabaZhador assaZariado.



PROBLE~1ATI ZAÇ.AO

A pequena produção de alimentos de origem vegetal,
aqui compreendida como um sub-ramo da agricultura, vem sendo

apreendida, dentro da realidade histórica brasileira, princi-

palmente nas últimas décadas, como uma forma de organização da

produção mantida e recriada pelo modo de produção capitalista

de produção sem que, entretanto, seja uma forma inerente ao re

gime de produção capi talis ta, ou seja, não é uma produção re-

gida pelo capital.

:g pcs ss IveL identificar esta tendência analítica a pa!:.

tir de inCuneros au tores que se dedicam ao elucidamento da que~

tão agrária brasileira que té?rrr 'como ponto .de partida: o modo de
produção capitalista e S6TIpre buscando illna identidade metodo-

lógica com a crítica a economia política como exercitada por

Marx., é dizer, usando o método dialético.

Entretanto o deserf,;:'olví.merrt o de Lnúme r as anâ Lí. S8S ter

mi nam por esbarrar na rigidez com que se aplicam certas t.eses

teóricas que co.rr'es pondern a tendências fundamentaí.a , em certa

medida, num a inadeqnação da apreensao que esses autores fazem
do conceito totalidade que deve pennear a utilização do con-

cei to de modo de produção. Daí que a mera suposição de exi.s+

tência do modo de produção capitalist.a seja insuficiente para

a apreensão de uma realidade concreta e t.ermí.ne por desernbo-

car no uso mecânico de corice ít.os ou na aplicação de categorias

pela simples analogia entre situações diferenciadas no tempo.

Isto corresponde a desprezar o desenvolvimento pelo qual pas-

sam tais categorias como resultado de sua subsunção a cada re

sultado histórico dado1•

Como exemplo, pode-se citar o desenvolvimento da mercadoria,categoria
que se coloca como premissa do modo de produção capitalista e, no entan
to, lia medida que sedes envolve a produção capítalis ta, is to ê, o capi=
tal, realizam-se, também, por conseguinte, as leis gerais desenvolvidas
com respeitu a mercadoria, por exemplo, as que concernem ao valor na
forma diferente da circulação monetária ... vê-s e aqui comoas categorias
econômicas correspondentes a épocas anteriores de produção adquirem, à

04
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o sistema de produção capi-talista entendido como uma
"totalidade impõe seus pressupostos próprios e o seu descnvol
vimento total obriga-o a subordinar a si todos os elementos
constitutivos da sociedade ou a criar a partir de si próprio
os órgãos que ainda lhe faltam. :t; assim que se torna histori-
camente uma totalidade. O devir rumo a esta totalidade consti
tui um momento do seu de senvo Lv í.men t.o;"2

A apreensão do momento que define a ~poca histórica
do capitalismo corresponde a chave do entendimento da totali-
dade que explica a si mesma e às suas partes. Daí que a com-
preensão de totalidade implica num conceito que não sobrevive
sem a apreensão, também, dos seus princípios de movimento, i~
to é, sem a dinâmica que lhe explica como fato histórico como
resultado e elemento criador de si mesmo.

Desde o momento, portanto, em que o capital se ponha
como produtor de si mesmo, os elementos que recria não corres
ponde a uma mera recriaçao do "velho" I da pura repetição de
formas antigas. Este processo corresponde a criação de um no-
vo elemento, na medida em que este estará impregnado de uma
nova qualidade inerente ao seu criador, qualidade que decorre
da exist.ência deste. aAssim, o capital, à época do capitalis-
mo se transforma numa estrutura significativa que determina o
contefido interno e o sentido objetivo dos fatores ou elamen-

'1 di.f ~ ~ 'ti" ,,3tos, sentlco que era l erente na rase pre-capl a ls~a.

Desta forma fica desprovido de sen-sido teóri.co a simi
lar idade que transparece em inúmeros estudos sobre a questão
agrária, quando se coloca como iguais uma "totalidade hetero-
gênea", esta' compreendida como uma articulação entre o "velho"
e "novo", uma articulação entre elementos "pré-capitalistas"
e elementos "tipicamen-te capitalistas" e uma "totalidade" en-
tendida como uma unidade que contém antítese, uma totalidade

base do modo de produção capitalista, caráter especificamente diferen-
te". MARX, Carl. O Capiial., livro l-capitulo VI (inédito). são Paulo)
Ciências Humanas, 1978. p . 98.

2 MARX,Kar l , Elementos Pundament.al-ee paira l-a critica de La economia poli
tica; borrador 1857-1858.Mexico,Siglo Veintiuno, 1980. vol.l,p. 220~

3 KOS'IK', Kare I , Dialética do Concreto. Rio de Janeiro, Paz e Terra,1976.
p; 50.



06

estruturada, dial~tiea, mas eujos elementos estâo
por uma mesma qualidade.

permeados

Esta identidat1e nasce do desprezo pela epoca históri-
ca do capitalismo er assim, categorias que figuraram comopre~
supostos do devir do capital continuam entendidas como tal .
Não se leva em conta, portanto, o momento no qual "o capital
se apodera de todos os ramos decisivos da produção ... e, a paE
tir daí, se eleva como forma geral, socialmente imperante, do
processo de produção" 4. Portanto, a partir desse momento, as
determinações sociais correspondern a uma realidade permeada
por urna nova qualidade e não podem ser reduzidas aos momentos
nos quais o capital não afeta o processo de produção, limitan
do-se a mera apropriação do excedente gerado por um processo
que nao tem como determinação social, como condição necessa-
ria a acumulacão.

>

do 'processo produ t.Lvo que '.defiY18;. em'
reprodução,

iiIrt irna ins
Ê a necessidade de acumular como meio de

tãncia, a nova qualid~rle em que se expressa o regime de ore
dução capitalista.

Entendido corno forma qeraI., socialmente imperante do
processo de produção, o capital uLt.rapa ssa , inclusive, a sua
fase de produtor de mais-valia relativa para se impor como ea
paz de qerar a sua dupla reprodução: "como va Z-OY' r mediante a
obtençã.o do trabalho .- como possibilidade de recomeçar o
processo de valorização -, de atuar novamente como capital;
c omo re l.aç ào , at.ravé s do consumo do operário, consumo que a
este reproduz enquanto capacidade de trabalho intercambiável
por capital. 115

Não se trata, portanto, de um momento no qual apenas
o excedente gerado assume a forma mercadoria, mas, no qual e~
ta ~ a forma imperante. Isto pressupõe um seccionamento da prQ
dução social em esferas especializadas, uma divisão social do

4 ''-'ARX v 1 E7 rY • t: 7 ' C·.,· ::1 1 . '. '1"~' "M-' 'F dl'UL , l"a.r • :!","v.ap1/"'L-a&; .. r i t.rca-xíe , a~..e~onoml..a.po í.t í.ca•...e~J..cO,,·. ,01). o
a~ Cultura Econ6mic~.1973. VaI. i, p. 427. -

5 l1ARX, Karl.. E'lementoe [undameni al.ee para La critica de l-a economia po-
Zitica Op. cit., V. 11, p. 199.
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trabalho plenamente desenvolvida. Não apenas o excedente, por
conseguinte, assume a forma mercadoria, mas, "todo o produto
se transforma em mercadoria e as condiç5es objetivas de cada

esfera da produção apresentam-se como mel'cadoria."6

Assim, nao tem sentido te6rico a apresensão que se
faz da pequena produção como forma duplamente subordinada
um lado por elementos pré-capi t a.lí.st.as , outro, pelo capital -
e onde "uma forma parece ser mais importante e que só pode ser
explicada at.ravê s da teoria do valor." 7 A afirmação já contém
uma contradição não-real na medida em que se dá, dentro do
contexto da argumentação da citação acima, ã pequena produção
o estatuto teórico de uma produção simples de mercadoria9.Além
do mais, não leva em conta o conceito de totalidade concreta
tal como concebida em sua organicidade sistêmica, nem está
também, presente a idéia de movimento que lhe é próprio como
época histórica do capitalismo e o nega tal como se apresenta
na realidade brasileira, enfim, o nega como uma totalidade
nâmica.

ri'u.l

Da mesma maneira se nega ao capitalismo o esta·tuto de
fato histórico na medida em que se nega a este a capacidade
de definir a totali.dade concreta, uma vez que, nesta, as par-
tes não resultam do seu desenvolvimento corno um todo orgâni-
co. Isto transparece da afirmação de "que, ao nIvel da produ-
çao imediata na agricultura, se impõe apenas a lógica do va-
lor e não a do capital, apesar de que, ao nível global, nas
suas relações externas, a produção agrícola esteja subordina-
da ã lógica do capitallf•9 Em primeira instância, tal coloca-
çao parece buscar definir um momento do desenvolvimento do to
do, um momento no qual o capital apenas supedita condições do
seu devir. Entretanto, ao levar em conta que se pressupoe co-
mo base da argumentação a ex.í.scêncí.a de "países capitalistas

6 11ARX, Kar l , O Capital. Op. ci t., p , 98.

7 SILVA, Jose F. Graziano da. et: aUi. Eetutura agrária e produção de eub
sistênc'ia na aqr-icul tura braei le-ira, são Paulo. Hucitec.1978. p.4.

8 Ibidem, p. 3.
q •• ',' • ,~- NAKANO, Yosh i.ak í , li. D1.S t r í.bui.ç ao da renda da terra e da taxa de lucro na

agricultura: Reiri eia de Economia PoUtica. são Paulo, Brasiliense
!(3):3-16, Jul./set. 1981.
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avançados", pressuposto explici tado no próprio texto, o ql1(-~se
apreende é a negação do capi t.alismo como re su l:ia do hi stórico,
negaçao como totalidade no sentido que o nega como "realidade
como um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual em f~

to qualquer (classes de fatos) oo de vir a ser racionalmente com
preendido. ,,10

Por outro lado, esta negação implica na transformação
da base histórica em resultado"ou seja, a própria base se cQ
loca como urna totalidade. Esta inversão é nitidamente observa
da nas análises que se propõem definir um "capitalismo perifé
rico" como resultado de "um modo de p r oduç do agrícola articu--
lado (e dominado) pelo modo de produção capitalista ..• neste
modo de p x-od uç ào a qr i c o l.a , a subsistência é a parte mais im-
portante ... a dominação do capital impõe à comercialização de
uma fração do produto". 11

Nestas interpretações, também, fica evidente que o
conceito de "subordinaçãoH não corresponde à subsunção ao ca-

pit.al, pois, mesmo que SE~ torne "dominante" f ao nível da so-
ciedade em conjunto, o capital não impõe ao conjunto da prod~
ção social as suas leis, ou seja, não subsume o processo de
produção. Fica-lhe negado, portanto, a condição de fato histó

. , ') -r1,.co·~t por lhe ficar negada a condiçao de explicar a si e ao
todo. Desta maneira, o conoe í.t;o de "subordinação" "dominação"
qW3 p.ret.errdedizer tudo, não diz nada na medida em que nao es
tabelece o sentido da subsunção o que ~ fundamental na apreeg
são do capitalismo como resultado histórico. Daí que estas an~
lises não consigam apreender o real, ficando ao nível das ap~
rências.

10 KOSTX-, Karel. Op. cit., p. 35.
11 AHIN, Samír. A Lei do valor e o materialismo histó2"ico. Lisboa,

ções 70, 1977, p. 62.

12 "Um fenômeno social é um fato his tórico na medida em que é examinado
como um momento de um determinado fato; desempenha, portanto, uma função
dupla, a úniea capaz de dele fazer efetivamente um fato histórico: de em
lado definir a si mesmo, e de outro, definho o todo; ser ao mesmo tempo
produtor e produto; ser revelador e ao mesmo tempo determinado; ser re-

.velador e ao mesmo tempo decifrar a si mesmo; conquistar o próprio sig-
nificado aütêntico e ao mesmo tempo conferir um sentido a algo mais.!!,
KOSIK, KareI - op , ci t . , p , 40.

Edi-
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As análises sobre a pequena produção ficam ao nivelda
constatação pura e simples de que ali se vende no mercado um
excedente como resultado de uma mera divisão social do trabu-
lho, desprezando o grau que esta atingiu como resultado da
exist~ncia de urna totalidade social din~mica e que, portanto,
possui momentos diferenciados" Assim a "dominação" do capital
resulta em que o próprio capital está "subsumido" nesta situ~
ção. As particularidades de um ramo da produção ganha status
de particularidades do tod013.AO nível dessas particularida-
des não se avança no sentido de se compreender as transforma-
ções que se impõem à parcela da produção total destinada ao
consumo interno das pequenas unidades produtoras; que dentro
desta parcela retida no próprio campo, uma fração já assume,
de forma irrecusável, a forma mercadoria antes de assumir fun
ções dentro do processo de produção agrícola, como elemento do
processo de produção. Além do mais a fração retida não e um
todo ligado, exclusivamente, a uma mera subsistência dentro
de condições capitalistas r mas que está associ3da ao capital
variável dentro do próprio campo. Isto levando em conta apenas
"det:alhes" de transformações que são inerentes a momentos his
tóricos específicos.

Por outro lado, ainda dentro do propósito anterior,
nao se observam as transformações operadas na estrutura dls-
tributiva da população de forma que a participação relativa
da população rural corresponde a uma "lógica (para usar o ter
mo modal) capitalista", ou seja, é uma repartição que se esta
belece dentro de um padrão de acumuZaç50 e não de desenvoZvi-

mento do capital. Estas considerações impõem-se como pistas de
que o capital, neste momento, não apenas supedita a produção
agrícola, ou seja, deixou de ser eub eum i do para suba uni r opr2
cesso de produção.

13" d f •To a essa ~antaslllagor~a- que
em proveito do ressurgimento da
ções errôneas das categorias de

destrói a crítica da economia política
economia política - tem por base conce.E.
real e aparente" (SILVA, Sergio.
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Desta forma, atingir o real, destruir o mundo da pse~
oconcreticidade é ter em mente que a "essência não se dá ime

ãiatamente; é mediata ao fenômeno e, portanto, se manifesta em
algo diferente daquilo que é". 14

~, pois, a partir de concepções erroneas das catego-
rias de real e concreto que as tentativas de apreensão do pr2
~esso de produção agrícola concluem "que o trabalho dispendi-
::.:::> neste caso (da pequena produção) dificilmente corresponde-
_a a um quantum monetário ... Neste sentido, o trabalho desta

nidade familiar corresponde a um cálculo que ela controZa

sob certa medida e de modo subordinado face às exigências de
::-:::-oduçãoque lhe são imputadas pelo sistema capitalista, mas
-ae do ponto de vista de l:a ee r-i a di. .fic{Z' .: traduzir em ter-

os qtantitativos, isto é, monetário".15 A parcela do cálculo
=ontrolável pela unidade produtiva e que, portanto, e um va-
_or de troca, é aquela que corresponde ao excedente vendido

mercado, ou sej a, efeti vamcnce transformado em equivalente
_eral. O que corresponde a dize~ que o produto que nao sofra
-e~a~orfose efetiva não ~ redut!vel ao equivalente geral, en-
:uanto valor, enquanto elemento de conta. Nega, daí, que as
-espesas que se dá dentro da unidade familiar também possam
_er redut{veis ao elemento de conta, pelo fato de que é a efe
~:. ra transformação em dinheiro que gera consciência para o pr9.,

':-_~or de que o produt.o é um valor de troca. O valor de troca
eixa de ser resultado de uma determinação social, das condi-

_-es materiais da produção, quando passa a se constituir como
-aI apenas na medida em que o produ-tor tenha consciência de

~"e e um produtor de valor de +roca , de mercadorias.

Assim, condições de "conveniências práticas e circuns
~anciais "16que constituem uma particularidade do trabalho no
~a..-:J.po,principalmente na pequena produção, terminam por negar

- ~OSIK, Karel. op. cito p. 11.

- CASTRO,Ana Cê1ia ei: aUi Evoluçiio recente c ei.t iaçdo at ial. da agri-
c iâ.t: wa broei lei.ra: síntese das transformações. Bras Ll i a , Binagre ,
1979. p. 74-75. (Grifos nossos M.J.L).

questão dasrre La çoes de trabalho no campo de uma forma geral apres en
ta uma si t\.ação "de comumacordo" entre "pre tenden tes e of errantes" de
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que, em altima anãlise cada indivlduo receba o equivalente a
sua sobreviv~ncia. Não ~ possIvel negar a remuneração do tra-
balho pelo mero fato de que essa remuneração não assuma total
mente a forma monetária. Mesmo que essa remuneração assuma,na
sua totalidade, a forma de produtos, o que se deve levar em
conta ~ a sua redutibilidade a valor, ao elemento de conta,
ou seja, a sua redução a uma caracterIsti6a do equivalente g~
ral e nao a redução efetiva a dinheiro.

Ã medida em que nao ultrapassem o mundo da pseudocon-
creticidade, as análises sobre a pequena produção chegam a
considerá-Ia uma "produção a custos monetários baixos uma vez
que nao remunera o trabalho dos membros da família (ou que o
trabalhador) estende a sua jornada e inclui o trabalho gratui.
to da famIlia".I?

Em filtima instãncia, pode ser observado que, elimina~
do o elemento hist6rico que deveria permear su~s análises, ou
sej a, desprezando a época capitalista o que resul-ta na pro-

tores terminam por ter~iversar o prõprio m~t6do quebuscamuti
lizar. A po síçãc social dos indivíduos dentro do processo de
produção passa a ser definida a partir do momento no qual es-
ses indivlduos tenham consci~ncia dessa posição. No caso do
assalariamento essa consciência surgirá a partir do momento em
que perceba uma remuner~ção em dinheiro. Assim, não as condi-
ções materiais mas uma consci&ncia de ass~1~r1ado definirã a
posição individual. Decorre daI que a pequena produção dentro
dessas análises constitua-uma generalidade de pequenos pro-
prietár:Los de terra. Não se es tabelecem di ferenciações entre
eles de forma que se torne evidente que uma parcela, apenas I

força de trabalho. Assim se compreende que l's e a transação não se reali-
za em bases pur ame nt e mone tàr i.as , isto é, com pagamento em dinheiro ex-
clusivamente, e se assume fonnas não monetárias, isto não se dá por ne-
nhuma restrição de ordem jurídico-institucional, e sim unicamente por
conveniências práticas e ci.r cuns tancíais. 11 (PRP.DO JUNIOR, Caio. A Ques-
tão agrária. 2 ed. são Paulo, Brasiliense, 1979. 66-67).

17 SILVA, J.F.G. - cp , cit., p. 5 (Grifos nossos HJL).
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sti tui o o..uese "Qode dei irú.1: CCJI.\\CJ~~,\\l~t'.C)~ :'C.~~ :t.C)\..~~•. <:s

tra, dadas as condiçõe materiais historicamente definidas
apesar da "propriedade jurídica" da terra, estã:o sob condiçã:o
de não-propriedade dos meios de produção de forma q e t~~ de
vender sua força de trabalho para sobreviver.

As determinações que mantêm em funcionamento o proce~
so de produção e no qual o detentor das condições de produção,
enquanto produtor de mercadorias - mesmo quando se considera
o indivíduo como tal1B - diante da tergiversação referida aci-
ma, não é mais uma determinação ocial. Isto s í.q n.í f Lca dizer
que nao possuem a nova qualidade posta pelo capi tal, na medi-
da em que continuar produzindo, sob o império do capital, exi-
ge acumular. Desta forma, como anteriormente demonstrado, corno
o produtor de mercadorias "não tem consciência" da necessidade
de ac~~ular, a sua prod'ção não se subslWte ao processo capita-
lista de produção. Mesmo que a cada ciclo produtivo, aumente
o seu "COnSU1"110interno 11 ou na medida em que a pequena pr oduçâo

se recria, a cada ciclo produtivo fiemfunção do forte gré'iu de
auta-c~plur~çio que a ',.:J -. c . - . -, . ,,..un.i caue .LÔ.i1i~.iaar pode: .í.mpor+s e "..'

As conclusões anteriores perrnit~~ destacar que as es-
truturas analíticas ut í.Lí.z adas +e rm í nam por não estabelecer r~
laçõcs com o mundo real, na medida em que não conseguem apree~
dê-lo.

Dest.a forma, retomar a questão da pequena produção
ao nível da rea1~dade brasileira, consti ui uma tarefa que de-
ve ter por base a "forma de existência do capi tal 11 • Isto signi
fica retomar o conceito de totalidade de sua base real; signi-
fica apreender o modo de produção cap í, tali sta a partir de sua
forma de existência mais geral o que permitrá compreendê-Io em
sua dinamicidade. Somente a partir desta perspectiva será pos-
sível apreender os seus momentos mais significativos no senti-
do de definir o objeto do presente estudo. Isto significa que
se passará a considerar a pequena .produção como el~1ento de

18 SILVA, J.F.G. ap.cit., p. 3 e Y. NAY~TO, ap.cit., p. 9.

13 CASTRO~Ana Célia et aZii - op i cí t . p. 74.
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uma totali dade que é o modo de produção capi talis ta, portanto,
como um fator que se explica dentro de um contexto de acumula-
ção de capital.

Neste sentido, estrutura-se a exposição a seguir bus-
cando apreender os momentos da base real. Desta forma se esta-
belecerâ a distinção entre a fase desenvolvimento do capital ,

que é uma fase onde esta base real não é o resultado da exis-
tência do modo de produção capitalista, da fase de acwnulação

do capital, onde o desenvolvimento do todo se dâ segundo as
condições de existência do próprio capital. Este segundo momen
to, portanto, sobre o qual centram-se as a·tenções da segunda
parte do presente estudo constituirâ.pressuposto das mudanças
que se operam nas categorias econômicas em virtude da nova qua
lidade que a estas se imprime como resultado da transformação
do modo de produção capi talis ta em totalidade que define a si
e as suas partes.



-DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL E ACUMULA~AO DE CAPITAL

o processo de desenvolvimento do modo de produção ca
pitalista corresponde a um processo de dissolução das rela-
ções de produção nas quais predominava o valor de uso. Este
processo de dissolução tem sua origem nos momentos de trans-
formação das atividades artesanais, entendidas corno ativida-
des acess6rias da agricultura, em atividades principais de
urna significativa parcela da produção. Esta fase de devir do
sistema de produção capitalista instaura as bases gen~ticas
da predominância do valor de troca sobre a atividade produti
va dos homens, da destruição da produção para uso imediato.

A ação do capital nesse momento não implica no con-
trole direto do processo produtivo. Coloca ap~nas a produção
sob sua dependência. O produto e não o trabalho propriamente

Enquanto forma primitiva, a forma originária de asso
ciação de trabalhadores, ~~a vez que sob ela o trabalho apr~
sen-ta-se como cooperativo somente na medida em que cada pro-
du~or direto executa trabalho para o capital, esta associação
coloca a base da acumulação do capital. ~ a partir dessa for
ma originâria que o capital se apropria de mais-valor eo rea
liza. Esta realização ~ efetivada mesmo diante das situações
de t.r oc a simples de mercadorias, ou seja, mesmo que o capi t9:
lista aliene a mercador:La pelo valer desta .. Desta forma fica
realizado, também, o mais-valor e é convertido para a forma
do equivalente geral, o dinheiro.

Por outro lado, a esse processo originário deve cor-
responder o desenvolvimento das bases da relação fundamental

20 C '. 'J • 1-00 10MARX, Kar l., O api tal., op. ca t . p. <{ ir>: .•..•

14
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do regime de produção capitalista, a relação de troca. O de-
senvolvimento desta relação constitui a base do próprio de-
senvolvimento do capital. A transformação das condições de de
vir do capital que se estabelece na progressiva dependência
do produtor direto ao comerciante corresponde ao momento no
qual este possa assumir o controle direto das condições obj~
tivas do trabalho.

A dissolução da antiga base - modo de produção pre-
existente - e o desenvolvimento da nova, estabelecida pelo
capital, estão subme·tidas ao "avanço das forças pr-odu+Lvas mq
teriais"21 da sociedade. Desta forma, na medida em que é re-
forçada a dependência do artesão ao comerciante, ou seja, na
medida em que a atividade artesanal passa a ser;atividade úni
ca para o indivíduo, para o produtor diret.o e, portanto, úni
co meio de subsistência para otrabalha.dor, ocorrem os apri-
moramentos t~cnicos aue elevam a urodutividade do trabalho ._t .L

Nescas circunstâncias não se t.r ata de que o avanço t.ecno Lóq i,

co leve ao processo de acumulação. Ao contrário, foi a pro-
pl.':La necessidade de acumular que engendrou o. avanço da tecno
10gia.22

O surgimento das bases da indústria manufatureira, o
encerramento ou a associação de um número crescente de operá
rios sob o comando de um caoitalista, não opera no sentido ex
clusivo de mudanças técnicas na produção. A interconexão de
mudanças sociais como resultantes das determinações que o no
vo modo de produção impõe levam ao aprofundamento da relação
de troca. A fase que corresponde, por um lado, ao processo de
surgimento de uma produção manufatureira, por outro, implica
em transformar a economia em um sistema de esferas ou seto-
res de produção especializados.

O aparecimento da indústria manufatureira, atividade
21 HARX, Karl. op , cit., p , 465.

22 NICOLAUS, M. - Prefácio Elementos Fundamentais para la critica de la
Economia Pol.Lt-i.ca (Orudr í.ss e) 1857-1858 ,11exico, Sigla Veinteuno)
1980> p . xxx.
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que, progressivamente, vai assumindo características essen-
cialmente urbanas, traz em seu bojo, tem como pressuposto a
dissolução da unidade produtiva camponesa auto-sustentada
Pela própria perda dos seus componentes possuidores de habi-
lidades especificas, cedidos à indústria manufatureira, pela
vantagem que esta vai obtendo diante do artesanato agrícola
em função do seu próprio avanço tecnológico.

Desta maneira a separação campo-cidade corresponde ao
surgimento de uma esfera de trocas entre dois segmentos da
produção social especializados na elaboração de produtos di-
ferenciados. A supremacia que o campo exercia sobre a cida-
de, na fase de surgimento desta, é substituída pelo predomí-
nio da c í.dade sobre o campo. Esta separação corresponde à se-
paração entre a indústria extrativa e a indústria da trans--
formação. Daí que desta separação resulte o fortalecimento da
troca corno elemento fundamental na conexão social. ~

A perda de força de trabalho sofrida p~la agricultura
tem como conseqü~ncia a elevação da produtividade por unida-
de de trabalho empregada. A menor população e o progressivo
avanço tecnológico engendram uma maior disponibilidade do oro
duto da agricultura, de meios de vida. ~ Isto significa djzer
que ocorre um aumento do produto como valor de troca na medi
da em que o excedente gerado perde a sua utilidade direta p~
ra quem o produz, ou seja, é um excedente que assume a for-
ma J11ercadoria. Neste sentido, o processo de expansão da rela
Ç2D de troca decorrente da incipiente divisão .aoc LaL do tra-
balho (o fortalecimento das bases da manufatura capitalista),
são componentes das condições de devir do modo de produção ca

23 "t: base de todo o regime de di.v i.s ao do trabalho um pouco desenvolvido
e condicionado pela troca de mercadorias é a separação entre a cidade
e o campo. Pode dizer-se que toda a história econômica da sociedade
se resume na dinâmica deste antagonismo". (l1ARX, Karl. op.cit.p.286)

24 HARX, Karl. Op. cito p , 634
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pitalista, uma vez que ainda tem como base a cooperaçao pri-
m í, tiva do trabalho, a cooperação simples .25 Esta permite a ex
tensão da jornada de trabalho além dos limites do equivalen-
te do valor da força de trabalho, ou seja, permite a produção
de um exce derrt e sobre o valor da força de trabalho que é apro
priado pelo capitalista. Esta forma específica de mais-valia,

}

mais-valia absoluta constitui "a base geral sobre a qual de.§.
cansa o sistema capitalista,,!5 Deve-se, portanto ,entender
que o trabalho, enquanto produtor de mais-valia absoluta, sUE
sume-se apenas formalmente ao capital. Este ainda não seapo-
derou do processo de produção em si; sua ação restringe-se em
manipular a jornada de trabalho elevando-a, ao máximo possl-
vel, além do limite onde o trabalho produz apenas o seu va
lor. Conseqüentemente, a elevação da massa de mais-valor é
obtida pela realização de jornadas de trabalho simultâneas!6

Essas condiç6es, entendidas como associadas ao devir
do capital, como desenvolvimento deste, colocam-se como pre.§.
supostos para si, são condições que "não caem dentro da esfe
ra do próprio modo de produção capitalista":? Aqui o ca~ital
não é o pressuposto, mas, ao contrário, o seu desenvolvimen-
to é que pressup6e essas condições.

Conquanto evidencie-se que o surgimento do capital,
através de urna acumulação originária, pr-e ssuporiha a ap rop rí.a

çao de mais-valor, a realização deste mais-valor através da
sua conversão em dinheiro no processo da troca que se reali-
za na esfera da circulação das mercadorias implica em mudar
qualitativamente o processo a partir desse momento. A nova

~ '~esta etapa o prop6sito do capital nio ~ outra coisa senao o acopla-
mento das massas de braços e instrumentos que ele encontra preexi~ te~
tes. Os aglomera sob seu império .Essa é a sua verdadeira acumulaçao ,a
acumuLaç ao de trabalhadores em cer to ponto. junto com seus ins trumen-

25 tos". (MARX.Karl. Op, c í.t . , p , 470).
l1ARX,Kar I. Op, ci t ., p. 426.~ R neste sentido que '~ diferença entre a produçio do capital e est~-
dios anteriores da produção é unicamente formal". Enquanto nestas a
apropriação de mais-valor pressupõe a violência, a sangue, etc.,naque
las "com o capital acham-se mediadas pela troca" (Idem,ibidem,p. 306).

27 ROSDOLSKY,R. - Génesis y Ee tvuctura de El: Capital ee tudioe sobre Los
Grundi-ieee - México, Siglo Veinteuno, 1979, p. 305.
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forma assumida pelo canital -- a forma dinheiro que viabili-
za o seu retorno ao processo produtivo -- transforma-se emca
pital.* Em relação ao capital "original" coloca-se corno "ca-
pi tal exceden-te" ou "capital adicional" que nada mais é do
que mais-valor apropriado pelo capitalista. Este capital adi
cional deverá agora percorrer o circuito inteiro em busca de
valorização através de sucessivas metamorfoses de formas
capi tal const.ante, capital variável - até novamente reali-
zar-se em nova transformação para a forma dinheiro.

A partir do momento em que o capital passa a existir
como tal, sua ação precIpua sera a de construção de suas pró-
prias bases na produção, mudanças no próprio modo de produ-
ção. Dessa maneira "os pressupos-tos que originariamente apa-
reciam como condições de seu devir - e que, portanto, ainda
não podiam surgir de sua açao como capital -. apresentam--se,
agora, corno resultado de sua T)rópria realidade, como realid.~
de posta por ele; não corno condiç6es de sua g~nesG, mas, sim
como os resultados de sua existência. Já não parte de press~
post.o para chegar a ser, mas sim que e o mesmo que está pre.§.
suposto e, partindo de si mesmo, produz os pressupostos de
sua conservaçao e crescimento,,28 Port.anto, a parti.r desse mo
mento, o processo de produção capitalista e um processo de
produção de mais-valia.

Aa;assumir essa forma o capital impõe mudanças no prS
pria modo de produção, superando a tendência do estágio ante
rior, de crescimento proporcional simples entre valores de
uso e de troca. Esta superaçao corresponde a necessidade que
se impõe ao regime de produção capitalista de alterar, de r~
duzir o tempo de trabalho necessário à reprodução da força de

* Neste momento fizemos abstração das condições gerais de existência da
mais-valia) ou seja, das cond í çoes gerais da acumulação em si, para
nos determos exclusivamente na mudança qualitativa que se observa no
processo e buscar, assim, a apreensão da passagem do desenvolvimento
para a fas e da acumulação do capi tal propriamente dita. Em itens pos-
teriores trataremos das questões sobre a troca entre o capital e o itr a
balho.

28 H..4..,.l{X, Kár.l , Op. ci t., p , 421
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trabalho. Estas condiç6es correspondem a uma distição hist6-
rica entre o capital e as formas que lhe precederam. A este
momento corresponde o surgimento da segunda forma de mais-va
lia "enquanto mais-valia relativa, forma que aparece como de
senvolvimento da força produtiva do oper~rio"29 ,tendªncia ne
cessária do regime capitalista de produção. Est.a mudança re-
percute essencialmente em dois sentidos. Em primeiro lugar
afeta diretamente o tempo de trabalho necessário,reduzindo-o.
Isto significa que, mantidos os limites da jornada de traba-
lho, o capitalista amplia a taxa de mais-valia "mediante uma
mudança relativa de magnitudes das partes que a compõem"3tr.Em
segundo lugar, ao contrário da ação do capital enquanto pro-
dutor de mais-valia absoluta, a fase de produção de mais-va
lia relativa apresenta-se como redução da população trabalha
dara ne ce ssâ r í a ,

Essas duas formas de rna í.s+vaLia , apesar do seu apare-
cimento hist6rico compreender momentos distintos, nao impli-
ca que o surgimento da mais-valia relativa leve â eliminação
da mais-valia absoluta. A lend~ncla do capital de tornar su-
pérfluo o trabalhador - enouan t.o produtor de mais-valia re-
lativa, atrav~s da redução do tempo de trabalho necessário -
se dá simultaneamente com a mesma que gera um crescimento da
massa de mais-valia atrav~s de jornadas simultâneas de traba
lho.n O segundo processo corresponde ao crescimento da popu-
lação trabalhadora, enquanto o primeiro leva à diminuição re
lativa dessa mesma população. O conjunto desses dois movime~
tos const.itui I port.anto I a 1\ tendªncia necessária do capi tal" .

As perspectivas dessa tendência permitem que se obser
ve com maior nitidez o aprofundamento das relações de troca

29MARX Karl. Op. cit., po 307.•
30MARX Karl. op. c í t •• p. 428L ,

31 HAR..X Karl. Op. ci t. , p. 307,
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ao nível da sociedade tornada em conjunto. Corno conseqüência
das determinações contraditórias que se estabelecem quando
da tendência do capital integrar a mais-valia relativa à mais
-valia absoluta, surge "a maior multiplicação possível do va
lar de uso do trabalho ou melhor, de ramos de produção
de tal modo que a produção do capital assim como, por um la-
do, faz com que a intensidade da força produtiva do trabalho
se desenvolva constante e necessariamente, por outro lado
promova constante e necessariamente a ilimitada multiplicid~
de de ramos do trabalho, isto ã, a mais multilateral riqueza
em conteúdo e forma da produção, submetendo à esta todos os

32aspectoa da natureza."

Dentro desse contexto a própria diferenciação entrei~
dústria e agricultura passa a fundar-se apenas quanto às pe-
culiaridades intrínsecas de cada setor, urna vez que quanto ao
modo de produção a segunda assume características específi-
cas da primeira na medida em que adota sua t~cnica e o seu
produto assume na sua totalidade a forma mercadoria.Daí que,
quanto ao processa de produção es~es .do.ls J ramos da pro
dução social tornam-se indiferenciãveis.

Em decorrência desse processo evolutivo que se impõe
a atividade pco dut.Lv a da sociedade, as condições da acumula-
ção do capital repercutem de maneira a transformar o regime
de produção capitalista de um simples produtor de mais-valia
relativa em uma totalidade, na medida em que "se aproprie de
UTIl ramo in te iro de produção e mais a í.nda ao se' apropriar de
todos os ramos decisi vos. _A partir desse momento se eleva co
mo a forma geY'al~ socialmente imperante no processo de prod!:!:..

- " 33çao .

32 NARX, Karl. Op , cit., p , 308.
33 11ARX, Karl. op. cit., p. 427 (grifas nossos MJL).



31

As evidências que se devem destacar desse processo evo
lutivo referem-se àquelas ligadas à base real. No primeiro
momento, o capital est~ em desenvolvimento apenas subordina~
do os elementos constitutivos da sociedade. ~ o capital que
subsume à base real. No segundo momento, é dizer, ao se im-
por "como forma geral socialmente Lmpe rant.e" a própria base
é resultado da existência do capital. As categorias econômi-
cas, a partir deste momento, estarão permeadas de uma nova
qualidade posta pelo modo de produção capitalista que se eri
ge como totalidade capaz, portanto, de exolicar a si e as
suas partes.

Dentro desta perspectiva é possível ressaltar a neces
sidade de apreender as transformaçôes que se impõem à baser~
al no sentido de que as condições de trabalho se transformem
em condições adequadas ao processo de acumulação. Isto cor-
responde a buscar apreender as relações que se estabelecem en
tre o c.api tal e o .J.c.rabalho.



RELAÇOES ENTRE O CAPITAL E O TRABALHO

o processo de desenvolvimento do capital pressupõe, em
primeira instância, a possibilidade de que o trabalhador exe,E
cite a relação fundamental do regime de produção capitalista,
a relação de troca, tendo como finica mercadoria a sua força
de trabalho. Desta forma, as condições originárias, dadas c.2,
mo pressupostos do desenvolvimento do capital, deverá inclu--
ir a existência de uma massa de trabalho apropriável pelo ca
pital através da livre troca. A possibilidade do capital de
se defrontar com essas condições implica em pressupor a exi~
tência de um trabalhador que não se encontre vinculado aos
meios de produção. Isto implica na eliminação dos vInculos
originários nos quais a propriedade era pressuposto da reali
zaçao do trabalho.

Por outro lado, corresponde a dissolução das formas on
de os próprios "trabalhadores, as capacidades vivas de t.raba
lho, estão ainda incluIdos entre as condições objetivas de
trabalho e, como tais, sao apropriadas e são, portanto, es-
cravos e servos. 11 31+

A relação de troca entre o capital e o tr~balho in-
clue, portantol a não-propriedade da terra ou dos meios de
produção por parte do trabalhador. A troca, neste caso, colo
ca-se como mediação entre o t.raba Lhado r e os meios de vida,
meios de subsistência. Na medida em que os meios de produção
encontram-se concentrados nas mãos do capitalista, como par-
cela do seu capital, a outra parcela assume a forma de meios
de subsistência em potencial, ou seja, assume a forma dinhei
ro. DaI que nesta forma assume o papel de intermediário en-

34 •MAP~, Karl. Op. c~t., p. 459
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tre o trabalhador e os meios de vida.

Entretanto, essa relação de troca -- dinheiro por tra
balho -- não é suficiente para "constituir nem o capital nem
o trabalho assalariado" 35, na medida em que esta troca pode;
corresponder unicamente a uma prestação de serviços para uso
direto de quem con t.rata o trabalho. Neste caso, o produto ge- -
rado não se coloca como valor, como mercadoria. Não se esta-
belece uma relação de produção, ou seja, é uma troca que não
gera uma nova relação, terminando a relação entre o trabalho
e quem o contratQ: logo que se conclua o serviço. O produto
não coloca para quem dele se aoropria a condição de conti-
nuar o processo em fases posteriores.

A relação de troca a que se submete o trabalho dentro
do regime de produção capitalista deve resultar numa situa-
ção na qual a objetivação do trabalho dispendido num ciclo
produtivo constitua a base de uma nova objetivação na fase se
guinte. DaI que, enquanto trabalho sob o regi~e de produção
capitalista, a objetivação resulte em trabalho alienado. Ali
enaçao no sentido de oerda do objeto que, no ciclo produtivo
seguinte, apresentar-se-~ ao trabalhador como fonte de mais
alienação do trabalho. Somente nestas circunstâncias é que o
cap í tal se constitui como valor que se auto-valoriza e o t.ra-
balho constitui trabalho assalariado. Na forma em que a tro-
ca entre ambos se caracterize como "troca de trabalho objetl,
vado como valor, como valor aue se conserva em si mesmo, por
trabalho vivo como valor de uso do primeiro (capital), éorno
valor de uso nao para uso ou consumos particulares, determi-
nados, mas, sim, como valor de uso para o valor." 36

A compra de trabalho vivo para a produção de valor cons
titui, portanto, as bases da evolução do sistema de produção
capitalistas, do seu processo de acumulação do capital que é

35 MARX, Karl. Op , ci t., p , 426

HARX, Kar I . Op. ci t., p , 430-31.36
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a reproduç~o e a conservaçao da separaç~o entre a força de
- 37 lhtrabalho e os meios de produçao. Desta maneira, o traba a

dor que, desde a sua transformaç~o em trabalhador assalaria-
do, defronta-se, totalmente destituído de posses, com o de-
tentor dos meios de vida e de produç~o o capitalista
ao por em ação a sua capacidade criadora mantém e recria a
sua condição de despojamento, fazendo avançar a acumulação
do caoital, na medida em que o regime de produção capitalis-
ta, tomado em seu fluxo contínuo "transforma todo o capital

38em acumulado ou em mais-valia capitalizada."

Por outro lado, dentro das condições correspondentes
ao regime de produç~o capitalista, a troca a que se submete
o ~rabalho implica em mudança qualitativa em relaç~o as con-
dições originárias da troca. Estas estão vinculadas às rela-
ções originárias do trabalho com os meios de produção e ref~
rern+s e à fase onde a realização das necessidades imediatas do
produtor r eu seja, pr as supoern a predominância do valor de uso.

Sob a dominaç~o do regime de produção capitalista,
me exposto acima, a força de trabalho, enquanto produtora de
valor é levada a assumir as características de alienabilida-
de, possuir valor, assume, enfim, a forma mercadoria. Em con
seqüªncia, somente se realizará na medida em que negue as

suas Dart.icularidades individuais. 39 Daí que se torne indife-
rente frente as particularidades do uso que o cap i,talista lhe
imponha.

Para o trabalhador, a troca coloca-se corno a possibi-
lidade deste alcançar o eq~ivalente em valores de uso neces-

. "37"0 processo do capital consiste em submeter toda avpr oduç ao e em de-
selvolver e estender por todas as partes a separaçao entre o trabalho
e a propriedade entre o trabalho e as condições objetivando o traba-
lho ... A produção de capitalistas e trabalhadores assalariados é, en-
tão, um produto fundamental do processo de valorização do capital"
(l~RX, Karl. El Capital, op. cit., p. 475).

a-s H.I\RX, K. - O Capital, vo l . I - p , 479.
3'~ O trabalhador "torna-se indiferente com respeito ao caráter determina

do do seu trabalho; para ele, este carece, enquanto tal, de interes-
se. salvo unicmaente por ser trabalho em geral e, como tal, valor de
usó para o capital. ~er titular do trabalho enquanto tal - ou seja,
do trabalho como valor de uso para o capital .- constitui, pois, a ca
racterizacão econômica do operaria: é operário em oposicão ao capita~
lista" (HÀRX, K. El. Capital, voL I, p . 237). »
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sários à satisfação de suas necessidades imediatas. Na troca,
portanto, objetiva obter meios de vida. Isto significa dizer
que, na medida em que esta mediatiza a obtenção de meios de
subsistência, meios para a reprodução do trabalhador é, des-
de este ponto de vista, uma troca de equivalentes, um ato mer
cantil simples.

Ao se tomar o processo do ponto de vista do capital,
a forma de circulação que para o operário corresponde a
M-D-M, ~ colocada numa forma oposta, D-M-D. A troca, enten-
dida em seus termos originários, passa a ser puramente for-
mal, uma aparência.

o pressuposto de uma troca de equivalentes que define
a circulação mercantil simples, sob o império do capital peE

de a sua base de sustentação uma vez que naq-uela o "direito
de propriedade se apresenta baseado no trabalho pr6prio" ~ I

ou seja, a apropriação de trabalho alheio corresponde a ali~
nação do trabalho pr6prio em proporções idênticas. Sob asco~
dições do regime de produ;ão capitalista, a apropriação do
trabalho alheio não corresponde a um ato baseado nas mesmcs
condições de reciprocidade que se verificam na troca simples
de rnercadorias. Ao trocar trabalho obj eti vado - mercadorias
que correspondem aos meios de subsistência para o trabalha-
dor -- o capital se apropria de trabalho vivo, condição de
valorização. A quantidade de tempo de trabalho obj eti vado que
deveria estar colocado reciprocamente em ambos os lados da
troca está, agora, presente apenas de um lado, daquele que
corresponde aos meios de subsistência. O trabalho ao entrar
na troca dá, "como erruivalente do Lempo do t.r abaLho ob j et í.va
do nos meios de subsistência, o seu trabalho vivo criador e
acrescentador de valor." 41 Assim, ocorre a inversão dos pre§..

ROSDOLSKY, R. op. cit., p. 299

MARX, Karl. Op. cit., p. 196
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supostos da troca, enquanto troca de equivalente, ou da eli
minação desta. Trata-se de uma troca formal, uma vez que ocoE
re, na realidade, uma apropriação de tempo de trabalho pelo
capital sem que este nada pague por essa apropriação.

A participação da força de trabalho no processo deprQ
dução será, portanto, antecedida de um ato de compra e venda
em decorr~ncia das mudanças nas condiç6es de trabalho. O de-
senvolvimento da base real leva, portanto, à formação de uma
estrutura de circulação da força de trabalho dado que esta
assume a forma mercadoria. Daí que, dentro da reestn:lturação
a que se submete a produção social, a distribuição do traba-
lho constit:ua elemento fundamental da própria conformação do
todo social.



DISTRIBUÇAO DO TRABALHO

o desenvolvimento do modo de produção capitalista le-
va ao fracionamento das atividades produtivas, criando cons-
tantemente novos valores de uso para o trabalho ou, dito de
outra forma, criando uma multiplicidade de ramos de produção
que se interligam na conformação da totalidade estruturada a
partir da relação de troca.

Esse processo tem por base a atomização da produção,
pelo surgimento de produtores independentes cuja vinculação
social se es~abelece Dela troca de mercadorias. Neste senti-..
do, o trabalho individual, isolado carece de sentido social.

Na economia mercantil a interconexão entre produtore~
na medida em que corresponde a uma troca de mer6adorias, im-
plica na con t ron t aç âo dos produtos de seus trabalhos isola-
dos. Desta forma, a mercadoria, ent.endida como uma unidade do
valor de uso e valor de troca, em seu movimento estabelece o
elo que dã consist~ncia ã estrutura produtiva da sociedade .
Isto significa dizer que a confrontação das mercadorias no
ato da troca e um processo de igual ação de trabalhos, na me-
dida em que, como valor de troca p a mercadoria tem como sub s
t~ncia trabalho humano objetivado. 1rabalho que em seus as-
pectos qualitativos refere-se a trabalho socialmente necessa
rio, trabalho abstrato.

Na medida em que, esta confrontação dos trabalhos se
dá no ato da troca, a sociedade somente após a produção in-
terfere na avaliação do trabalho executado pelos diferentes
ramos da produção. f: no ato da "troca que se ve r í.f Lca a ativi-
dade desenvolvida em cada esfera obedeceu aos limites do uso
de força de trabalho, dentro da intensidade permitida por d~
terminado nivel de desenvolvimento das forças materiais. As-
sim, situações que correspondam ao uso inadequado das t~cni-
cas ou o uso de instrumentos ultrapassados por estas, o uso

37
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de mat~rias-primas que elevem o trabalho dispendido al~m da
m~dia socialmente necessãria, implicarã em temoo sup~rfluo
ou tempo que não se realizarã na troca.

Da mesma maneira, embora obedecendo as condiç6es me-
dias de produção vigentes em um dado momento, poderá impli-
car em trabalho não realizãvel, aquele que se aplique numa
produção que ultrapasse o limite a partir do qual o valor de
troca perca a sua base de sustentação, o valor de uso. Tam-
b~m, neste caso, uma parte do produto não se realizarã.A si-
tuação contrãria a este corresponderã a uma elevação do pre-
ço comercial, permitindo que este ultrapasse o valor contido
na mercadoria, ou seja, não ocorrerá uma troca de equivalen-
tes.

As condiç6es anteriores implicam na redistribuição do
trabalho de forma a restaurar a situação de eqü í.Lf.b.rí.o na
qual os produtos se troquem por seus valores, ou seja, ocor-
ra a igualdade das mercadorias com base nas quantidades de
trabalho que cada uma contenha. Isto corresponde a dizer que:
através do valor de cada mercadoria, a "distribuicão do tra-,

balho entre os diferentes ramos de produção é realizada de
tal maneira que os produtores mercantis I a-través do dispêndio
de igual quantidade de trabalho, adquirem sornas iguais de va
lar em todos os ramos da produção." 42

Fica, desta maneira, estabelecida uma situação na qual
existe uma Intima ligação entre a igualação das mercadorias
com a igualação e distribuição do trabalho na produção so-
cial.

Por outro lado, dentro dessa perspectiva fica eviden-
te que os avanços experimentados pela capacidade produtiva
da força de trabalho implicarão numa mudança na distribuição

42 RUBIN. 1.1. - A teoria marxi~ta do vaZor. são Paulo, Brasiliense
1980, p . 112.
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do trabalho, na medida em que afete a magnitude do valor das
mercadorias de cada ramo.

Essa proposta analitica nos coloca diante de urea ca-
racterização globalizante enquanto decorrente de uma forma de
economia mercantil onde se efetivam condições de troca sim-
ples de mercadorias. A idéia de um exame que leve a apreen-
são da distribuição do trabalho numa economia mercantil cap!.
talista, entretanto, impõe ao encaminhamento da análise no
sentido de por a descoberto o mecanismo que promove tal dis-
tribuição. Trata-se, conseqüentemente, de ultrapassar a idea
lização de um produtor que aplica ou gasta trabalho na prod~
ção de uma dada mercadoria, com vistas ao atendimento de suas
necessidades diretas de consumo como e o caso da:produção mer
can til. simples. A questão é, portanto, iden·tificar como se
dão numa economia mercantil capitalista "as condições ... de
igual vantagem" que para o caso da produção simples de merca
darias "pressupõe uma troca de mercadorias que é proporcional
as quantidades de trabalho gastas em sua produção." 43

Dentro dessa perspectiva, evidencia-se emprimeiro pl~
no, o processo de valorização do capital como condição predQ
minante da produção. A mercadoria, neste caso, pressupoe pa!.
te- componente de trabalho que entra objetivada no processo
de produção e parte que corresponde a valor novo criado pelo
trabalho vivo. Esta segunda componente subdivide-se em t.raba
lho remunerado e trabalho não remunerado. Desta forma, a paE.
cela de trabalho não remunerada, obtida fora do ato da troca,
quando de sua realização como parcela da mercadoria trocada,
corresponde a remuneraçao que busca o capital ao se lançarno
processo de produção. Para o capitalista implica em buscar
trabalho excedente como forma de remunerar a quantidade de c~
pital desembolsado na forma de trabalho pretérito acumulado
e capital variável. A orientação do capital quanto a esfera
pro~ltiva onde efetivará seus investimentos dependerá, por-.
tanto, da quantidade de produto excedente que possa obter e

1t3 RUBIN, I. I. op , ci t., p. 119.
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realizar. Em outras palavras, o capital se orientará pela ta
xa de valorização, pel~ taxa de lucros que possa auferir.

As condições de "igual vantagem ", pressupostas nas cog
dições anteriormente descritas, que pressupunham a troca de
mercadorias obedecendo a urna proporcionalidade quanto àsquan- -
tidades de trabalho aplicado na produção são colocados agora
em função da valorização do capital, isto é, "para capitais
iguais, lucros iguais." Ijlj

Entretanto, na medida em que para capitais iguais po~
sam ocorrer diferentes quantidades de trabalho vivo postas
em ação, as condições da distribuição do trabalho estará agQ
ra vinculada à composição org~nica que cada capital assuma,
em função do desenvolvimento das forças produtivas do traba-
lho. Isto significa que o processo de distribuição do capi-
tal, entendido como um processo orientado pela valorização,
tem corno essªncia urna distribuição do trabalho social.

o que se depreende da análise precedente é que par.a __

as duas situações, tanto a que se refere a uma economia mer-
cantil simples como a que se refere a uma economia mercan-
til capitalista, a lei do valor opera no sentido de estabele
cer uma situação de eqüilíbrio na distribuição do trabalho .
Para a primeira o eqUilíbrio corresponde a uma equiparação di
reta de quantidades iguais de trabalho, enquanto que para a
segunda corresponde a uma igualação de capitais postos em
ação. A idéia de eqüilíbrio corresponde, po~tanto, a possibl
lidade de ocorrªncia das condições de troca das mercadorias
de cada ramo da produção social, isto é, do estabelecimento
de condições nas quais os diversos produtos possam ser con-
frontados e igualados no mercado.

Por outro lado, enquanto condições inerentes ao regi-
me de produção capitalista a igualação de mercadorias a

Ijlj RUBIN, 1.1. op. cit., p. 119.
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igualação de massas desiguais de "trabalho nao se limita a uma
apreensao pelo senso comum de uma realidade. A teoria do va-
lor, como desenvolvida por Marx implica una fÓ:Lmula teórica
para o desvio da distribuição do trabalho relativamente a
distribuição de capitais, isto e, (Marx) estabeleceu uma re-
lação entre ambos os processos através do conceito de compo-
sição orgânica do capital." '+5

Ainda permite que se mantenham as bases que condi cio-
nam o trabalho na sua trajetória entre trabalho concreto, i~
dividual para trabalho socialmente distribuído o que e uma
determinação correspondente ao modo de produção capitalista.

Neste sentido, o desenvolvimento do regime de produ-
ção capitalista corresponde a afirmação do conceito de alie-
nação como condição que se impõe ao t.raba Lho para que este
se torne trabalho reconhecido socialmente. As leis da valori
zaçao do caDital extremizam o conceito da alienação ao alar-
garem o universo da forma mercadoria. Trabalho isolado, tra-
balho que nao se propoe a sUPAração de suas caractcrr~ticas
individuais, trabalho que não se propõe como finalidade a
produção de valores de troca é trabalho não-social. Assim co
mo a objetivação do trabalho constitui condição do trabalho
em geral, ou seja, que o trabalho enquanto atividade deve re
sultar em um produto, para o capital a produção deve corres-
ponder ã alienação como condição necessãria do regime. Desta
forma, trabalho distribuído é trabalho que cria e valoriza ca
pital, trabalho que se subsume à acumulação do capital.

45 RUBIN, 1.1. op. cit., p. 251.





A PEQUENA PRODUÇAO COMO TRABALHO SOCIALMENTE DISTRIBUíDO

o processo de especialização da produção como rcsult~
do da divisão social do trabalho ocorrida ao nível da socie-
dade tomada em seu conjunto, implica em retirar da esfera da
agricultura todas as atividades transformadoras que ficamsu~
metidas ao processo de produção capitalista no setor indus-
trial propriamente dito. Por outro lado, o processo corres--
ponde ao fracionamento das atividades de tal forma que a prQ
pria agricultura é transformada em diversos subramos produtQ
res independentes - matérias-primas para a indústria de trans
formação, pecuária, produçâo de alimentos, etc. Nestas cir-
cunstâncias, restringir a produção de certos seqmentos da agri.
cultura à um pequeno grllpo de produtos, no caso deste estudo
produtos vegetais básicos da alimenLação da totalidade da PQ
pulação, ':mp lí.c a em criar uma situação na qual a força de t.ra
baLho al envo LvLda obt.ém um pL'oduto Que nâo atende diretamen
te ao conjunto de suas necessidades de reprodução. As ativi-
dades, entretanto, dessa esfera produtiva deve uerar uma prQ
dução capaz de viabilizar a sua própria ~eprodução. Isto cor
responde a dizer que, somente atrav~s d3 alienação do prod~-
to do seu trabalho, os produtores de aLí.ruent o s básicos de or í,

gem vegetal terão acesso às demais mercadorias necessárias à
sua sobrevivência e reprodução. Neste sentido, devem trans-

·formar o resultado do seu trabalho em equivalente geral, em
dinheiro, como forma de complementar o atendimento de suas
necessidades. Produzem, portanto, mercadorias, na medi.da em
que produzem para a troca, produzem para o mercado ao prodU-
zirem valores de troca.

o produto deste seqmento da agricultura nao constitui
valor de uso, para atendimento direto das necessidades do prQ
dutor. Valor de uso somente na medida em que servir de inter
mediário para a obtenção de outras mercadorias. Corresponde,
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portanto, a trabalho que deve negar aos seus aspectos concr~
t.os e colocar-se como abstra to, trabalho social. A dependên-
cia sob a qual se coloca a produção exige ti sua transforma-
çao para a forma do equivalente geral e, desta forma, leva o
pequeno produtor que constitui o foco de interesse deste es-
tudo a igualar e a vincular seu trabalho a todas as formas
concretas de t.r aba Lho da sociedade. Este e o o.rooe sso de t.rans
formação do trabalho concreto para geral, para trabalho abs-
trato. Por outro lado, na medida em que estabelece vincula-
çao com os demais produtores distribuídos en'tre as diversas
esferas da produção social, que dão unidade ao sistema de tra
balho social t.o t.a l , ocorre a transformação de t.r abal.ho priv~
do em social. 116

Desta forma, o desenvolvimento da div';são social do
trabalho, na medida em que difunde e aprofunda a relação de
troca e, conseqüentemente, universaliza a forma mercadoria,
faz pressupor que o duplo car~ter que esta assume seja a ex-
press~o do desdobramento do trabalho em seus aspectos priva-
do e socia147.A pressuposiçªo do valor de uso que se ~~t~b~-
Ieee ao nível da produo áo corresponde, !10 caso de se t.omar o
con j unto da sociedade, a con s í de racâo de cue deve_ _ '-:i 11 satisfa.-

zer uma determinada necessidade social e encaixar, portanto,
deritro do trabalho coletivo da soc í edade c ":"

Assim, ao considerar o processo de igualação dos pro-
dutos do trabalho podemos observar que, ao se tomar a socie-
dade como um todo, a distribuição do trabalho é reflexo da
açao da lei do valor de tal maneira que rtse ocorre uma repa!:.

46 11 a igual ação das varlas formas de trabalho e a abstração de suas
propriedades concretas ~ a Gniea relação social que transforma a tota
lidade de unidades econômicas privadas numa economia social unifica=
da" (RUTHN, LI. op. cit., p . 145).

47 tia contradição (fundamental que engloba a existência da mercadoria. co
mo unidade de valor de uso e valor de troca) representa ... a formã
mais geral na qual se resumem as verdadeiras condiç~es existenciais e
tendências evolutivas da brdem social burguesa; s6 ~ outra expressão
do fato de que nu~a sociedade de produtores privados atomizados o Lra
balho do indivíduo não é diretamente social, nem pode sê-Io,senão que
devE! demonstrar-se como tal mercê de sua própria negacão, ã de seu ca
ráter ~ri~inãIio" (ROSDOISKY, R. op. ci t , , p. 150'- ~ colchete refe=-
re-se a cltaçao dos Grundrisse contido no texto).

48 .., 1)Vu\RX, K. ei Capi.t-al., vo l , I, p. 39; op. cit.



tiçâo proporcional (do trabalho) os produtos dos distintos
- d' d ~1 - 11 '+9 7\' t b 1 hgrupos serao ven 1 os por seus va or e s , • As s i.m, o ra a.i o

excedente, que ultrapasse os limites das necessidades social
mente determinadas, ~ trabalho sup~rfluo que nao encontrarã
correspondente na troca.

A lei do valor corresponde, portanto, a forma pela
qual se distribui o trabalho dentro de uma economia mercan-
til na medida em que o trabalho concreto, individual, perde
as suas condições de isolamento para se transformar em traba
lho socialmente distribuido. A este processo corresponde a
por a "agricultura em condições de poder ser explorada soci-
almente." 50

Dentro dessas perspectivas se observam, portanto, as
bases reais da estruturaç~o da pequena produç~o de alimentos
de origem vegetal e, por isso, uma produç5o considerada como
o resultado de um processo hist6rieo dado, dentro do qual
portanto, resulta em trabalho socialmente distribuldo, como
imposiçâo da lei do valor.

A forma mercadoria, entretanto, nao pressupoe a exis
t.êric t a do c ap i tal; uma vez que e st.a st=> desenvolve "à base de
di versas fases de produç ao às qua.i s é comum a c í.r-cun st.ân cí.a
de que nelas a produçâo capitalistd não existe em absoluto
ou só existe \?sporad.icarllent.e.11 51 O prôp rLo desenvolvimento
do regime cDpitalista de produç~o impõe roudança nas caracte-
rIsticas históricas das categorias econ6micas, cuja existãn-
eia lhe antecede na medida em que delas se apropria e as
condiciona às peculiaridades de sua própria exist~ncia.

Desde este ponto de vista, a universalizaç50 da forma
mercadoria nâo corresponderã ã transformação apenas do exce-
dente do produto em valores de troca, mas, passa a constituir

119 MARX, Karl. TjI1 Capi.tal-, vol. IIl, p. 592, op. cito0'-
50 MARX, Karl. iàem, ibidem, p. 576.
51 HARX, Car l.. O Capi.tal, p. 97, op. cito
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em necessidade que todo o resultado da atividade produtivae~
carne a forma mercadoria. Assim, o ato de troca, no que con-
cerne a proélução capitalista, deve estar presente, condicio-
nar todo o movimento do capital, permitindo-lhe assumir, nas
diversas fases de cada ciclo produtivo as formas que viabili
zam a sua auto-valorização. A forma de circulação' correspon-
derá, portanto, a

FT
/Dinheiro -- Ivl."?rcadoria Dinheiro aumentado

MP

dentro desta rep~esentação os meios de produção (MP) e a for
ça de trabalho (FT) t~m, eles pr6prios, a forma mercadoria e
como tal apresentam-se diante do processo de produção, ou se
ja, tudo aquilo que entra no processo de produção deve pas-
sar pelo ato de troca.

Assim colocada, a quest~o como necessidade
o conhecimento das transformações sofridas nos principais
meios de produção e na força de trabalho no setor agrlcola .
A qucstao implica em identificar a forma sob a qual os meios
de produç ào e a força de trabalho se apresentam diante do p~
queno produtor e as transformações que se imprimem ao produ-
to l.atal e não apenas do ex cedent.e que cbe qa ao mercado.

Dentro desta perspec~iva a questão da propriedade da
terra constitui ponto funaamental para o entendimento do ob-
jeto deste estudo. Isto na medida em que a terra ~,ao lado
do ·trabalho, component.e indispensável do processo de produção
nessa esfera produtiva social.



A PROPRIEDADE DA TERRA

o exame da evolução histórica da propriedade da terra
leva a considerar que, embora na forma de propriedade feudal,
ou de qualquer outra forma inerente à modos de produção que
an·tecederam o modo de produção capitalista, estas formas co-
locam-se como premissa histórica deste. Estão, portanto, in-
seridos nas condições de devir, logo não postas por ele.

A acumulação capitalista; ou seja, no momento em que
o capital se apropria dos ramos decisivos da produção social,
no momento em que se coloca como forma acabada, imporá à pr~
priedade da terra uma forma quali tati.varnente diferenciada das
antecedentes, na medida em que se t.ransforma em formas ade quo
das ao processo de acumulação do capital. 52

Na medida em que se processa o seu desenvolvimento; o
regime de produção capitalista imporá total desligamento en-
tre o trabalhador e a terra, ou seja, destruindo os I laços
que ex i.st.Lamcom base nos ví.nculos po Li t..Lco s , familiares, etc.
As relaç6es origjnárias nas quais o trabalho pressupunha a
propriedade da terra e totalmente eliminada. Estas circuns-
tâncias cor respondem a necessidade do capital criar um dos
seus elementos fundamentais: o trabalho assalariado. Dentro
das estruturas produtivas que o precedem, a propriedade da
terra era pressuposto do trabalho em si e desta ma~eira uma
impossibilidade ao processo de privatização como condição n~

52 "A forma adequada de propriedade territorial ê criado pelo próprio re
gime de produção capitalista ao submeter a agricultura ao império dõ
capital, com o que a propriedade camponesa combinada com o regime co-
munal se convertem tambem na forma adequada a este sistema de produ-
ção, por muito que suas formas juridicas possam diferir". (MARX,Karl.
EZ CapitaZ, op. cit., vol. 111, p. 575).
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cess~ria do capital. Assim, o desenvolvimento do capital cOE
responde a transformação da forma de propriedade, nao atra-
v~s da sua eliminação, mas, atrav~s da mudança em sua utili-
zaçao. O acesso à propriedade da terra perde as suas caracte
rIsticas originais para corresponder à regra da apropriação
pela alienação do trabalho próprio, ou seja, a tr-ansferência
da propriedade assume a for~a de uma troca.

O desenvolvimento da subordinaçâo da agricultura se
constitui numa tendência necessãria do desenvolvimento do ca
pi tal e daI que "a propriedade da terra mantenha sua forma p~
ramente econ6mica, despojando-se de toda sua roupagem e to-
dos os seus vínculos políticos e sociais anteriores. "53 A pr~
priedade deve corresponder a relaçôes inerentes ao capital.
Surbordinar a agricultura ao regime de produção capitalista
serã, em primeira inst~ncia, colocã-la em condiç~o de ser
explorada socialmente. Isto significa levar a agricultura a
produzir valores de troca, negando o trabalho individual,is~
lado, base dos modos de produção anteriores.

li. partir das pe rspe ct.Lva s his-tóricas que-pre ssuporiharn

o capital desenvolvendo-se com base em modos de produção an-
teriores a si, o que leva ao de sco Lamerrt.o da propriedade das
condiçôes de uma produção para o produtor ou para o proprie-
tário, implica em 'uma relação antitf5ticaentre a pr'oprLe dade
da terra e o capital em seu processo de auto-valorizaç~o. I~
to decorre da necessidade que se impõe ao capital de superar
~ propriedade da terra atrav~s da sua pr5pria negaçao, atra-
ves da negação do capital produtivo, ou seja, enquanto capi-
tal em busca de mais-valor, na medida ern que a propriedade
reduz o capital a ser investido retirando-lhe uma parcela.

Daí que ao capital se impõe a necessidade de
um elemento que lhe ~ estranho: a renda da terra.

criar

53 HARX, Kar I . ri Capital. op , cit., p. 576.
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o exame da forma de propriedade capitalista a partir
de formas de propriedade que lhe antecederam, tem a vantagem
de por a descoberto, a partir de bases empIricasr os momen-
t.os que correspondem ao desenvolvimento do próprio capital
a-té o momento no qual esta categoria ec nômica - a renda da
terra - assuma a forma adequada à acumulação do capital. A
an&lise histórica viabiliza, portanto, o real enterdimento
da renda, eriqu ant.o renda capi talisi:a da terra. A figura do
arrendatãrio, que possui uma participação marcante na reali-
dade objetiva do desenvolvimento do capital, tomado como re-
lação social, portanto, em seus momentos de devir, o arrenda
tãrio que paga renda, repetimos, con st í. t.u í, um elo de funda-
mental importância neste processo de apreensão da totalidade
concreta que corresponde ao modo de produção capitalista.

Do exposto, portanto, chega-se à compreensão da ren-
da da t.e rra como valorização do moriopó Lí.o exercido por uma
reduzida parcela da população sobre um meio de produção natu
ral não reprodutivel~. Por outro lado, a reduç~o da proprie-
dade da terra a v Irrcn l.os puramente econômicos, ~üqnifi eu SF~- - ~
jeitar a ~erra as relaç6es de produção e de troca correspon-
dentes ao modo de produção capita!ista. Por conseguinte,para
entrar numa relação de troca a terra dererã representar um
valor,em preço s , já que este ato cor responde a uma mediação
monetária. A terra, na medida em que não encerra trabalho ob
jetivéJ.do,ou seja, não é resul-t:adodo Lrabalho humano,não e,
ela pr6pria, um valor de troca. bar que ao entrar no proces-
so de t.rooa a terra em si não possua }Jreço, "o que se compra
pelo preço pago não é em realidade a terra, mas sim a renda
que dela se obtém, calculada a base de uma taxa normal de j~
ros."55 Desta maneira, na medida em que se desenvolva esta

SII "... a renda do solo é a forma em que aqui se real iza economicamente ~
se valoriza a propriedade territorial". (MARX~ Kar1 L'Z CapitaZ~ op.
c í t , p , 577).

5S MARX, Kar1~ idem, ibidem, p. 581
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categoria -- a renda da terra -- corno resultado do desenvol-
vimento do regime de produç~o capitalista, a terra ganhaali~
nabilidade, incorpora a forma mercadoria.

Isto corresponde a dizer que a "moderna propriedade
da terra" - ou seja, a teoria da renda da terra implica
em estabelecer condições que colocam a agricultura ao nIvel
das det.erminações emanadas do capital. Para entrar no proce~
so de produção a terra deve gerar urna remuneraç~o que equiv~
le a valorização da propriedade que sobre ela é exercida. A
terra perde, portanto, a sua condição originária de fonte di
reta de subsistência. A sua utilização no processo de produ-
ç~o deve ser mediada pela troca, e, portanto, a pr6pria sub-
sistência derivada desta utilização.

Dentro de um contexto de domj.nação do regime de pro-
dução capitalista, produzir socialmente, na medida em que a
nrodução se volta para a valorização do capital, a generali-
zação da forma mercadoria implica em que o processo de prod~
ç~o propriamente dito seja antpce~idn pelo ato de troca, ou
seja, os eJomentos da produção são, ~les mesmos, mercadorias.

Assim ~ que as condições que se apresentam ao capi-
tal na pro~ução agricola sâo as mesmas com as quais se con-
fronta a pequena produção, ou se j a , o -t.:t:-abalhocomo trabalho
assalariado, a renda da terra cap:ltalizada conto expressão ro~
ereta da propriedade privada da. terra. A possibilidade de u!
tra~assar essas condições pelo capital estão dadas pela sua
própria capacidade de se auto-valorizar, de acrescentar va-
lor através da apropriação ·de trabalho não pago, dentro de
sua forma acabada, como capital que se acumula, que concen-
tra para acul1\Ularmais. Ao pequeno produtor resulta numa si-
tuação oposta, resulta em impossibilidade de realizar essa
valorização. Como resultado das determinações inerentes ao m~
do de produção capitalista está, por' anto, o momento da un í.ào
do pequeno produtor com
uma ação de ·troca e que
da subsunção do processo

a terra, momento que se define
corresnonde à determinacão dasL ~

de produção deste sub-rarno da

como
bases
prod~
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çao agrícola ao processo de produção capitalista.

A inexistência de terras livres, no sentido geral do
termo, o que nao significa terra fora de exploração,deve ser
o pressuposto da análise da pequena produção como forma "re-
criada" dentro do contexto da acumulação cap í t.aLíst a , Neste
sentido, a "posse" como forma jurídica que se apresenta den-
tro da realidade histôrica brasileira não nega este pressu-
posto, ao contrário o reforça. Istc enquanto se compreenda
que a propriedade de outrem, neste caso, está pressuposta na
existência mesma do posseiro, ou seja, o direito de apropri~
çao do produto pelo posseiro coloca-se como forma transitó--
ria ou temporária, na medida em que exista uma declaração de
propriedade para outrem a quem compete exercer este direito
a qualquer momento. A remuneração que é atribuída ao possei-
ro neste caso representa pagamento de "henfeitorias" executa
das na propriedade, não é renda capitalizada. Portanto, para
o posseiro se estabelece a necessidade de cobrir o preço da
terra para reverter, para ele, a propriedade ao nível do pl?

n o ":"r!"n"~0 7'.J. po s t.e n po r t.arrt.c urna s í t.uaçâo C1-~nâo+pr op ríJI_ J'I ..!.,\_ . ..!..'_ .•.•.. _ ~ •......., _'. "'-'-~.J.J. '-"I 1.;::) (,A. c:: l1a.U.1.. ~_

edade.

Por outro lado, outro fator que evidencia o estágio
de privatização da terra é a interveniência do Estado no pr~
cesso de superação dos conflitos sociais engendrados pelapr!
vatização. Nas vezes em que o Estado assume a intermediação
do processo de troca socializa os custos da união do pequeno
produtor à terra. Mesmo naquelas situações onde o Estado"ven
de" as parcelas, sempre ocorrerá uma socialização do custo
uma vez que neste caso reduz o preço para o parceleiro, nao
incluindo na quantia monetária cobrada os custos gerais no
qual incorre nesta intermediação.

Assim colocada, a questão permite que se observe que
uma aCQ~ulação e uma apropriação de valores estarão presen-
tes no momento da união entre o trabalhador e a terra o que
corresponde a um ato de compra e venda. O pagamento do preço
da terra pelo pequeno produtor pode ser visto como resultado
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de uma acumulação prévia e, se esta for su f i c í.ent.e para co
brir o preço da parcela de terra, a troca corresponderá a
uma venda 2i. vista. Entretant:o, é possível e COmUITIa transfe-
rência do pagament:o para o futuro na forma de parcelas, ou
num único paqame nt.o a ser reali zado em prazos que tenha por
base o c i, cLo da, produção agríco.la.

A situação que supõe essa acumula.ção prévla apresen-
tará como resultado encaminharnentos d í.fe ren t.es quanto a org~
nização da produção. A formação de áreas de frentes agríco-
las pode apresentar situações nas qu aí.s os produtores que ali
chegaram procediam de áreas de coloni zação arití.qas que :pass9:,
ram por um processo de des truição ou trans fonnação da peque-
na produção através do movimento do capitalt da concentração
de terras inerentes ao processo. Nestas áreas, como conse-
q~ência da concorrência que se verifica entre capitais para
investimento na produção na agricultura, o nível de rendimen
to da pequena produção, em relação ao preço da' terra, cai a
ponto de sua venda representar a alternativa mais vantajosa
para o pequeno produtor. Nestas circunstâncias o preço da
terra, a renda capitalizada, nas áreas antigas estará relati
vamente mais elevado do que nas áreas de frentes agrícolas •
Des ta f orrna torna-se possível a aqud s í çâo de urna parcela de
terra maior e até mesmo que uma fração do preço recebido pe-
la venda da terra ant.i.qa seja empregada na corrtràt.aç âo de
trabalho assalariado. Alguns pequenos produtores,então,tran~
forrna:c-se-iam em pequenos ou médios capi t.alistas e, eventual
me nt.e, encam í.nh ar+s e-d am para a produção de ma tér:Las-primas
e/ou pecuária.

Entretanto, na medida em que esta acumulação restrin
ja-se ao preço da parcela de terra, o valor acumulado ~ to-
talmente retirado da produção, é esterilizado como capita.l,
ou seja, para o pequeno produtor perde a.condiçâo de capital
e se transforma numa simples parcela de terra. Dentro destas
coni;1içõesI bem como a do posseiro ou parceleiro de p ro jet.os
de colonização de qualquer tipo não resulta outra alternati-
va que aquela de por em ação a força de trabalho de que dis-
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põe: a sua pr6pria e de sua famiJ.ia. Na medida em que, em de
corrência da insuficiência de "capital", reforçada pela tra~
sação de compra da terra, opera em condições de baixa produ-
tividade, rest.a-lhe amp H ar , ao máximo possível a atividade
da força de trabalho o que consegue estendendo a jornada de
trabalho. O número de jornadas é um dado para eles', Dois e
função, no caso, do número àe pessoas, aptas para o trabalho,
que compõem a família. A existência de situações onde ocorra
a troca de trabalho Dor trabalho entre os 'Orodutores (muti-
rao, etc.) corresponde a uma alternativa oara aumentar o nu-
mero de jornadas simultâneas e concorre para adequar o tempo
gasto nas tarefas de cultivo (preparação da terra, plantio ,
co Lho í, ta, et.c.) aos períodos de tempo ditados pelo calendá-
rio agrícolu. Neste caso, ocorre uma elevação da massa e da
variedade de produtos que chegarão ao mercado, que se subme-
terão a troca.

Partl os compradores de terra a _razo inclui-se o agr~
vante ao se reduzirem, ainda mais, as suas chances de acumu-
la-9d.O na medida em que urna parcela do excedente que possa ge
rar já estará antecipadamente comprometiàa.

O que se deriva das considerações anteriores ~ que
tanto as dimensões da propriedade, ou da parcela de terra
como a organização da produção estão determinadas de antemã.o
em função da força de trabalho disponível, do "capital varj~
ve1" que possa ser posto em ação. Por outro lado, o trabalho
sera acionado em precárias condiç5es como resultado da não-
-propriedade, ou seja, sem_o concurso do volume de capital
constante ditado pelas condições mªdias de produtividade da
força de trabalho imperante na sociedade. Deverã gerar, no
entanto, um produto capaz de atender, além do consumo da uni
dade produtora -- seja consumo produtivo ou da força de tra-
balho - a remuneração da terra, repondo as necessidades de
consumo produtivo do período seguinte. Desta forma, a peque-
na produção estará, em cada perIodo produtivo,recomeçando da
mesma situação inicial com o agravante de que o uso da terra



em situação que nao se recoloque as condições natura!s ~epr~
duti vidade implicará numa nrogressi va queda de rendime ..-o
Esta situação de empobrecimento da terra se coloca como ag a

vamento para a totalidade da pequena produção na forma de
aumento progressivo dos custos de produção. 56

Nas condições supostas, portanto, o tipo de produto
selecionado pelo pequeno produtor corresponde ãs determina-
ç6es sociais que se colocam no momento da união entre ele e
a terra. Assim, ao se inclinarem para a produção de generos
de primeiras necessidades, básicos da alimentação, estarão ,
por um lado, garantindo uma parcela significativa dos seus
gastos com o "capital variável" que se coloca como a princi,
paI fração dos seus custos de produç;o. Por outro lado, cor-
responde a produtos cuja comercialização se apresenta facil!
tada em função da difusão c urgênc~a do seu uso. leste senti
do, um produto que apresenta uma perfeiça identificação com
as necessidades sociais. Neste caso, impõe-se de forma clara
ã pequen~ produção a necessidade de executar traoalho social
me n t.e ~ . .neces~arlO. ASSlm 1 .•.5. fVl.Ttla d Lnhe.í ro 1 carne cx í.r-

gido r o necessár' o ao paqaraent;c da parcela do preço da terra.
Este aspecto, al~m do mais, viabilizarã a urgincia de atendi
mento da oarcela de suas necessidades do consumo direto da
força de Lrabalho. A~ culturas de ci~lo anual, entre asquais
se destac~n as que se destinam a alimentação, apresentam-se,
portanto, como as mais indicadas a este tipo de exploração
agricola dadas as suas exig~ncias quanto ao processo de pro-
dução.

As considerações imediatamente deriváveis desse qua-
dro corresponde em primeira instância, ãs alternativas que
se apresentam ao trabalhador no sentido de sua busca de meios
de subsistência. No caso daqueles que disponham de uma acumu
lação pr~via, a escolha da área para investimento sofrerá
inegáveis influências culturais, a base de trabalho estabele

56 As de t.ermí.naçoes impostas pe 10 capi tal comercial e que concorrem para
reforçar a situação descrita serão tratadas no próximo tópico.



cida ao longo da própria história de vida da famIlia, etc.
Entretanto, em última instância, ao se levar em conta a mas-
sa geral que forma a pequena produção, dentro dos limites es
tabelecidos neste estudo, o que se evidencia, nesta busca que
o trabalhador empreenda, é a negação do capital pelo traba-
lho, na medida em aue este procura se indep~ndiz~~·daquele.

Com base nas condições anteriores é que normalmente
se chega à conclusão de que a pequena produção não correspo~
de a uma area de produção regulada pelo capital. Isto corre~
ponde a dizer que a condição de não-propriedade absoluta ou
relativa a qual o pequeno produtor estã submetido faz com
que o rendimento não conte e o que busca é exclusivamente oro
duzir para o seu auto-sustento. Produção de subsistência,ne~
te caso, é inerente à unidade produtiva auto-sustentada ou
corresponde a uma situação de subordinação parcial ao capi-
tal. Assim, a pequena produção corresoonderia a urna ãrea de
investimento que se realiza sem ter em conta a "taxa geral
de lucro", ou, até mesmo, seria urna produção que nao visa o
lucro. Enf5.I0, não é a taxa médié!. de lucros que det erro í.na o
investimento nesta esfera da produção social e dai a idéia
de subordinação que se estabelece. Reside ar uma rigida in-
terpretação da lei tendencial que corresjonde aos investimen
tos serem regidos por uma taxa média de lucros.

o que se escamoteia ou o que não ~ levado em conta
em tal tipo de anâlise, em primeira instância, é o tamanho r~
lativo do investimento Dor unidade produtora quan-to compara-
do ao capital global da sociedade. Assim, dentro da lógica
de um sistema de produção onde predomina a concentração do
capital de tal maneira que cada capital individual é elevado
ad absurdum, o investimento individual da esfera da pequena
produção inexiste para o câlculo econômico da acumulação do
capital. Por outro lado, as dimensões assumidas na pequena
propriedade em absoluto podem corresponder as necessidades
das dimensões impostas pelo capital na sua forma acabada que
tem corno necessidade uma concentração em escala crescente.
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Entretanto, sao determinações sociais gerais que im-
poem a pequena produção a necessidade de geração de um exce-
dente em e~pansao, o que e, em última instância condiçõesem~
nadas do regime de produção capitalista, na medida em que se
amplia a necessidade desse excedente além das necessidades da

L:

simples remuneração da força de ·trabalho e da reposição dos
meios de produção. Por outrc lado} se coloca como necessida-
de a evolução gradativa de aumento da produtividade da força
de trabalho através de melhoramentos no capital constante e
da reposição e melhorias das condições nat.urais de rendimen-
to da terra, ou seja, a acumulação é um Lmpe rat í.vo que emana
na forma de condicionamentos sociais resul-tantes de transfor
maçoes históricas especIficas.

DaI que se infere que se trata de transformar a tota
- -lidade do produto em valor de troca, e nao apenas o exceden-

te, e que o processo de produção est~ subsurnido ao capital.
Isto significa dizer que nao ocorre uma simole~ "subordina-
ção" de processos de produção inerentes à modos de produ"ão
não-capitalistas tal como se dava i105 mome nt.os de desenvolvi

mento do capi~aZ. O momento no ~ual se entende a pequena pr2
dução como forma criada e recriada pelo capital, corresponde
aos momentos no qual o capital se supõe como forma acabada,
uma fase de acumulaç50 do capitaL. ~ neste sentido que a pe-
quena produção corresponde a uma eub eun ç ao ao capi ta 1., ou
seja, que o processo de produção se dá sequndo as leis de
acumulação capitalista, segundo as leis do modo de produ~ão
capitalista como forma imperante no processo de produção.Não
se trata, portanto, de obter uma dada taxa de lucro. Não é
esta a determinação social que se impõe, à produção social f

em última instância. A determinação corresponde ã necessida-
de de geração de mais-trabalho, de mais-valor. A realização
ou não desse excedente por parte da pequena produção, ou se-
ja, que o produtor direto embolse ou não o lucro por ele ge-
rado está dado por outros momentos específicos dessa realida
de. Esta questão ser& tratada a partir da secçâo seguinte.



o ESPAÇO ECONÔMICO DA PEQUENA PRODUÇÃO

Por enquanto tomamos a forma sob a qual se es·trutura
a pequena produção tendo co~o base as determinações a que se
submete a agricultura num contexto de dominação do capital
sem levar em conta as condições de existência do espaço eco-
nômico que permite a realização do pequeno produtor como um
produtor de mercadorias. A existência desse espaço econômico
corresponde, entretanto, a outro momento indissociãvel desub
sunçao da pequena produção ao capital e a forma de influên-
cia da taxa geral de lucros, reforçada pela renda da terra f

sobre esse sub-ramo da agricultura. Neste caso, partimos do
pressuposto de que as determinações que a renda impõe ã org~
n í.z aç áo da pequena p.rop r.í.edade , por um lado, corresponde a
restrições quanto ã sua realização como produtor de exceden-
te, por outro lado, concorre como condição para a sua exis-
tencia.

o movimento do capital en tre os diversos ramos da eco
nomia e orientada pela taxa de valorização que cada capital
individual pode auferir. Desta forma, conforme observamos no
t5pico relativo a distribuição do trabalho, o eqüilIbrio nas
trocas ~ dado sob as condições de igual vantagem que, no ca-
so de uma economia capitalista, ~ a regra que estabelece pa-
ra capitais iguais, taxas de valorização iguais. D2ntro des-
ta perspectiva é que se dá a apreensão de que a distribuição
da massa de mais-valia gerada pelo capital global da econo-
mia implicar~ numa distribuição proporcional entre os diver-
sos capitais individuais, estes entendidos como frações do
capital global. Isto significa dizer que cada ramo indivi-
dual nao se remunera em proporção da sua produção de mais-va
lia, mas f pela parte relativa de cada cap ltaL dentro da remu
neraçao do capital total.

o conceito de lucro m~dio que daí se deriva e que cor
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responde a ruTI elemento cara cterístico do preço de produção
das mercadorias, constituem, portanto, uma decorrência funda
mental do movimento do capital. Daí que se coloca como ten-
dência necess~ria desse orocesso, a eliminação de qualquer
taxa de lucro ext.raord.í.nâ rLa que venha quebrar a regra de
igual vantagem. Trata-se de UIT~ tendência inerente ao regime
de produção capitalista e sua eterminação se dá com8 resul-
tado da concorrência de capitais. Desde ~ue se suponha plena
mobilidade para o capital, a existência de lucros extraordi-
nários será transitória, pois, logo se porão em ação os meca
nismos de sua compensaçao redistribuindo-os entre os diver-
sos ramos da economia.

A propriedade fundiária impce ao investimento de ca-
pitais a substantivação do lucro extraordinário em relação ã
taxa geral de lucro. Na medida em que capitais individuais
procurem a agricul tura como campo de .í.nvest í.men t.o deverá re-
munerar a oropriedade da terra, dssfazendo-se de uma fração
do seu capital produtivo. Desta maneira, a propriedade dateE
ra ao se valorizar imp6e ao capital a necessidade de oroau-
zir uma parcela de mais-valia que ultrapasse o preço de pro-
dução. Assim{ denominando os custos de produção por "R", a
taxa média de lucro por "ill, o preço de produção, "plt, será
dado por

p = R + iR = (1 + i)R

Na produção agrícola, em decorrência da
da renda da terra.

existência

P = (1 + i) R + r '(onde !!rll corresponde a renda dac
terra ).

Assim, e necessário que o preço comercial permita a
realização da parcela da renda (r) sob pena do capital nao
alcançar a remuneração ditada pela regra de igual vantagem .
A valorização da propriedade da terra, neste caso, absorve-
ra, em parte ou totalmente, a parcela que corresDonde ao lu-
cro médio r pode ndo ocorrer situações nas qua í.s o capitalista
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embolse a parcela do lucro e retire do capital variável a pa!:
cela que corresponderia à renda propriamente dita. É neste
sentido, que a renda entendida corno acréscimo sobre o preço
de produção, leva à definição de Marx dos preços agrícolas
como preços de monopólio, ou seja, preços superiores ao pre-
ço de produção, podendo, entretanto, serem inferióres ou
ig~al ao valor produzido.

Os investimentos de capital na agricultura terão,po!:
tanto, que obter uma remuneração que supere o lucro médio,
isto é, o capital deve obter uma taxa de remuneração superi-
or a taxa geral de lucro, um lucro suplementar. Esta parcela
da valorização do capital é substantivada como renda da ter-
ra e, portanto, não entra na compensação da taxa média de lu
cro.

A possibilidade do capital superar essa determinação
que lhe impôe a propriedade da terra estará definida ao ní-
vel das necessidades sociais pelo produto agríbola. O conju~
to da produção deste ramo deve rã então, conter o trabalho ne
cessário dentro dos limites da capacidade de desembolso da
sociedade. I to significa dizer que ao nível da sociedade
as necessidades por determinado produto devem estar estrutu-
radas com base numa capacidade de remuneraçao, numa dada es-
trutura de distribuição da renda. Daí, neceasidades sociais
quantitativamente determinadas, capazes de dar sustentação a
um certo nível de preço comercial 57 • Logo; o preço comercial
deve ser capaz de ser superior ao preço de produção, reali-
zando inclusive a renda da terra.

Dentro destas considerações, portando, a renda da
terra como categoria explicativa fundamental enquanto renda
absoluta. Isto na medida em que se procura apreend~r o movi-

57 E neste sentido que entendemos "que a renda não é paga por ninguem em
particular porque ela ê paga pelo conjunto da sociedade". (MARTINS ,
J.S.M.A "Su-jeifã'ó-ua:Tenda'oa't-erra ao' ca pi.t.a I e .ô···no-vo-se~tid:<yd$.-J.ú""
.ta pela r ef'orrna Agraria.Encontl~oS com a Civilização Braei. leira. Rio de
Janeiro, C'i.v i Br as iLe i r a , ~ (22) :199-222, abro 1980.
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mento do capital na agricultura. Movimento afetado pela pro-
priedade da terra, no sentido de que a renda da terra se co-
loca como "trava absoluta" 58 , na medida em que toda terra PE.
ra entrar em ex~loração deve reverter para o proprietário ter
ritorial uma remuneraçao.

Desta maneira se compreende que a propriedade terri-
torial repercute de forma a elevar o preço comercial na medi
da em que mantenha a terra fora de exploração,concorrendo p~
ra situá-lo além do' preço de produção. Entretanto, esta sua
ação somente ser~ efetiva na medida em que as necessidades
sociais quantitativamente determinadas atinjam as condições
de manter, as bases 'de sustentação de tal nível do preço co-
mercial. As condições sob as quais se efetivam a acumulação
nos setores não-agrícolas colocam-se, então, como determi-
nantes neste contexto. Por outro lado, a realização da acumu
lação do capital. deve ter em sua base uma disponibil.idade de
meios de subsistência que .·viabilize o circuito do capital .
A produção de meios de vida de primeira necessidade,como os
caracterizados pelo conjunto de proàlltos agrícolas básicos
da alimentação, deve ser efetivada na medida das necessida-
des do prôprio processo de acumulação que compreende a dupla
reprodução do capital, ou seja, como valor e como relação
DaI que, enquanto necessidades bio16gicas, os produtos desti
nados a alimentação constituem necessidades do próprio capi-
tal. A manutenção dos baixos níveis de produtividade do tra-
balho decorrentes das precárias condições de exploração a
que se submete a terra nesse setor da produção, resultantes
de determinações econômicas especIficas. Assim a pequena pro. -
dução da forma corno se colocou anteriormente, mesmo quando se
J.eva em conta o elevado número de unidades produtoras,tem c~
mo efeito uma parcela limitada de terra em processo de pro(~
çao.

Por outro lado, mesmo tomando como base apenas uma
parcela de área total ocupada pela pequena produção se esta

56 l1ARX Karl . El. Capital, op. cit., p. 709.
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fosse explorada em condições de aplicação de todas as possi-
bilidades técnicas disponíveis, ou seja, com base numa eleva
da disponibi.lidade de capital, resultaria num efeito contrá-
rio. Ocorreria, na realidade, pela potencializaçâo da capac!
dade produ tiva da força de trabalho agrícola, o ef e í, to cor-
responde a u..'Uaelevação das terras em produção. Neste caso,
pode signi.ficar uma redução do preço comercial e, e.'1lconse-
qtiência, em perdas para o capi tal. Aqui já nos defrontamos
com um dos fatores que condicionam o movimento do capital ao
nível da agricultura.

O espaço econômico para a pequena produção, enquanto
produtora de uma massa de produtos destinados à satisfação
de uma necessidade social quantitativamente de·terminada, le-
va à ocorrência de um processo produtivo que tem na terra e
no trabalho seus principais componentes. O momento mesmo de
união do t.rabalhador com a terra / surge das determinações so
CléllS que passam a condicionar essa produção no sentido de
gerar wn excedente, de buscar o lucro como necessidade mes-
mo de sua reprodução como produtor independente. Determina-
ções que se reforçam tendo em vista o princípio el~nentar de
que a medida em que se explora a terra o seu desgaste passa-
rá a exigir a reposição de suas reservas naturais.

Ao se avançar no entendimento da produção desse sub--
-'raJ110da agricultura surgem mai.ores evidências da sua subsun
ção à. f orma capitalista de produção. Para isto, o exame nao
deve estar restrito ao excedente, a transfonnação deste em
mercadoria, mas, buscar apreender a transformação do produto
total em valor de troca, ou seja, na medida em que este pro-
duto tota 1 passa por um a avaliação em termos do equivalente
geral, do dinheiro. Aqui o exceden·te que chega ao mercado e
apenas o referencial para os gastos internos realizados com
a produção. Surge daí o fato de que a parcela do produto des
tinada ao consumo int.erno da unidade produtora, se ja consumo
produtivo ou consumo direto da força de trabalho, correspon-
derá a um gasto r'edu t.Lve L a forma do equivalente geral. De-
corre daí que o excedente que possa assumir a forma lucro ou
atender apenas às necessidades do período p rodu t.í.vo seguinte,'
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é resultado dos gastos com alimentação, gastos referentes ao
COnSU..'1lOdos meios de produção, et.c, Portanto, gastos reais
de reposição dos meios de produção e r emune raçào da força de
trabalho utilizados na unidade produtiva. Esta visão, con-
quanto elaborada, estará presente para o pequeno produtor
quando da realização do excedente, quando da venda deste.As-
sim, o consumo interno apresenta-se como redução da receita;
é custo de produção e como t.al se apresenta no "cálculo eco-
nômicofl do produtor59•

As detenninações que são impostas a pequena produção
correspondem, portanto, à necessidade de ultrapassar a forma
sob a qual se efetiva o processo de trabalho o que será bus-
cado através de um excedent.e que se eleve acima das simples
necessidades de reprodução da força de trabalho, ou seja, p~
Ia acumuZação que viabilize a.utilização de melhores, e em
maior quan·tidade, instrumentos de trabalho e a ampliação da
força de trabalho em açao o que implicará em uL trapassar o

trabalho pu rame rrt.e familiar e na expansão da parcela de ter-
ra.

Do exposto até o momento, ainda nao se têm evidencia
dos todos os mecanismos que não permi tem à pequena produção
estabelecer a unidade entre o proce sso de trabalho e o pro-
cesso de valorização. Ent.retanto, já pe rmí. t.eultrapassar a
aparência de uma total ausência. ou limi tação de uso de traba
lho assalariado que serve para identificar essas unidades pro
dutivas a formas inerentes à modos de produção anteriores ao
modo de produção capi talista, a confundir o momento atual que
é de acumulação capitalista, com as condições de vir a ser
do capital. A confundir, finalmente, a contradição fundamen-
tal entre o capi tal e o trabalho com uma contradição entre
a forma de produção capitalista e formas pré-capitalistas.

Das condições anteriores resultmu alguns movimentos
que se engendram ao nível do setor da produção agrícola que
devem ser analisados 'e que co rrespondem a um apoio às conclu
sões anteriores.
-------_._--
59 As determinações que de co r r em do capí, tal mercantil quanto ã apropria-

ção do ex c ed ent;e serão tratados no í tem As detexminaçoee do Oapital.
mercanbi. Z.
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A produção em grande escala se encaminhará na agri-
cultura para a pecuária, matérias-primas, etc. Entretanto
ao nivel da pequena produção alguns fatores exercem mudanças
no processo produtivo. O surgimento de condições que levem a
alguns produtores a produzirem uma renda diferencial tipo I,
como resultado da aproximação de centros urbanos'consumido--
res, seja pela ampliação dos perimetros urbanos, seja pela
melhoria de estradas, etc., poderá, em alguns casos, concor-
rer para que os produtores assim beneficiados realizem um di
ferencial em termos de preços recebidos em relação aos de-
mais. Esta situação, entretanto, poderá ter como resultado
apenas a redução dos preços pagos aos produtores mais afasta
dos dos centros consumidores. Desde que os produtores "mais
próximos" realizem essa "renda diferencial" é possivel que
adotem melhores técnicas e obtenham uma massa maior e de me-
lhor qualidade do produto. Neste caso, poderá atingir umafr~
ção do mercado formada por uma parcela da população que anfi
ra melhores nIveis salariais como resul t.ado da hierarquiza-
ção salarial, o que poderá implicar numa alteração do pro-
cesso de produ~ão, quanto a força de trabalho utilizada.

A diferenciaç50 no consumo do produto agricoZa, pela
formação de um mercado de poder aquisitivo mais elevado, ine
rente a hierarquia salarial apresentada pela sociedade nao
apenas transforma a pequena produção, mas concorre para a
destruição de uma parcela do seu espaço econômico na medida
em que viabilize o movimento de capitais e a mud~nça na esca
Ia de produção. Assim como ocorreria o mesmo fato em decor-
r~ncia de mudanças no padrão de acumulação do capital se es-
tas mudanças afetassem a distribuição da renda entre as pes-
soas.

Dentro de qualquer das situações previstas -- mudan-
ças dentro da pequena produção ou avanços de capitais de ou-
tras áreas o processo implicará em concentrar a terra co-
mo forma de ampliar a escala de produção. A diferenciação no
consumo, entretanto, tem sido a base dessa reestruturação da
unidade produtora agrlcola. Isto significa dizer que o pro-



61

cesso implica em reduzir, em dadas regiões, o numero de pro-
dutores, elevando, entretanto a massa de produto e daI que
as unidades maiores assumam uma parcela maior do mercado
Corresnonde, portanto, u um processo de oligopolização, no
qual se estabelece uma semelhança com uma estrutura de con-
corr~ncia entre produtores, entre capitais individuais, onde
os maiores passam a ter predominância pela absorção, pela i~
viabilização dos menores. Na maioria das vezes, aos menores
resta apenas a possibilidade de embolsarem a renda capitali-
zada, através da venda de sua parcela, buscando recriar a pe
quena produção em áreas de fronteira ou engrossando as filei
ras de pequenos comerciantes de periferia. Isto quando nao
se transformam diretamente em trabalhadores assalariados agri
colas, mesmo mant.erido a propriedade da pequena parcela de ter
ra.

Uma situação de baixos níveis salariais, principal-
mente nos setores não-agrIcolas, im?lica em determinações p~
ra a expansão na escala de produção e para a unidade entre o
processo de trabalho e o processo d~ valorização. Isto na m~
dida em que se compreenda que a pequena produção atende basi
camente â classe assalariada e que a produç~o para ser reali
zada exige a sustentação dos preços comerciais, não em um da
do momento, estaticamente. t-Iasque a necessidade social
quantitativamente determinada se expanda permitindo a unida-
de que é uma necessidade do processo de acumulação do capital.



DISTRIBUI(;:ÃO DA RENDA E O ESPAÇO ECONÔMICO DA PE(~UENA PRODUÇÃO

A simples suposição de um preço comercial capaz de ul
trapassar os custos de produção ~ um pressuposto insuficien-
te quando se trata de analisar as condições de formação do
espaço econômico da pequena produção. O movimento do capi-
tal, dentro de um contexto de acumulação, implica em que
apos decorrido o primeiro ciclo produtivo, o capital aprese~
ta a forma

D' - M'
.-- T (trabalho)
~ M (meiosde produção)

p

O conjunto de mercadorias formado por TeM significa um va
p

lor maior que o utilizado no ciclo anterior,conseqü~nternent~
neste novo valor (M') o capital, em acumulação, deve gerar
uma massa superior de produto que encontrará realização nam~

~dida em que atenda as necessldades sociais auantitativamente
determinadas. Caso contrário, a parcela que corresponde a r~
muneração do capital empregado passará a cons t í.t.ufr capital
"migrante", capital em movimento no sentido em que não ampl1.
ará a escala de produção do ramo inicial pois incorreria em
produção de tr~balho não-socialmente necessário. DaI o capi-
tal, enquanto valor que se acrescenta incessantemente como
determinação posta por ele, enquanto potência social, enfren
ta, na produção de vegetais básicos da alimentação as formas
de distribuição da renda entre lucros e salários, formas que
são resultado de sua pr6pria exist~nci~, como restrições ao
seu desenvolvimento ~o campo. Isto como decorrência do fato,
já explicitado, de que o conjunto de produtos de origem veg~
tal (básicos da alimentação) constitui uma parcela signific~
tiva dos salários recebidos no conjunto da economia.

Pelo exposto, torna-se necessfirio, incluir a suposi-
çao do preço comercial às determinações sobre a massa de sa-
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lários, ou ainda, qual o comportamento da distribuição daren
da entre salários e lucros.

Dentro desta perspectiva adotaremos o esquema simpl~
ficado de reprodução de Marx, na forma desenvolvida por Ka-
lecki 60 • O esquema supõe uma economia dividida em .três depar
tamentos. O departamento I produzindo bens de investimen-
tos num valor total iqual a I = W1 + P1 , ou seja, salários
e lucros do setor; o departamento 11 (aqui ressalta o inte-
resse de nossa análise) produzindo bens de consumo para os
capitalistas e demais bens de consumo industrializados cujo
produto será denotado por C e corresponderá a sorna W ~ + P2 r

C

ou seja, salários e lucros do setor. O DepartamentoIII,neste
caso, para interesse da demonstração pretendida, correspond~
ra ao conjunto de bens de origem vegetal que constitui a ba-
se da alimentação da maior parcela da população, será denot~
do por C . Desta forma, se tem pressuposto que a alimenta-

w
çao tem peso fundamental no gasto dos salários .__A sLmp Lí.fí.ce
çao corresponde a fazer os gastos dos salários corresponde-
rem ao produto gerado neste departamento, ou seja,que os tr~
balhadores adquirem produtos vegetais b~sicos de alimentação.
O produto do Departamento 111 corresponderá a C = W3 + P3•

vl

I 11 III rJOTAL

PI P2 P3 P

~"11 W2 W3 W

I Cc C yv.7

Dado que o lucro (P) e o salário (W) totais e I, C c
e C representam os produtos dos setores I, 11 e 111, respecw
tivamente.

60 Uma exposição detalhada desse esquema, bem como a sua aplicação no exa
me das determinações sobre a distribuição da renda e questões da de=
manda defetiva podem se.rencontradas em KALEKI , M. - Crescimento e
ciclo das economias Capi ialietiae - são Paulo, Huc it ec , 1977, ou em HI
GLIOLI, J. - Acumul.açao de Capital e Demanda Efetiva - são Paulo, TAQ-;
1981. •
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y = P + W = I + C + Cc

Dentro do pressuposto de que P3 = Wl T 2 e dado que
C = P 3 + l\T 3w

P = I + Cc

Isto decorre do suposto no esquema de que os traba-
lhadores nao poupam e, portanto, o lucro total da econo.ia e
igual ao produto dos departamentos I e 111. Por outro lado I

evidencia o fato de que os salários pagos no departamento
111, W3' não necessitam ser transformados, ou seja, são pro-
duzidos na forma adequada ao consumo dentro do próprio depar- .-
tamento 111 de bens de salário. Desta forma, o excedente ge-
rado neste departamento, P3, que corresponde ao lucro, sera
destinado ao consumo dos trabalhadores dos departamentos r e
111. DaI que P3 = Wl + W2 signifique que a realização do
excedente P3 , ou do lucro do departamento 111 seja determi-
nado pela massa de salários dos departamentos I~ 111.

A demonstração, entretanto, deve encaminhar-senosen
·tido de estabelecer a ligação ent~e a distribuição da renda
e a pequena produção e ainda, corno um dado padrão de acumula
ção do canital pode afetar essa relação. Dentro desta pers
pectiva a distribuição será expressa como urna relação entre
sa15rios e renda (W/Y). Assim, a distribuição dentro de cada
departamento corresponderá a (Wl/r) f (W2/CC) e (W3/CW)'

Dado que C = P3 + W3 a inclusão de urna dada distri- w
buição da renda implicará e~ que

I

W2
1+- CC cc

ou, ainda, para simplificar, denotando (W1/I), (W2/CC) e
(W3/C) por wr, W2 e W3, respectivamente, teremos quew -

C =w 1 - W3
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o que evidencia que o consumo total dos trabalhado-
res estará em função dos produtos dos departamentos I e 11 ,
dada uma estrutura de distribuição da renda.

Entretanto, foge ao escopo deste estudo tratar aque~
tão da realizacão ao nível da economia como um todo tendo em.
vista a dinâmica do regime de produção capitalista. A ques-
tão coloca-se em demonstrar que a realização do excedente
do lucro, da produção de alimentos vegetais bãsicos depende-
ra da estrutura da distribuição da renda, não exclusivamente
da dJstribuição dentro do setor agrícola, mas, que, fundamen
talmente da distribuição da renda nos demais setores, ou se-
ja, do padrão de acumulação do capital nos setores onde se
paga a maior massa de salários na economia.

o valor bruto da produção se compõe dos seguintes ele
mentos: os salãrios pagos (W), o valor dos insumos (M) e o
lucro (P) como excedente criado em cada ciclo produtivo. As-
sim o valor bruto da produção (V) de cada departamento será

Desta forma o excedente (P) em cada departamento se-
rã dado por

Mantendo a perspectiva da distribuição como expres-
sao da relaçã.o entre salãrios e a renda (W/Y), a dedução da
"equação de distribuição", exige, como primeiro passo, a for
ma como se dá a relação entre o valor (V) e os custos dire-
tos de produção, ou seja, gastos com insurnos e salários (M + W).
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Esta relação sera denotada, para cada departamento, como

VI
KI = VI = I': 1 (M1 + W 1)

Ml+ W1

V2 V2 = K2 (tv12 + WúK2 = M + W
2 2

V
K3 3 V3 = K3 (M3 + í'V' 3)

M3+ W3

Dado que a produção pressupõe um excedente, ou seja,
V > (M + W) a relação K será maior do que 1.

Desta forma a expressao representativa do excedente
de cada departamento será

Na medida em que o interesse deste desenvolvimento ~
fixado na demonstração dos fatores determinantes que se est~
belecem sobre o excedente gerado no departamento III,como d~
corrªncia da estrutura distributiva da renda, torna-se neces
sário o exame da distribuição dentro dos departamentos I e lI.
Isto significa examinar a participação relativa dos salários
(W) no valor adicionado (VA) em ambos departamentos.

Com o objetivo de evidenciar que o exame refere-se
aos departamentos I e II será adotada a seguinte notação pa-
ra as variáveis usadas

V* = VI + V2 = M* + W* + p*
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K* = V*
M* + \'1*

logo p* = V* - (M* + W*) = (K* - 1) (M* + W*)

Daí o valor adicionado (VA*) de ambos setores sera
dado por

VA* = W* + p* = W* + (K* - 1) (M* + W*)

A participação relativa dos salãrios no valor adicio
nado total dos departamentos I e 11, serã, portanto

W* W*

VA* W* + (K* - 1) (M* + l\'*)

Denotando a relação (W*/VA*) por w* e dividindo o nu
merador e o denominador do lado direito por r~, teremos

1
w*:::

Seguindo a notacão kaleckiana façamos a relação en-
tre insumos e salãrios (H*/W*) igual a j* e

1
w* ==

1 + (K* - 1) (j* + 1)

A expressao poe em evid~ncia uma relação inversa en-
tre a magnitude de w* e as grandezas de K* e j* . Quanto ma-
iores forem estas menor serã w*. Estes fatores são denomina-
dos "f ato r'es de d.í.s trLbu í.c ao :".

Estabeleciél.a a "equação de di'c;trihuição da ren da" co-
mo uma relação entre o valor adicionado e os salãrios nos se
tores I e 11, torna-se necessário verificar as ligações en-
tre esta distribuição ~oexcedente do departamento 111, P3~I~

to significa explicitar se as ligações entre w* e P3 podem
afetar o movimento de capitais e/ou a expansão da escala de
produção das unidades produtoras de alimentos vegetais bãsi-
coso
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Dado que W* = Wt + Wl = ~
ma sirnDlificado

corno se deriva do esque-

W*----VA*
P3=-- --

VA*

1

1 + (K* - 1) (j* + 1)

Por outro lado, VA* está definido corno a soma dos lu
cros e salários dos departamentos I e 11 ou seja

1
logo P3 =

1 + (K* - 1) (j* + 1)

ou, ainda, P3 = (I + Cc) 1

1 + (K* - 1) (j* + 1)

Daí que o volume do excedente, entendido como uma mas
sa de produt.os que deve corresponder a urna necessidade soci-
al quantitativarnente determinada, ou seja, dev~ corresponder
aos salários pagos nas demais esferas da p.roduç áo social,es-
tará condicionado pela estrutura da. distribuição da renda nos
setores não-agrícolas.

Podemos, a partir da última expressão, a.valiar os
efeitos. dos "fatores de distribuição" sobre o excedente do
departamento III, ou seja, como a distribuição da renda nos
setores n~o-agrrcolas, implica numa restrição a expansão da
escala das unidades de ·.produção agrícola, mesmo diante de uma
"economia em expansão".

Como primeira situação suponhamos que o fator "j*~ts~
ja constante e que apenas "K*" se eleve. Uma elevação em k*,
dada a sua definição, se mantidos constantes os custos dire-
tos de produção, (M* + ~.y*), corresponderá a uma elevação do
valor da produção (V*). Neste caso, a elevação de V* corres-
ponderá a um aumento do lucro, (P*). Desta forma a situação
corresponderá a uma maior concentração da renda.

Tendo em vista o interesse nas relações entre a dis-
tribuição da renda, e as condições de realizaç50 dbexcedente.
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do departamento 111, simularemos diversas situações que cor-
respondam a mu dariç as nos IIfatores de distribuição".

Situação O (')

H* = 12; W* = 8i K= 1,3; j* = 3/2

logo V* :=: K* (M* + w* ) = 26

P* = V* - (M* + w*) = 6

VA* = P* + v1* :=: 14

w* w* 4/7= VA* -

Portanto P3 = (P* + W*) . tLl* = 8

Situação 1 (Departamentos I e 11 sem expansão)

Suponhamos j* constante e K* = 1,5, ou seja, que a
participação dos lucros na renda aumente

V* = 30; P* = 10; w* = 4/9 e P3 = 8

Situação 2 (Departamentos I e 11 em expansão)

Supondo j * ::: 2 e K* --1,5 o que representa f em rela-
çao a situação O, uma mudança conjunta dos "fatores de dis-
+r í.bu.í ç âo '". Para est.e caso I"i*::::: 16 i e W* :=: 8

V* = 36; P* = 12; VA* = 20; oo~ = 2/5; P3 = 8

Ne stas circunstâncias poderemos examinar o resultado
de uma expansão da produçã6 agricola, dada a estrutura das
situações 1 e2 I como um reflexo da taxa de valorização do
capita161 no departamento 111.

(') As simulações aqui apresentadas tomaram por base o exemplo numérico
elaborado por MIGLIOLI~ op , cito ~ p , 252.

61Dentro do ciclo produtivo~ os custos indiretos~ dentro das classifica-
ções propostas por KaleC'-ki~serão constantes. Daí que, ao se tomar uma
elevação de K como resultado do crescimento do valor bruto da produção
após o ciclo produtivo, esta significará um reflexo do crescimento da
taxa de valorização do capital.
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Dentro da estrutura demonstrada inici.almente o exce-
dente do departamento 111 corresponder:á à seguinte expressao

Suponhamos que os investimentos se efetuem tendo por
base uma dada taxa de valorização nos departamentos I e 11 e
·t.omando K 3::: 1,5, a produção do excedente realizado terá co-
mo custo de produção

e supondo j3 = 1/3 M3 = 4 e W3 = 12

Assim, uma expansao do produto agricola, se a rela-
çao j = 1/3 for mantida, pressupondo que a nova produção se
dê com base num determinado nivel de desenvolvimento das for
ças produtivas, teríamos, por exemplo

M3 = 8; W~ = 24; sendo P3 = 16

o excedente garantido por um dado preço comercial
ou seja, con~ decorrência da participaçâo relativa dos salã-
rios na renda dos setores não-agrlcolas é uma magnitude da--
da. O novo excedente, maior: que o anterior, somente será rea
lizado a um preço comercial mais baixo, ou d í.t;o de outra ma-
neira, impondo uma taxa de valorização do capital inferior ,
dai, mantendo P3 = 8

1.---, ou seja,
4

25%

Da mesma forma, se a elevação da Drodução do depart~
mento 111 for acompanhada por uma elevação da relação entre
os elementos dos custos diretos, ou seja, j3 = 2/3 com

t-13 ::: 16 , temos 1(K3- 1) = --- ou 20%, o que
5

representará uma queda maior da taxa de valorização do capi-
tal decorrente do excesso de trabalho em relação as necessi-
dades sociais qu ant.Ltat.Lvamerrt.edeterminadas o
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Situação 3 (Departamentos I e II em expansão)

Supondo que ocorra uma expansao da produção dos seto
res nao agrícolas de t al forma que

M* = 24; W* = 16; K* = 1,5 e j* = 3/2

V* = 60; P* = 20; VA* = 36 e 0* = 4/9

portanto, P3 = 16.

Neste caso, surge uma nova capacidade de compra do
produto agricola com o acrªscimo na magnitude de w* em rela
ç~o ã situação 2, no caso uma redução da concentraç~o da ren
da. Na medida em que P3 se coloca como mercadorias em poten-
cial, na inexist~ncia de estoques o resultado imediato cor-
responderá a uma elevação dos preços comerciais, ou seja, de

•
uma taxa maior de valorização do capital agricola.

Mantidas as mesmas condições de exame da taxa de va-
lorização ~o departamento III estabclecidas acim~:

(K3 - 1) =: 100%

Isto levaria a mudanças na produção agrlcola através
do .movimento de- cap i.ta í.s. de t.r an sf orrnaç âo na escala de pro-'
dução das unidades de produç ào .

A evid~ncia a ser demonstrada no uso dos esquemas de
reprodução, na sua forma simplificada, refere-se ãs determi-
naçoes que o padrão de acumulação de capital impõe ã produ-
ção de alimentos vegetais básicos, ou seja, a distribuição da
renda passa a ser elemento fundamental no entendimento dafoE
maçao do espaço econômico da pequena produção. Estabelecidas
essas vinculações, resta evidenciar, ainda mais, que dado

1
(I + C )c 1 + (K* - 1) (j * + 1)

as alteraç6es que levem ~ uma elevação de Cc ' onde estãó in
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cluIdos os produtos de consumo dos capita.J..istas,mesmo que
nao gerem uma elevação do potencial de compra dos assalaria-
dos podem elevar P3 • Isto em decorr~ncia de uma diferencia-
çao de produtos que passam a ser utilizados por uma faixa de
recebedores de um nível sal a rial mais eLev ado do que aquele
ditado pela taxa geral de salfirios vigente na economia. A e~
te fato denominamos de uma "diferenciação no consumo", o que
implica que um mesmo produto, asslli~indouma nova caracterís-
tica - uma nova qualidade - passe a ser "consumo dos capi-
talistas".

o exame desse processo exige uma maior aproximação
da realidade o que se pode obter através de uma simples trans
formação no esquema até agora utilizado.

Os produtos b&sicos de alimentação apresentam como
característica uma baixa elasticidade - renda, é dizer, a
partir de um certo nível de renda, aumentos dest.a deslocam
os gastos de consumo no sentido de outros produtos. A apre-
ensão dcste aspecto e seus efeitos serã buscada supondo, ag2
ra, que os salârios pagos nos departamentos I e 11 apresen-
tam as seguintes particularidades

W TJC T"v]'1 = 1"J 1 + ~i_

Retomando a notação referente ao tratamento conjunto
dos dois departamentos, coroo anteriormente

de tal forma que

a e B representando as parcelas relativas aos gastos
com produtos do departamento 11 (Wc) e os gastos com os pro-
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dutos do departamento 111 Ot.]w), de forma que

a + B = 1
Mantendo a hipótese inicial de que w* corresponde à

relação entre salários básicos e o valor adicionado (VA*)dos
departamentos I e 11

·w
W

w* =--
VA*

ou (J)* =
w* + (K* - 1) (1-1* - W*)

Dentro da notação agora assumida

w* W* (1 - B)=
W* + (K* - 1) (M* + w*)

Dd v.í.d lndo o numerador e o denominador por W*

(1 - 6)
w*=

1 + k"l: - 1) ~J ~ + 1j

DaI WW = (p* + W*) (1 - B)

1 + ( K * .- 1) (j * + 1)

Suponhamos que K* = 1,57 'M* = 16; W* - 8; B = O

V* = 36; P* = 12; VA* - 20

iJ)* = 0,4

Supondo, agora, S = 0,2 => w* = 0,32

Do resultado se infere que o aumento da parcela WC

afeta inversamente o elemento w*, ou seja, se verifica uma
menor participação dos salários no valor adicionado. Isto cor
responde a dizer que a elevação de WC reforça os efeitc6 dos fato
res j* e K*. Neste sentido o aumento do poder de compra dos
altos salários não se dá em favor do excedente do departame~
to III, mas, corresponde a um deslocamento em favor dos gas-
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tos de consumo de outros produtos.

Na medida em que a elevaçâo da parcela salarial
Wc =8W* favoreça a ampliação da produção do departamento
11, em função da existência de capacidade ociosa, este depa,!:.
tamento poderâ atender ã demanda adicional, inclusive manten
do o preço comercial e, consequentemente, a taxa de valoriza
ção dos capitais investidos. Em caso contrário, dada a magnl
tude da capacidade produtiva instalada, a disponibilidade de
produtos para venda, ou seja, o excedente P2 será uma cons-
tante. Logo, se o noder de compra aumenta, esse excedente s~
rá vendido a um preço comercial mais elevado. Isto correspog
de a que, dados M2 e W2, V2 somente será elevado em termos
de preço de mercado, logo

corresponderá a uma magnitude maio', ou seja, rmplicará numa
taxa de valorização mais e Lav ada .

Dent.ro desta perspectiva, éi dinâmica que se imporá,
em termos de investimentos, con~titui fator fundamental para
o entendimento do objeto deste estudo, na medida em que es-
ses investimentos concorram para elevar a utilização de urna
fração de P3 como insrmos para os novos produtos lançados
pelo depart~amento 11. Isto poderá ocorrer através da trans-
formação ou pela simnles utilização de novos métodos de be-
neficiamento que exprimam "novas car act.erLst í cas " dos produ-
tos agrlcolas, diferenciando-os das formas correntes existe~
tes no mercado, e daí, passando-os ã condição de parcela de
P 2 •

Para efeito da análise desse assunto o excedente do
depart2~ento 111, poderá ser, agora, definida da seguinte for
ma:

VI W W ~ -P3 = W + M : onde M corresponàe a parcela de P3

que passará à condição de insumo(M) p~
ra o departamento 11.
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Em primeira instância, o que se pode apreender da e~
~ \Y - ~pressao anterior e aue a segunda parcela, M , nao dependera

do poder de compra dos assalariados como ocorre em relação
à parcela wW. Na medida em que se coloca como uma fração de
M2 , MW dependerá, fundamentalmente, da taxa de valorização
do capital no departamento 11, da mesma forma que sofrerá
efeitos da relação entre insumos e a massa de salários pagos
nos setores não-agrícolas, ou seja, manterá relação com k* e
.*J •

Examinando P* , ou seju, a massa de lucros dos seto
res I e 11, temos que

p * = (K* - 1) (M* + W*)

assumindo que M* = JI.11 + WW = G M* + yH*

HW = (1 - G) M*

logo P* = (K* - 1) (M1 + W*) + (K* - 1) (1 - éT M*

se 8= -L, ou seja, se
do departamento III,

nao possuir nenhuma parcela oriunda

P* = (K* - 1) (M + W*) e M* = M1

neste ca so, MW = O

e o valor adicionado dos departamentos I e 11

(P* + W*) = (K* -- 1) (M1 + W*) + w*

Dada a existência da rela-ção entre o valor adiciona-
Wdo (P* + W*) e a parcela M , node-se estabelecer a magnitude

desta parcela em função dos fatores de distribuição. Definig
do a participação de MW por unidade de valor adicionado (VA*)
teremos

= --------------------------
VA* (K* - 1) (M'"+ W*) + w*
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dado que MW = ( K* - 1) (1 - 0 ) M*

MW (K* - 1) (1 - 0) M*
=

VA* (K* -1) tJI* + (K* - 1) ~v* + r,q*

Div í.d í.ndo o nomerador e o denominador por· (K* - 1)M*
e denominando a relaç~o por a*

a* =
(1 - 0)------

1 + -l-l-1 + 1 ]
j* (K* 1)

Desta forma quanto maiores as maqnitudes de j* e K*,

maior será a grandeza de a*, isto é, os fatores de distribui
çao afetam diretamente MW• Dito de outra maneira, Ivlw terá
sua magnitude determinada diretamente pela taxa de valoriza-
ção e peâar-e Laç ào entre os insumos e salários dos setores nao
-agrícolas.

A determinação de P3 como uma soma de duas parcelas
sera definida da seguinte maneira:

dado que W'1l - (p* + W*) . w*

e MW 'p* + W*) a* •= \- .
P3 = WW + HW

== (p* + vJ* ) ((0* -I- d'k)

A partir desta formulação torna-se possível examinar,
através de exemplos numéricos, o processo de "diferenciação
do consumo". Dentro das situações simuladas anteriormente fo
ram examinados os resultados decorrentes dos fatores j* e
K*, ou seja, tendo em vis-ta mudanças nas relações técnicas e
na taxa de valorizaç~o do capital, sem observar as diferen-
ciações salariais, nem o processo de lançamento de novos pr~
dutos pelo departamento 11. Ao nível dessas simulações, foi
possível,entretanto, identificar a rigidez do poder de com-
pra dos salários dentro de um padrão de acumulaç~o em ter-
mos de uma maior participação dos lucros na renda e no aumen
to da relaç~o entre os insumos e a massa de salários.
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Passaremos agora a incluir os novos elementos que po§.
sam a~:etar P 3 , quais sej aro: o crescimento da parcela sala
rial WC e a divisão de P3 entre consumo de massa e insumo p~
ra o departamento 11.

Os exames de situações simuladas atrav~s de exemplos
numê rí.co s serão bastante elucidativos quanto às condições de
rivadas das mudanças nos fatores j* e K* e seus efeitos so-
bre P3

Situação 1.A

M* = 12; w* = 8; K* = 1,3; j* = 3/2
cse B = O, ou seja, a Darcela W =. O

8 = 1 ~?Mi = M*, P3 é totalmente destinado a con
aumo de massa

a* = O e w* = 4/7 ítl
-.=. > P 3 == ~1 = 8

Situarão 3.A

j* = 2; K* = 1,5; M* == 20; w* - 10
:::!> V 7: == 4 5 i p* - 15~ VA* == 25 S9 8 == 0,2 e(J--O,6

él* = 0,08 e w* =. 0,32
vi W

=> P3 = \'7 + 1-1 = VA* • \0:,32 + o,oH)z.:(8 + 2) = 10

o cresimento na mesma magnitude das parcelas NC e
M

v1 tem como propósito, simplesmente, demonstrar o sentido
da mudança de P3 em relação à utilização pelo departamento
11 de insumos agrícolas através do Lanç arne nt.o de novos produ
tos. A tend~ncia, em virtude da baixa elasticidade-renda,pr~

vlvalecerá no sentido de que a parcela M cresça em proporçao
inferior ao crescimento de Wc.

Por outro lado, ao nível desta simulação, ou seja,
ao se tomar em conta os novos elementos,ficaram evidenciadas
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as determinações emanadas do poder de compra da parcela des~
lários WW que corresponde a remuneração das classes assalarl
adas de base, trabalhadores indepennentes, etc. e aquelas que
derivam da pr6pria dinâmica dos departamentos I e 11 da eco-
nomia, sobre P3'

Desta maneira, num contex-to de acumulação de capital,
o crescimento do valor adicionado, crescimento este que se
poe como necessidade, ~ o resultado da dinamicidade ou da ca
pacidade de reprodução ampliada do capital como valor. Daí
que o produto do denartamento 11 se coloque em .relação com
o produto do departamento I, ou seja, numa relação que indi-
que a capacidade do denartamento 11 viabilizar, a cada ciclo
produtivo, a incorporação de novas parcelas de bens de prod~
ção. Assim, o departamento 11 acompanhará o desenvolvimento
de "novas necessidades de consumo" através do lançamento de
"novos produtos". Logo, o valor adi.cionado C mantém uma rec
lação com seus investimentos em bens de pz cduc âo de forma que

C ::::m I
c

Dentro desta perspectiva e supondo que se estabeleça
as base s de 11 uma acumulação uni forme de cani tal" 62 a Equação

da Acumulação será dada por

I = (r + d) K

onde r = taxa liquida de acumulação; a = taxa de deprecia-
çao;e K = estoque ~eal de capital da economia.

Desta forma, retomando a expressao

e dado que (P* + W*) = (Pl + Wl) + (pz + W2) =
forme se deriva do esauema simplificado

I + Cc con-

= (I + C )c (0)* + a*)

ou P3 = I + mI (~* + a*)

::::I (I + fi) ('w* -I- a * )
62 Esta h ípo teso simplificadora é u t i l í zada por Ka l.eck í. para analisar a

questão-da realização 0.0 nível da ecünomia nac.ional (op. cit., p.5).
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Desta forma, P3 ~stando diretamente vinculado ao e~
toque de capital dos departamentos I e 11 indica que, em úl-
tima instância, estará determinado pelo "padrão de acumula-
ção" daqueles departamentos.



AS DETERMINAÇOES DO CAPITAL MERCANTIL

Os desenvolvimentos anteriores permitiram observar
que as condições sob as quais se estrutura a pequena produção
implicaJU, fundamentalmente, numa limitada disponibilidade de
recursos para uso produtivo o que leva a uma produção basea-
da no uso de trabalho familiar e a um grande número de unida
des produtoras de reduzidas dimensões. Estas condições com-
poem o quadro no qual, produzir para o mercado, significa p~
ra a pequena produção menores condições de atingi-lo. Portan
to, na medida em que se afaste dos centros consumidores maior
dependência se estabelece entre ela e a indústria do trans-
porte. Em conseaüência, trata-se do primeiro passo para cela./.. ~.. _. -
car-se esse sub-ramo da agricultura na denendência do capi-
tal mercantil. Torna-se comum a separação de 5reas de opera-
çao de intermediârios individuais em função da disposição da
rede vi~ria de cada região. Desta maneira, os produtores alQ
cados em cada segmento desta rede viãria passa a constituir
o conjunto a ser representado no mercado por um único comer-
ciante. Resultado semelhante ocorre no caso da intermediação
ser exercida por um prop.r í.et.â rLo rural.

As peculiaridades da produção agrícola que imprimem
uma baixa rotativi~ade do capital produtivo, um ciclo poran~
corresponde a outro e Lemon t.o da base da determinação das co!!,
dições de troca entre o capital mercantil e o pequeno produ-
tor. Assim, é que a pouca disponibilidade de capital que af~
ta a possibilidade de presença do pequeno produtor no merca-
do, juntamente com a baixa rotatividade, implica no exercí-
cio de urna ação oligopsônica por parte do capital mercan--
til. A necessidade de aumentar a rotação do seu capital leva
o pequeno produtor a aceitar um preço ditado pelo comercian-
te. Essas condições na apar~ncia correspondem a uma distri-
buição normal do mais-valor entre o capital produtivo e o ca
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pital mercantil. A apar~ncia, entretanto, ~ eliminada na me
dida em que se observa que, em decorr~ncia da situação olig~
psônica, em geral, essa situação passa a ser reduzida a uma
troca entre o trabalho e o capital. Para o produtor direto é
uma troca que cai no campo da ação rnercant:U.simples, uma vez
que este apenas consegue repor as condições de produção da
mercadoria que estiver trocando. Entretanto, para o comerci-
ante corresponde a uma apropriação de mais-valor. Desta for-
ma, a apar~ncia de uma troca normal desaparece na medida em
que se quebra a regra da proporcionalidade que no caso cor-
responderia a uma distribuição do lucro total em proporção
às parcelas do capital total, ou seja,'capitalprodutivomais
o capital mercantil. A condição de oligopsonista leva o co-
merciante a supervalorizar o seu capital o que corresponde a
uma subvalorização do capital produtivo. Nestas circunstân-
cias~ o pequeno produtor nao e remunerado na medida do seu
preço de produção (c + v + L; c = capital constante; v = ca
pital vari&vel; l= lucro) mas sim remunera, aperras os seus
custos de produção (c + v = cp), ou seja, não se apropria
não realiza a parcela que corresponde a valorização do se~
capital produtivo. Por outro lado, o lucro mercantil normalt

ou seja, aquele que corresponderia â parcela do valor gerado
proporcional ao capital mercantil, 6 acrescido da parcela de
valor que caberia ao capital produtivo.

Fica evidente, a partir do exposto, que as condições
de expropriação a que se submete a pequena produção estarão
ditadas pela importância aparente dos gastos de circulação .
A separação das atividades ae transporte das atividades de
produção, não como uma evolução da produção propriamente di-
ta, mas a partir das condições sob as quais se estrutura a
pequena produção, representa um primeiro passo da dominação
do capital mercantil sobre o pequeno produtor, para se cons-
tituir condição de extração de mais-valor.

Uma estrutura 'de consumo dos produtos agrícolas ba-
seada na grande massa de assalariados corresponde a compras



85

mínimas a cada período de recebimento dos salários. Isto si~
nifica que o produto agrícola fica sujeito tamb~m na esfera
da circulaçâo a uma baixa rotatividade, um ciclo anual. Para
o pequeno produtor isto constitui condição de perdas, na me-
dida em que, conforme se discorreu anteriormente, reforça a
condiç~o oligopsonista do capital. mercantil. Para 'este, en-
tretanto, não ocorre a mesmél situação, pois ao se apresentar
no mercado já superou a condição que se impõe ao produtor d!
reto, uma vez que o número de vendedores agora ~ uma fração
reduzida do número de produtores. Isto significa que cada
vendedor age como um oligopolista. Nestas condições I ou sej a,
dentro da estrutura oligopólica age no sentido de determinar
o preço de venda do produto. Por outro lado, supera as condi
ções de baixa valorização do seu capital que possam decorrer
da baixa rotatividade controlando os preços através do con-
trole de estoque. Esta estrutura ~ extremamente reforçada 1

ao obter um fluxo corrt.Lnuo de transformação do produto em di
nheiro, ao se servir de uma grande massa de pequenos comerei
antes a quem impõe com mais facilidade as condições de preço.

o que se torna evidente a partir do exposto ~ que
estabelecida essa estrutura de comercialização do produto
o intermediário realiza a totalidade do valor produzido. Isto
si.qnifica que embolsa uma pa.rcela do valor que poder incluir
inclusi ve a renda da terra. POI." outro lado, condições fort:ui
tas tais como frustrações de safras podem levar a situaç6es
de preços superiores ao valor produzido. Em condições con-
trárias, ou seja, situações de uma ~afra elevada que possam
pressionar para baixo-os preços, estes são manipulados por
esta estrutura de comercialização de tal maneira que parte
da produção se transforma em excedente que não encontra con-
dições de realização. Neste caso, recai sobre o produtor di-
reto a perda do produto.

As determinações que se impoem a pequena produção
não se referem, portanto, a um estado tal que o produtor di-
reto ceda "gratui tamen·te" uma parcela do seu trabalho à so-:
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ciedade, como acreditam alguns autores63 ao assimilarem a
pequena produção à propriedade parcelar descrita por Marx co
mo forma cor:-respondente a um estágio de de e e nv o l v im e n t o da.c a
pital. e, por conseguinte, este ainda não se coloca corno for-
ma dominante do processo de produção, isto é, "onde seja pe-
quena a concentração de cap-i tai e e predomine a a tomi z a ço o do
capi ta l." 64 • O que se observa, na realidade I é uma apropria-
ção pelo capital com base na sua relação fundmnental e como
condição necessária do seu processo de acumulação.

Por outro lado, dentro dessa mesma perspectiva, nao
há corno entender a pequena produção viabilizando o rebaixa-
mento dos custos de reprodução da força de trabalho6S .A açao
do capital mercantil eleva a participação relativa dos gas-
tos com alimentação de urna dada estrutura salarial o que si~
ni fica um efeito exat.arue n t.econtrário.

T~bém se busca explicar, através da peq~ena produ-
çao, o "rebaixamento do valor da força de trabalho agrícola'
pelo fato da renda familiar de uma dada comunidade produtiva
estar desm emb rad a em duas parcelas; uma resultante da verida

de um excedente do produto agrícola e outra resultante da ati
vidade assalariada 66. Nestas cí.rcunscânc í as não se leva ermcori

ta a diferenciação que se imp6e ao meio rural, cujo proces-
so está referido na secção A propriedade da terra deste tra-
balho. Esta. diferenciaçã.o corresponde, por um lado, à exis-
t~ncia da pequena produção dentro das condiç6es que se busca
apreender ao nível deste estudo, de out ro j em situaç6es onde
a propriedade da terra, a união entre o "pequeno produtor" e

SILVA,F.J.G., coord. op.cit., p. 5.
MARX,Karl.O Capital, p , 745 (grifos nossos MJL) .
" ..• embora suas mercadorias (da pequena produção) tenha um papel im-
portante na manu tençao de um baixo cus to de reprodução da força de tra
b al ho " (SILVA,F.J.G. - coord., op.cit.p.6)" ... a agricultura deve su
prir as necessidades das massas urbanas, de fonna a não elevar o cus-
te da alimentação ... " (OLIVEIRA, F. A Econani.a brasileira: cY'Ítica à
Ra~o ~ualist~ - Estudos CEBRAP,1, S.Paulo,Brasiliel~e, 1976,p.15).
" .•. os salários não monetários (produção de subsistência para auto-
consumo e para o mercado) são recursos essenciais ao rebaixamento do
custo da f or ça de trabalho" (SPINDEL,C.R. - Hanene e máquinas na »«:
ei çao de uma economia caj'eei ra, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979 ,

"p , 110) a autora "usa como "reforço "a s.e gu int;e citação: "uma
força de t.r ab a lh o •.• ê a combinação da economia de subsistência com a"
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a terra e puramente aoarente. O que se deve apreender desta
realidade ~, portanto, a situação de não-propriedade a que
chegou o homem e o seu estado efetivo de trabalhador para o
capital, trabalhador assalariado. A pequena produção, seria
melhor dizer, a pequena roça que consegue cultivar represen-
ta, na realidade, a extensão extremada da jornad~ de traba-
Lho a que se submete r ou seja, o a l.t.o nlvel de exploração da
força de trabalho através de salários que não correspondem ao
seu valor. A ocorr~ncia de tal situação estará, regra geral,
nas proximidades de grandes propriedades, unidades produto-
ras em grande escala que, dada as peculiaridades de uso de
força de trabalho na agricultura, deverá manter por perto a
força de trabalho necessária; ou ainda, nas proximidades dos
centros urbanos o que implica em assalariamento em ativida-
des industriais propriamente ditas67•

Ainda dentro das determinações que o capital mercan-
til imorime ã pequena produção, a elevação da.massa de prod~
tos derivado da ampliação desse sub-ramo da agricultura leva
ao aur-q í.men t.o de estru tur as re f orç ada s de Ln t.e rrued.i aç ao pela
melhoria e ampliação da frota de transport~s e das condi-
ções de armazenagem, etc. Por outro lado, começa a separação
de uma outra área da produção antes incluída na or6pria uni-
dade produtiva: o beneficiamento do produto, a sua transfor-
mação da forma bruta para a condição de produco para consumo
imediato. Ocorre aI uma mútua determinação pois a salda de
mais essa atividade produtiva reforça a tendência de elevar
ainda mais a massa de prod.utos ao tempo que aumenta a depen-
dência da pequena produção ao capital mercantil. Reforça a

produção para o mercado" (SINGER, P. - El.emeniioe para uma teoria do em
prego apl.ioaoe]. a paleee não-desenvolvidos. - são Paulo, CEBRAP,1970-:-
mimeo.• p , 82).

67 Ao examinar as condições do desenvolvimento do capital na Rússia, Le-
n í n chama a atenção para a freqUente "rigidez com que se utiliza a te-
se te5rica de que o capitalismo requer um operirio livre sem terra.Is
to e totalmente justo como tendência fundamental ..• A concessão de
terra ao operário do campo se ef e tna frp,qUenteJTlente como ir..teresse dos
pr6prios proprietários rurais e por isso o tipo de operário rual com
nadieZ e próprio de todo~ os países capitalistas". (LENIN, V.I - EZ
decax-rol.l.o âel. capi.t.al-iemo en Rússia - el. processa de La formación del:
mercado interior para La aran -indúet.r-ia --URSS ,Editorial Pr ogr eso , 1.979
p.168).
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estrutura oligopolista aue se estabelece nesta esfera de co-
mércio. Por outro lado, a adoção de máquinas, cada vez mais
sofisticaoas, mais agerfeiçoadas no beneficiamento implica
em gerar uma fragmentação do mercado consumidor; numa dife-
renciação do produto que implica uma diferenciação no consu-
mo via preços comerciais.

Na área da produção propriamente dita, este proces-
so re~ercute gerando uma diferenciação entre produtores, cri
ando especialização dentro da especialização. Grupos de pro-
dutores dedicam-se à produção de sementes e desta maneira
passam a produzir "insumos" para o processo de produção dos
demais produtores. Por outro lado, o uso de "sementes sele-
cionadas" não corresponde a uma mudança isolada, mas se dá
junto, ou cria a necessidade de uso de outros elementos cap~
zes de viabilizarem que as qualidades supostas na semente(m~
lhoria qua lLt.at.Lv ato qu an t.í.t.a t.Lva do produto) se efetivem
Neste caso, a produção agrícola se coloca, mais uma vez,
a primeira em relação aos condicionamentos do processo de ac~
mu Laç âc cru geral - na dependência da produção indus Lr.iaL na
medida em que passa a depender dos produtos desta, tais co~
mo, adubos, defensivos, ferti.lizantes, equipamentos, etc
Dentro deste mesmo processo se estabelece, mais nitidamente,
a dependência à outra forma ernpírica do capital: o capital
financeiro. O crédito passa a constituir uma necessidade des
se processo de transformação e a base da redução da proprie-
dade real sobre a terra para o pequeno produtor. Isto,na me-
dida em que a operação creditIcia se realiza com base na hi-
poteca da terra. Esta situação reforça o processo de trans-
formação e se dá dentro das condições descritas na secção A
propriedade da terra.

Como vimos, anteriormente, a diferenciação do produ-
to pode engendrar movimento de capitais na medida em que su~
ja como resultado de uma necessidade social auantitativamen-
te determinada que permita a realização do preço de produção
acrescido da renda da terra e que, por outro lado, correspog
da às necessidades de acumulação do capital.
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Assim, na medida em que a intermediação se reforça
com base nesse processo de diferenciação do produto, fiCa evi
dente que entre o capital mercantil e a expansão da escala
de produção da unidade agrícola se estabelecem relações anti
~~ticas.As condições de valorização, de acumulação do capi-
tal, não podem coexistir com a estrutura de intermediação da
forma como ela se dá, independizada do processo de produção.
A acumulação do capital, associada à grande produção agrlco-
Ia é a negação desta estrutura oligopólica, na medida em que
o surgimento da grande empresa concorra para elimi.nar a in-

termediação, ou de assumir o papel que se exerce independen-
temente da produção pelo int~rmediário. Daí que a negação do
capital por si próprio seja puramente formal. Na medida em
que a produção em grande escala se impõe, resulta na destrui
çao de pequenas propriedades, pela incorporação ou inviabili
zação econômica destas por aquelas, ou seja, numa afirmação
do capital, na produção de mais assalariados ou na reafirma-
çao do trabalho assalariado.



CONCLUSOES

A formação do espaço econ6mico ocupado pela pequena
produção ~ mantido e recriado, dentro da estrutura da produ-
ção nacional, pela lei do valor. Neste caso, compreendida c~
mo lei que opera no sentido de distribuir o trabalho entre
as diferentes esferas da produção social.

A percepção deste aspecto e das condições sob as quais
a lei do valor se constitui como determinante deste sub-ramo
da agricultura são deriváveis do conceito de totalidade que
compreenda o modo de produção capitalista como imperante no
processo de produção, ou seja, diante da apreensão do modo de
produção capitalista corno um resultado histórico capaz de ex
plicar não apenas a si pr6prio, mas, de definir a totalidade
que constitui a realidade social.

A produção desse sub-ramo da agricultura, entendida
como uma parcela concreta do capital variável, dado que cor-
responde a base dos meios de subsist~ncia do trabalhador, e
um componente social que ~ criado pelo capital. Neste senti
do, ~ uma criação (ou recriação) a partir de si próprio, na
medida em que este se ponha hi.s toricamen·te como uma totalida
de.

Desta forma, nao se trata apenas de compreender a pe-
quena produção como um sistema de produção simples de merca-
dorias e daí, portanto, trabalho que atenda a um quantum de
necessidades sociais. O conceito de totalidade ultrapassa es
ta perspectiya e permi.te apreender a t.rans f Lqu re çâo da lei do
valor em lei de valorização do capital. Neste sentido,tamb~m
se ultrapassa o momento histórico no qual o mero de~envolvi-
mento do capital poria a pequena produção como base históri-
ca deste, ou seja, a·pequena produçao corresponderia a uma
estrutura pr~-capitalista de produção, apenas supeditada ao
capital comercial.

90
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Diante desta perspectiva analítica é o próprio resul-
tado da lei do valor que define as bases de estruturação da
pequena produção abaixo dos níveis médios de escala de prod~
çao e, daí, que esta corresponda a uma esfera da produção
com um elevado quantum de trabalho dispendido.

Por outro lado, é possível destacar que o desenvolvi
mento da divisão social do trabalho não é um aspecto que se
restrinje a uma esfera da produção social, mas que é uma ca-
racterística necessária da totalidade na qual se insere a pe
quena produção. Portanto, na medida em que se estabeleça a
organicidade do todo, o que não deve ser confundida com fun-
cionalidade entre as partes, é possível fazer ressaltar que~
tões fundamentais que surgem da qualidade que permeia o con-
junto dos fatores que dão corpo à realidade concreta.

Em primeiro plano, pela insist~ncia com a qual se uti
liza as relações de trabalho na pequena produ9~o para daí se
derivar definições desta estrutura produtiva, pode-se desta
cor urna de s s a.s questões Eundament.aLs • MeSTI10 quando não ~0. nc

ga as condiç':::esinerentes aos laços familiares, é possívelo.e
servar novas qualidades nestas r01aç5es. Não é mais possivel
apreender as relações de trabalho como determinadas ou condi
cionadas a essa "unidade familiar". Ao contrário, esta sera
fruto das pr6prias condições materiais de produção, ou seja,
da transfiguração da lei do valor em lei da valorização, da
acumulação do capital. Assim entendida, a questão do assala-
riamento surge com maior clareza, sem o escamoteamento a que
esta se submete, quando se busca explicar, através dos res-
quícios pré-capitalistas, a estrutura e as relações de traba
lho na pequena produção.

Desta maneira, a renda familiar quando definida como
uma soma de duas parcelas -- urna oriunda da venda do produto
agrícola e outra proveniente da venda da força de trabalho-
deve ser entendida de duas maneiras. Em primeiro lugar, al-
guns membros da família já se encontram em situação de não-
-propriedade absoluta, ou seja, é um assalariado.Em segundo,
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a pequena propriedade da terra constituir& apenas uma parti-
cularidade da reprodução do capital, como relação, no campo,
em dado momento histórico. Neste caso, a pequena propriedade
funciona como elemento de retenção da força de trabalho que
viabiliza a reprodução do capital enquanto valor. Em sintese,
o tratamento indiscriminado, confundindo a pequena produção,
enquanto unidade produtiva que se renova a cada ciclb produ-
tivo e a pequena propriedade da terra, escamoteia a dupla re
produção do capital, como uma necessidade que se coloca ao ní- -
vel da totalidade concreta definida como um momento de acumu
lação de capital.

Uma segunda questão que se destaca ao nlvel da totali
dade são aquelas deriv&veis das mudanças operadas na propri~
dade da terra. A evidência empírica, que se concretiza na es
peculação imobili&ria, ~ uma declaração do processo de con-
centração do capital ou de um dos seus momentos Dais signif!
cativos, a concorrência entre capitais individuais. Não exis-
te especualção onde não existam capitais em busca de aplica-
ç ao •

A transformação da terra em mercadoria tem corno press~
posto a exist~ncia da renda da terra. Isto corresponde a di-
zer que a t.erra assume a forma mercadoria 0 f como tal, tem
preço de mercado. Desta forma, para errtr a.r no processo de pr2.
dução deverã passar pelo processo de troca. Esta ~ urna real!
dade que se coloca diante da produção agrícola, seja em pe-
quena, seja em grande escala. Dentro deste contexto se apre-
ende urna outra especificidade que se poe como necessidade da
totalidade concreta: a troca não se restringe ao produto,mas,
antecede o próprio processo de produção o que corresponde a
urna generalização da troca o que não ~ específico de estrut~
ras pr~-capitalistas, mas, sim, um resultado do processo de
acumulação de capital.

Desta forma se o processo de "aplicação do capital"
se apresenta de uma forma que transfigura o entendimento ge-

-1$

ral dos investimentos em suas tendências gerais, esta trans-
figuração é o resultado das contradições engendradas pelo prQ



93

prio capital na agricultura. Dar que considerar rigidamente
a aplicação de capitais segundo urna "taxa média de lucro" e
transformar uma lei tendencial em "fórmula financeira", em
"regra de investimentos". Assim, no sentido da tentativa de
análise da questão por este estudo, o que se deve apreender,
em filtima inst~ncia, são as condições materiajs ~le se im-
põem ã pequena produção recriada. Neste sentido, po~tanto
se lhe impõem, corno determinações sociais, ou seja, determi-
naçoes que independem da vontade individual, a necessidade
de acumular como forma de se manter no processo produtivo.E~
tas determinações que permeiam a totalidade concreta devem ,
portanto, serem compreendidas como imposições da lei do va-
lor que, sob o regime de uma economia mercantil capitalista,
se responsabiliza pela reprodução das relações 50ciais,no ca
so, relações de produção capitalistas.

A questão da ação do capital mercantil a partir do r~
posicjonamento teórico da pequena produção que se verifica
com a retomada do conceito de totalidade, passa, tamb~m, por
uma z co Labo.r aç áo , .ist.o na me d í.da f2í"lt que a pequena pr (,j(iLlli dL, e~
·tá sujei ta. c3.S condições de intercarr,biabiliàaueou sej a,dentro
de uma situação de produtora de mercadorias, está sujeita ãs
condições gerais que curacterizam os demais setores produti-
vos da sociedade. As condições de realizaç50 do produto nao
se dão de uma forma isolada, mas correspondem ao processo de
reestruturação do mercado interno, ou seja, resultam da or-
ganicidade da totalidade concreta. Dentro desta, o conceito
de trabalho socialmente necess&rio não tem como base as ne-
cessidades reais da sociedade, mas, sim são necessidades con
dicionadas pela lei da valorização. Isto significa, então
que as necessidades sociais passam a ser consideradas do pon
to de vista da valorização do capital, daí que necessidades
sociais quantitativamente determinadas, ou seja, necessida-
des que devem ter uma base monetária de sustentação. Não se
trata de fazer a produção depender exclusivamente da deman-
da, mas, se deve ressaltar que as mudanças operadas, ao ní-
vel do todo, elevando a força produtiva fará pressão no sen-
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tido de uma maior quantidade de meios de subsistência 68 • As-
sim, a unidade entre o processo de produção e o processo de
dis tribuição é rees tabelecida. Ls to fei to, ao se levar elll

conta as condições materiais de produção, é possível consta-
tar que a produção, com i.bases pré-capi talistas é'puramente ap~
rente. O aprofunuamento das relações de troca que se deriva
do elevado grau da divisão social do trabalho, não correspo~
de à transformação do excedente da pequena produção em merc~
darias, mas que todo este setor da produção social está con-
dicionada ~s relações mais gerais.

Dentro desta estrutura de análise, é dizer, ao se ter
em conta o conceito de totalidade, o que exige o reconheci-
mento da organicidade entre as partes que a compõem, é possi
vel ressaltar a questão da d.í st.rLb u í.ç ao da renda. Esta ques-
tão surge necessariamente do ex arue do processo de acumu Laç ao ,
ou seja, das tendências que se verificam na reaplicação de
excedente global da eoonom La . AI se impõe, como uma necessi-
dade do sistema, é dizer, como resultado da lei de valoriza-

que a orientação dos .í nves ti.iuenLoses teja vinculada a
obtenção de taxas alternativas de lucros.

Na medida em que se estabeleça dentro do sistema a PQ
lari zaçã.o da atividade produ tiva, em decorrência da poss ibi-
lidade de dados setores manterem as ma í,s elevadas taxas de
valori zação da economia I ist.o implicará. numa restrição à cir
culação do excedente. Restrição no sentido de que os investi
mentos se voltarão para determinadas áreas ou setores da prQ
dução social.

68 Neste sentido torna-se necessário apreender que "pelo processo de pro-
dução •.. (as ne cess i.dad es sociais) •.. convertem-se de fatores espontâ-
neos em fatores históricos e se, em relação a um período aparecem como
pressuposição natural ã produção, em relação a outro constituem seu
resultado histórico." (MAPJC, Ka rI - Introdução à Critica da Eeonani a Po
Z{tica - Pensadores, op. cit., p. 114.

69 TAVARES, M. C. - Da substi tui çdo de importações ao capi tal.iemo fin.ancei
1'0. Rio de Janeiro, Zahar Editores ,1981. (la.ed), p. 188
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Assim, a questão da realização da produção passa, ne-
cessariamente, através da forma pela qual o sistema reestru-
tura o mercado como meio de dar sustentação monetária à pro-
dução dos setores polarizados da economia. Em circunstância
de existência destes, a base de realização de seus produtos
corresponderá a mercados específicos e restritos, ou seja
implicará na expansão do consumo de extratos auferidos de sa
lãrios elevados. Neste sentido, o processo de reestruturação
do mercado, correspondendo a um processo de lançamento detlno- -
vos produtos ", terá como base de realização UlTI processo de
reconcentração da renda. Consequentemente, a faixa de consu-
mo de massa será mantida sob as condições de uma determinada
base monetária que se estabelece exclusivamente a partir da
massa de salários básicos.

Desta forma, liamodernização e i.ntensificação do capi
tal tendem , efetivamente, a processar-se r em cada e tapa de
expansao, de modo restri to a algumas áreas ou subsetores 11 69 •

A pequena pr.odução consti t.ui , porta.nto, UIn resultado das t.en
dências do processo de acumulação, mantendo-se à margem do
processo de "intensificação do capitaltl

• Por outro lado,dada
a sua organicidade com o sí.s t ema como um todo, em dados mo-
mentos da expansão ou "desenvolvimento da economia \I r poderá
ocorrer uma expansão do seu produto. Isto quando o produto
agrícola figurar como componente solidário do processo de la~
çame nt.o de novos produtos. Nest.e caso sua base de organiza-
ção produtiva ser a reestruturada e poderá absorver avanços
tecnológicos, seja alterando o processo de trabalho na esfe-
ra da produção direta, seja atravªs da incorporação de novos
métodos de beneficiamento do produto ou, ainda, de processos
de transformação industrial.

Entretanto, dada a sua base de produtora de alimen-
tos para consumo de massa, a hipótese de alteração em função
do surgimento de novas necessidades será mantida dentro de
estreitos limites, dado que a elevação da renda, a partir
de certo nível, nao elevará o consumo de alimentos. Por ou-
tro lado, desde que se solidarize com a dinâmica dos setores
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po Lar í, zados, a pequena produção sofrerá uma trans formação na
medida em que passe por um processo de "modernização ", é di-
zer, incorpore nova tecnologia. Isto implicará em ampliação
de sua escala de produção, em au.rnentosdos investimentos por
capi tal individual em ação. Dentro deste contexto, a sua tra~
formação implicará, consequentemente, em concentração da pr2
priedade e da produção ao nível do setor agrIcola.

Assim, na medida em que a produção deste sub-ramo da
agricultura é um resultado da divisão social do trabalho, as
mudanças a que está sujeita não devem ser entendidas, porta~
to, como u.rnamudança de formas pré-capitalistas para formas
capitalistas. O que se pode apreender é que as mudanças nas
unidades produtivas agrIcolas se dão dentro dos próprios pa-
drões que d ef í.nem a totalidade social, ou seja, dentro e atra
vés de um contexto de acumulação de capital.

A transformação da pequena produção destaca o proces-
so de afirmação do capital na medida em que ela assume as c~
ructerís ticas da concorrência de capí.tais. Ne La , o oapí.tal n~
ga a si próprio, ou seja, o processo de concorrência su_ge
como uma contradição puramente formal na medida em que res 1
ta numa afirmação do próprio capital, na medida em que neste
processo, os cap í, t.ais individuais ressurgem como unidades P '2
duti vas com escalas ampliadas. Dentro do contexto da aq rí.cuI,
tura e, pr í, ncipalmente, no sub-ramo da produção de alimentos,
esta reafirmação se evidencia, por um lado, na concentração
da terra, por outro, na recriação do trabalhador despojado ,
do trabal.ho assalariado. Este segundo momento da reprodução
ampliada do capital:é, na agricultura, ou melhor dito, na e~
fera da pequena produção, muito mais evidente do que em qua.!
quer outro ramo da produção social.

Além disso, a cons tante recriação da pequena produção,
dentro de u.rncontexto regido pela lei do valor, não manifes
ta as contradições entre o cap í.t.a L e o trabalho apenas ao nf.
vel da produção agrícola. Dentro de um contexto a neLf t.í.coque
busque apreender esse sub-ramo da agricultura como um fator



97

de uma totalidade concreta, pernite realçar essa contradição
ao nível da sociedade em seu conjunto. Isto na medida em que
se estabeleça a organicidade entre essa esfera da produção e
as esferas não-agrícolas da economia.

Finalmente, dentro desta perspectiva analítica, o de-
senvolvimento da produção do sub-remo da agricultura, ccnst.l
tuído pela pequena produção de alimentos, perde a aparência
de uma mudança. mecânica. Esta perspectiva ressalta esse de-
senvolvimento como resultado do dinamismo da totali ade con-
creta. Isto significa dizer, portanto, que - um desenvolvi-
mento que reul ta do avanço das con-tradições que lhe são ine-
rentes. No caso, corresponde ao avanço das contradições ima-
nentes ao modo de produção capitalista, que são contradições
entre o capital e o trabalho.
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