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 “Não há nada de mais útil que a água, mas ela não 

pode quase nada comprar; dificilmente teria bens 

com os quais trocá-la. Um diamante, pelo contrário, 

quase não tem nenhum valor quanto ao seu uso, mas 

se encontrará frequentemente uma grande 

quantidade de outros bens com o qual trocá-lo.” 

(Adam Smith – Investigação sobre a Natureza e as 

Causas da Riqueza das Nações, 1776.) 

 

Contrapondo a Teoria do Valor-trabalho de Marx com a Teoria do Valor Utilidade 

que emerge no pós-Revolução Marginalista poderemos entender melhor o embate entre 

a objetividade e a subjetividade do valor. 

Partindo da Teoria do Valor-trabalho para Marx, as mercadorias – forma 

particular que assumem os produtos do trabalho no capitalismo – possuem valor de uso e 

valor. O valor de uso é suporte para o valor de troca (forma de manifestação do valor), 

afinal, sem utilidade nenhuma mercadoria é passível de ser trocada. O valor de troca, 

manifestação do valor na igualação entre as mercadorias no processo de troca nos mostra 

a proporção de troca entre essas mercadorias. O valor é uma propriedade social que as 

mercadorias assumem tão logo são produzidas em uma sociedade capitalista. É porque 

tudo é trocado por tudo que todas as mercadorias devem ter um algo que lhes inscreva a 

ideia de trocabilidade: esta propriedade Marx chama valor. Para ele só o trabalho produz 
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valor; a medida de valor, portanto, o tempo de trabalho socialmente necessário para se 

reproduzir a mercadoria. 

“Mercadorias que contêm as mesmas quantidades de trabalho ou que podem ser 

produzidas no mesmo tempo de trabalho, têm, portanto, a mesma grandeza de valor. O 

valor de uma mercadoria está para o valor de cada uma das outras mercadorias assim 

como o tempo de trabalho necessário para a produção de uma está para o tempo de 

trabalho necessário para a produção de outra”. (Karl Marx, O Capital, 1867) 

  

Marx não é o inventor desta forma de pensamento, que já nasce com John Locke 

e se desenvolve sob os trabalhos de Adam Smith e David Ricardo. Havia, porém, um 

problema que Ricardo e Smith não conseguiram resolver: como comparar trabalhos 

qualitativamente diferentes? Os teóricos do valor-trabalho (preponderantemente esses 

três citados) buscavam entender como funcionava essa base de troca se não havia como 

compará-los. Marx resolve esse problema dizendo: 

“Todo trabalho é, por um lado, dispêndio de força de trabalho do homem no 

sentido fisiológico, e nessa qualidade de trabalho humano igual ou trabalho humano 

abstrato gera o valor da mercadoria. Todo trabalho é, por outro lado, dispêndio de força 

de trabalho do homem sob forma especificamente adequada a um fim, e nessa qualidade 

de trabalho concreto útil produz valores de uso.” (Karl Marx, O Capital, 1867) 

 

Ou seja, haverá, pois, base de comparabilidade comum a todas as mercadorias: o 

trabalho abstrato, que funciona como denominador comum a mercadorias. Sendo o 

trabalho abstrato esse meio que permite comparabilidade, o trabalho, medido pelo 

tempo socialmente necessário para se reproduzir as mercadorias as confere valor. 

Ou seja, o valor é objetivado na mercadoria mediante toda uma sociabilidade derivada de 

uma divisão social do trabalho especificamente capitalista, em que a relação por 

excelência é a troca de mercadorias. Essa formulação aparece, em Marx: 

“Ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho, desaparece o caráter útil 

dos trabalhos neles representados, e desaparecem também, portanto, as diferentes formas 
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concretas desses trabalhos, que deixam de diferenciar-se um do outro para reduzir-se em 

sua totalidade a igual trabalho humano, a trabalho humano abstrato (…) Portanto, um 

valor de uso ou bem possui valor, apenas, porque nele está objetivado ou materializado 

trabalho humano abstrato. Como medir então a grandeza de seu valor? Por meio do 

quantum nele contido da “substância constituidora do valor”, o trabalho. A própria 

quantidade de trabalho é medida pelo seu tempo de duração, e o tempo de trabalho possui, 

por sua vez, sua unidade de medida nas determinadas frações do tempo, como hora, dia 

etc.”. (Karl Marx, O Capital, 1867) 

 

Adam Smith, que já formulara uma distinção entre valor de uso e valor de troca 

dizia que a água possui alto valor de uso, ou seja, sua utilidade é enorme, no entanto, seu 

valor de troca é baixíssimo, podemos trocá-la por qualquer coisa- ele entendia valor de 

troca como sinônimo de preço. Já o diamante tem um valor de uso baixíssimo, ou seja, 

utilidade reduzida e um alto valor de troca (ou preço). Smith dizia, com isso, que o valor 

de troca não é o valor de uso. Ou seja, não pagamos pela utilidade de um bem, inclusive, 

pois isto nos é subjetivo. Se tivéssemos de pagar pela utilidade de um bem, então a água 

deveria ter um valor altíssimo e o diamante um valor baixo. Ou seja, não pagamos de 

acordo com isso – nós pagamos de acordo com o valor de troca, elabora Smith. Ou seja, 

pagamos de acordo com o trabalho social que se gasta para encontrar a água. 

Portanto, o valor-trabalho resolve paradoxo mostrando que o que pagamos é pelo 

tempo de trabalho social para produzir a água e o diamante.  Qual o trabalho que dá para 

produzir a água? Nenhum, ela está abundante na natureza e o que pagamos, de fato, é o 

beneficiamento dela, por exemplo, o encanamento; mas não pela água em si – e pagamos 

o tempo de trabalho de fazer o encanamento, de pegar a água. Já o diamante, há um grande 

trabalho para produzir, pois se gasta muito tempo para encontrá-lo e, mais ainda, para 

extraí-lo e depois o trabalho de lapidação. Esse trabalho todo para encontrar o diamante 

e, depois, para extraí-lo, lapidá-lo e etc. é o que, no fundo, eleva o preço do diamante, 

assim como a facilidade (relativa) de encontrar e extrair água torna baixo seu preço. 

Uma pergunta pode e deve ser formulada: mas e a raridade? Não é por causa dela 

a diferença entre os preços? Não! Há abundância (e escassez) de muitas coisas na natureza 

que não necessariamente possuem alto valor. Por exemplo, existem minerais que não são 
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tão utilizados, e mesmo sendo raros seus valores continuam baixíssimos. Quando o 

argumento se desloca do trabalho para a raridade não se pode deixar de notar que a 

raridade significa apenas que algo dá mais trabalho para encontrar. Se é difícil encontrá-

lo, gasto mais tempo (o trabalho é a substância do valor e o tempo é a medida do valor) 

para produzi-lo e por isso, seu valor é maior. O trabalho que algo dá para produzir é uma 

questão social, há toda uma sociabilidade engendrada por trás, chamada divisão social do 

trabalho. Uns trabalharão para procurar ouro, outros para produzir os alimentos que serão 

vendidos àqueles que produzem ouro. Quando se diz que o alto valor de uma mercadoria 

advém da raridade se desloca o argumento do trabalho que dá para produzir, regulado 

pela sociabilidade para algo natural, como se por haver mais ou menos de algo na natureza 

se justificasse esse algo custar mais ou menos. Ou seja, opera-se a transformação de algo 

que é social em natural. O valor é uma propriedade social das mercadorias, emerge em 

uma sociedade onde o nexo social é a troca de mercadorias e onde a própria força viva de 

trabalho é uma mercadoria. 

Ou seja, não é pela raridade, no sentido de abundância ou escassez, algo natural, 

e sim pelo trabalho que Marx e os clássicos entendiam de onde advinha o valor. Aparece 

assim o valor como uma propriedade social das mercadorias. Contudo, é importante 

apontar que o valor não existe por si só. Um argumento erroneamente utilizado é que 

porque a mercadoria é fruto de trabalho ela teria valor. O valor emerge na troca, existe só 

na relação de troca. Uma mercadoria expressa seu valor no valor de uso de outra (20 varas 

de linho = 1 casaco, ou seja, 20 varas de linho equivalem um casaco). Retomando, as 

mercadorias não têm um valor intrínseco simplesmente porque são produto de trabalho; 

elas expressam seu valor dentro da relação de troca. Assim, a teoria do valor-trabalho é 

uma teoria objetiva do valor. 

Sobre o parágrafo acima, 

“A objetividade do valor das mercadorias diferencia-se de Wittib Hurtig, pois não 

se sabe por onde apanhá-la. Em direta oposição à palpável e rude objetividade dos corpos 

das mercadorias, não se encerra nenhum átomo de matéria natural na objetividade de seu 

valor. Podemos virar e revirar uma mercadoria, como queiramos, como coisa de valor ela 

permanece imperceptível” (Karl Marx, O Capital, 1867) 
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Nossa segunda teoria é a Teoria do Valor Utilidade. Assim como o valor-

trabalho, aqui há diversas leituras e interpretações acerca da própria construção do 

argumento desta teoria do valor. A nova teoria do valor nasce como resultado do 

fenômeno conhecido como descobertas simultâneas (vários pesquisadores estudam o 

tema sem nunca terem tido contato ou estabelecido um programa prévio de pesquisa) 

durante a conhecida Revolução Marginalista. Fundamentalmente, a ideia é a passagem 

do mundo Clássico, no qual havia uma ontologia do ser social que tinha o trabalho como 

sua categoria central e como fundamento da sociabilidade pela nova sociedade: o 

capitalismo passava pela Segunda Revolução Industrial e o processo de esfacelamento do 

mundo feudal já estava dado. Agora, os sujeitos eram indivíduos, ou seja, havia uma 

realidade jurídica que estabelecia todos como [juridicamente] iguais e o indivíduo passa 

a ser peça chave tanto em termos teóricos quanto na realidade social. A Revolução 

Marginalista irá trazer a ideia de olhar o mundo de um ponto de vista atomista, onde cada 

indivíduo exerce um plano de ação e onde a racionalidade se expressa na maximização 

da utilidade. Por artifícios econômico-matemáticos, a sociedade é a agregação do 

indivíduo e, portanto, demandas e ofertas agregadas resultam, sob a Lei de Walras em um 

equilíbrio conhecido como equilíbrio geral: existe um vetor de preços que equilibra os 

excessos de demanda de todos os setores, mostrando que pode haver crise setorial, mas 

nunca uma crise global da economia. 

A teoria que emerge no mundo que precisa lidar com o sujeito de interesse é uma 

teoria consequencialista, pois avalia uma ação medindo suas consequências. Portanto, 

quanto melhor o benefício, melhor a ação tomada/decisão. 

Para Bentham: 

“Por princípio da utilidade, entendemos o princípio segundo o qual toda a ação, 

qualquer que seja, deve ser aprovada ou rejeitada em função da sua tendência de aumentar 

ou reduzir o bem-estar das partes afetadas pela ação. (…) Designamos por utilidade a 

tendência de alguma coisa em alcançar o bem-estar, o bem, o belo, a felicidade, as 

vantagens, etc. O conceito de utilidade não deve ser reduzido ao sentido corrente de modo 

de vida com um fim imediato.” (Jeremy Bentham, Introdução aos princípios da moral e 

legislação, 1789) 
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Para ele somos governados por dois mestres soberanos, o prazer e a dor. 

Queremos, sempre, maximizar o primeiro e minimizar o segundo. Fazemos, assim, 

cálculos individuais para nossas decisões. Quanto ao valor das coisas, basicamente 

precisamos perceber que o princípio de utilidade embasa nossas escolhas. Olhamos para 

uma mercadoria e derivamos de um cálculo íntimo feito em nossa cabeça um valor para 

aquilo; consequentemente precificamos (para eles preço e valor são iguais) os bens de 

acordo com nossa ideia de quanto ele deve valer. Porém, como a utilidade é uma 

percepção subjetiva, individual e que varia de acordo com as necessidades de cada um 

não há como entendê-la nem medi-la concretamente (este ponto é polêmico, existe a 

famosa divergência entre a utilidade cardinal e a ordinal, mas que deixaremos em aberto, 

sem discutir); sendo assim, é ofício dos preços refletir a utilidade que cada um atribui a 

um determinado bem em relação à satisfação de suas necessidades. É daqui que se deriva 

a teoria dos preços, afinal, esse valor é a base científica para tal – os marginalistas 

realizam a grande façanha de fundar o valor de troca no valor de uso, ou seja, é a utilidade 

que explica o preço, coisa que alguns Clássicos tentaram em vão. Sendo assim, cada 

indivíduo exercendo seu plano de ação individual gera um resultado social ótimo, afinal, 

os preços vão refletir a valoração social das mercadorias, indicarão excesso de demanda 

ou de oferta alocando os recursos mediante escassez/lucratividade e toda reprodução da 

sociedade é resultado de um único pressuposto: maximização de utilidade dos indivíduos. 

Desta feita, o valor sai da esfera de determinação objetiva, e recai sobre a utilidade 

e apreciação pessoal, derivada da escolha de cada um de nós, de nossa utilidade subjetiva 

acerca das coisas. 

O valor de um bem é calculado em nossa cabeça, sendo assim, essa é uma teoria 

do valor subjetiva. 

Muito além da mera substituição de uma teoria do valor objetiva para uma 

subjetiva, opera-se uma inversão muito mais profunda em alguns termos. Primeiramente, 

a teoria, enquanto espelho da realidade mostra um mundo em que a Economia (ciência 

positiva) substitui a velha Economia Política. A pretensão de cientificidade da Economia, 

é sintetizada em uma definição cabal: é ela agora uma ciência que estuda a “alocação dos 

recursos escassos entre fins alternativos e competitivos” (segundo Lionel Robbins). 

Assim sendo, a Economia estuda não mais homens e mulheres de carne e osso na 



reprodução de suas vidas e sim modelos abstratos e excessivamente matemáticos em que 

o ser humano reduz-se a agente econômico, o homo economicus, dotado de racionalidade 

e que funciona como se fosse um átomo que reage, ceteris paribus (“tudo o mais 

constante”) a alterações nas magnitudes das alocações e escolhas dos agentes. Desta feita, 

a Economia Política que estudava a relação dos indivíduos atuando de acordo com seus 

interesses de classe é substituída pela ciência que prescinde de toda discussão filosófica, 

sociológica, política. A afirmação histórica da Economia como área determinada do saber 

é simultaneamente a negação do diálogo com outras áreas do saber, menos a Matemática 

e reflete a especialização intelectual do conhecimento em uma área em que a boa e velha 

Macroeconomia virou Microeconomia e a Microeconomia, Matemática. 

Sobre a mudança de enfoque acerca do valor, um ponto é importante. Retomando 

o previamente debatido, para o valor-trabalho a mercadoria é composta por duas 

determinações: valor de uso e valor. O valor de troca (forma de manifestação do valor) 

expressa a relação quantitativa de troca entre as mercadorias, mas o próprio valor é 

resultado desta ser produzida sob a égide do modo de produção capitalista. Do ponto de 

vista do valor apreendido de forma objetiva, é responsabilidade imediata da sociedade a 

determinação do valor. Ele refletirá as condições de produção, mas também a compra e 

venda das mercadorias (a realização do valor dela), sendo assim, tanto a esfera da 

produção quanto a esfera da circulação têm importância para a determinação e realização 

do valor. Mesmo a mercadoria sendo resultado de trabalho, somente o estômago do 

mercado, para usar expressão consagrada por Marx, é quem dirá se há possibilidade de 

venda da mercadoria a preços que interessam ao capitalista ou não. No valor subjetivo o 

capitalista “lava suas mãos”, afinal, é o demandante que deverá dizer, mediante seus 

cálculos em sua própria consciência se aquele bem será realizado ou não no mercado – 

os preços indicarão isso. Será a esfera da circulação, ou o mercado que determinará o 

êxito do investimento ou não. É lógico que a oferta tem importância na determinação do 

equilíbrio de preços e na realização do valor da mercadoria, mas o pressuposto básico 

(maximização de utilidade) é o norte teórico do sucesso do mundo marginalista. 

Como a sociedade se transformou é uma necessidade imediata do regime do 

capital estabelecer uma teoria que derive valor diretamente de padrões subjetivos, afinal, 

assim, pode-se igualar valores a preços, pode-se dizer que é responsabilidade do 

comprador a valoração do produto, ou, mais claramente, o mercado é a entidade que 



indica e aponta o sucesso da atividade econômica. Trocando em miúdos, 

o fetichismo reflete o fato de que o mercado comanda a produção. De um lado, o capital 

dotado de subjetividade imanente acredita poder gerar valor por si mesmo, acredita que 

pode valorizar-se prescindindo do trabalho vivo, contudo, é este o gerador de valor. De 

outro, o mercado escamoteia as relações sociais das pessoas que no capitalismo aparece 

como relação social de coisas, 

“Recordemo-nos, entretanto, que as mercadorias apenas possuem objetividade de 

valor na medida em que elas sejam expressões da mesma unidade social de trabalho 

humano, pois sua objetividade de valor é puramente social e, então, evidente que ela pode 

aparecer apenas numa relação social de mercadoria para mercadoria.” (Karl Marx, O 

Capital, 1867) 

 

Ou seja, o desenvolvimento da Economia enquanto Ciência mostra que a Teoria 

do Valor Utilidade é, no fundo, um embasamento teórico para uma sociedade fetichizada 

e por isso a Teoria Econômica é veículo de sustentação ideológica de uma classe 

específica no poder, afinal, “quem paga ao flautista, é que escolhe a música”. Noutras 

palavras: “As ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe 

dominante”. 
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