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Sociologia

Neste Guia, você vai estudar o conceito de mais-valia.
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O conceito de mais-valia
Você já compreendeu o que é valor e que ele é
produzido pelo trabalho.
Pense em uma mercadoria, como um sapato.
O sapato contém muitos materiais que foram
transformados pelo trabalho. Podemos dizer, desse
modo, que nesse produto há “trabalho cristalizado”.
Em outras palavras, o sapato não é composto
apenas pelo couro, pelo tecido, pela borracha
etc., mas, principalmente, pelo trabalho humano
realizado para que ele pudesse ser originado. Se
no sapato há trabalho, também há valor, como já
sabemos. Mas, por que uma grande empresa de
sapatos consegue ter lucros enormes com a venda
desse tipo de mercadoria?

O sapato mais antigo do mundo
Em 2010, arqueólogos encontraram, na
Armênia, um sapato de 5.500 anos atrás!
Feito de couro e forrado de palha, ele tem
24,5 cm, o equivalente a um sapado de
tamanho 36 no Brasil. Este é considerado
o sapato mais antigo do mundo, pois já
existem sandálias mais antigas que ele.
Nesse sapato, não houve a 7 realização
de mais-valia, pois este é um processo
específico do capitalismo.

De onde vem o lucro?
No cotidiano, imaginamos que o lucro se origina no simples processo de vender as coisas por um
preço maior do que elas foram compradas. Embora isso ocorra, trata-se de um processo apenas
aparente do funcionamento do capitalismo. O lucro pode se realizar porque, no processo de
trabalho, os trabalhadores produzem um excesso de valor, isto é, produzem muito mais do que o
necessário para sua própria reprodução. É que chamamos de mais-valia. Por isso, o lucro só é
possível a partir da exploração da mais-valia, também denominada mais-valor.

O artista mais censurado pela ditadura
O músico Taiguara tem um recorde nada agradável: foi o
artista mais censurado no período da ditadura no Brasil.
A censura proibiu mais de 60 canções do artista.
Em 1983, Taiguara gravou uma canção chamada
“Mais-valia”, em que descreve um relacionamento
amoroso que deu errado, a partir de analogias com
o conceito de mais-valia e com o funcionamento do
capitalismo.
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Dimensões da mais-valiar

A mais-valia absoluta se realiza
a partir da exploração direta do
trabalhador em sua própria jornada
de trabalho. Quanto maior for sua
jornada, maior é a mais-valia absoluta
retirada de seu trabalho.

Já a mais-valia relativa está
relacionada ao aumento da
produtividade por outros meios, como
a inserção de tecnologias e métodos
de organização que permitam produzir
mais em menos tempo.
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A mais-valia pode ser realizada de modos diferentes. A depender de como isso acontece,
ela pode ser mais-valia absoluta ou mais-valia relativa. Ambas estão vinculadas à
necessidade do capitalista em obter mais produtividade.

Atividade
Com certeza você conhece Bob Esponja, personagem da divertida série animada
que trabalha na lanchonete Siri Cascudo, não é?
O canal oficial do Bob Esponja, em português, disponibiliza episódios para
o público. No vídeo “Sirigueijo Ganancioso”, há um compilado de cenas em
que Seu Sirigueijo, o dono do Siri Cascudo, busca, a todo custo, aumentar
seus lucros. Acesse o vídeo no endereço a seguir e registre em quais cenas
poderíamos observar medidas de aumento da mais-valia absoluta e da maisvalia relativa.
Disponível em: <https://youtu.be/rmUq5Kvg8SA?list=PLRm7VIYR14DpY2halA
RJ_GFceigiEc97>. Acesso em: 1 ago. 2020.

Para ir além
Quer compreender melhor os temas desse Guia?
Conheça o canal Sociologia com a Gabi e assista ao vídeo sobre mais-valia.
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Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=FpWeEh_c6oA>.
Acesso em: 1 ago. 2020.

