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O PADRÃO DE REPRODUÇÃO DO CAPITAL E UM CAMINHO PARA
ENTENDER O NEODESENVOLVIMENTISMO
Helena Marroig Barreto (Mestranda UFRJ)

O objetivo do presente trabalho é introduzir as bases do pensamento
de Ruy Mauro Marini, através de sua análise da economia brasileira
pela ótica do ciclo de capital. Pretende-se apresentar alguns conceitos
introduzidos pela retomada crítica da teoria marxista da dependência,
em especial o de padrão de reprodução do capital, já iniciado por
Marini. Espera-se assim poder fornecer ferramentas para realizar
uma análise da atual condição da América Latina, desmistificando
os diagnósticos convencionais sobre o tema, e revelando que o
subdesenvolvimento ainda se reproduz e se amplia na região.

TRANSFERÊNCIA DE VALOR NO NÍVEL DA CONCORRÊNCIA
INTRASSETORIAL: FUNDAMENTOS DA DISTINÇÃO ENTRE VALOR
SOCIAL E VALOR INDIVIDUAL
Leonardo De Magalhães Leite (UFF, Doutorando UFF)

Nosso objetivo é compreender o sentido das categorias valor individual
e valor social no nível da concorrência entre capitais produtores
do mesmo valor de uso. Como a substância do valor é o trabalho
abstrato, examinaremos o processo sob o qual ocorre a abstração do
trabalho humano para fundamentar a existência de valores individuais
distintos do valor social. Concluiremos que para haver transferência
de valor nesse nível de abstração é necessário que as trocas sejam
mediadas por dinheiro (e, no caso de transferência internacional de
valor, por dinheiro mundial) e que o valor social é uma aproximação
da média dos valores individuais. Ademais, mostraremos como estes
resultados se articulam com a atualização crítica da teoria marxista
da dependência, especialmente no que tange ao subimperialismo.
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