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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese busca contribuir para o debate sobre o tema do desenvolvimento 

econômico no Brasil. Mais precisamente, almeja contribuir para a busca de 

explicações a respeito da estagnação pela qual passa a economia brasileira desde a 

década de 80, após ter apresentado por quase meio século elevadas taxas de 

crescimento e um rápido processo de modernização e transformação estrutural, 

passando de uma economia agrário-exportadora nos anos 30 para uma diversificada 

economia industrial, cuja matriz intersetorial estava praticamente completa no início 

dos anos 80.  

Contrariamente às teorias “endogenistas”, que dão destaque aos fatores 

internos para a compreensão do desenvolvimento capitalista no Brasil, daremos 

destaque aqui às interpretações que destacam a condição periférica e dependente 

da economia brasileira no capitalismo mundial. Não se pretende com isso ignorar a 

importância dos fatores internos e negar que houve, em certos momentos históricos, 

certa autonomia das decisões domésticas. Trata-se, antes, de destacar os limites e 

as possibilidades abertas pela expansão do capitalismo mundial e pelas formas de 

interação entre nossa economia com a economia mundial ao desenvolvimento 

econômico no Brasil.  

O debate sobre o peso dos condicionantes internos e externos na explicação da 

evolução da economia brasileira permeou toda a historiografia. Sobre o período 

colonial, temos as interpretações clássicas de Caio Prado Jr em Formação do Brasil 

Contemporâneo e Celso Furtado na sua Formação Econômica do Brasil, seguidos 

mais tarde por Fernando Novais, que defenderam a noção de que a economia 

colonial era dependente, ou seja, sua dinâmica não poderia ser compreendida senão 

por meio dos seus laços de dependência com relação ao desenvolvimento do 

capitalismo na Europa.  

Isso se devia ao que Caio Prado Jr chamou de o “sentido da colonização”, que 

era a orientação primário-exportadora dessa economia, que a tornava fortemente 

dependente das flutuações do mercado externo e que limitava seu desenvolvimento. 

Esse “sentido” definiu os contornos da estrutura econômica da colônia, baseada na 
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monocultura para exportação, na grande propriedade rural e no trabalho escravo, 

não havendo elementos que dinamizassem o mercado interno e possibilitassem o 

desenvolvimento autônomo da economia colonial.  

Segundo esta vertente, mesmo após a independência política formal (fim do 

pacto colonial), permaneceu o “sentido da colonização” e a relação de dependência 

e heteronomia da economia nacional, pela manutenção dos seus vínculos com o 

mercado mundial, baseados na mesma estrutura da divisão internacional do 

trabalho, pela qual as colônias exportavam produtos primários e importavam 

manufaturados.  

De outro lado, temos as interpretações que questionaram a noção de 

dependência destacando a autonomia de nossa sociedade mesmo no período 

colonial, como a presente na obra O Escravismo Colonial de Jacob Gorender.  

Nesta obra, este autor desenvolve uma análise centrada no conceito de modo 

de produção escravista colonial, criticando a vertente “circulacionista” de Caio Prado 

Jr e Fernando Novais,  as quais se centrariam apenas na esfera da circulação e no 

capital comercial para caracterizar a colônia, quando o procedimento correto, na 

perspectiva marxista seria partir do modo de produção.  

Em outro texto, Gorender (1980) chamou tal postura de “integracionismo”, na 

qual ele inclui as teorias da dependência. Tal postura se caracteriza, segundo ele,  

pelo esquecimento das particularidades internas e pelo tratamento de  todas as 

sociedades que estabelecem vínculos com o capitalismo mundial como sendo 

também capitalistas.   

Uma abordagem na mesma linha é a presente em O Arcaísmo como Projeto, 

de João Fragoso e Manolo Florentino, que trataram a economia colonial com a 

categoria formação econômico e social, destacando a existência de acumulações 

endógenas na economia colonial que lhe confeririam independência face às 

flutuações da economia européia.  As posturas como a de Gorender, bem como a de 

Fragoso e Florentino, tendem a minimizar os fatores externos e a forma de 
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integração da economia  doméstica  ao capitalismo mundial para explicar sua 

evolução no tempo. 1 

Entretanto, entre o final do século XIX e início do século XX, houve importantes 

transformações que começaram a alterar esta situação abrindo novas perspectivas 

para a economia brasileira As principais  foram a abolição da escravidão (que abriu 

espaço para a mudança das relações de produção, ou seja, para o trabalho 

assalariado), a Primeira Guerra Mundial e a Crise de 1929, que possibilitaram o 

desenvolvimento do mercado interno ao mesmo tempo em se restringia a 

capacidade para importar e a disponibilidade das importações de manufaturados, 

criando incentivos à indústria doméstica.   

Após a década de 30, houve o que Celso Furtado (Furtado, 1959) chamou de 

“deslocamento do centro dinâmico” da economia, que passa do setor primário 

voltado à exportação para a indústria voltada ao mercado interno. A discussão sobre 

a existência ou não de uma autonomia da economia nacional se recoloca pois,  a 

partir de então, sua dinâmica  passa  a ser determinada mais e mais pelo seu próprio 

mercado interno, com os efeitos multiplicadores da renda subjacentes a ele e o 

crescimento do setor industrial. Dentro do pensamento cepalino, a industrialização 

seria a condição necessária e suficiente para a autonomia, ou seja, para o 

rompimento com os laços assimétricos de dependência e restrição externa ao 

desenvolvimento, que advinham da deterioração dos termos de troca (Prebisch, 

1949).  

                                                 
1 Sobre o período colonial, expus minha posição em artigo recente (Teixeira, 2006), no qual defendo 

que o período colonial não deve ser compreendido fora dos marcos do desenvolvimento do 

capitalismo, e que por isso não se deve tratar a sociedade colonial com as categorias modo de 

produção – postura que já havia sido criticada por Costa (1999, 1985) – como se houvesse lá um 

novo modo de produção, como o faz Gorender (1985), ou com a categoria formação econômico 

social, como fazem Fragoso e Florentino (2001). O uso destas categorias parte de uma visão da 

concepção marxiana da história como se esta se tratasse de uma teoria geral da história, postura que 

se distancia da dialética marxiana pois não respeita a contradição entre o particular e o geral, estando 

mais próxima do positivismo ou do estruturalismo. Defendemos, no referido artigo, a noção de Caio 

Prado Jr sobre o “sentido da colonização”, mas com uma ligeira modificação: tal sentido foi, em nossa 

opinião, a constituição da periferia do sistema capitalista mundial.   
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Entre as décadas de 30 e 50, ocorreu o chamado processo de substituição de 

importações, cuja lógica foi explicitada no texto clássico de Tavares (1975). Neste 

processo, a dependência e a restrição externa se colocam de outra forma, qual seja, 

pelo estrangulamento externo gerado pela necessidade de divisas, já que a 

produção doméstica de bens de consumo exige novas importações, seja de 

matérias-primas e insumos básicos, seja de máquinas e equipamentos cuja 

produção doméstica não existia.  

A partir da década de 60, quando o setor de bens de produção já estava se 

internalizando, alguns autores vão explicar a estagnação do início dos anos 60 como 

sendo produto das flutuações cíclicas de uma economia industrial madura, pelas 

desproporcionalidades nas relações entre os setores de produção de bens de 

consumo e de bens de produção (Tavares, 1975; Melo, 1986). Ou seja, a crise agora 

seria “endógena”, como em qualquer economia capitalista madura, e não mais 

causada pelos estrangulamentos externos.  

Outros autores (Cardoso e Faletto, 1975), destacando a importância dos 

vínculos externos, buscam compreender a mudança nos laços de dependência que 

unem o Brasil à economia mundial. Segundo eles, desde a década de 50 estaria 

havendo uma reconfiguração das relações entre o centro e a periferia, um “novo 

caráter da dependência”: o desenvolvimento da periferia, principalmente nos setores 

mais dinâmicos da indústria, estava sendo impulsionado pelos grandes grupos 

industriais dos países centrais, principalmente as multinacionais norte-americanas.  

Em outra linha interpretativa, como Castro (1985) escreve que o II Plano 

Nacional de Desenvolvimento (II PND) cumpriu seu objetivo de levar às últimas 

conseqüências a substituição de importações, com a internalização do setor produtor 

de bens de capital e insumos intermediários, criando assim uma autonomia completa 

de nossa economia. Esta postura também foi bastante otimista quanto ao 

rompimento com os laços de dependência.   

Ainda que tenha havido mudanças estruturais que criaram uma dinâmica 

interna com a industrialização, a nosso ver essas mudanças devem também elas ser 

compreendidas no contexto do desenvolvimento e expansão do capitalismo mundial 

e da forma dependente de vinculação dos países periféricos à economia mundial. 
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Apesar de as teorias do imperialismo por muito tempo terem defendido a visão 

segundo a qual o capital estrangeiro e as multinacionais, aliadas às elites 

retrógradas do setor primário-exportador, buscavam impor barreiras à 

industrialização e ao desenvolvimento econômico da periferia, as décadas de 50 e 

60 mostraram a importância das multinacionais na industrialização, particularmente 

no setor de bens de consumo duráveis, tal como observado por Cardoso e Faleto.  

O capital estrangeiro teve importante papel no desenvolvimento industrial que 

seria, na visão da esquerda da época (em particular dos teóricos do Partido 

Comunista Brasileiro, o PCB), uma tarefa doméstica, que deveria ser levada a cabo 

por uma aliança entre os trabalhadores e a burguesia industrial, numa perspectiva 

desenvolvimentista e nacionalista. De maneira análoga,  na década de 70, o setor 

privado doméstico e o setor público não dispunham de recursos suficientes para 

financiar os projetos do II PND, de modo que a  “marcha forçada” da economia 

brasileira (Castro, 1985)  foi levada a cabo com o recurso à poupança externa. Isso 

só foi possível pela ampla liquidez internacional do início da década de 70, cujas 

fontes foram os déficits fiscal e comercial dos EUA e a reciclagem dos petrodólares, 

associada ao fato de que os países centrais já passavam por queda nas taxas de 

crescimento, de modo que  as oportunidades internas de investimento haviam se 

reduzido.   

Assim, apesar da existência de uma dinâmica interna após a década de 30, é 

forçoso reconhecer que os movimentos da economia mundial, fortemente 

influenciados pela dinâmica dos países centrais, são fundamentais para 

compreender a evolução no tempo das economias periféricas, tanto no que diz 

respeito à difusão do progresso tecnológico, que é gerado no centro, como no que 

tange à disponibilidade do financiamento externo, ligada esta última às flutuações 

das economias centrais, ao sistema monetário internacional e às estratégias das 

multinacionais.   

A crise da dívida nos anos 80 e a reinserção internacional da economia 

brasileira nos anos 90, particularmente a sua inserção no mercado financeiro 

internacional, não podem ser compreendidos, a nosso ver, sem que se  analisem as 

transformações do capitalismo mundial nas últimas décadas, transformações essas 
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que se difundiram a partir do centro, não só no plano econômico (esferas financeira e 

produtiva), como também nas formas do Estado e no plano das idéias. As relações 

de dependência mudaram, mas continuam muito presentes, talvez  até mais do que 

antes. É preciso, portanto, compreender as novas formas de vinculação das 

economias periféricas ao capitalismo mundial e daí o grande espaço ocupado nesta 

tese pelo estudo do capitalismo contemporâneo, apesar de seu objetivo ser a 

economia brasileira.  

Assim, buscamos nesta tese resgatar a literatura latino-americana a respeito do 

subdesenvolvimento e das relações centro-periferia, particularmente os trabalhos 

que se pautaram pela noção de dependência. O objetivo será compreender a 

especificidade das economias periféricas, particularmente as latino-americanas, no 

intuito de explicar porque, mesmo naquelas que se industrializaram, como o Brasil, 

não se logrou criar um padrão de desenvolvimento sustentado e autônomo. Ou seja, 

busca-se explicar por que, após o  final do modelo anterior,  não se logrou a 

construção de um novo modelo de desenvolvimento. Esta pergunta só pode ser 

respondida se olharmos para a própria natureza do capitalismo enquanto um sistema 

mundial e assimétrico, bem como para a maneira como se deu a inserção externa da 

economia brasileira durante as transformações do capitalismo mundial que 

ocorreram a partir da década de 70, quando se gesta um novo regime de 

acumulação mundial,2 sob a égide da dominância financeira.  

É interessante notar que, de certa forma, o pensamento crítico latino-americano 

em meados do século XX pode ser compreendido como uma transposição, para o 

plano das relações internacionais, da Teoria Crítica da sociedade. Refiro-me aqui à 

distinção feita por Max Horkheimer entre Teoria Tradicional e Teoria Crítica. Isto 

porque o pensamento latino-americano se constituiu não apenas buscando 

compreender um conjunto de relações dadas, não foi apenas a busca de conexões 

causais entre estados de coisas. As formulações teóricas desenvolvidas aqui, desde 

o pensamento cepalino até os estudos sobre dependência, numa postura própria da 

teoria crítica, buscavam fazer o diagnóstico do tempo presente para identificar no 
                                                 
2 “Regime de acumulação” é um termo teórico criado pela chamada escola francesa da regulação 

(Aglietta, Boyer, Lipietz etc). Na seção 2.4 do capítulo 2 deste trabalho apresentaremos brevemente 

este e outros conceitos dessa escola teórica.  
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funcionamento do capitalismo mundial os bloqueios e ao mesmo tempo as 

possibilidades de emancipação dos países periféricos, buscando transformar a 

realidade, ou seja, buscando superar o subdesenvolvimento e a heteronomia dessas 

sociedades.  

Claro que tal emancipação não era a mesma identificada pela teoria crítica. 

Esta tratava (ao menos no início) da emancipação enquanto libertação do homem 

com relação ao capital, quando o homem deveria tornar-se então o sujeito histórico, 

autônomo e autodeterminado. No caso do pensamento latino-americano, nem 

sempre a solução proposta pelos teóricos foi o fim do capitalismo (como é nítido no 

caso da CEPAL), mas o tema comum era a conquista da autonomia e da 

autodeterminação da Nação, rompendo com os laços de dominação que amarravam 

as economias latino-americanas aos países centrais, laços estes que insistiam em se 

perpetuar. Os clássicos de nossa historiografia, como Caio Prado Jr. na sua 

Formação do Brasil Contemporânea e Celso Furtado em Formação Econômica do 

Brasil, destacam exatamente esta noção de dependência e falta de autonomia que 

se perpetuou no século XX, mesmo após a independência política, o que estaria na 

raiz do subdesenvolvimento do País.   

Ainda que não se tenha logrado a emancipação de fato, ao menos no plano das 

idéias desenvolveu-se na América Latina um pensamento crítico e autônomo, que 

ficou esquecido, mas que deve ser retomado. Faremos aqui, portanto, uma retomada 

do pensamento crítico latino-americano, que ficou ofuscado nas últimas décadas 

pelo neoliberalismo.  

A interação entre teoria e política foi muito forte na América Latina, muito 

visível, por exemplo, pela relação entre o pensamento cepalino e a industrialização. 

Tal interação também será fundamental em nossa argumentação pelo fato de que na 

década de 90, quando se iniciam as reformas neoliberais no Brasil com a abertura 

econômica e as privatizações, tivemos no comando da nação um dos principais 

teóricos que integraram a tradição do pensamento crítico latino-americano: Fernando 

Henrique Cardoso.  

Seguiremos então a trilha do pensamento latino-americano, em particular a dos 

autores brasileiros e a versão “vitoriosa” (pois chegou ao poder) da teoria da 
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dependência, que defendeu a tese da possibilidade de um desenvolvimento 

econômico mesmo na situação de dependência, ou seja, um desenvolvimento 

dependente-associado. As questões centrais aqui serão duas. Em primeiro lugar, 

mostrar a coerência do governo de Cardoso com relação à sua obra, ou a coerência 

do presidente com relação ao sociólogo. Isto é essencial na medida em que as 

reformas neoliberais de seu governo levantaram forte polêmica pelo seu passado de 

intelectual de esquerda, levando à famosa polêmica em torno da frase que teria sido 

atribuída a Cardoso de “esqueçam o que escrevi”.  

Em segundo lugar, mostrada tal coerência, que na verdade reflete, como se 

verá, uma convergência entre a versão da dependência de Cardoso e a ascensão do 

neoliberalismo enquanto doutrina, trata-se de buscar o “ângulo cego” da teoria, visto 

que a reinserção externa da economia brasileira, no bojo das reformas neoliberais 

que foram aceleradas durante o governo de Cardoso, ampliaram a dependência sem 

trazer a tão esperada retomada do desenvolvimento. Nossa tese é que, para 

responder por que as reformas empreendidas por Cardoso não trouxeram o 

desenvolvimento, mas apenas ampliaram a dependência (em particular do mercado 

financeiro internacional), é preciso compreender as mudanças pelas quais passou o 

capitalismo mundial desde a década de 70, quando houve a instauração de um novo 

regime de acumulação, caracterizado pela dominância financeira. É preciso, 

portanto, investigar como se deu a inserção internacional do Brasil nesta nova fase 

do capitalismo, quais são os limites que ela criou ao desenvolvimento e à autonomia.    

 

 

*   *   * 

 

Para dar conta dessas tarefas,  esta tese está dividida em 4 capítulos, além 

desta introdução. O primeiro trata da abordagem metodológica seguida na tese, que 

é a leitura dialética de Marx e do seu método da economia política.  

O segundo capítulo apresenta as bases teóricas contidas em O Capital que 

auxiliam na compreensão da idéia de que vivemos hoje uma autonomização da 
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esfera financeira, noção que surgiu com a escola regulacionista, cujas bases estão 

no pensamento de Marx. Defende-se que no próprio desenvolvimento categorial do 

valor, do dinheiro e do capital em Marx (que é um desenvolvimento lógico-dialético), 

mas principalmente com a forma capital (com o capital portador de juros e o capital 

fictício), está presente a possibilidade lógica de tal autonomização, ainda que ela 

apareça aqui como ilusória e temporária. Descrevem-se ainda as transformações 

recentes no capitalismo, em particular o desenvolvimento do dinheiro mundial numa 

moeda puramente fiduciária e o processo de mundialização financeira, caracterizado 

pela inédita importância assumida pela forma capital portador de juros e pela enorme 

expansão do capital fictício em nível mundial. Defendemos as idéias de autores que 

vêem nestas transformações a origem de um novo regime de acumulação do 

capitalismo, caracterizado pela dominância financeira da valorização: a possibilidade 

lógica da autonomização da esfera financeira, presente em Marx, ganhou efetividade 

histórica, quando o capital portador de juros apoiou-se em sólidas bases 

institucionais que lhe deram uma autonomia que, ao contrário da que Marx descreve 

e que ocorre em ocasiões pontuais e apenas temporariamente (que geralmente 

precedem as crises ou o fim de uma fase de expansão da reprodução real), 

possibilitaram ao capital portador de juros ocupar o centro das relações sociais e 

imprimir sua lógica à própria esfera produtiva de forma estável e duradoura.  

No terceiro capítulo, defendemos a tese da dominância financeira contra duas 

interpretações do marxismo contemporâneo que consideramos ser as mais 

importantes, e que divergem da interpretação de que há uma mudança no regime de 

acumulação ou de que estamos diante de uma nova fase do capitalismo. Apontamos 

as insuficiências e incoerências destas teses. A primeira é a abordagem das ondas 

longas, que vê a expansão financeira atual apenas como característica comum da 

fase descendente de um ciclo ou onda longa do capitalismo. A segunda é a tese de 

que estaria havendo uma mudança no próprio modo de produção, o que desloca a 

discussão sobre o capitalismo contemporâneo da esfera financeira para as 

transformações na esfera produtiva: a substância do valor teria deixado de ser o 

tempo de trabalho, e o próprio capital produtivo, com o conhecimento se tornando 

uma mercadoria, teria assumido uma forma rentista nos setores mais dinâmicos 

(recebimento de rendas de propriedade intelectual, patentes, direitos autorais etc.),  
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que  produziria essa  aparência de dominância da esfera financeira dentro do velho 

modo de produção, quando se trata na realidade, segundo esta interpretação, da 

consolidação de um novo modo. Criticamos esta tese a partir da crítica à noção de 

que o tempo de trabalho estaria deixando de ser a substância do valor, mostrando a 

coerência da teoria do valor de Marx para explicar as transformações na esfera 

produtiva que ocorreram nas últimas décadas, e defendendo que as principais 

transformações que regulam a dinâmica do capitalismo contemporâneo estão na 

esfera financeira.    

O capítulo 4 conduz a discussão anterior sobre o capitalismo mundial para o 

plano das relações entre os países centrais e periféricos, com o foco na economia 

brasileira. É apresentada uma revisão da literatura sobre as relações entre o centro e 

a periferia, o subdesenvolvimento e a dependência, discussão esta que esteve 

presente em todo o século XX, em particular no pensamento latino-americano.  Além 

disso, busca-se relacionar a temática da dependência  com a temática da 

dominância financeira. Defende-se que a inserção internacional de várias economias 

periféricas como “mercados emergentes” na década de 90, entre elas o Brasil, 

mudou os vínculos destas economias aos países centrais, configurando um novo 

caráter da dependência. Assim, desenvolvemos uma reinterpretação da evolução da 

economia brasileira no final do século XX, dando especial atenção à forma como se 

deu a inserção externa do Brasil na década de 90, no bojo da dominância financeira 

da valorização, e apresentando suas conseqüências perversas do ponto de vista do 

desenvolvimento econômico.  

Finalmente, o último capítulo apresenta as conclusões.  
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CAP. 1 – QUESTÕES METODOLÓGICAS: A DIALÉTICA MARXISTA3 

 

Introdução 

 

Este capítulo inicial tem como objetivo fazer os esclarecimentos necessários a 

respeito da abordagem metodológica seguida na tese. Como nossa argumentação 

se desenvolverá no bojo do campo denominado Economia Política, dentro da 

perspectiva marxista, e como existem muitas leituras e diferentes abordagens que se 

colocam sob o extenso guarda-chuva do marxismo, convém esclarecer a visão do 

método e a leitura de Marx que norteia este trabalho. Acompanhamos os esforços de 

outros autores que buscam livrar o marxismo das interpretações vulgares, 

resgatando a leitura dialética, que busca se contrapor à leitura positivista que marcou 

o marxismo “oficial” das cartilhas dos partidos comunistas, bem como à leitura 

estruturalista de Althusser e outros4, e também à mais recente investida do marxismo 

analítico, que busca introduzir o individualismo metodológico e a “escolha racional”5 

para aproximar o marxismo dos cânones “científicos”, tal como definidos nos marcos 

da “ciência positiva”.  

Apesar de muitos autores defenderem a leitura dialética de Marx6, a reflexão a 

respeito da dialética enquanto lógica e concepção das significações – e inclusive a 

                                                 
3 Este capítulo é uma versão modificada do capítulo 4 de minha dissertação de mestrado (Teixeira, 

2006). Naquela dissertação, defendemos a dialética como um discurso da contradição com o qual o 

discurso científico pode superar a dicotomia colocada pelo positivismo e pelo historicismo nas ciências 

humanas.  Nesta tese, retomamos o discurso dialético para aplicá-lo à interpretação de Marx (cap. 2), 

e para defender a tese da dominância financeira e criticar a idéia de que houve uma mudança na 

substância do valor (cap. 4). Para tanto, utilizamos a distinção, que será apresentada neste capítulo, 

entre pressuposição e posição, a partir da apresentação de Fausto (1988, cap. 2) sobre a concepção 

dialética das significações.   
4 Ver Althusser (1979).   
5 Ver Przeworski (1996).   
6 O combate ao “marxismo oficial” vem de longa data: Lukács, os frankfurtianos, Sartre, Gramsci e 

outros, desde as primeiras décadas do século XX, combatiam as interpretações mecanicistas e 

esquemas abstratos do marxismo vulgar. No pensamento latino-americano, há vários exemplos de 
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distinção, paradoxalmente muito famosa e ao mesmo tempo pouco conhecida em 

sua forma rigorosa, entre as dialéticas de Hegel e Marx - entretanto, só 

recentemente ganhou bases mais sólidas, nos trabalhos do filósofo brasileiro Ruy 

Fausto. Boa parte dos textos em que desenvolve seu projeto de apresentar a 

dialética enquanto lógica e a leitura dialética da obra marxiana encontra-se nos seus 

três tomos de Marx: lógica e política, cujo subtítulo é Investigações para uma 

reconstrução do sentido da dialética.  

Coloca o autor, na introdução do Tomo I da obra supra citada, que o marxismo 

envelheceu mas, ao mesmo tempo, ele é desconhecido. E ele é desconhecido 

porque a dialética é desconhecida, pois se perdeu em meio às dialéticas vulgares ou 

às leituras que buscaram expurgar a dialética e a herança hegeliana de Marx, como 

a leitura estruturalista e o marxismo analítico.  

Faremos aqui uma exposição da concepção dialética das significações, tal 

como apresentada por Ruy Fausto no seu texto Pressuposição e posição: dialética e 

significações obscuras (Fausto, 1988, cap. 2). O objetivo é mostrar a diferença entre 

a maneira dialética e a da concepção usual de ciência (centrada na lógica formal) de 

se trabalhar com as significações, além de mostrar também as diferenças entre as 

dialéticas de Hegel e Marx, ambas as tarefas realizadas por Fausto.  

Como coloca Fausto, não se deve retirar a obscuridade (contradição) do 

discurso (que é o que procura fazer a ciência convencional) sob a pena de distorcer 

seu significado, mas deve-se procurar trabalhar tanto o seu “núcleo de significações 

claras” (a posição) quanto o “halo de significações obscuras” (a pressuposição). 

Segundo o autor, a obscuridade do discurso está no campo das pressuposições, que 

é o campo da contradição, e é nele que o discurso dialético deve atuar, pois não é o 

dizer claro da ciência, mas sim o dizer obscuro da dialética que pode esclarecê-lo.  

Para trabalhar dialeticamente com as noções de posição e pressuposição é 

preciso romper com o pensamento de Kant, de que a posição (o ser, a existência) 

caberia apenas ao objeto e a pressuposição (as determinações, o conceito, bem 

como as contradições) apenas ao sujeito. Deve-se fazê-lo, no entanto, sem cair na 
                                                                                                                                                    
autores que desde cedo já desenvolveram críticas àquela visão estreita do marxismo, como 

Mariátegui, Caio Prado Jr., Sérgio Bagu e outros.    
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versão clássica da prova ontológica. A prova ontológica foi objeto da crítica de Kant, 

que não aceitava a passagem do pensar ao ser (presente em Descartes, Leibniz e 

outros filósofos clássicos). Kant distanciou desta forma o pensamento, a consciência 

(o sujeito) da realidade concreta (o objeto): a consciência não seria capaz de 

conhecer objetivamente a realidade, de se apropriar dela, mas apenas de 

representá-la em conceitos, de forma meramente subjetiva, independentemente da 

textura do real concreto, conhecendo-se dela, portanto, apenas o fenômeno (a coisa 

tal como se apresenta para nossa consciência).  A dialética de Hegel veio resgatar a 

prova ontológica, mas não da forma como era colocada pelos clássicos. E Fausto vai 

mostrar - a despeito das opiniões contrárias que acham que não se pode fazer uma 

leitura de Marx a partir de Hegel, como a leitura althusseriana  - que é com Hegel (e 

com a dialética) que Marx vai acompanhar este resgate, mas também perceber os 

limites da dialética hegeliana, o que o levará ao rompimento com este autor.  

Procuraremos mostrar aqui, com base em Fausto: 1) a inadequação da ciência 

baseada na lógica formal e a adequação da dialética para trabalhar com os objetos 

obscuros (objetos pressupostos e, portanto, contraditórios), o que lhe conferiria a 

capacidade de dizer um mundo mais amplo que aquele que pode ser dito pelo dizer 

claro da ciência, particularmente no dizer os objetos sociais, que são nossa 

preocupação; 2) a tentativa de resgate, pela dialética hegeliana, da prova ontológica; 

3) a relação entre as dialéticas de Hegel e de Marx, buscando a legitimidade, obtida 

pelo último, para a noção de que as contradições existem na realidade concreta 

(contradições postas) e não apenas na articulação das categorias pela consciência, 

como advogava Kant (e como postula a ciência convencional). Busca-se responder 

aqui como é possível a existência de pressuposições objetivas, ou seja, objetos 

pressupostos, contraditórios. Mostrando que tais objetos existem, admitimos a 

possibilidade (e a necessidade) de se investir a dialética nestes campos obscuros do 

conhecimento, nos quais a clareza do discurso da concepção usual de ciência não 

consegue iluminar (apenas obscurece ainda mais).  

 

1.1 - Dialética e obscuridade - Ser e não ser, eis a questão 
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Como coloca Fausto (1988), a principal característica que distingue a dialética 

dos discursos fundados na lógica formal é a sua concepção das significações:  

enquanto estes últimos consideram que no campo das significações existem apenas 

regiões claras ou que possam ser “clareadas”, ou seja, “esclarecidas”, para a 

dialética este campo, além de um “núcleo claro”  contém um “halo escuro”, no qual a 

clareza é obscurecimento.  

Para Fausto, a região clara do campo das significações corresponde à posição, 

enquanto que o halo escuro é o campo das pressuposições, que é o campo das 

significações que ao mesmo tempo são ditas e não ditas. É a este último que as 

concepções não dialéticas são cegas, pois este é o campo da contradição. Nele a 

lógica formal não consegue adentrar, pois a forma de seu discurso, baseado na 

visão do mundo “perfeito” (não contraditório), não se encaixa neste mundo 

contraditório, não se adequa a ele.  

Vamos ver por que o campo das pressuposições é obscuro (contraditório). Esta 

idéia parte de Hegel. Há basicamente duas maneiras de se pensar a pressuposição 

na dialética. Na primeira, temos o pressuposto como o possível. Mas, considerado 

como o apenas possível, o pressuposto não pode ser (ter existência efetiva). Isto 

porque, sendo ele apenas possível, “essa efetividade que constitui a possibilidade de 

uma coisa não é em conseqüência a sua possibilidade própria, mas o ser-em-si de 

um efetivo outro.” (Fausto, p.162).  

Assim, Hegel pensa a possibilidade não de forma positiva – aquilo que pode vir 

a ser – mas de forma negativa – aquilo que de fato não é. A possibilidade remete à 

não-efetividade. Assim, “não é porque o ser possível (ou então contingente) é, que o 

ser existente (ou então necessário) é. Pelo contrário é porque o ser possível ou 

contingente não é, que o ser existente ou necessário é.” (Hegel, apud  Fausto, 

p.163). A existência (o ser) implica então um movimento, a negação da possibilidade, 

ou seja, como a possibilidade é em si uma negação, a existência implica então a 

negação da negação. O pressuposto considerado como possível é, portanto, o ainda 
não posto, que nos remete à história do Conceito, ou mais precisamente à sua pré-

história. O que ocorre neste caso é que o Conceito já tem todas as suas 
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determinações, mas falta uma: a determinação posição, que é a existência efetiva 

do Conceito.  

Mas o pressuposto pode ser também posição negada, “o posto como negativo, 

ou seja, o posto como não posto, ou ainda, o posto como pressuposto.” (Paulani, 

1992, p.103). No primeiro caso - o pressuposto como possível -  ele não pode ser, 

pois ele não está posto. Na primeira situação ele se nega pela não posição, na 

segunda, pela posição negada. Aqui a determinação posição está presente, mas 

ela é “negada”, “suprimida”, a posição torna-se pressuposta. Mas tal negação, como 

aponta Fausto, não é uma negação vulgar: trata-se da Aufhebung hegeliana, uma 

negação que também tem o sentido de “conservar” e “superar”: a significação posta 

é negada, mas ela se conserva como pressuposição. Sendo posição pressuposta, 

como pressuposto o Conceito não pode ser, mas se apesar disto está posto, nega o 

seu próprio enunciado, nega sua posição, ou seja, nega a si mesmo. 

Nas duas situações, o pressuposto é então contraditório, ele é e não é. O 

campo das pressuposições é um espaço de contradição: “no universo das 

pressuposições, as significações estão e ao mesmo tempo não estão presentes” 

(Fausto, p. 156, nota 14). Vejamos então porque ele não pode ser dito pelo “dizer 

claro da ciência”, aquele cuja razão baseia-se na lógica formal. Tal concepção da 

ciência busca sempre dizer o que é, ou seja, ela sempre procura clarificar: “(...) a 

ciência convencional, por seu caráter analítico, esforça-se por saber e dizer o que é; 

ela precisa e constitui-se de fundamentos, de definições, e definições são 

proposições sobre o que é (...)” (Paulani, 1992, p.103).  

Apenas a região clara das significações, portanto, é onde a ciência 

convencional se propõe a (e apenas onde consegue) adentrar; as portas da região 

obscura (as pressuposições) lhe estão fechadas, pois esta não pode (nem deve) ser 

clareada. A ciência convencional pode então dizer o que é e mesmo o que não é, 

mas ela não pode dizer o que ao mesmo tempo é e não é. A sua maneira de 

trabalhar, clarificando (“esclarecendo”), cria um dizer que não é capaz de se 

apropriar, portanto, das significações pressupostas, pois “(...)[neste campo] o 

máximo de clareza é na realidade obscurecimento” (Fausto, p.150).  
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Por que a clareza neste campo é obscurecimento? Como mostra Fausto, este 

espaço obscuro, ao contrário do que atestam as concepções não dialéticas, não 

representa os limites do entendimento, no sentido de “intenções não preenchidas”, 

ou do que ainda não foi esclarecido - ele não pode (nem deve) ser clarificado: “Longe 

de representar o limite, em sentido negativo, das significações, as zonas de sombra 

lhes são essenciais. Sem elas, o discurso não significa mais o que significa” (Fausto, 

p. 150). As zonas de sombra não podem ser vistas como ainda não clarificadas ou 

ainda não preenchidas – a não ser que o preenchimento seja pensado não como 

processo subjetivo, mas processo objetivo, de posição do Conceito, como veremos. 

A concepção usual de preenchimento, neste campo, é, portanto,  não 

preenchimento.  

E se não se pode ver na obscuridade com o discurso claro, é porque para a 

dialética a obscuridade não está apenas no pensamento, ela é real, e por isto só 

pode ser capturada pelo dizer (Conceito) se este for ao mesmo tempo um não dizer: 

“a obscuridade é capturada pelo conceito como determinação do conceito” (Fausto, 

p.150, grifos do autor). E o dizer capaz de realizar esta tarefa é o discurso dialético. 

A clareza da lógica formal é então obscurecimento, pois, para a dialética, o discurso 

claro é aquele “cujos fundamentos primeiros são de algum modo obscuros (isto é, 

afetados de negação) (...)” (idem), pois estes fundamentos levam em consideração a 

existência de contradições (negações) que não podem nem devem ser ignoradas ou 

retiradas do discurso: eles procuram refletir nos conceitos a obscuridade do 
próprio objeto.  

Assim, para a dialética as contradições são reais, não são meros limites do 

sujeito pensante, mas pertencem ao domínio do próprio objeto, e por isso qualquer 

fundação que não contenha em si a sua própria negação, a consciência dos seus 

limites, não estará adequada ao objeto, pois não estará respeitando a obscuridade 

deste, venha ela da sua não posição (e aí deve-se respeitar o devir, o tempo, e por 

isto a necessidade do olhar histórico) ou de sua posição negada (e aí deve-se ser 

capaz de notar as contradições reais).    

A adequação da dialética para os objetos obscuros é então justificada pelo fato 

de que apenas um dizer obscuro pode se aplicar a um objeto como tal: “Visada 
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‘obscura’ do objeto obscuro quer dizer visada clara do objeto obscuro, adequação do 

objeto obscuro pensado à coisa obscura real” (Fausto, p.156), o que também pode 

ser dito da seguinte forma: “(...) clareza significa respeito à obscuridade [do objeto]” 

(Paulani, 1992, p.4).  

A questão da adequação da dialética não acaba aqui. Apesar de ela ter sido 

apresentada como adequada aos objetos obscuros, deve-se responder o que 

confere legitimidade para pensar a existência de tais objetos, a existência de 

pressuposições objetivas. Em outras palavras, teremos que  apresentar as razões 

pelas quais  é legítimo se falar em contradições reais, o que vai de encontro à 

concepção usual de ciência, baseada na lógica formal,  de que elas existem apenas 

na consciência, no movimento das categorias que ela produz. Para isto, é preciso 

investigar como Hegel rompeu com o mundo kantiano onde só existem posição 

objetiva e pressuposição subjetiva, o que traduz o anteriormente exposto, que há um 

abismo entre sujeito e objeto e que só há contradição no ato de pensar, nunca no 

objeto enquanto tal. 

 

1.2 - A tentativa de resgate da prova ontológica em Hegel 

 

A ciência tal como a conhecemos herdou de Kant a sua concepção das 

significações. O fato de que para este autor as zonas escuras do conhecimento são 

os limites do entendimento derivam da recusa deste autor às várias formas da prova 

ontológica. Esta é, como se sabe, a expressão que designa as várias tentativas dos 

filósofos durante a Idade Média de “provar” a existência de Deus. Para isto, 

entretanto, eles partiam de um conceito previamente aceito do que era Deus. Assim, 

a transgressão do pensar ao ser era caracterizada por esta circularidade.   

A crítica à forma clássica da prova ontológica por Kant fundamenta-se na idéia 

de que não é possível passar do pensar ao ser, que não se pode deduzir o ser a 

partir do seu próprio conceito. O autor faz uma distinção entre a coisa-em-si, 

enquanto ser-para-si, e a coisa enquanto fenômeno ou ser-para-nós. Sendo apenas 

da última forma que o sujeito pode perceber a coisa, através da experiência sensível, 

e por isto apenas de uma maneira puramente subjetiva, Kant acabou por afastar o 
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sujeito do objeto, atacando os abusos do poder especulativo da razão realizados por 

Mendelssohn, Descartes, Leibniz e outros (a prova ontológica em suas várias 

formas), que acreditavam ser a razão capaz de determinar objetos, no sentido 

ontológico, ou seja, de conferir posição a estes objetos (Kant: 1974 (b) e 1979), 

assegurando a existência de Deus pela razão (por argumentos ‘lógicos’).   

A posição (o ser ) só caberia, para Kant, ao objeto, a consciência não seria 

capaz de chegar a ele: estão estabelecidos aqui os limites da razão, não há posição 

subjetiva. Segue-se também que a pressuposição só cabe ao sujeito: as 

contradições ou as antinomias da razão só existem no plano do sujeito. Não 

existiriam, desta forma, objetos pressupostos (cujas determinações existem, mas 

falta a determinação posição), além do que a consciência não seria capaz de pôr 
determinações, em sentido forte, ou seja, captar as determinações reais do objeto. 

Os conceitos para Kant seriam uma mera representação subjetiva.7 O sujeito 

transcendental de Kant (que está além do sujeito empírico, da experiência sensível), 

do campo supra-sensível, condenou então a razão, que ao mesmo tempo é ré e 

juíza no seu próprio tribunal (a crítica da razão pura), ao plano subjetivo, da 

representação dos fenômenos, não podendo jamais chegar aos objetos (à coisa em 

si). O resultado a que se chega é então a separação entre o pensar e o ser, entre o 

sujeito e o objeto: o ato de pensar o objeto é independente do ser-em-si deste 

próprio objeto. Nas palavras de Paulani (1992):  

 

“Na concepção usual o conceito é o conjunto das determinações - percebidas 

pelo sujeito - que constituem o objeto; sua existência enquanto tal não é 

                                                 
7 A rigor, o conceito kantiano é representação de uma representação. Isto porque, para ele, todo 

nosso contato com o mundo objetivo é mediado pelos sentidos (exceto o espaço e o tempo, que são 

imediatos), de forma que a maneira como o mundo é percebido pelo sujeito pensante já é 

predeterminado pelas estruturas a priori do entendimento humano. Assim, a matéria usada na 

confecção dos conceitos já é uma representação do sujeito, porque mediada pelos sentidos. Ao 

construir o conceito, o sujeito do conhecimento faz uma representação subjetiva (a abstração e a 

criação de categorias no pensamento) a partir de outra representação subjetiva (a apreensão do 

mundo pelos sentidos).   
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determinação (eu não acrescento nada ao conceito do objeto se digo que ele é). A 

posição, pois, só cabe ao universo objetivo.” (p. 105).  

 

Da mesma forma, prossegue Paulani, para esta concepção a pressuposição só 

cabe ao universo subjetivo: 

  

“(...) não cabe, no mundo objetivo, uma existência pressuposta, onde as 

determinações existem, mas a coisa mesma não”, sendo que a pressuposição é o 

“conjunto de determinações entre as quais não se inclui a existência.” (p. 105).  

 

Vejamos, acompanhando Fausto (1988), como Hegel reaproxima sujeito e 

objeto. Apesar de chamarmos o rompimento com esta visão kantiana do mundo de 

“resgate da prova ontológica”, cumpre esclarecer – a ressalva é de Fausto - que este 

resgate não se dá nos moldes clássicos. Assim, para Hegel (como para Kant), o ser 

não pode ser deduzido do conceito por análise, que foi o que fizeram Descartes e os 

demais clássicos. A identidade entre o pensar e o ser em Hegel existe, mas ela exige 

uma passagem, um movimento, uma síntese. Porém esta síntese é negativa, ela 

implica um movimento dialético, de negação da possibilidade (o não ser). Como 

vimos anteriormente, o ser existente (ou necessário) é, não porque se pode afirmar 

sua possibilidade, mas pela negação dela. É por isto, dirá Fausto, que Hegel rejeita a 

idéia de Leibniz, que exige uma prova prévia da possibilidade (não contradição) da 

idéia de Deus.  

A reaproximação entre sujeito e objeto é notada pela diferença entre as noções 

de conceito para Kant e para Hegel. Enquanto que para Kant o conceito é apenas 

algo subjetivo, para Hegel – escreve Fausto - “enquanto o conceito não for posto, ele 

permanece como uma determinação subjetiva e, aquém disso, apenas o nome do 

objeto” (p. 161). A consciência para Hegel é então capaz de posição. Enquanto não 

está posto, ele é apenas possibilidade, mera contingência. Mas como se dá esta 

negação da possibilidade? Como se realiza esta passagem da possibilidade à 

efetividade ou, perguntando de outra forma, como se dá a transgressão da posição 
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pensada à posição objetiva? É o que veremos a seguir, pois é aqui que entra a 

questão da adequação do discurso e onde será necessário estabelecer a diferença 

entre as dialéticas de Hegel e Marx. 

Por enquanto, o que temos com este resgate de Hegel é a aceitação de que 

podemos “pensar tanto a textura do sujeito como a do objeto sob a forma do 

conceito, isto é, como conjunto de determinações (o que, se se supuser que estas 

determinações podem ser separadas da posição, só deveria convir ao sujeito)” 

(Fausto, p.157). Recusar a separação de Kant implica também que “o conceito é 

entendido aqui como universal concreto, isto é, como conjunto de determinações que 

tanto no objeto como no sujeito podem ser postas” (idem). Em outras palavras, esta 

recusa permite dizer que o sujeito é capaz de pôr  determinações (ele capta as 

determinações do real e por isto o conceito não é mera subjetividade), que é a 

posição subjetiva (determinação posição), assim como permite dizer a existência 

de objetos pressupostos ou pressuposições objetivas (objetos cujas 

determinações existem, mas eles mesmos não, ou seja, suas determinações 

existem, mas não a determinação posição). Temos então que para a dialética (tanto 

a de Marx como a de Hegel) a posição também é uma determinação do conceito, ao 

passo que para Kant não. 

É neste sentido - coloca Fausto - que são injustificadas as críticas ao resgate da 

prova ontológica por Hegel baseadas na idéia de que se trata de puro idealismo, ou 

seja, que não se teria rompido com o distanciamento kantiano entre sujeito e objeto 

pois aqui se teria abolido o objeto. Fausto procura mostrar, como resultado deste 

rompimento com Kant realizado por Hegel e no qual o acompanha Marx, que tanto a 

dialética de Hegel é, até certo ponto, objetiva, quanto a de Marx reserva espaço para 

o idealismo: temos tanto o idealismo objetivo - “os objetos do mundo têm a textura 

dos conceitos”, o que significa que é a generalidade no real concreto que permite a 

generalidade no pensamento - quanto o idealismo subjetivo - “o pensamento põe 

determinações”. Daqui se conclui que a relação entre as duas dialéticas é muito mais 

sutil, não é meramente uma inversão, como é comum ouvir, na direção de uma 

comparação mecanicista de que a dialética de Marx pode ser obtida colocando a de 

Hegel “de cabeça para baixo”.  
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1.3 - A adequação do discurso dialético: legitimidade para dizer os objetos 

obscuros 

 

Fausto observa que apesar de a questão da adequação estar presente em 

Hegel, ele não a resolve, por isto não reabilita o entendimento. Isto ocorre devido à 

dupla transgressão realizada por este autor: a primeira, que conduz à posição 
subjetiva ou posição pensada (assim como conduz também à existência de 

pressuposições objetivas) que é o rompimento com o mundo kantiano, que vimos 

anteriormente; e a segunda, que é a passagem da posição pensada à posição 
objetiva, constituindo este segundo movimento a prova ontológica ela mesma. A 

primeira transgressão também foi realizada por Marx, e é até aí que ele caminha na 

dialética de Hegel. Mas é a partir da posição pensada que surge o problema da 

adequação: será esta posição pensada adequada ao objeto posto?  

Como escreve Fausto, o problema da adequação surge quando há divórcio 

entre o objeto e o sujeito: “(...) exterioridade do objeto em relação ao pensamento do 

objeto.” (p. 169/170). O autor procura esclarecer que o problema da adequação 

também existe em Hegel, apesar das críticas de que o seu idealismo aboliria este 

problema,  já que o sujeito teria absorvido o objeto, não havendo assim o referido 

divórcio. Porém, a adequação em Hegel se dá justamente com esta transgressão da 

posição pensada à posição objetiva, ou seja, se a partir da posição pensada se 

constrói a posição objetiva, se a posição pensada se confunde com a posição 

objetiva, então o discurso (o pensado pelo sujeito) é adequado ao objeto, pois é o 

próprio objeto. Mas aqui aparecem os problemas com esta adequação, que resultam 

da redução do objeto. “Esse objeto ao qual se adequa a idéia é um objeto puro ou 

‘reduzido’”, “[a] idéia se liberta progressivamente de toda necessidade enquanto 

necessidade.”(Fausto, p.170). O objeto cria autonomia no pensamento para se tornar 

uma “idéia absoluta”, se confundindo com a própria idéia, distanciando-se da 

materialidade. A adequação perde assim a legitimidade, e a prova ontológica não 

pode ser considerada, a rigor, como “prova”.  
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Como vimos, Marx também realiza junto com Hegel a primeira transgressão, 

que implica a reaproximação do sujeito e do objeto permitindo, ao contrário do 

pensamento kantiano, conduzir à posição pensada. No entanto, coloca Fausto, a 

segunda transgressão não é aceita pela dialética marxiana. Da posição pensada não 

se pode passar livremente para a posição objetiva. Se para a dialética, tanto a de 

Marx quanto a de Hegel, a posição é determinação, para Marx, no entanto, ao 

contrário de Hegel, a posição objetiva não está contida na determinação posição, na 

medida em que esta última é (apesar de influenciada e inspirada pela totalidade 

concreta, o objeto) apenas produto do cérebro, do sujeito (que é limitado pelo próprio 

objeto).8 

Fausto coloca que Marx entende a posição objetiva de uma outra maneira, com 

um argumento que lembra a prova cartesiana pela causa da idéia de Deus. Ele cita 

numa nota de rodapé o trecho em que Descartes coloca esta prova: “Ora, é uma 

coisa manifesta pela luz natural, que deve haver pelo menos tanta realidade na 

causa eficiente e total quanto no seu efeito; pois de onde é que o efeito pode tirar a 

sua realidade se não da sua causa? E como esta causa lhe poderia comunicar se 

não tivesse [realidade] nela mesma?” (Fausto, nota n. 35, p.167) 

O que Descartes quer dizer, em outras palavras, é que se se pode pensar em 

Deus, criar um conceito de Deus (efeito) então é necessário que ele exista 

efetivamente (causa), que as determinações que constituem este conceito estejam 

postas na realidade. A percepção destas determinações “reais” pelo sujeito é que 

torna possível a construção do conceito “Deus”. 

De forma semelhante, Fausto procura resumir o argumento de Marx, quando 

este fala de Aristóteles a respeito do valor no primeiro capítulo de “O Capital”:  

“Aristóteles não chega à idéia de valor (isto é, ele chega às determinações, 

em sentido estrito, do valor, mas não à posição) porque na sociedade antiga não 

                                                 
8 “O todo, tal como aparece no cérebro, como um todo de pensamentos, é um produto do cérebro 

pensante que se apropria do mundo do único modo que lhe é possível, modo que difere do modo 

artístico, religioso e prático-mental de se apropriar dele. O sujeito real permanece subsistindo, agora 

como antes, em sua autonomia fora do cérebro, isto é, na medida em que o cérebro não se comporta 

senão especulativamente, teoricamente.” (Marx: 1978, p.117) 
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havia objetivamente valor, isto é, posição objetiva do valor, mesmo se as 

determinações estavam objetivamente lá [o valor era um objeto pressuposto - 

RT].” (Fausto, p. 166).  

E continuando, acrescenta:  

“A noção de produção de uma idéia (a idéia de Deus) por Deus é assim 

traduzida na noção de um campo de objetividades sociais, que é ao mesmo tempo 

um campo de possibilidades de pensar o social. A idéia do valor só pode ser 

produzida (posta) se a consciência pertencer a esse campo em que se encontra o 

objeto valor: é necessário que haja pelo menos tanta realidade nesse campo 

como há na idéia dela.”9 (p. 167).  

Dito de outra forma, se existe determinação na posição pensada é necessário 

(mas não suficiente, como Fausto faz questão de destacar) que exista tanta ou mais 

determinação no objeto.  

As categorias não são mera idealidade, elas são concretas, a abstração não se 

dá apenas no pensamento, mas é real. A posição pensada é então realmente 

posição (do objeto), e neste sentido temos uma prova ontológica, mas ao contrário: 

não se vai do pensar ao ser, mas do ser ao pensar, e por isto a dialética de Marx é 

uma dialética materialista. É o movimento objetivo que faz primeiro com que o 

objeto passe da pressuposição à posição, ou seja, a abstração que possibilita a 

confecção do conceito é uma abstração objetiva, uma abstração real. Enquanto tal, 

ela é uma contradição: temos tanto o momento privilegiado pelo positivismo, que é o 

momento da abstração ou da generalidade, quanto o momento privilegiado pelo 

historicismo, pois se trata de uma generalidade posta, e se a generalidade é posta 

                                                 
9 Cumpre ressaltar também aqui - a observação é de Fausto - que Marx não está fazendo uma 

sociologia do conhecimento, no sentido de tratar a obra de Aristóteles como determinada pelos 

interesses subjetivos deste autor, seja da sua religião ou classe social. A limitação colocada pelo 

campo social se dá no próprio objeto: “O argumento de Marx nada tem a ver assim com uma 

sociologia do conhecimento enquanto sociologia da subjetividade, isto é, enquanto análise das bases 

objetivas dos interesses de Aristóteles. Não vamos aqui dos interesses objetivos aos interesses de 

Aristóteles, mas dos objetos-objetivos da sociedade grega aos objetos-subjetivos de Aristóteles. Não 

é no nível da noese que se dá a limitação do campo de possibilidades, mas no nível do noema". 

(Fausto: 1987, p.167) . 
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quer dizer que ela pertence a um determinado momento histórico. Temos então não 

apenas um universal abstrato, como em Kant, mas um universal concreto.   

Esta visão não representa apenas uma ponte entre o pensar e o ser, mas 

também acrescenta ao ser (o mundo objetivo) uma qualidade que não existia em 

Kant, que é a contradição, e por isto permite a contradição também no discurso, o 

que para Kant era inadmissível, um defeito do pensamento. Para a dialética 

marxiana, então, o sujeito põe determinações, desde que elas já existam no 
objeto10.  

Assim, temos em Marx, como em Hegel, uma primeira transgressão que é um 

argumento ontológico subjetivo (que vimos, no entanto, não se dar nos moldes 

clássicos), que admite a existência da posição pensada e da pressuposição objetiva. 

Mas para chegar à posição objetiva Hegel opera um segundo argumento também 

subjetivo que acaba por reduzir o objeto e deixar inacabada a questão da 

adequação. Marx por sua vez rejeita esta segunda transgressão e opera um 

segundo argumento ontológico, porém este objetivo, resgatando a adequação do 

discurso dialético, mas agora do lado do objeto, da realidade material. Ele funda 

então a dialética materialista (o objeto regula – melhor dizer limita -  a idéia). 

Assim, mais do que dizer que “os objetos do mundo ‘têm a textura dos conceitos’”, 

que se deriva do rompimento de Hegel com Kant, em Marx podemos dizer que os 

conceitos é que têm a textura dos objetos do mundo.  

Com isto, podemos dizer que a passagem da posição pensada à posição 

objetiva em Marx também existe, mas esta passagem é percebida pela consciência 

na ordem inversa do que acontece na realidade. A passagem ocorre não como em 

Hegel, que acabou não se distanciando muito do mesmo movimento que criticou 

(assim como Kant) nos clássicos, obtendo a posição objetiva através das 

determinações  (por maiores que sejam as diferenças entre as noções de conceito 

para Hegel e para os clássicos). Para Marx, a negação da possibilidade, ou seja, a 

passagem à existência ocorre na prática, ela é um processo, uma síntese, mas uma 

síntese no objeto. O seu argumento ontológico aqui é objetivo, pois é o movimento 

                                                 
10 “É mister uma produção de mercadorias totalmente desenvolvida antes que da experiência mesma 

nasça o reconhecimento científico (...)” (Marx: 1983, p.73).  
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do próprio objeto que vai pôr a existência do que antes era apenas possível. É a 

realidade material na sua transformação que vai pôr as determinações que serão 

percebidas pelo sujeito, possibilitando a este a confecção do Conceito conforme a 

textura desta própria realidade transformada. É necessário, antes, que o objeto 

passe da pressuposição à posição, para que o sujeito opere a posição subjetiva. 

Desenvolvendo mais a questão, Fausto mostra que em Hegel é a prova 

ontológica que regula a adequação. Isto é, a adequação depende da segunda 

transgressão, que é uma passagem ontológica subjetiva (assim como a primeira), 

que vai da posição pensada à posição objetiva, com a conseqüente redução do 

objeto. Em Marx, é a adequação que regula a prova ontológica: não é pela posição 

pensada que se chega à objetiva, pelo contrário, se existe determinação na posição 

pensada é necessário que ela exista, antes, no objeto; o argumento ontológico aqui 

é objetivo e é realmente uma prova ontológica, ainda que para a consciência, pois na 

realidade o movimento é inverso.  

Esta supremacia do objeto (do campo social), que é o ponto de partida da 

representação, melhor, da reapresentação do mundo pelo sujeito, não existe em 

Hegel. Por isto na  introdução de Para a Crítica da Economia Política, Marx dirá que 

este autor incorreu no erro de confundir a apropriação da totalidade concreta pela 

consciência, ou seja, a representação do concreto pelo sujeito, com a origem deste 

mesmo concreto: é a crítica à segunda transgressão.11 

Por último, façamos uma observação importante. Apesar do fato de o dizer em 

Marx depender primordialmente do objeto, e que sempre irá captar determinações 

objetivas (mesmo os economistas políticos e a Economia atual captam 

determinações objetivas, apesar de acharem que seus conceitos são aistóricos), a 

riqueza de determinações que o dizer pode reapresentar depende do sujeito, do 

                                                 
11 “(...) Hegel caiu na ilusão de conceber o real como resultado do pensamento que se sintetiza em si, 

se aprofunda em si e se move por si mesmo; enquanto que o método que consiste em elevar-se do 

abstrato ao concreto não é senão a maneira de proceder do pensamento para se apropriar do 

concreto, para reproduzi-lo como concreto pensado. Mas este não é de modo nenhum o processo da 

gênese do próprio concreto”. E mais a diante: “(...) [a totalidade concreta] não é de modo nenhum o 

produto do conceito que pensa separado e acima da intuição e da representação, e que se engendra 

a si mesmo, mas da elaboração da intuição e da representação em conceitos”. (MARX: 1978, p. 117) 
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próprio dizer. A defesa da dialética empreendida por Fausto e Paulani é a de que a 

dialética é o dizer mais adequado para certos objetos, particularmente os objetos do 

campo social, pois ela vai apreender da melhor forma as determinações objetivas,  

quando o objeto é contraditório.  

 

*     *     * 

 

Como vimos, Marx aceitou a primeira transgressão de Hegel, que aproxima 

sujeito e objeto, trazendo a objetividade para o conhecimento. Mas ao se recusar a 

acompanhar Hegel num segundo momento e buscar, como Kant, um limite para a 

razão, ele busca uma legitimação para a objetividade científica que não é como a 

kantiana  – da subjetividade – mas baseada num limite da razão dado pelo próprio 

objeto. A possibilidade de um conhecimento objetivo é então trazida por um 

argumento ontológico objetivo: as idéias não são desvinculadas do contexto social 

onde surgiram. Elas refletem as transformações do próprio objeto, e por isto contêm 

determinações da realidade, ainda que não se identifiquem com ela (como em 

Hegel), pois a reflexão científica e filosófica, segundo Marx (1979b, p.117), assim 

como a arte e a religião, é apenas uma das formas possíveis de se apropriar da 

realidade, e não a realidade ela mesma. A dialética não é apenas um método, como 

na ciência convencional, mas um discurso lógico-ontológico, no qual método e 

ontologia são inseparáveis.   

O surgimento do materialismo dialético deve ser entendido então como um 

rompimento filosófico e epistemológico, em que há um rompimento na visão que até 

então se tinha do Esclarecimento (Aufklarung), quando este era visto como um 

processo centrado no sujeito (sujeito do conhecimento), e também uma 

transformação na própria forma de ver a razão, ambos agora sendo voltados para o 

objeto (para o sujeito histórico).  

O objeto, no entanto, ganha um caráter subjetivo, onde se destaca o papel do 

homem como sujeito da história. Assim, Marx realiza uma dupla reaproximação entre 

sujeito e objeto. A primeira, que reconhece que os conceitos são históricos, que o 
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sujeito do conhecimento é limitado pelo seu campo social12. A segunda, que encara 

o objeto no seu aspecto subjetivo, no sentido de que o homem é, mais do que sujeito 

cognoscente, sujeito histórico, agente das transformações.  

Aqui é possível fazer uma relação entre o materialismo dialético e o 

materialismo histórico. É pelos limites estabelecidos pela posição objetiva que em O 

18 Brumário de Luís Bonaparte Marx vai dizer que os homens fazem a história, não 

como a querem, mas segundo as condições que ela própria lhes fornece. Eles são 

limitados pelas condições históricas, pelas limitações objetivas do campo social do 

sujeito. A estrutura histórica em dado momento permite assim tanto um campo de 

possibilidades de pensar o social, como também um campo de possibilidades de 

transformação social. Não há determinismo, como existe, por exemplo, nas idéias de 

sucessão de modos de produção  e de “leis” inexoráveis do desenvolvimento 

histórico que equivocadamente se imagina serem derivadas de Marx. O meio social 

limita o campo de possibilidades, mas não determina qual o rumo a ser seguido. Este 

será construído pelos homens na práxis, na esfera da política, quando as classes-

em-si, da estrutura, passam a atuar como classe-para-si, na esfera da política.   

                                                 
12 Não estamos falando aqui de uma limitação do sujeito no sentido do historicismo ou da sociologia 

do conhecimento. Como escreveu Fausto (1988), ao dizer que Aristóteles era limitado por seu tempo 

para compreender o conceito de valor, Marx não falava de limitações subjetivas, no sentido dos 

preconceitos de Aristóteles para com os escravos gregos. Segundo esta leitura, Aristóteles não teria 

percebido que é o trabalho que determina o valor porque seus preconceitos subjetivos o impediriam 

de ver o trabalho escravo e o trabalho de um cidadão grego como iguais, e sem chegar ao trabalho 

abstrato não haveria como pensar o valor. Mas Fausto defende que a limitação do sujeito que Marx 

coloca não é subjetiva (no sentido da cultura ou interesses de classe), mas objetiva: não é que o valor 

existia na Antigüidade mas Aristóteles, pelos preconceitos subjetivos, não percebia, mas sim que o 

valor não existia na Antigüidade (ainda que algumas de suas determinações estivessem lá, postas) 

porque o trabalho abstrato, fundamento do valor, só adquire posição no capitalismo.  
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CAP. 2 – A DOMINÂNCIA FINANCEIRA: CAPITAL PORTADOR DE JUROS, 
CAPITAL FICTÍCIO E AS CRISES FINANCEIRAS 

 

 

Introdução 

 

Embora vários autores, acompanhando Chesnais, vejam hoje uma “dominância 

financeira” no capitalismo contemporâneo, ainda não foi suficientemente explorada, a 

nosso ver, a articulação das categorias de O Capital que permite perceber, 

logicamente, a tendência à “autonomização” da esfera financeira, ou do domínio da 

forma financeira de valorização, caracterizado pela busca da valorização mantendo o 

capital em sua forma líquida (sem passar pela produção), o que é apresentado por 

Marx na seção V do livro III de O Capital, na fórmula do capital portador de juros, D – 

D’.  

Isso seria importante inclusive para combater os autores que vêem no período 

atual de predomínio da valorização financeira nada mais do que um processo normal 

de transição, que ocorre no final de um ciclo de acumulação capitalista (Wallerstein, 

2003; Arrighi, 1996). Assim, neste capítulo buscaremos mostrar como Marx, 

apresentando o conceito de dinheiro de uma maneira dialética, mostra 

sucessivamente, ao longo de sua obra mais conhecida, a tendência de a esfera 

financeira autonomizar-se com relação à esfera produtiva, tendência que está 

inscrita na própria natureza do objeto dinheiro. Esta tendência abre a possibilidade 

da autonomização da esfera financeira e das crises financeiras.  

O dinheiro em Marx é apresentado como um desenvolvimento lógico da forma 

mercadoria, uma conseqüência do processo histórico de desenvolvimento do 

capitalismo. Este processo de constituição lógica do dinheiro pode ser percebido nas 

seguintes passagens, nas quais iremos nos centrar: se inicia no primeiro capítulo do 

livro I de O Capital, onde o autor deriva o conceito de dinheiro da circulação das 

mercadorias, como uma necessidade lógica do desenvolvimento desta; passa pelo 

capítulo III do livro I, intitulado O Dinheiro ou a Circulação das Mercadorias, no qual o 
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autor fala das funções 13 do dinheiro;  passa depois pela transformação do dinheiro 

em capital, no capítulo IV, segunda seção, ainda do livro I; e chega finalmente à 

seção V do livro III, onde o autor discute o sistema financeiro, o crédito e a 

especulação, chegando aos conceitos de capital portador de juros e capital fictício.  

Defendemos que esta apresentação dialética do dinheiro e do capital mostra a 

tendência que tais formas têm de autonomizar-se do substrato material que lhes dá 

suporte.14 Esta tendência aparece já na apresentação do próprio dinheiro, quando 

Marx mostra que ele, enquanto equivalente geral e forma de manifestação do valor 

das mercadorias, tende a se autonomizar com relação aos valores de uso (as 

mercadorias), formas cristalizadas do trabalho abstrato. Após a transformação do 

dinheiro em capital,  esta autonomização é crescente, culminando na demonstração  

de que o processo de valorização pode se autonomizar com relação à criação e 

realização da própria mais-valia, no âmbito da produção e circulação de mercadorias 

(autonomização do lado “monetário-financeiro” com relação ao chamado “lado real” 

da economia, no jargão da teoria econômica convencional).  

O ápice desta autonomização está na seção V do livro III, quando Marx 

desenvolve sua análise do capital portador de juros e do capital fictício, chegando às 

crises financeiras. Com a apresentação deste movimento, Marx apresenta também, 

paralelamente, o movimento em direção à maior fetichização das relações sociais, 
                                                 
13 Embora em O Capital Marx use a expressão funções (functionem) do dinheiro, nos Grundrisse ele 

utiliza a expressão determinações do dinheiro. A diferença não é de forma alguma devida a um mero 

uso de palavras, pois o termo determinação (Bestimung), da lógica hegeliana, se refere a um 

predicado que tenta exprimir um sujeito, mas que apenas o reflete (o que Fausto chama de juízo de 

reflexão): o sujeito não se esgota no predicado e é mesmo negado por ele.  A expressão função, 

entretanto, está dentro dos limites do discurso do entendimento. Quando se expressa o sujeito por 

uma de suas determinações (o predicado), o sujeito na verdade fica pressuposto e o predicado 

aparece como posto (Fausto, op.cit). Daqui por diante nos referiremos, seguindo os Grundrisse, às 

determinações do dinheiro. 
14 Esta autonomização é semelhante, a nosso ver, à idéia de desmedida do valor tratada por Grespan 

(1996), quando fala das crises (o “negativo” do capital), como as crises de desproporcionalidade 

setorial e de sobreacumulação. Nosso foco aqui, entretanto, é uma dimensão da desmedida não 

tratada por este autor, que não chegou, na obra referida, à seção V do livro III de O Capital, que é 

quando Marx trata da esfera financeira, particularmente do capital portador de juros e do capital 

fictício, bem como das crises financeiras.  
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movimento este que é constitutivo da forma mercadoria e se exacerba com a forma 

dinheiro e seu desenvolvimento em capital, culminando com a forma capital portador 

de juros.  

No que se segue, acompanharemos passo a passo a possibilidade lógica dessa  

autonomização, tal como ela se apresenta em O Capital, o que faremos nas seção 1 

deste capítulo.  Nas seções  2 e 3,  apresentamos as mudanças históricas que 

abriram espaço para que a possibilidade lógica da autonomização ganhasse 

efetividade histórica,  expondo inicialmente as principais transformações no sistema 

monetário internacional no século XX, do ponto de vista da análise dialética do 

dinheiro mundial realizada por Paulani (1992), e  descrevendo em seguida o 

processo de mundialização financeira ocorrido no capitalismo do final do século XX, 

período no qual a instabilidade e as crises financeiras se tornaram freqüentes. A 

última seção destina-se a mostrar, tomando por base fundamentalmente os trabalhos 

de François Chesnais, a emergência, nas décadas finais do século XX, de um 

regime de acumulação com dominância da valorização financeira.  

 

2.1 – O desenvolvimento lógico do dinheiro e do capital em Marx e a tendência 
à autonomia da esfera financeira 

 

Marx inicia O Capital com a mercadoria, percebendo nela um duplo caráter: o 

valor (que aparece como valor  de troca) e o valor de uso15. Mas as mercadorias são 

produtos do trabalho humano, desta forma, o trabalho humano também tem um 

duplo caráter: o trabalho concreto, que corresponde ao valor de uso, e o trabalho 

abstrato, que corresponde ao valor .  

                                                 
15 Cabe destacar que em Marx, como nos economistas clássicos ingleses, o valor de uso vem das 

propriedades físicas do objeto, não é uma atribuição subjetiva de valor pelo indivíduo, tal como 

apareceu posteriormente na teoria do valor utilidade. Valor de uso não se confunde assim com o 

conceito de utilidade desta última teoria. 
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É o trabalho abstrato, para Marx, a substância do valor de uma mercadoria16. O 

valor, como mostra Fausto (1987, cap.3), é visto então por Marx como uma força 

social. Ele passa a existir efetivamente17 quando a concorrência entre os produtores 

impõe um tempo social como força coercitiva na produção, ou seja, regula 

socialmente o tempo de trabalho  necessário para a produção das mercadorias.   

Após colocar o trabalho abstrato como fundamento do valor e de sua 

manifestação, o valor de troca, Marx, ainda no primeiro capítulo de O Capital, deriva 

logicamente o conceito de dinheiro da circulação de mercadorias, com a forma 

dinheiro sendo a forma mais adequada de manifestação do valor18, pois ela é, tal 

como a forma geral do valor da qual deriva, ao mesmo tempo simples (isto é 

unitária), comum e completa: todas as demais mercadorias terão a expressão de 

seus valores de forma simples, porque numa única mercadoria, comum, porque na 

mesma mercadoria, e completa, porque está preparada para receber a constante 

entrada de novas mercadorias no processo de circulação. A mercadoria que cumpre 

o papel de dinheiro é assim o equivalente geral para a expressão do valor de todas 

as outras mercadorias, e se impõe como necessidade lógica do desenvolvimento das 
                                                 
16 Marx, nas Teorias da mais-valia, ressalta este caráter de substância, pois o valor é para ele uma 

coisa social: é social porque foi criado no meio social, como um desenvolvimento da práxis humana, 

mas tem o peso da coisa porque, tal como os objetos da natureza, se apresenta como um objeto 

exterior ao sujeito cognoscente, pois no capitalismo os homens não têm mais o domínio da 

reprodução material. Ela aparece autonomizada na esfera do mercado, na “mão invisível”. Neste 

sentido, e apenas neste sentido, deve-se fazer um corte epistemológico e perceber o objeto como 

exterior ao sujeito, como coisa, mas como coisa social, e não como coisa natural, como vêem os 

positivistas. Para um trabalho que desenvolve a noção do valor como substância social, ver Borges 

Neto (2002).  
17 De fato, o valor não tem existência efetiva antes do capitalismo, lá ele é um objeto apenas 

pressuposto, ou seja, em outras sociedades em que havia a troca, algumas determinações do valor 

estão postas, mas falta a sua posição (Fausto, 1987, cap.3). A posição do valor só é efetuada quando 

todos os produtos já são mercadorias antes mesmo de irem ao mercado, pois já são produzidos 

exclusivamente para o mercado, e assim o valor de troca das mercadorias não é determinado 

segundo os tempos individuais de trabalho dos agentes da troca, mas segundo um tempo 

estabelecido socialmente pela concorrência antes da troca efetiva.  
18 Valor para Marx não se confunde com valor de troca: o valor é a substância, o fundamento, o 

conteúdo da relação. O valor de troca é a forma fenomênica do valor, o modo como o valor aparece 

efetivamente.  
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trocas. As mercadorias eleitas historicamente foram os metais preciosos, como o 

ouro e a prata.  

Assim, a contradição entre valor de uso e valor que antes era externalizada na 

forma simples de expressão do valor (x de mercadoria A = y de mercadoria B)19, 

quando se chega na forma preço (x de mercadoria A = 1 onça de ouro; ou x de A = 

R$ 1,00) 20, é resolvida agora em outra contradição, aquela que aparece entre a 

mercadoria e o dinheiro: a mercadoria aparece agora apenas enquanto valor de uso, 

enquanto que o dinheiro aparece apenas enquanto valor, com sua forma material 

(valor de uso) tornando-se aqui secundária (Paulani, 1992). Aqui temos uma primeira 

manifestação da tendência à autonomização: na forma de expressão do valor, 

quando no lado da forma equivalente está o dinheiro, ele já não figura lá como valor 

de uso, mas apenas como valor, ainda que o dinheiro seja uma mercadoria, como o 

ouro. Isto porque a mercadoria que se torna dinheiro, nesta condição de equivalente 

geral, não figura na expressão do valor com seu valor de uso intrínseco, ela aparece 

aí apenas com seu valor de uso formal, ou seja, seu valor de uso de ser medida dos 

valores e meio de troca (moeda), figurando, a rigor, apenas como forma 

autonomizada do valor21.  

                                                 
19 Há aqui contradição porque, na forma simples, em que temos uma mercadoria a expressar o valor 

de outra, ocorre que o valor de uso (da mercadoria B, no caso) torna-se forma da expressão de seu 

oposto, o valor (da mercadoria A). Assim, abstraindo as quantidades, estamos dizendo que valor é 

igual a valor de uso, mas eles são opostos, daí a contradição.  
20 Cabe notar que esta derivação lógica do dinheiro da circulação, chegando à forma preço, não 

aparece em lugar algum na ciência econômica, o preço que aparece em Marx é o preço mesmo, em 

unidades monetárias, não é simplesmente o preço relativo. O fato de a teoria convencional não ter um 

lugar para o dinheiro, mas apenas para os preços relativos (veja-se, por exemplo, a teoria do 

equilíbrio geral), é a motivação principal de Paulani (1992) para defender a dialética, percebendo que 

a concepção de lógica e razão à qual se filia a ciência econômica convencional não consegue 

capturar o objeto dinheiro em sua plenitude.  É por isto, acrescentamos, que as teorias convencionais 

não conseguem ver, com a riqueza possibilitada pelo método de Marx, a evolução do sistema 

monetário internacional, sua configuração recente e a instabilidade atual. É, de resto, o que 

procuramos defender neste trabalho.  
21 Marx diz, por isso, que a existência formal (social) do ouro absorve sua existência natural (enquanto 

metal que serve para determinados fins) tão logo ele seja historicamente posto como dinheiro. 
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É por isto que Marx escreve que o fetichismo da mercadoria, ou seja, o fato de 

as relações sociais entre os produtores aparecerem na troca como relações naturais 

entre os produtos do trabalho, dá um salto ainda maior com o surgimento do 

dinheiro: como o dinheiro aparece como sendo apenas valor (seu valor de uso é 

pressuposto na forma de expressão do valor da mercadoria), a idéia de que o valor é 

algo natural, intrínseco aos metais preciosos, torna-se atraente para os incautos22. 

Assim, o fetiche do dinheiro é um aprofundamento do fetiche da mercadoria.   

Após chegar ao dinheiro, de uma maneira ainda puramente formal23, ou seja, 

derivando logicamente a forma preço da mercadoria, no capítulo 3 da mesma obra 

Marx vai tratar especificamente do dinheiro, apresentando suas funções. A primeira 

função do dinheiro é ele ser medida dos valores. O importante a destacar aqui é 

que o autor lembra que não é por meio do dinheiro que as mercadorias se tornam 

comensuráveis:  

“Ao contrário. Sendo todas as mercadorias, enquanto valores, trabalho 

humano objetivado, e, portanto,  sendo em si e para si comensuráveis, elas 

podem medir seus valores, em comum, na mesma mercadoria específica e com 

isso transformar esta última em sua medida  comum de valor, ou seja, em 

dinheiro. Dinheiro, como medida de valor, é forma necessária de manifestação da 

medida imanente do valor das mercadorias: o tempo de trabalho.” (Marx, 1983, 

p.87).  

Ou seja, o autor reafirma o que  dissera no capítulo 1, isto é, que o dinheiro 

surge logicamente do interior das mercadorias, como seu equivalente geral, e é a 

expressão mais acabada do trabalho abstrato. As mercadorias não se tornam 

comensuráveis pela existência do dinheiro, é o dinheiro que tem sua existência 

logicamente derivada a partir de uma sociedade de produtores de mercadorias.  

                                                 
22 Vale registrar aqui uma das irônicas passagens de Marx:“Até agora nenhum químico descobriu 

valor de troca em pérolas ou diamantes. Os descobridores econômicos desta substância química, que 

se pretendem particularmente profundos na crítica, acham, porém, que o valor de uso das coisas é 

independente de suas propriedades enquanto coisas, que seu valor, ao contrário, lhes é atribuído 

enquanto coisas.” (Marx, 1984, p.78).  
23 Pois, como observa Paulani (1992) – e veremos melhor adiante - o dinheiro como Conceito, no 

sentido hegeliano, ainda não está plenamente constituído aqui.    
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A segunda função do dinheiro é ser meio de circulação, e a circulação de 

mercadorias é representada pelo conhecido circuito M – D – M. O autor divide esta 

função em três tópicos:  

1) Em primeiro lugar, Marx fala da metamorfose das mercadorias. A 

primeira metamorfose, a venda, traduzida pela fórmula M – D, é o que o autor chama 

de “salto mortal da mercadoria”: numa sociedade em que se produz exclusivamente 

para a troca, com uma intensa divisão do trabalho, o produtor para sobreviver 

depende de conseguir vender seu produto, obtendo dinheiro para comprar os 

produtos de que necessita. A separação entre os atos de compra e venda, 

introduzida pelo dinheiro como meio de circulação, abre a possibilidade formal de 

uma crise. A segunda metamorfose, a compra (D – M),  acontece quando a 

mercadoria vai para a esfera individual, o consumo, e encerra assim o seu ciclo;  

2) Ainda dentro da função do dinheiro como meio de circulação, Marx fala 

do curso do dinheiro. O importante a destacar aqui é que o dinheiro na circulação é 

sempre repelido, pois o fim, o objetivo da circulação, não é o dinheiro (o valor), mas 

a mercadoria (o valor de uso): na circulação simples de mercadorias, o produtor 

vende seu produto para obter dinheiro, mas não fica com o dinheiro, ele quer 

comprar mercadorias para o seu consumo. Aqui o dinheiro é apenas o mediador, o 

facilitador das trocas, para que não se precise trocar diretamente uma mercadoria 

pela outra e contornar assim a necessidade da dupla coincidência de interesses de 

uma economia de trocas diretas;  

3) Em terceiro lugar, Marx fala da determinação do dinheiro como moeda, 

que ele chama de signo do valor. O importante a reter aqui é que o autor mostra que 

o ouro passa a deixar de ser equivalente verdadeiro das mercadorias. Antes as 

mercadorias tinham seus valores expressos em quantidades de ouro que 

representavam igual quantidade de trabalho, pois o próprio ouro é uma mercadoria 

produzida pelo trabalho humano. Com o passar do tempo, as moedas de ouro se 

desgastaram, ou mesmo alguns governantes passaram a cunhar moedas com valor 

de face menor que o valor do ouro nelas contido (daí a origem da expressão 

senhoriagem). O conteúdo nominal começou a se dissociar do conteúdo real. O 

dinheiro passou então a poder ser substituído por símbolos, que não precisavam 
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necessariamente ser mercadorias, produzidas pelo trabalho humano e com valor de 

uso. Ele passa então a poder ter representantes, e aqui está a possibilidade do 

surgimento da moeda papel. A função monetária do dinheiro pode assim prescindir 

do seu valor, ou seja, sua função pode ser desempenhada por uma mercadoria cujo 

valor (em tempo de trabalho abstrato) não corresponda ao valor das mercadorias 

pelas quais será trocado.24   

Com o surgimento da moeda como signo do valor, temos aqui uma nova 

dimensão da autonomização: o dinheiro já não precisa mais, ao menos em sua 

essência, ser uma mercadoria (na aparência ele ainda foi mercadoria, até o fim do 

padrão ouro), pois se sua função monetária não depende de seu valor intrínseco, ele 

pode perfeitamente ser um signo qualquer, sem valor de uso (pelo menos sem valor 

de uso intrínseco, ficando apenas com o valor de uso de ser meio de troca, a que 

Marx chama de valor de uso formal).  

Vejamos então a última função do dinheiro apontada por Marx no capítulo III. 

Como vimos, as duas primeiras são medida dos valores e meio de circulação. O 

curioso é que o autor, dentro do capítulo em que, pelo título, se pensa estar falando 

o tempo todo do dinheiro, chama a última função do dinheiro de ... dinheiro. A 

explicação para esta curiosidade não será encontrada dentro da concepção 

tradicional das significações, vinculada à lógica formal, pois Marx não compartilha da 

concepção kantiana, que separa sujeito e objeto, mas é um legítimo herdeiro da 

tradição hegeliana. De fato, para Marx, enquanto medida dos valores ou meio de 

circulação, o dinheiro ainda não está plenamente constituído, ele é apenas moeda, 

ele é meio e não fim.  Apenas quando acrescenta ao dinheiro suas funções de 

tesouro e meio de pagamento é que Marx o põe efetivamente como dinheiro. No 

plano da lógica (que aqui não é a formal, mas a dialética), isto equivale a dizer que o 

                                                 
24 Claro que isto pode trazer problemas, como a inflação (e a relação entre senhoriagem e inflação é 

bastante conhecida na teoria econômica), pois uma questão essencial à natureza do dinheiro é a 

confiança na sua função de reserva de valor, que será apresentada a seguir. Entretanto, como 

veremos na seção  4 deste capítulo,  o próprio dinheiro mundial é hoje  uma moeda puramente 

fiduciária, sem lastro em metal algum. Ou seja, enquanto aqui dizemos que o dinheiro pode ter 

representantes, como a moeda papel, no capitalismo contemporâneo uma moeda papel é o próprio 

dinheiro.  
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dinheiro, enquanto é apenas moeda, não é ainda dinheiro, ou, para usar as 

categorias de Fausto (1988, cap. 2), é o dinheiro pressuposto, vale dizer, suas 

determinações estão lá, mas falta uma: a própria posição, que equivale à existência 

efetiva do conceito25. Enquanto é moeda, o dinheiro pertence ainda ao campo da 

pressuposição.   

Em outras palavras, enquanto moeda, o dinheiro está logicamente determinado, 

ou seja, já contém todas as suas determinações essenciais, mas não tem ainda 

existência efetiva, não tem a determinação posição26: nesta, ele desenvolve todas as 

suas potencialidades, quando mostra-se ainda mais autonomizado, quando é um fim 

em si mesmo e não apenas meio.  

Como tesouro, ele é visto então como reserva de valor, forma por excelência da 

riqueza. Ele é aqui a própria encarnação do valor. Como meio de pagamento, ele 

não precisa estar presente na circulação, só aparece nela depois que a mercadoria 

dela já se retirou: “a alienação da mercadoria separa-se temporalmente da 

realização de seu preço” (Marx, 1983, p.114). Vendedor e comprador tornam-se 

assim credor e devedor.  

“O dinheiro já não media o processo. Ele o fecha de modo autônomo, como 

existência absoluta do valor de troca ou mercadoria geral. O vendedor converte 

sua mercadoria em dinheiro para satisfazer a uma necessidade por meio do 

dinheiro, o entesourador, para preservar a mercadoria em forma de dinheiro, o 

comprador que ficou devendo, para poder pagar. Se não pagar, seus bens são 
                                                 
25 Como vimos no capítulo anterior, na concepção kantiana das significações, a posição (existência 

efetiva) não é uma determinação do conceito, ela só cabe ao objeto. Na concepção dialética de Hegel 

e também de Marx, entretanto, a posição também é uma determinação do conceito: enquanto não se 

acrescenta ao conceito sua posição ele existe apenas como pressuposição. O que diferencia Marx de 

Hegel, entretanto, é que para este último a determinação posição (construída pelo sujeito) contém a 

posição objetiva (o objeto), o que caracteriza uma autonomização do sujeito face ao objeto, e por isto 

a dialética de Hegel cai no idealismo, ao passo que para Marx a posição objetiva não está contida na 

determinação posição, mas é antes um pressuposto para ela (dialética materialista).  Ver Fausto 

(op.cit).  
26 Cabe lembrar aqui que para Kant a posição não é uma determinação do conceito: ela pertence 

apenas à coisa-em-si, ou seja, ao campo objetivo. O conceito ou a representação, por sua vez, 

pertence apenas ao campo subjetivo.  
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vendidos judicialmente. A figura de valor da mercadoria, dinheiro, torna-se, 

portanto, agora um fim em si da venda, em virtude de uma necessidade social que 

se origina das condições do próprio processo de produção”. (Marx, 1983, p. 115).  

No seu desenvolvimento, o dinheiro passa a ser substituído pelos certificados 

de dívida (os títulos de toda espécie), que entram na circulação (“dinheiro ideal”). 

Nas palavras de Marx:  

“O dinheiro de crédito se origina diretamente da função do dinheiro como 

meio de pagamento, já que são colocados em circulação os próprios certificados 

de dívidas por mercadorias vendidas, para transferir os respectivos créditos. Por 

outro lado, ao estender-se o sistema de crédito, estende-se a função do dinheiro 

como meio de pagamento. Enquanto tal, recebe forma própria de existência, na 

qual ocupa a esfera das grandes transações comerciais, enquanto as moedas de 

ouro e prata ficam confinadas à esfera do varejo.” (Marx, 1983, p. 117).  

Exatamente aqui Marx coloca numa nota de rodapé uma citação de Defoe, um 

autor inglês da época: “O caráter do comércio mudou de tal maneira que agora, em 

vez da troca de bens por bens ou entrega e recepção, há venda e pagamento e 

todos os negócios (...) apresentam-se atualmente como negócios puros de dinheiro.” 

(p. 117, nota 104). 

Nesta função do dinheiro, temos então outro passo com relação à 

autonomização: como tesouro, ele aparece como a própria encarnação do valor. 

Como meio de pagamento, ele não precisa nem mesmo estar presente na 

circulação, sendo substituído por títulos de dívida, funcionando de maneira 

puramente ideal. E aqui Marx nota uma contradição: 

 “A função do dinheiro como meio de pagamento implica uma contradição 

direta. Na medida em que os pagamentos se compensam, ele funciona apenas 

idealmente como dinheiro de conta ou medida de valor. Na medida em que se tem 

de fazer pagamentos efetivos, ele não se apresenta como meio circulante, como 

forma apenas evanescente e intermediária do metabolismo, senão como a 

encarnação individual do trabalho social, existência autônoma do valor de troca, 

mercadoria absoluta. Essa contradição estoura nos momentos de crises 

comerciais e de produção a que se dá o nome de crise monetária. Ela ocorre 
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somente onde a cadeia em processamento dos pagamentos e um sistema artificial 

para sua compensação estão plenamente desenvolvidos. Havendo perturbações 

as mais gerais desse mecanismo, seja qual for a sua origem, o dinheiro se 

converte súbita e diretamente de figura somente ideal de dinheiro de conta 

em dinheiro sonante. Torna-se insubstituível por mercadorias profanas.” 
(Marx, 1983, p. 116 - grifos meus)  

Como acompanhamos nas palavras de Marx, o dinheiro por meio do crédito 

pode circular, enquanto não há problemas, como figura puramente ideal, não precisa 

estar presente em pessoa. Quando há uma crise, no entanto, quer-se o dinheiro em 

pessoa, e aqui, como tesouro, ele é considerado a única forma de riqueza, seja ouro 

ou notas de banco. As mercadorias comuns (ou profanas, nas palavras de Marx) não 

são vistas como riqueza num momento de crise 27. 

Vamos refletir melhor sobre isto. Como vimos, no tópico em que Marx fala da 

moeda como signo do valor, ele escreve que o dinheiro pode ter representantes, que 

ele não precisa ser mercadoria. Assim, o dinheiro pode tomar a forma de notas de 

papel ou, quando se desenvolve sua função de meio de pagamento, figurar apenas 

idealmente como dinheiro, como nos casos de títulos de dívidas: ele serve apenas 

como unidade de conta, padrão dos preços. Em sua essência, o dinheiro tem um 

caráter meramente formal.   

Mas na sua aparência, o dinheiro não pode ser assim, ele deve aparecer como 

uma mercadoria, como reserva segura do valor, da riqueza, ainda que 

essencialmente não o seja, porque sua medida não é invariável. O dinheiro, assim, é 

um objeto contraditório, pois ele é e não é mercadoria:  

“Uma vez plenamente constituído, o dinheiro, por um lado, só é ele mesmo 

porque não é mercadoria, porque é essencialmente forma e forma agora – vale 

                                                 
27 Cabe lembrar aqui que, embora Marx tenha percebido o caráter formal do dinheiro, ainda acreditava 

que, nos pagamentos internacionais, o dinheiro devesse figurar como mercadoria verdadeira, como 

ouro. Paulani (1992) escreve que Marx subestimou o caráter formal do dinheiro porque este caráter 

não havia se mostrado plenamente, ele foi fruto do desenrolar histórico do capitalismo no século XX, e 

se mostrou a partir do rompimento do Sistema de Bretton Woods, quando a partir de então o meio de 

pagamento internacional passou a ser uma moeda puramente fiduciária.  
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dizer, quando seu movimento lógico o desenvolve em meio de pagamento – 

descarnada; logo, dinheiro não é mercadoria. De outro lado, ele só é dinheiro 

porque, categorialmente, é, também, mercadoria; mas mais do que “categoria 

mercadoria geral”, o dinheiro só é ele mesmo se sua aparência de mercadoria se 

mantém, se ele pode, pois, a qualquer momento, se transformar em mercadoria 

absoluta, se imobilizar em tesouro; logo, dinheiro é mercadoria.” (Paulani, 

1992, p. 143).  

Por isto Marx escreve que o dinheiro como meio de pagamento implica uma 

contradição, que estoura no momento das crises: se em sua essência ele é pura 

forma, na aparência ele tem que ser mercadoria (no sentido de que deve ser reserva 

do valor, encarnação deste), e esta contradição entre essência puramente formal e a 

necessária aparência de mercadoria, apontada por Paulani, se revela nas crises, 

quando todos querem dinheiro vivo nas mãos, mas percebem que ele também não é 

o que aparece, não é a reserva segura da riqueza que se espera. Marx, nos 

Grundrisse, escreve sobre este ponto:  

“Em sua última e completa determinação [mercadoria absoluta, isto é, meio 

de pagamento geral e tesouro] o dinheiro se apresenta então em todos os 

sentidos como uma contradição (...) a ele como forma universal de riqueza, se 

contrapõe todo o mundo das riquezas reais. Ele é a pura abstração dessas 

riquezas e, por isso, fixado desta forma, é uma pura ilusão.” (Marx, 1986, p. 170) 

Como vimos, o dinheiro só está plenamente constituído, para Marx, quando não 

é apenas meio (na circulação), apenas representante do valor, mas quando é ele 

próprio o valor por excelência, quando é o fim do processo. Mas até aqui o caráter de 

finalidade do dinheiro está pressuposto28, pois  existe apenas no sentido de que ele 

fecha o processo de circulação.  

Na seção IV do  Livro I, quando Marx introduz o conceito de capital, esta noção 

de finalidade aparece com mais força: na forma de circulação do capital, a finalidade 

do movimento não é a mercadoria (o valor de uso), como no circuito (M – D – M), 

caso contrário o dinheiro  se põe apenas  como meio para se obter a mercadoria de 
                                                 
28 Usamos aqui a noção de pressuposição tal como apresentada por Fausto (1988, cap. 2), dentro da 

concepção dialética das significações.  
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que se necessita, é apenas um lubrificante das trocas, apenas moeda29. Aqui, ele é a 

própria finalidade da circulação, no sentido da intenção dos agentes (e não apenas 

do fechamento do processo de circulação).  

No circuito do capital a finalidade do movimento é então o próprio dinheiro, o 

valor (e não o valor de uso), mais precisamente a valorização do valor. O circuito M 

– D – M faz sentido porque os extremos são qualitativamente diferentes: troca-se 

uma mercadoria por outra com o dinheiro sendo o intermediário. Já no circuito D – M 

– D, os extremos são qualitativamente iguais, e a expressão só tem sentido se 

houver uma diferença quantitativa: que o último D seja maior que o primeiro, que ele 

seja D’ = D + ∆D.  

Assim, na seção II do livro I o dinheiro se transforma em capital. É nesta seção 

que se  passa da circulação simples de mercadorias, a aparência do sistema 

capitalista (Fausto, 1987, cap. 3), para o capitalismo propriamente, a essência do 

sistema. Quando a forma mercadoria atinge também a força de trabalho, ou seja, 

quando a própria força de trabalho torna-se uma mercadoria como outra qualquer, o 

dinheiro torna-se capital, dinheiro que gera mais dinheiro, valor que se valoriza. O 

detentor de capital compra então a força de trabalho e os meios de produção, 

adquirindo-os no mercado pelos seus valores (que são determinados pelo tempo de 

trabalho socialmente necessário à sua reprodução), e se apropria do valor do 

excedente que o valor de uso desta força de trabalho cria em seu consumo no 

processo produtivo (tempo de trabalho acima do socialmente necessário à 

reprodução da força de trabalho): a mais-valia. O que sustenta o movimento do 

                                                 
29 Há então uma diferenciação, em Marx, entre moeda e dinheiro, como já se explicitou anteriormente. 

Ser moeda é o único papel que o dinheiro cumpre no modelo de equilíbrio geral da teoria econômica 

convencional, ou seja, servir como padrão de medida dos valores das mercadorias e para facilitar as 

trocas (meio de troca).  Tanto Marx como Keynes vão ressaltar o papel do dinheiro nas suas 

características financeiras (não apenas na circulação das mercadorias): o papel do crédito (dinheiro 

como meio de pagamento) e de reserva de valor (o entesouramento ou a preferência pela liquidez). 

Ambos vão, portanto, contra a idéia presente na teoria do equilíbrio geral, destacar que o capitalismo 

é uma economia monetária no sentido de que o dinheiro é muito mais do que moeda, mais do que 

apenas um numerário ou meio de troca, e destacarão assim o papel central do sistema monetário-

financeiro na evolução das economias capitalistas.    
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capital, então, é a produção real na qual se cria a mais-valia, cuja substância é o 

trabalho abstrato.  

Na seção IV do capítulo I o dinheiro mostra autonomizar-se ainda mais: quando 

se transforma em capital, ele se mostra, na efetividade, como um fim em si mesmo, 

ou seja, o dinheiro entra na circulação tendo como finalidade não o valor de uso, mas 

o valor (a valorização), tendo como fim o próprio dinheiro. Tal autonomização não é 

completa, entretanto, pois para se valorizar o dinheiro precisa da mercadoria, pois a 

valorização depende da passagem do dinheiro pela produção e circulação de 

mercadorias: a mais-valia é criada na esfera da produção e precisa ser realizada na 

esfera da circulação, com a venda das mercadorias.   

Agora que chegamos até o conceito de capital, podemos saltar até a seção V 

do livro III30 de O Capital, onde Marx, continuando a apresentação do 

desenvolvimento lógico que, como vimos até aqui, vai da mercadoria ao capital, 

chega ao capital portador de juros.  

O capital portador de juros é o resultado da transformação do dinheiro em 

mercadoria, ou seja, da extensão da forma mercadoria ao próprio dinheiro. Se a 

extensão da forma mercadoria à força de trabalho (vista anteriormente) cria o capital, 

a extensão desta forma ao dinheiro cria o capital portador de juros. O dinheiro pode 

tornar-se mercadoria pois, uma vez transformado em capital, adquire a capacidade 

de gerar lucros para seu proprietário. Não se deve esquecer, entretanto, do fetiche 

do capital. Ele não gera por si só novo valor, mas dá a seu proprietário a capacidade 

de explorar trabalho alheio. Assim, como capital possível, o dinheiro, que até aqui 

existia apenas enquanto valor, adquire também um valor de uso: gerar mais valor.  

Nesse sentido, ele é uma mercadoria sui generis. Como qualquer mercadoria, o 

comprador não está interessado em seu valor, mas no seu valor de uso. Assim, o 
                                                 
30 Nas passagens intermediárias de O Capital, Marx vai tratar do capital industrial, seja detalhando o 

processo de produção da mais-valia absoluta e relativa (livro I), seja mostrando o processo de 

circulação do capital (ciclos de reprodução do livro II), seja discutindo a formação da taxa geral de 

lucro e o papel do capital comercial nesta formação, bem como discutindo a tendência e 

contratendências da queda desta taxa (seções I a IV) do livro III. É só na seção V do livro III que, do 

ponto de vista considerado aqui, aparecem novos elementos de autonomização e aprofundamento do 

fetiche do capital, com a forma capital portador de juros.  



 

 

 

42

dinheiro não pode ser comprado ou vendido (o que seria tautológico, trocar 100 reais 

por 100 reais, por exemplo), como as mercadorias comuns, mas emprestado: o 

comprador paga um preço para ter acesso ao valor de uso do dinheiro. O agente que 

toma emprestado pode ou não utilizar o dinheiro como capital, mas isso não importa: 

na qualidade de capital possível, o dinheiro só será alienado pelo seu proprietário se 

puder retornar acrescido de juros.  

Portanto, os juros são, para Marx, o pagamento pelo valor de uso do dinheiro: a 

posse é cedida temporariamente, transferindo-se seu valor de uso, mas não, 

evidentemente, sua propriedade. Tal como o trabalhador, que vende sua força de 

trabalho (com seu valor de uso de gerar mais valor), mas não a si próprio.  

Assim, explica Marx que se A toma um empréstimo de $100 com B para aplicá-

lo na produção, supondo que a taxa de lucro do mercado seja de 20%, quando B for 

pagar o empréstimo ele terá que dar a A, além dos $100, uma parte do lucro obtido, 

a título de juros. Por exemplo, se a taxa de juros for de 5%, B ficará com $15 do 

lucro, e A se apropriará dos $5 restantes. Se B fosse um trabalhador e usasse o 

dinheiro para consumo próprio, da mesma forma teria que pagar os juros, o que 

significa que estes serão fruto então de uma redistribuição da renda futura, agora do 

salário e não do lucro. De qualquer forma, seja o dinheiro emprestado tomado por 

um empresário ou por um trabalhador, os juros não são uma criação autônoma do 

dinheiro, eles são uma redistribuição da renda gerada na esfera produtiva.  

O circuito completo é, portanto, D – D – M ... P ... M’ – D’ – D’, mas o 

emprestador, entretanto, vê apenas a forma abreviada, D – D’. Por isso, o caráter 

ainda mais fetichista do capital portador de juros: parece que gerar lucros é uma 

atribuição do dinheiro em si, que não é preciso passar pela esfera da produção. Isso 

é o que aparece no plano fenomênico, com o capital portador de juros, representado 

pelo movimento D – D’, no qual não há intermediários. Assim como a renda da terra 

e o lucro comercial, os juros não são uma nova fonte de valor, mas uma 

redistribuição dos lucros.  

Na forma do capital portador de juros, o dinheiro aparece como sujeito, como se 

se autodeterminasse, mas ele é apenas “sujeito fictício”, pois em algum momento 
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tem que passar pela esfera produtiva para se realizar, depende do trabalho humano 

para sua reprodução.    

Aqui temos mais um passo em direção à autonomização: agora, na forma do 

capital portador de juros, D – D’, o dinheiro aparece totalmente autonomizado, como 

se prescindisse da mercadoria e do processo produtivo para a sua valorização, ou, 

como diz Marx, como se tivesse amor no corpo e gerasse filhos por si próprio, de 

modo que  o fetichismo atinge  um grau ainda mais elevado.  

Quando Marx fala do dinheiro como meio de pagamento na seção I do livro I 

(circulação simples de mercadorias), ele está apenas pressuposto como finalidade, 

pois o autor ainda não o põe como capital. Assim, Marx trata do crédito no livro I sem 

falar do pagamento de juros. O dinheiro na função de meio de pagamento aparece aí 

como finalidade apenas no sentido de que fecha o processo de circulação. Na seção 

II do livro I, a extensão da forma mercadoria à força de trabalho põe o dinheiro como 

finalidade (capital) e, portanto, o põe efetivamente, pois agora ele é fim e a 

mercadoria é que se torna apenas o meio. Na seção V do livro III, a forma 

mercadoria se estende ao próprio dinheiro, ele torna-se uma mercadoria a ser 

negociada (emprestada), e sua valorização agora, ao menos formalmente (na 

aparência), prescinde da mercadoria como intermediária do processo.  

Assim, une-se o crédito ao fato de o dinheiro tomar a forma de mercadoria, o 

que significa que o crédito só é concedido se puder gerar juros, se houver um 

pagamento pelo tempo transcorrido entre a alienação da mercadoria e o pagamento 

da mesma.    

No que diz respeito às classes sociais, quando a forma mercadoria se estende 

à força de trabalho, cria-se a distinção entre capitalistas e trabalhadores. Com o 

próprio dinheiro tomando a forma mercadoria, cria-se uma distinção na própria 

classe capitalista: agora temos o capitalista monetário ou prestatário, que fornece o 

crédito (cuja figura clássica é o banqueiro), e o capitalista industrial ou funcionante (o 

empresário), que o investe na produção. Ocorre então uma separação entre o capital 

enquanto propriedade e o capital enquanto função. Essa separação dá origem à 

divisão do lucro em juro e ganho empresarial. Tal distinção reforça ainda mais o 

fetichismo, pois além da aparência ilusória de que, na forma de capital portador de 
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juros, o capital monetário gera frutos por si próprio,  o ganho empresarial aparece 

agora como se fosse o pagamento de salários de um tipo especial de trabalho, o 

“salário de gerência”.  

A antítese entre o capitalista industrial e o trabalhador assalariado ficaria 

escamoteada, pois a única fonte de ganho sem trabalho seria o juro. Obviamente 

que tal afirmação não faz sentido: o ganho empresarial só depende, dada a taxa de 

juros e de lucro, do montante de capital de que dispõe, e não de quantas horas o 

empresário dedica ao seu ofício.  

Esta ilusão desaparece também ao considerarmos que o “trabalho” de gerência 

ou supervisão não precisa ser exercido pelo próprio proprietário do capital industrial, 

ele pode contratar uma gerência profissional, pagando um salário para esta função 

específica. É o que ocorre com as sociedades por ações. 31 

Com o surgimento destas, ocorre uma separação entre a propriedade do capital 

produtivo e a função de gerência. Assim, ao pulverizar-se a propriedade das 

empresas em ações, o próprio proprietário do capital industrial pode viver como mero 

rentista, recebendo os dividendos de suas ações, tal como o capitalista monetário 

recebe os juros de seus empréstimos ou dos títulos que comprou. Estes dividendos 

deverão ser suficientes para cobrir o juro médio da economia mais um prêmio pelo 

risco do negócio.  

No capítulo 29 da seção V, Marx trata de outro desenvolvimento da 

autonomização do capital: o capital fictício. Este é composto por títulos de valor, 

como títulos da dívida pública ou ações. O surgimento do capital fictício está ligado 

ao capital portador de juros: “A forma de capital portador de juros faz com que cada 

rendimento monetário determinado e regular apareça como juro de um capital, quer 

provenha de um capital ou não.” (Marx, 1985, L.III, T. II, p. 10). Assim, os títulos da 
                                                 
31 Por outro lado, as sociedades por ações e a pulverização da propriedade que realizam abrem 

espaço para o surgimento de outras dificuldades, bem mais complexas, para a teoria marxista das 

classes: quando os próprios trabalhadores tornam-se proprietários acionistas, seja pela compra de 

ações ou pelo seu recebimento como parte da remuneração, ou pior ainda, quando os fundos de 

pensão dos trabalhadores passam a centralizar gigantescas somas de capital e tornam-se 

investidores institucionais, e os próprios trabalhadores passam a atuar como rentistas. Essa tensão é 

destacada por Oliveira (2003b). Voltaremos a ela no capítulo sobre o Brasil.  
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dívida pública, que não representam capital algum, mas meramente direitos sobre 

uma parcela da arrecadação futura, ao serem negociados nos mercados 

secundários, têm seu preço variando inversamente à taxa de juros. Assim, escreve 

Marx que “a formação do capital fictício chama-se capitalização” (p.11).  

Mas não só os títulos da dívida pública tornam-se capital fictício: “Mesmo lá 

onde o título de dívida – o título de valor – não representa, como no caso das dívidas 

públicas, um capital puramente ilusório, o valor-capital desse título é puramente 

ilusório”. Desta forma, as ações, ainda que representem um capital real, também 

podem dar origem à formação de capital fictício: “(...) a ação nada mais é que um 

título de propriedade, pro rata, sobre a mais-valia a ser esperada do capital 

acionário.” (p. 11). O valor de mercado das ações é determinado nos mercados 

secundários, independentemente das operações produtivas do capital que 

representam. Dependem das expectativas de rendimentos futuros e da taxa de juros 

à qual estes rendimentos são capitalizados para calcular seu valor. As ações abrem 

então o espaço para a especulação, pois seus possuidores podem estar apenas 

buscando os ganhos resultantes da variação do seu preço de mercado, determinado 

nos mercados secundários como uma capitalização dos rendimentos esperados. A 

forma de capital portador de juros faz então com que qualquer fluxo de rendimentos, 

não importando se juros ou não, assuma um valor-capital que se autonomiza:  

“O movimento autônomo do valor desses títulos de propriedade, não apenas 

dos títulos da dívida pública, mas também das ações, confirma a aparência, como 

se eles constituíssem capital real ao lado do capital ou do direito ao qual 

possivelmente dêem o título. É que se tornam mercadorias cujo preço tem um 

movimento e uma fixação peculiares. Seu valor de mercado tem uma 

determinação diferente de seu valor nominal, sem que o valor (ainda que a 

valorização) do capital real se altere.” (p.12)  

“Todos esses papéis representam de fato apenas direitos acumulados, 

títulos jurídicos sobre produção futura, cujo valor monetário ou valor-capital ou 

não representam capital algum, como no caso da dívida pública, ou é regulado 

independentemente do valor do capital real que representam [como no caso das 

ações - RT]” (Marx, 1985, V. III, T.II, p.13).  
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O capital fictício abre então a possibilidade de a valorização prosseguir mesmo 

ficticiamente, sem respaldo na produção e realização de mais-valia ou no “lado real” 

da economia, criando o que hoje se chama de “bolha especulativa”. Escreve Marx, a 

respeito da desvalorização dos títulos e ações na crise de 1847:  

“Na medida em que sua desvalorização não exprimia uma paralisação real 

da produção e do tráfego em ferrovias e canais ou o abandono de 

empreendimentos ou o desperdício de capital em empresas positivamente sem 

valor, a nação não empobreceu nem de um centavo pelo estouro dessas bolhas 

de sabão de capital monetário nominal” (Marx, 1985b, p.12-13).  

Assim, o capital fictício, na obra de Marx, é o estágio mais avançado da 

autonomização do dinheiro, pois ele se separa desde o início da circulação do capital 

produtivo, sua valorização não guarda relação com o processo de valorização real.  

Uma outra forma de autonomização pode ocorrer mesmo com as letras de 

câmbio, que são o outro tipo de títulos de valor que Marx distingue das ações e 

títulos da divida pública. As letras de câmbio estão ligadas diretamente à atividade 

produtiva e comercial, mas mesmo assim elas podem levar a uma autonomização da 

esfera financeira, pois multiplicam-se em cadeias de crédito e endividamento que 

podem continuar se expandindo mesmo quando as condições de sua realização (a 

saúde da esfera produtiva, com a realização da mais-valia) deixaram de ser 

favoráveis. Assim, escreve Engels, falando da crise inglesa de 1845/47, num adendo 

que fez ao tomo III de O Capital:  

“Quanto maior a facilidade com que se pode obter adiantamentos sobre 

mercadorias não vendidas, tanto mais esses adiantamentos são tomados e tanto 

maior a tentação de fabricar mercadorias (...) somente para se obter sobre elas 

de início adiantamentos em dinheiro. Como todo o mundo de negócios de um 

país pode ser tomado por esse embuste, e como acaba isto, a história do 

comércio inglês de 1845 a 1847 dá um exemplo contundente. Vemos aí o que o 

crédito pode fazer (...) Os atraentes lucros altos tinham levado a operações bem 

mais extensas que as justificadas pelos recursos líquidos disponíveis. Mas o 

crédito estava aí mesmo, fácil de obter (...) Todos os valores internos  nas Bolsas 
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estavam tão altos como jamais estiveram. Por que deixar passar a bela 

oportunidade, por que não velejar a todo pano?” (Marx, 1985, L.III, T.I, p. 307).  

Também Marx, na mesma obra, comenta:  

“O crédito torna o refluxo em forma-dinheiro independente do momento do 

refluxo real, seja para o capitalista industrial, seja para o comerciante (...) Em tais 

períodos de prosperidade, o refluxo se dá facilmente e sem fricções (...) A 

aparência de refluxos rápidos e seguros continua mantendo-se por algum tempo, 

depois que estas condições deixaram de ser reais (...)”  (p.341, grifos meus). 

Quando a desconfiança paira por sobre a valorização fictícia dos títulos e 

ações, o pânico toma conta dos investidores 32, conforme mostram as palavras de 

Samuel Curney, em 1848, no relatório produzido pela Câmara dos Lordes para 

investigar as causas da crise de 1847, citado por Marx:  

“Quando reina o pânico, o homem de negócios não se pergunta a que taxa 

pode investir suas notas de banco, ou se perderá 1 ou 2 % na venda de seus 

títulos do Tesouro ou de seus papéis de 3%. Se está sob a influência do pânico, 

não se preocupa com ganho ou perda; põe-se a salvo, e o resto do mundo pode 

fazer o que quiser” (Marx, 1985, p.313).  

A circulação do capital fictício, portanto, potencializa a possibilidade das crises 

financeiras, quando aquele volume de riqueza que se valorizou nominalmente não 

encontra bases reais para se concretizar. Surge então o pânico e todos querem 

transformar a riqueza fictícia em “riqueza real” (dinheiro), mas se deparam com a 

impossibilidade desta conversão, pois aquela riqueza de fato não existe e quando 

todos vendem seus ativos financeiros ao mesmo tempo, há uma abrupta 

desvalorização e a explosão da bolha.  

 

                                                 
32 Isto também vale para as moedas nacionais, ou seja, para as taxas de câmbio, quando surge a 

suspeita de que a moeda de certo país vai se desvalorizar. A mundialização financeira, que veremos 

adiante neste capítulo, colocou os mercados de câmbio no jogo especulativo, trazendo a possibilidade 

de movimentos especulativos contra moedas e das crises cambiais, que têm sido freqüentes nos 

países periféricos.   
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2.2 – O dinheiro em Marx e as recentes transformações do Sistema Monetário 
Internacional 

 

Vamos agora acompanhar a análise de Paulani (1992, cap. 6) sobre a evolução 

do sistema monetário internacional, do padrão ouro até o início da década de 90, sob 

a ótica do desenvolvimento dialético do dinheiro.  

A autora lembra que até a Primeira Guerra Mundial a libra era a moeda 

mundial, e o que a sustentava era um lastro invisível, a força e o dinamismo da 

economia inglesa. Acompanhando Aglietta 33, escreve a autora que  

“(...) era a ligação rígida da libra ao ouro que ‘insuflava a força do mito’, vale 

dizer, era essa aparência que fornecia aos financistas internacionais (não 

residentes, detentores de haveres líquidos na praça de Londres) a confiança 

inquebrantável na estabilidade da libra, mesmo nos momentos de crise 

(sinalizados pela elevação das taxas de juros).” (p. 172).  

Paulani escreve que este lugar privilegiado da libra começa a se deteriorar com 

o aumento do dinamismo de outros países, como os EUA, a Alemanha e o Japão, e 

além disso começa a crescer a incompatibilidade entre a elevação dos salários na 

Inglaterra e a exportação de grandes volumes de capitais, o que antes era permitido 

pela evolução favorável dos termos de troca ingleses. Coloca a autora que neste 

momento, mesmo com a Inglaterra insistindo em manter o padrão ouro e garantindo 

a paridade, a aparência de ouro da libra não foi suficiente para mantê-la como 

moeda mundial: “assim, o dinheiro inglês deixou de encarnar o objeto por excelência 

da preferência pela liquidez e, depois de um período entrecortado por duas guerras 

mundiais, foi substituída pelo dólar americano.” (p.173) 

Assim, despojada de seu lastro invisível (o dinamismo econômico, agora 

ameaçado), mesmo mantendo a sua aparência de ouro, a libra não conseguiu 

sustentar o padrão ouro-libra entre as guerras, o que mostra que a aparência de ouro 

era apenas ilusão.  

                                                 
33 AGLIETTA, Michael.- La Notion de Monnaie Internationale et les Problèmes monetaries Europeéns 

dans une Perspective Historique. Revue Économique, 30: (5), set/1979. 
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Mostra então a autora que no padrão dólar-ouro há uma mudança na relação 

entre a essência e a aparência da forma dinheiro. No caso do domínio da libra a 

aparência do dinheiro era a de uma mercadoria verdadeira (o ouro), e com isto, a 

essência da aparência do dinheiro fica dissimulada (é uma aparência da aparência), 

“porque tudo se passa como se o ouro fosse a única aparência adequada, ou seja, 

funcional, à forma dinheiro” (Paulani, p. 173). Marx também subestimou a essência 

formal do dinheiro, pois ele achava que, nos pagamentos internacionais, o valor “em 

pessoa”, o ouro ou a prata, sempre deveria estar presente: “(...) é essencial [nos 

pagamentos internacionais] que o valor seja transmitido in specie (...) O ouro e a 

prata, modos concretos de existência do valor, distinguem-se essencialmente do 

signo de valor que pode substituí-los na circulação interna” (Marx, 1977, p. 248/249). 

E ainda: “(...) para esse fim [enquanto dinheiro mundial na circulação internacional] é 

sempre necessário que o dinheiro exista na sua forma de tesouro, em sua 

corporeidade metálica; na forma em que não é só forma do valor, mas é ele mesmo 

igual ao valor [porque é trabalho objetivado - RT]” (Marx, 1985, p. 344).  

Na passagem do padrão ouro-libra para o padrão dólar-ouro34, esta aparência 

dissimuladora da aparência do dinheiro se perde, e quando o dólar assume o papel 

de meio de pagamento internacional, escreve a autora que a essência da aparência 

do dinheiro é revelada:  

 

“(...) ele tem de ser aparentemente mercadoria, mas não precisa aparentar 

nenhum substrato objetivo; basta que ele encarne o objeto que, por excelência, 

tenha a potencialidade de imobilizar o valor de troca, basta que ele se mostre 

como o porto seguro onde se abrigar das tempestades que sua própria essência 

formal pode ajudar a desencadear.” (p.173) 

 

                                                 
34 A ordem colocada nas expressões ouro-libra e dólar-ouro é proposital. Colocando o ouro em 

primeiro lugar na expressão ouro-libra, queremos dizer que aqui o ouro é que era, a rigor, o dinheiro, 

com a libra sendo apenas sua representante, o signo do valor. Já no padrão dólar-ouro, o dólar vem 

em primeiro lugar pois ele não é mais, a rigor, representante do ouro, e ele passa a ser o meio de 

pagamento internacional, tomando o lugar do dinheiro mundial.  
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No padrão ouro, era como se o dinheiro devesse ser o valor em pessoa (uma 

mercadoria, fruto do trabalho humano), encarnado num substrato palpável (as barras 

de ouro). O padrão dólar veio mostrar que isto é desnecessário, um mero signo do 

valor (a moeda papel), que não pertence ao campo das mercadorias, cumpre o papel 

de forma encarnada do valor. Como escreve Guttman:  

 

“(...) durante o período do padrão-ouro (...) a relação de conversibilidade 

entre as várias manifestações da moeda (moedas cunhadas, papel-moeda, 

cheques) e as reservas mundiais de ouro impôs uma disciplina monetária 

automática, e mesmo aos países como tais. Ocasionalmente, esta disciplina 

fazia-se sentir de maneira violenta, sob forma de grandes crises bancárias e 

ajustes deflacionários, mas, apesar de crises graves, ela manteve, ao longo de 

todo o século XIX, um alto nível de estabilidade na economia mundial”. E após o 

fim do padrão-ouro [RT]: “(...) O objetivo principal destas reformas [as reformas 

monetárias e bancárias do New Deal] consistia em liberar a moeda do ‘limite 

metálico’ que o ouro representava.” (Guttmann, 1999, p. 65).  

 

Durante o período de Bretton Woods foi então, segundo Paulani, o dinamismo 

tecnológico americano, superior ao das demais potências, que garantiu a hegemonia 

da moeda americana, que foi a âncora que garantiu o grande crescimento do 

capitalismo mundial durante três décadas. A autora cita Keynes, no capítulo 17 da 

Teoria Geral, quando este escreve que, nas situações de crise, as pessoas querem a 

lua (isto é, querem o impossível) e que nesta situação o que resta a fazer é, segundo 

Keynes, “persuadir o público de que lua e queijo verde [dólar] são praticamente a 

mesma coisa” (Paulani, p.175). Paulani coloca então que o que Keynes quer dizer é 

que o sistema precisa de uma estabilidade que só é garantida quando todos 

estiverem convencidos de que há um objeto que encarna a “certeza de capital”, e o 

que o sistema estabelecido em Bretton Woods mostrou é que este objeto, que ocupa 

o lugar do dinheiro mundial, não precisa ser uma mercadoria: o representante (o 

dólar) toma o lugar do representado (o ouro).   
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Mas, continuando, diz a autora que este objeto hoje não existe, que a busca de 

um substrato objetivo para o valor é inútil, o que é mostrado pelas flutuações 

descontroladas das taxas de câmbio, de juros, dos preços das matérias-primas e 

produtos industriais e de todos os ativos em geral após a década de 70. Esta crise 

(indicada pelas baixas taxas de crescimento em todo o mundo após 1970), para a 

autora, tem então um caráter peculiar,  pois a essência puramente formal do dinheiro 

é “dolorosamente revelada”. Assim, se na passagem do padrão ouro-libra para o 

padrão dólar-ouro o dinheiro perde a aparência de sua aparência, ficando só com a 

essência dela (de que ele não precisa ser mercadoria real, mas apenas aparecer 

como mercadoria, isto é, como reserva segura do valor), na crise do padrão dólar-

ouro que se configura a partir dos anos 70, o dinheiro perde também a essência de 

sua aparência: quando os EUA abandonam a vinculação do dólar ao ouro, ele 

sequer aparece como mercadoria. Escreve assim  a autora que:   

 

“(...) a dança dos valores no mercado internacional nas últimas duas 

décadas expressa justamente a busca, pelo sistema, de uma aparência condigna, 

a busca da mercadoria absoluta – que agora não se sabe mais onde está, ainda 

que o dólar americano, bem ou mal, venha conseguindo se sustentar como 

padrão internacional do valor”. (p. 176) 

 

Importante a destacar é que, para Paulani, o fato de o dinheiro mundial também 

ter se tornado apenas um signo do valor trouxe ao sistema um grande acréscimo de 

instabilidade: “ao restar apenas com a aparência de sua essência, a essência de sua 

aparência não convence mais ninguém e a incerteza pode não ter mais onde se 

abrigar.” (p. 177) 

 

2.3 – A mundialização financeira e a instabilidade sistêmica 

 

Chesnais (1999) divide a mundialização financeira em três etapas. A primeira 

etapa é chamada de internacionalização financeira “indireta”. Esta começou na 
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década de 60, quando a internacionalização financeira era ainda limitada e as 

finanças eram bastante reguladas. Esta etapa constitui-se na formação do 

Euromercado (ou mercado de eurodólares), paralelamente aos sistemas financeiros 

nacionais, mas com a concordância das autoridades financeiras britânicas (a base 

era a praça de Londres) e com a participação de vários outros governos, como forma 

suplementar de liquidez. A expressão Euromercado referia-se a operações ativas e 

passivas dos bancos que eram efetuadas em moeda diferente da existente no país 

em que se situa a instituição financeira. O dólar passou a circular livremente na 

Europa e em outros países, formando o mercado de eurodólares, que era um 

mercado interbancário, pois os bancos ainda eram os maiores participantes deste 

mercado.   

Ainda nesta primeira etapa, Chesnais destaca os ataques cambiais no final da 

década de 60 contra a libra e depois contra o dólar, que teriam “marcado o retorno 

das finanças especulativas (em parte, em favor do mercado de eurodólares) e 

prenunciaram o fim do regime de câmbio fixo”. De fato, como já havia alertado Triffin 

(1947), a grande expansão da quantidade de dólares, com o estoque limitado de 

ouro, começou a gerar desconfianças quanto à capacidade de os EUA manterem a 

paridade, o que trouxe os ataques especulativos (o mercado de ouro havia sido 

reaberto em Londres em 1954).  

Como aponta Eichengreen (2000), a cooperação internacional passou a ser 

limitada pela livre mobilidade de capitais associada ao ambiente democrático 

vigente, que impedia, ao contrário do padrão-ouro em que a democracia era limitada, 

os ajustes recessivos para manutenção da taxa de câmbio. Além disso, Eichengreen 

aponta também o fato de que “a cooperação ao apoio a um sistema de taxas de 

câmbio fixas será mais ampla quando for parte de uma teia de mútuas vantagens 

políticas e econômicas.” (idem, p. 182). Mas, segundo ele, havia limites para Europa 

e Japão, na medida em que estavam ajudando a financiar os gastos militares 

americanos no Sudeste Asiático, que seriam “menos palatáveis” que os 

compromissos com a OTAN, e “na medida em que o apoio ao dólar passou a colocar 

em risco a estabilidade dos preços e outros objetivos domésticos, a Alemanha e 

outros países mostraram-se cada vez mais reticentes” (p. 182). 
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Os EUA decidem unilateralmente romper a paridade e desvalorizam o dólar em 

1971, deixando-o flutuar a partir de 73. Os motivos foram seu déficits orçamentário e 

fiscal, com o aumento dos gastos militares financiados com emissão monetária, e 

também o déficit externo, em decorrência do aumento do poder econômico da 

Europa e também do Japão, com a conseqüente perda de competitividade das 

exportações americanas. Segundo Chesnais, “a adoção das taxas de câmbio 

flexíveis foi o ponto de partida para uma instabilidade monetária crônica. Ela fez do 

mercado de câmbio o primeiro compartimento a entrar na mundialização financeira 

contemporânea, e um dos compartimentos onde uma parcela especialmente elevada 

dos ativos financeiros procura se valorizar, preservando, ao mesmo tempo, a 

máxima liquidez” (1999, p. 25). De fato, após o fim do sistema de Bretton Woods 

houve um grande crescimento das operações com divisas sem um correspondente 

aumento no comércio internacional, evidenciando o caráter especulativo desta 

mudança.  

A segunda etapa foi propriamente o surgimento das políticas de 

desregulamentação financeiras, a partir da ascensão de Margareth Thatcher ao 

poder na Inglaterra e da nomeação de Paul Volcker para o Federal Reserv nos EUA. 

Esta fase foi caracterizada pela guinada na política monetária norte-americana, 

visando resgatar a hegemonia do dólar, processo que Tavares (1997) chamou de 

“diplomacia do dólar forte”:  

 

“Na reunião mundial do FMI em 1979, Mr. Volcker, presidente do FED, 

retirou-se ostensivamente, foi para os EUA e de lá declarou ao mundo que 

estava contra as propostas do FMI e dos demais países membros, que tendiam 

a manter o dólar desvalorizado e a implementar um novo padrão monetário 

internacional. Volcker aduziu que o FMI poderia propor o que desejasse, mas 

os EUA não permitiriam que o dólar continuasse desvalorizado tal como vinha 

ocorrendo desde 1971 e em particular depois de 1973 com a ruptura do 

Smithsonian Agreement. A partir desta reviravolta, Volcker subiu violentamente 

a taxa de juros interna e declarou que o dólar manteria sua situação de padrão 

internacional e que a hegemonia da moeda americana iria ser restaurada. Esta 
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diplomacia do dólar forte custou aos EUA mergulhar a si mesmos e a economia 

mundial numa recessão contínua por 3 anos. (...) Além disso, levaram à beira 

da bancarrota os países devedores, e forçaram os demais países capitalistas a 

um ajuste recessivo, sincronizado com a política americana” (p.33-34) 

 

Deu-se início às políticas que puseram fim aos controles de capitais e à  

desregulamentação35 e a liberalização monetário-financeira, tendo como 

conseqüência, a partir da década de 80, um grande aumento dos mercados de 

bônus interligados internacionalmente.  

Segundo Chesnais, a formação dos mercados de bônus foi ao encontro de dois 

interesses principais. O primeiro foi o dos governos dos países, que queriam 

financiar seus déficits orçamentários sem a emissão inflacionária. De fato, já no início 

da década de 70 os governos dos países subdesenvolvidos recorreram grandemente 

às emissões de títulos da dívida para financiamento dos déficits, aproveitando a 

elevada liquidez e taxas baixas de juros proporcionada pelo mercado de eurodólares 

e, dentre estes, os elevados volumes de dólares em poder dos países da OPEP, os 

chamados petrodólares. O resultado já é conhecido: o aumento das taxas de juros 

na década de 80 levou à crise da dívida e a grandes desequilíbrios nestes países. O 

segundo interesse atendido por estas reformas, que se iniciaram na Inglaterra e 

EUA, foram os fundos mútuos e fundos de pensão destes países, que buscavam 

alternativas rentáveis de investimento financeiro.  Este processo de securitização da 

dívida marca, segundo Chesnais, o surgimento das taxas de juros reais positivas (e 

elevadas).  

Puxados pelos EUA, os mercados de títulos públicos se tornaram a “espinha 

dorsal” dos mercados de bônus internacionais. Apesar do discurso da ortodoxia 

monetária e orçamentária, a dívida pública americana dispara a partir da década de 

70, puxando a subida nas taxas de juros. Datam ainda desta segunda fase o 

crescimento dos fundos mútuos e fundos de pensão, que marcam, para o autor, a 

                                                 
35 Em especial, nos EUA, foi a extinção da Regulation Q, que estabelecia tetos para as taxas de juros. 

A Regulation Q havia sido introduzida pelo Banking Act de 1933, que foi um conjunto de medidas que 

visavam regular o sistema financeiro, após o trauma da quebra da bolsa em 1929.   
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mudança das finanças intermediadas, em que as instituições dominantes eram os 

bancos, para as “finanças de mercado” ou finanças desintermediadas, nas quais os 

investidores institucionais superam a importância do sistema bancário em termos de 

centralização de recursos.  

   É também nesta fase, segundo Chesnais, que os grupos industriais começam 

a mudar seu comportamento face às mudanças trazidas pela desregulamentação 

financeira e pelo aumento das taxas de juros, quando a busca dos ganhos 

financeiros e a lógica curto-prazista atingem o próprio setor produtivo.  

A terceira etapa é marcada pela abertura e desregulamentação dos mercados 

acionários a partir de 1986 e, mais recentemente, pela incorporação dos chamados 

“mercados emergentes”: países asiáticos, China, Rússia, Brasil, México e outros. 

Esta fase também é marcada pelos choques e abalos financeiros, em que a 

instabilidade faz parte do cotidiano da vida econômica: o primeiro foi a queda das 

bolsas em 1987; em seguida a forte especulação contra as moedas integradas ao 

Sistema Monetário Europeu, que levou a grandes perdas de reservas pelos bancos 

centrais e à saída de vários países do SME; as turbulências nos mercados de bônus 

norte-americanos em fevereiro-março de 1994; a crise do México no final de 1994 e 

a ameaça de contágio na Argentina e no Brasil; a quebra do Banco Barings, em 

1995, por operações nos mercados de derivativos; e finalmente as crises asiáticas 

em 1997. Acrescente-se a estas, ainda, a crise Russa de 1998-99, o desastre 

argentino em 2001 e as três crises cambiais pelas quais passou o Brasil, em 1999, 

2001 e 2002.   

A emergência do padrão dólar auto-referenciado e o fim do sistema de 

paridades fixas de Bretton Woods, apontado por Paulani na seção anterior, trouxe 

importantes conseqüências, quando associado à liberalização e desregulamentação 

financeira que o sucedeu. Durante Bretton Woods, os controles de capital 

garantiram, como escreve Eichengreen (2000), a possibilidade dos ajustes não 

recessivos do balanço de pagamentos, permitindo aos governos manterem a busca 

do pleno emprego. No padrão ouro-libra e no período atual, entretanto, os controles 

de capital estão fora do regime monetário. Como se dá o ajuste, então?  
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No caso do padrão ouro, esta é a tese de Eichengreen, o fato de a democracia 

não estar consolidada permitia aos governos os ajustes recessivos, garantindo a 

confiança na manutenção da paridade. Esta confiança permitia que no curto prazo as 

taxas de câmbio flutuassem, pois sabia-se  que no longo prazo o Banco Central 

interviria para garantir a paridade. Isso fazia com que os movimentos de capital 

fossem estabilizadores: quando a moeda ficava temporariamente subvalorizada, a 

confiança de que o Banco Central interviria para voltar à paridade fazia com que 

entrassem capitais no país, à espera da valorização, e desta forma ela realmente 

ocorria, e voltava-se à paridade. Apesar das flutuações de curto prazo, portanto, a 

aparência de mercadoria da libra se mantinha, o que fazia com que os movimentos 

de capital fossem estabilizadores. Outro fator importante para a manutenção da 

aparência de ouro da libra era a existência dos empréstimos em última instância, 

garantidos, como mostra Eichengreen, pela solidariedade internacional.  

No período atual, entretanto, a especulação não se mostra nada estabilizadora. 

Continuando com a argumentação de Eichengreen, a livre mobilidade de capital, 

num momento histórico em que a democracia se consolidou na maior parte do 

mundo e os ajustes recessivos do balanço de pagamentos não são mais aceitáveis, 

torna insustentáveis os regimes de câmbio fixo 36, pois os movimentos especulativos, 

neste caso, são sempre uma aposta contra a manutenção da paridade. Some-se a 

isto o fato de que os volumes de capital que circulam diariamente pelo mundo terem 

um potencial de desestabilização muito acima da capacidade dos bancos centrais ou 

mesmo do FMI de atuarem como emprestadores de última instância.   

Se isto é verdadeiro até mesmo para as moedas dos países centrais, como foi o 

caso da crise do Sistema Monetário Europeu com os ataques à Serpente Européia37 

                                                 
36 No caso brasileiro, apesar de termos adotado o cambio flutuante a partir de 1999, tal afirmação 

deve ser tomada com cautela. Veremos isso no capítulo 4.  
37 Serpente Européia é como ficou conhecido o sistema de paridades, com margens definidas de 

variação, entre as moedas do Sistema Monetário Europeu, durante a fase preparatória para a 

introdução da moeda única, o atual Euro. Os ataques especulativos contra as moedas européias 

tiveram  como um dos principais protagonistas o famoso George Soros, que teria ganho 1 bilhão de 

dólares num único dia apostando contra a libra esterlina. O resultado foi a flexibilização do sistema 

com o aumento das margens de variação.     
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em 1992, não é difícil imaginar o componente de instabilidade que o arranjo atual 

guarda para os países periféricos, que historicamente enfrentam problemas de 

balanço de pagamentos e a restrição externa (como a América Latina), e que sempre 

apresentaram dificuldades para estabilizar a taxa de câmbio. A especulação, nesse 

caso, é instável, pois a aposta é sempre contra a manutenção da paridade.  

Desta forma, o atual regime no qual o dinheiro mundial é uma moeda 

puramente fiduciária, que não  dispõe de qualquer tipo de “âncora”, associado à 

liberalização e desregulamentação financeiras, transformou as moedas nacionais em 

ativos financeiros, flutuando ao sabor dos mercados, o que está na gênese da 

instabilidade e das crises cambiais nos países periféricos. Voltaremos a esse ponto 

no capítulo 4.  

Em virtude do aumento da instabilidade com o fim das regras do Acordo de 

Bretton Woods e a maior integração econômica internacional a partir da década de 

70, foram desenvolvidos instrumentos financeiros que, na sua concepção, seriam 

ótimos mecanismos para os investidores fazerem hedge de seus portfólios, ou seja, 

adquirir uma espécie de seguro contra as abruptas variações de taxas de câmbio, 

juros, preços de commodities, etc. Estes instrumentos são os derivativos financeiros, 

que recebem este nome  porque são operações que derivam de outros ativos 

financeiros. Os mercados de derivativos são basicamente quatro: o mercado futuro, 

o mercado a termo, contratos de swap e o mercado de opções. Entretanto, assim 

como podem ser utilizados como hedge, também o podem ser para a especulação 

financeira, ampliando a capacidade de alavancagem e os riscos sistêmicos.  

Tais instrumentos financeiros permitem uma enorme alavancagem, pois o 

agente precisa dispor apenas de uma fração do valor nominal do ativo objeto (que é 

apenas o valor do contrato e eventualmente de garantias que deva depositar na 

bolsa), ganhando ou perdendo o correspondente à variação do valor deste ativo, o 

que potencializa extraordinariamente os ganhos, mas também as perdas.  

 Pelo alto potencial de risco que trazem, os derivativos foram a questão central 

do Acordo da Basiléia II, que estabeleceu regras de regulação prudencial para o 

sistema financeiro, buscando controlar a exposição ao risco dos bancos. Isto porque 

eles fazem parte das operações chamadas de “fora do balanço”, ou seja, não 
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aparecem na contabilidade dos bancos, o que dificulta sua fiscalização por parte das 

autoridades monetárias. Um caso famoso foi a falência do Banco Barings em 1995, 

causada por operações no mercado de opções.  

 

2.4 – A emergência de um regime de acumulação com dominância financeira 

  

Nas seções anteriores, mostramos como as categorias de Marx apresentam a 

possibilidade lógica de a esfera financeira se autonomizar com relação à esfera 

produtiva. Entretanto, isto não é de forma alguma suficiente para defender que haja, 

no processo de acumulação capitalista, a possibilidade de dominância da 

valorização financeira  e do capital portador de juros, ou, como se pretende neste 

trabalho, defender que se esteja atualmente diante de uma nova fase do capitalismo 

na qual o capital financeiro e sua forma abreviada estariam  determinando a lógica 

do processo de reprodução ampliada do capital. Passos adicionais são necessários 

para defender esta tese, que tem adversários dentro do próprio campo marxista, 

como veremos no capítulo seguinte.  A presente seção apresenta argumentos no 

sentido da defesa da tese da existência atualmente de uma dominância financeira da 

valorização, ou, colocando a situação em sua terminologia teórica adequada, a 

existência atualmente de um regime de acumulação com dominância financeira.   

Marx refere-se a vários episódios de autonomização da valorização puramente 

financeira com a formação de bolhas especulativas de capital fictício, que dão origem 

a crises financeiras. Tais crises derivam de um “descolamento” da esfera financeira 

com relação ao processo de valorização e à criação de mais-valia, que ocorre na 

esfera produtiva. Mas mesmo em Marx este descolamento é apresentado, tal como 

em Hilferding (1985) e Minsky (1986), como resultado da euforia nos momentos de 

expansão da acumulação produtiva, e quando esta perde fôlego (queda da taxa de 

lucro, superprodução), advém a explosão da bolha e a crise financeira. Mas aqui a 

crise financeira aparece apenas como forma de manifestação da crise no processo 

de reprodução do capital produtivo.  

Os episódios de autonomização apontados por Marx são sempre pontuais e 

temporários. Ele não dá qualquer indicação sobre a possibilidade de uma 
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“dominância financeira” duradoura ou permanente do processo de valorização, 

sendo mesmo o contrário, pois ele ressalta o caráter fetichista e ilusório da 

valorização financeira. Sendo assim, é possível falar-se em autonomia da esfera 

financeira ou em dominância financeira?  

Em primeiro lugar, cabe precisar o termo. Não se trata de uma questão 

puramente quantitativa, no sentido de uma dominância da valorização financeira, ou 

seja, de que a valorização financeira teria sobrepujado a valorização na esfera 

produtiva em termos quantitativos. A mudança quantitativa na estratégia de 

valorização dos capitais (fugindo do ciclo do capital produtivo, D – M – D’, para o 

capital portador de juros, D – D’) seguramente acompanha a noção de dominância 

financeira, mas ela não é a sua única nem a principal característica.   

O próprio Marx diz que a autonomia da esfera financeira é ilusória, pois o 

capital portador de juros se alimenta, tal como o capital comercial, da criação de 

valor que só é realizada na reprodução real do capital, na esfera produtiva. A esfera 

financeira só pode ser, portanto, consumidora de excedente, e não produtora, ainda 

que ela possa ser considerada, tal como o capital comercial, como “indiretamente 

produtiva”, já que o crédito impulsiona a acumulação. É necessário, portanto, que 

haja um processo produtivo do qual a esfera financeira se alimente. 

Como esclarece Paulani, a expressão mais apropriada é dominância financeira 

da valorização, no sentido de que a lógica do capital financeiro de valorizar-se 

mantendo a máxima liquidez passa a dominar todo o processo de valorização, 

inclusive na esfera produtiva:  

 

“‘Dominância financeira da valorização’ afigura-se um termo mais adequado 

do que ‘dominância da valorização financeira’, pois enquanto o último refere-se a 

momentos ou fases na história do capitalismo em que a valorização rentista se 

exacerba e se sobrepõe à valorização produtiva de um modo insustentável no 

longo prazo, o primeiro diz respeito à etapa corrente do capitalismo, na qual a 

importância e a dimensão dos capitais e da valorização financeira combinados à 

peculiar forma assumida pelo sistema monetário internacional fazem com que a 

lógica da valorização financeira contamine também a esfera produtiva, 
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gerando um novo modo de regulação adequado ao regime de acumulação 

financeira. (Paulani, 2004).  

 

Esta dominância financeira, entretanto, faz com que o processo de valorização 

na esfera produtiva seja anêmico, como veremos adiante.  

Chesnais (2005) é o mais conhecido defensor da tese da dominância financeira. 

Partindo do arcabouço teórico da Escola da Regulação, ele defende que estamos 

diante de um novo binômio regime de acumulação/modo de regulação, que ele 

chama de Regime de Acumulação Mundializado com Dominância Financeira. O que 

caracteriza este regime é a dominância das finanças, que não são mais apenas 

intermediárias, mas determinam o direcionamento do capital e, assim, a própria 

natureza da acumulação.  

Cumpre precisar antes, ainda que brevemente, os conceitos centrais da Escola 

de Regulação, dos quais se utiliza Chesnais em sua argumentação. Esta escola tem 

sua origem na obra de Aglietta (1976), que teve a preocupação de interpretar as 

transformações pelas quais estava passando o capitalismo na crise da década de 

70. Em primeiro lugar, cumpre notar que a Escola da Regulação parte do conceito 

marxista de modo de produção. Pode-se dizer que os conceitos criados por ela têm 

uma correspondência nos conceitos usados por Marx para definir um modo de 

produção. Assim, enquanto Marx define o modo de produção como sendo 

constituído por uma “base econômica” (forças produtivas e relações de produção) e 

uma “superestrutura” (jurídica, política e ideológica), os regulacionistas criam 

conceitos correlatos para detalhar o estudo do capitalismo e as transformações no 

interior deste modo de produção: o conceito correlato à base econômica é o regime 
de acumulação, e o correlato à superestrutura é o modo de regulação.  

Assim, o regime de acumulação “(...) descreve a estabilização a longo prazo 

da destinação do produto entre consumo e acumulação, o que implica uma 

correspondência entre a transformação das condições de produção e das 

condições da reprodução do trabalho assalariado.” (Boyer, 1990, p. 71). 

Há ainda um conceito intermediário, que são as formas institucionais, que 

asseguram o surgimento de formas sociais adequadas ao regime de acumulação, e 
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que “(...) têm o objetivo de elucidar a origem das regularidades que direcionam a 

reprodução econômica ao longo de um período histórico dado” (Boyer, 1990, p. 72). 

As formas institucionais do capitalismo, segundo a escola de regulação, são cinco: 1) 

o regime monetário e financeiro; 2) as relações de trabalho; 3) a relação 

concorrencial intercapitalista; 4) a forma de organização e o tipo de relação do 

Estado com a economia; e 5) o regime internacional.   

Já o modo de regulação é definido por Boyer como um conjunto de 

procedimentos e comportamentos, individuais ou coletivos, que devem ter três 

propriedades:  

1) reproduzir as relações sociais fundamentais a partir da conjunção de 

formas institucionais historicamente determinadas; 

2) sustentar e dirigir o regime de acumulação em vigor;  

3) garantir a compatibilidade de um conjunto de decisões 

descentralizadas.  

  

Assim, enquanto o regime de acumulação corresponde à forma como se dá a 

acumulação capitalista propriamente dita, o modo de regulação corresponde ao 

conjunto de normas, instituições, ideologias e costumes adequados ao regime de 

acumulação e que lhe garantam estabilidade.  

Como aponta Harvey (1994), não há necessariamente uma relação de 

causalidade entre o modo de regulação e o regime de acumulação, tal como a 

relação de causalidade que a visão vulgar do marxismo popularizou, segundo a qual 

a base econômica determinaria, de forma mecânica, a superestrutura. O que há é 

uma relação de correspondência, ou seja, as formas institucionais fazem a mediação 

dos conflitos entre as classes e grupos sociais, garantindo a estabilidade no tempo 

de uma dada estrutura social. Da mesma forma que Marx aponta uma relação de 

correspondência entre a base econômica e a superestrutura, e escreve que as 

transformações sociais ocorrem em momentos em que esta correspondência deixa 

de existir (quando surge então uma contradição), os regulacionistas apontam que o 

capitalismo pode apresentar fases, em virtude da dinâmica entre regulação e crise, 
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que podem trazer desequilíbrios, já que a regulação do capitalismo é apenas 

mediadora dos conflitos, mas nunca os extingue (Aglietta, 1976).  

Chesnais usa explicitamente o termo regime de acumulação para tratar da nova 

fase do capitalismo. Entretanto, ao passo que Harvey (1994) centra-se na forma 

institucional da relação de trabalho, na esfera produtiva, chamando, por isso, esse 

novo regime de “acumulação flexível”,38 Chesnais (2005, 2003, 1999), bem como 

Frontana (2000) colocam o regime monetário e financeiro como a forma institucional 

mais importante para compreender o atual regime de acumulação do capitalismo, 

que eles nomeiam como um regime de acumulação com dominância financeira:  

“O ‘regime de acumulação com dominância financeira’ designa, em uma 

relação direta com a mundialização do capital, uma etapa particular do estágio do 

imperialismo, compreendido como a dominação interna e internacional do capital 

financeiro. A hipótese de um regime de acumulação submetido a uma finança 

que se poderia constituir – momentaneamente – como uma potência econômica 

e social ‘autônoma’, frente à classe operária como também a outras frações do 

capital, foi vislumbrada por Marx. Ele a associa ao fetichismo particular do 

dinheiro, levado à sua forma extrema” (Chesnais, 2003, p. 46) 

Ele então cita a seguinte passagem de Marx:  

“Exatamente porque a figura monetária do valor é sua forma autônoma, 

palpável, de manifestação, a forma de circulação D – D’, cujo ponto de partida e 

ponto de chegada é o dinheiro real, expressa de modo mais palpável o motivo 

condutor da produção capitalista – o fazer dinheiro. O processo de produção 

aparece apenas como elo inevitável, como mal necessário, tendo em vista fazer 

dinheiro. Todas as nações de produção capitalista são, por isso, periodicamente 

assaltadas pela vertigem de querer fazer dinheiro sem a mediação do processo 

de produção.” (Marx, 1985, L.III, V.II, apud Chesnais, 2003, p. 46).  

 

Segundo ele, este novo regime tem uma relação intrínseca com a chamada 

“globalização”, que ele prefere chamar de “mundialização financeira”: “A 

                                                 
38 Voltaremos à interpretação de Harvey mais adiante. 
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‘mundialização financeira’ possui, de modo evidente, a função de garantir a 

apropriação, em condições tão regulares e seguras quanto possível, das rendas 

financeiras – juros e dividendos – numa escala mundial.” (Chesnais, 2003, p. 52).  

É na sua obra mais recente (Chesnais, 2005), que ele desenvolve uma 

teorização mais consistente do funcionamento deste novo regime de acumulação. 

Chesnais escreve que após a crise do regime fordista de acumulação, no início da 

década de 70, engendrou-se um novo regime de acumulação, caracterizado pela 

predomínio da forma do capital portador de juros (D – D’) na acumulação capitalista, 

motivada pela queda da taxa de lucro, que deixou uma massa de capitais ociosos 

em busca de valorização, e  facilitada pela revolução tecnológica na microeletrônica 

e na informática, bem como pelas mudanças institucionais que promoveram a 

liberalização e desregulamentação dos mercados financeiros internacionais. Este 

processo se deu de forma indireta a partir dos anos 60 (com o mercado de 

euromoedas) e de forma direta na década de 80 com os governos conservadores de 

Margareth Thatcher no Reino Unido e Ronald Reagan nos EUA adotando medidas 

explícitas para conter aquilo que Shaw (1973) e McKinnon (1973) chamaram de 

“repressão financeira”. 39 

                                                 
39 Segundo a “tese da repressão financeira”, taxas de juros altas e ausência de controles de capitais 

levariam a um aumento da poupança, do investimento e do crescimento econômico. Os juros altos e a 

liberalização financeira, acompanhada de elevação das taxas de juros, deveriam estimular a 

poupança e conseqüentemente o investimento, já que a poupança é vista como uma função 

crescente da taxa de juros e se transforma automaticamente em investimento, intermediada pelo 

sistema financeiro. Além disso, haveria uma maior eficiência alocativa da poupança, pois as altas 

taxas de juros eliminariam os projetos pouco rentáveis, inclusive os que antes eram priorizados pelo 

Estado por motivos políticos. A liberdade aos fluxos de capitais e taxas de juros elevadas permitiria 

ainda que os países mais pobres, com escassez de poupança, recebessem fluxos de capitais dos 

países ricos, que poderiam direcionar seu excesso de poupança para opções mais rentáveis. Tais 

fluxos financiariam o desenvolvimento permitindo superar a escassez de poupança e a restrição 

externa dos países periféricos. Entretanto, como aponta Salama, o próprio Mckinnon reconheceu os 

limites de sua abordagem, ao tratar das tentativas de liberalização financeira realizadas no Cone Sul 

da América Latina na década de 80: “We now recognize that our knowledge of how best to achieve 

financial liberalization remains seriously incomplete.” (McKinnon, 1973, p.30, apud Salama, 1999, p. 

219). E Salama acrescenta: “é forçoso reconhecer que tal prudência faltou aos teóricos e políticos 

liberais no fim dos anos 80.” (idem).  
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Os países periféricos foram pressionados, a partir de então, a também 

liberalizar seus mercados de bens e principalmente os financeiros, na década de 90, 

atitude que foi sucedida por uma série de crises financeiras, como a mexicana 

(1994), a asiática (1997), a russa (1998), a argentina (2001) e o próprio Brasil, que 

passou por três crises cambiais no período (1999, 2001, 2002). As respostas a essas 

crises foram em geral comandadas pelos acordos com o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), cujo diagnóstico conservador preconizava soluções que 

envolveram políticas fiscal e monetária restritivas, o que acabou por conter as taxas 

de crescimento e elevar o desemprego.  

Não é só nas crises e nos países periféricos que essa situação de domínio das 

finanças liberalizadas e desregulamentadas, pelo aumento da instabilidade e da 

fragilidade financeira interna e externa, traz prejuízos ao crescimento econômico e 

ao nível de emprego. Segundo Chesnais (2005), o predomínio da forma do capital 

portador de juros tem efeitos perversos do ponto de vista do crescimento econômico 

e da distribuição da renda pelo próprio funcionamento da lógica da acumulação 

rentista, o que explicaria o baixo crescimento mesmo nos países centrais. No que diz 

respeito ao crescimento, os capitais que poderiam ter aplicação produtiva, em face 

da alta mobilidade, das altas taxas de juros atuais bem como das possibilidades de 

ganhos especulativos trazidos pelas inovações financeiras, acabam ficando 

circunscritos a uma esfera de valorização puramente financeira, onde eles 

conseguem ao mesmo tempo elevada rentabilidade preservando a máxima liquidez.   

A propriedade patrimonial e sua relação com as formas de financiamento  

constituem o ponto de partida de Chesnais. Coloca ele que o patrimônio designa 

uma propriedade mobiliária ou imobiliária que foi acumulada e cujo objetivo é o 

rendimento. Ou seja, há um domínio da forma capital portador de juros, que se dá 

inclusive na esfera produtiva, na figura do proprietário acionista. Ele opõe assim o 

termo “rentista”, usado por Keynes e que caracteriza melhor a propriedade 

patrimonial de títulos e ações negociados nos mercados secundários, ao termo 

“credor”, que era característico da forma de financiamento via empréstimo, 

predominante na etapa anterior, das finanças intermediadas. Como vimos nas 
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seções anteriores, os títulos e ações são a forma do capital portador de juros que se 

convertem em capital fictício, tanto no caso da dívida pública, que não representa 

capital algum (e que é, segundo Marx, um “não capital”), como no caso das ações 

que, apesar de representarem um capital real, têm seu valor determinado 

independentemente do ciclo produtivo do qual este capital participa, o que abre 

espaço para as estratégias de ganhos puramente especulativos por parte destes 

proprietários.  

É preciso, entretanto, qualificar a afirmação de Chesnais quando escreve que “a 

finalidade dela [da propriedade patrimonial – R.T]  não é nem o consumo nem a 

criação de riquezas que aumentem a capacidade de produção, mas o 

‘rendimento’”(Chesnais, 2005, p. 50). Isto porque, como já vimos,  a finalidade do 

capitalismo é a produção de riqueza abstrata e só neste sentido é que ele 

impulsiona, pela concorrência inter-capitalista, a busca do aumento das forças 

produtivas. Se o capital encontra formas que permitam a ele se valorizar sem o 

“incômodo” de fazê-lo passando pelo seu outro40 (o trabalho) e pelos riscos da 

produção, tanto melhor para ele.  

Chesnais está de certa forma acompanhando Keynes ao diferenciar um “bom 

capitalismo” de um “mau capitalismo”, sendo que o fim do fordismo foi a passagem 

do primeiro (um capitalismo administrado e “domesticado”) para o segundo tipo. O 

próprio Chesnais (2003) citou, como vimos acima, a frase em que Marx coloca que, 

para o capital, o processo produtivo é apenas o “mal necessário” para ele realizar 

seu ímpeto de valorização. O capital é, portanto, um sujeito automático (como o 

chamou Marx), cuja forma abstrata (D – M – D’) tende a autonomizar-se, 

prescindindo de seu conteúdo.41 Assim, qualquer que seja a forma de propriedade 

                                                 
40 Voltaremos a este ponto no final deste capítulo.  
41 Ele pode prescindir do seu conteúdo não apenas passando à forma abreviada do capital portador 

de juros (D – D’), mas também prescindindo da própria relação social de produção com a qual a forma 

capital surge e se consolida na Europa e América do Norte, como por exemplo com o escravismo 

colonial. Tratamos deste tema em Teixeira (2006), para defender que, apesar da relação de produção 

escravista, o escravismo no Brasil visava à valorização do valor, ou seja, estava sob o domínio da 

forma capital, ainda que não apresentasse seu conteúdo. Costa e Pires (2000, 1994) exploraram 

brilhantemente esta nova forma do capital, que eles denominaram capital escravista-mercantil.  
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no capitalismo, ela não terá uma finalidade diferente da que Chesnais atribui à 

propriedade patrimonial, como a ampliação do “consumo” ou a “produção de 

riquezas que aumentem a capacidade de produção”. Se este resultado for obtido, ele 

será um resultado de lutas sociais que não têm a ver com a  forma em si que 

assume a propriedade capitalista, embora ela possa dificultar tais resultados, e é 

disso que se trata aqui.  

Outro aspecto importante destacado por ele é a mudança nos regimes de 

previdência, em favor dos regimes de capitalização, que criaram os investidores 

institucionais, que estão entre os maiores agentes dos mercados financeiros 

atualmente: os fundos de pensão. Chesnais destaca ainda, tal como Oliveira (2003), 

a fragmentação da identidade de classe trazida por estes investidores institucionais, 

que “fazem de seus beneficiários indivíduos fragmentados, cuja personalidade social 

está cindida: de um lado, a de assalariados e, de outro, de membros auxiliares das 

camadas rentistas da burguesia.” (Chesnais, 2005, p. 52). 42 

Segundo Chesnais, este regime de propriedade patrimonial coloca uma 

distância da finança com relação às atividades de produção e de investimento 

(incluindo a tecnologia), que vai numa direção oposta à forma funcional ao 

investimento produtivo que Hilferding teorizou a respeito da interpenetração entre o 

capital bancário e o capital industrial na Alemanha do final do século XIX e início do 

século XX. Verifica-se um processo de centralização de capital ainda mais forte do 

que o descrito por Lênin (1979), com o processo de fusões e aquisições em escala 

global. Mas agora, ao contrário, a finança teria conseguido alojar a “exterioridade da 

produção” no cerne dos próprios grupos industriais.   

                                                 
42 É interessante notar que Marx, na seção V, coloca que o surgimento das sociedades por ações e a 

pulverização da propriedade que elas efetuam traz a negação da propriedade privada nos limites do 

próprio capitalismo: qualquer pessoa pode se tornar um “capitalista”, proprietário de uma empresa, ao 

comprar ações. As sociedades por ações também mostram, segundo Marx, como é falsa a idéia de 

que os lucros seriam salários de gerência, já que se separa a propriedade da gestão, e a função de 

gerência pode fazer jus a um salário completamente independente da remuneração do proprietário. 

Além disso, Marx escreve ainda que as S.A.s mostraram a não necessidade do capitalista, pois este 

está situado agora exteriormente ao processo de produção.  
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Esta exterioridade da produção faz com que os interesses de longo prazo dos 

grupos industriais sejam substituídos pela lógica da busca de rentabilidade de curto 

prazo dos acionistas, com as pressões para o aumento do pagamento de dividendos 

e a conseqüente queda dos lucros retidos. Ao mesmo tempo, para atender a estas 

exigências de rentabilidade as empresas exercem o novo poder administrativo contra 

os assalariados, por meio das transformações no mundo do trabalho visando 

redução com os custos, como a reengenharia, downsizing e maior flexibilização (leia-

se precarização) do trabalho como a terceirização, trabalho em tempo parcial, 

temporário, etc., e pela deslocalização e subcontratação internacional, o que leva a 

uma queda da participação relativa dos salários na renda.  

Assim, segundo Chesnais, tanto pelo lado das fontes de recursos para o 

investimento (lucros retidos em queda), quanto pelo lado da demanda (redução da 

massa salarial) os investimentos produtivos se reduzem. Temos então uma lógica de 

acumulação na qual ao mesmo tempo em que se têm poucos incentivos ao 

investimento produtivo e atonia do crescimento econômico, há uma redistribuição 

funcional da renda em detrimento dos salários.  

Frontana (2000) busca explicitamente caracterizar o novo binômio regime de 

acumulação/modo de regulação, que ele chama, acompanhando Chesnais, de um 

regime de acumulação com dominância financeira, caracterizado pela primazia das 

relações financeiras na dinâmica econômica, que se dá segundo ele em três planos:  

i) no viés financeiro das políticas econômicas: a gestão monetária, fiscal, 

financeira e cambial fica condicionada à lógica rentista, reduzindo a capacidade do 

Estado de estimular a demanda agregada, realizar investimentos e políticas 

distributivas. Acrescentaríamos a isto a redução da autonomia da política econômica 

doméstica, num contexto de livre mobilidade de capitais, criando um ambiente 

altamente propício à especulação;  

ii) no comportamento rentista de extensos segmentos sociais, sobretudo as 

famílias de renda média e alta, que buscam aumentar suas rendas atuais ou garantir 

suas aposentadorias por meio dos rendimentos financeiros; e 

iii) nas estratégias das empresas do setor produtivo, que buscam cada vez mais 

as rendas financeiras, mas poderíamos acrescentar ainda a estratégia dos bancos, 
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que contraem o crédito e buscam os ganhos de tesouraria, operando nos mercados 

de títulos da dívida pública, câmbio e derivativos. O sistema financeiro perde assim 

seu papel de financiar o desenvolvimento econômico.  

Como coloca Frontana,  

“a ampliação das fontes de financiamento, entretanto, não repercutiu 

significativamente sobre a esfera produtiva, já que a imensa e crescente massa 

de recursos e de instrumentos criados permaneceu circunscrita numa estrutura 

de valorização semifechada, os mercados financeiros. Ao contrário do que ocorria 

no fordismo, o novo regime monetário e financeiro não garantiu o surgimento de 

uma estrutura de financiamento funcional para uma expansão acelerada da 

capacidade produtiva das economias capitalistas. Nas empresas e nos grupos do 

setor produtivo, o excesso de fontes e de recursos de financiamento teve grande 

importância, não por originar novos investimentos produtivos, mas por permitir 

uma ampliação da alavancagem financeira e a apropriação de lucros financeiros” 

(Frontana, 2000: 186).  

Assim, as decisões no campo industrial passaram a depender de uma 

multiplicidade de variáveis financeiras, sobretudo da evolução das taxas de câmbio e 

de juros e de suas diferenças nacionais. O resultado, graças à difusão mundial de 

medidas de liberalização, desregulamentação e estímulo às inovações financeiras, 

foi um notável aumento da importância das operações puramente financeiras dos 

grupos industriais multinacionais, isto é, uma profunda deformação dos balanços das 

empresas não-financeiras, em benefício dos ativos financeiros (imobilizações ou 

aplicações financeiras) e em prejuízo do investimento produtivo de longo prazo 

(Farnetti, 1999).  

Há, portanto, uma subordinação das atividades produtivas dos grandes grupos 

industriais à lógica financeira, rentista e “curto-prazista”, que passa a dominar a 

gestão da riqueza no novo regime de acumulação – um regime que, num contexto 

mais amplo, estabelece uma clara hierarquização das relações econômicas, pela 

qual cabe às finanças e aos mercados financeiros ocupar a cúpula do sistema, 

orientando as ações e os movimentos do capital que se dedica à produção ou à 

comercialização.  
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Mas Frontana nota que não é só no âmbito das atividades que se dá a 

financeirização dos grandes grupos industriais, ela também ocorre no âmbito da 

propriedade e do comando: 

 “A presença cada vez maior dos investidores institucionais (agentes mais 

poderosos da esfera financeira) como acionistas controladores das empresas do 

setor produtivo e a implementação dos princípios e critérios de gestão do 

corporate governance traduzem, muito mais do que a multiplicação das atividades 

financeiras dos grupos, o predomínio da ‘lógica financeira’ sobre a ‘lógica 

produtiva’ que caracteriza o regime de acumulação sob dominância financeira, o 

comando crescente da esfera financeira sobre a repartição e a destinação da 

riqueza criada no setor produtivo.” (p. 315).  

É possível ainda estabelecer a relação entre as transformações recentes na 

esfera financeira e as ocorridas na esfera produtiva, que são o foco de Harvey (1996) 

ao propor, também seguindo uma abordagem regulacionista, que na fase atual do 

capitalismo estaria se configurando um regime de acumulação flexível. Assim, ao 

contrário da rigidez do fordismo, a acumulação flexível caracteriza-se pela busca de 

valorizar o capital mantendo a máxima flexibilidade. Na esfera produtiva, a 

flexibilidade aparece tanto no capital variável (fim dos direitos trabalhistas e 

polivalência do trabalhador) quanto no capital constante (com as plantas flexíveis 

possibilitadas pela microeletrônica e a robótica).   

A forma capital portador de juros tem como característica valorizar-se mantendo 

a forma líquida. A busca pela liquidez, tal como Marx e também Keynes notaram 

(capítulo anterior), ocorre nos momentos de crise, como a crise de sobreacumulação 

que ocorreu no início dos anos 70. Nos momentos de incerteza, os capitalistas 

buscam a liquidez porque ela também significa flexibilidade, aliás a máxima 

flexibilidade. Desta forma, a expansão do capital portador de juros é uma maneira de 

o capital adquirir flexibilidade, permanecendo em sua forma líquida, com capital 

monetário. 

Do ponto de vista da abordagem da acumulação flexível de Harvey, o destaque 

está na flexibilidade do capital produtivo, que se reflete tanto no capital constante 

quando no capital variável. Como se sabe, Marx distingue o capital variável, 
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composto pela força de trabalho (que é variável porque cria valor) do capital 

constante (que não cria valor, mas tem apenas seu valor transferido para o produto 

final). O capital constante divide-se em dois tipos: o capital circulante, que são as 

matérias-primas e outros insumos produtivos que são totalmente consumidos no 

processo produtivo, e o capital fixo, que são as máquinas e equipamentos, cujo valor 

é transferido parcialmente às mercadorias ao longo do tempo, de acordo com certa 

taxa de depreciação.  

Quanto ao capital fixo, o que trouxe a flexibilidade foi a revolução tecnológica 

que trouxe as plantas flexíveis, possibilitadas pela mecatrônica (aplicação da 

microeletrônica e da informática à mecanização), em oposição ao paradigma 

tecnológico anterior, fundado na eletromecânica. As plantas flexíveis podem produzir 

diferentes produtos, adequando-se melhor à demanda, ao contrário das plantas 

fordistas, que eram especializadas num único produto e centradas nos ganhos de 

escala.  

Quanto ao capital variável, a flexibilidade tem sido obtida pela precarização do 

trabalho (reformas na legislação trabalhista com perda de direitos anteriormente 

conquistados, terceirização, trabalho temporário e parcial, informalidade etc.) e as 

novas formas de gestão, que envolvem maior participação e autonomia do 

trabalhador, exigindo dele agora  polivalência e nível educacional elevado, para  que 

se adeqüe às novas necessidades das plantas flexíveis.   

Estas medidas na esfera produtiva visam então a redução de custos e tornar a 

oferta flexível para adequá-la às condições da demanda, mantendo no nível mínimo  

os estoques de insumos e matérias primas e de produtos semi-acabados, de modo a 

reduzir a “ociosidade” do capital. A redução de custos é obtida com o “enxugamento” 

dos postos de trabalho e dos postos de gerência, bem como com as técnicas de 

controle da qualidade e redução de desperdícios e a redução dos estoques. A 

redução de recursos ociosos é obtida também pela flexibilização do trabalho, para 

que a empresa não precise continuar pagando salários nos momentos de 

desaquecimento da demanda, ou que não precise incorrer em altos custos para se 

desfazer dos trabalhadores, e pelas plantas flexíveis, que permitem que a produção 

seja ajustada à demanda sem deixar um imenso estoque de capital fixo ocioso.  
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Há, portanto, uma conexão íntima entre as transformações na esfera da 

produção e as que se processaram na esfera financeira, mas tal conexão se 

estabelece sob a dominância financeira, cuja lógica comanda a própria esfera 

produtiva.   

Apesar de a noção de regime de acumulação e modo de regulação remeter a 

uma idéia de estabilidade, a característica central deste novo regime é, segundo 

Frontana, a endogeneização da instabilidade:  

“(...) longe de ser um resultado indesejável de seu funcionamento, a 

instabilidade, que é intrínseca às economias monetárias e ao processo de 

acumulação, parece ter sido integralmente incorporada como elemento 

constitutivo da lógica operacional do novo binômio que regula o sistema 

capitalista. Para preservar a sua institucionalidade monetário-financeira e garantir 

sua coerência interna, o regime de acumulação sob dominância financeira 

depende e se alimenta dessa instabilidade e da atmosfera especulativa e volátil a 

ela associada. Em outras palavras, a instabilidade foi endogeneizada pelo novo 

binômio e se apresenta como um componente estrutural necessário para o seu 

funcionamento (embora constitua, também, a sua principal contradição). Os 

choques, sobressaltos, turbulências financeiras periódicas e crises financeiras 

localizadas ou disseminadas, fenômenos resultantes da permanente instabilidade 

monetária e financeira e do caráter volátil dos mercados, além de constituírem 

uma característica historicamente marcante do novo binômio, parecem ser 

também parte imprescindível de sua lógica acumulativa. São esses fenômenos 

que oferecem oportunidades de se obter ganhos (e perdas) extraordinários no 

sistema financeiro mundializado (um sistema que, pelas suas características 

especulativas, cada vez mais se assemelha a um grande “cassino” financeiro 

global). Sem eles, a concentração e a centralização do capital em benefício da 

esfera financeira seriam mais lentas, quando não insustentáveis. " (Frontana, 

2000: 317).    

Chesnais (2003) também tem uma posição semelhante, ao defender que a 

formação de bolhas especulativas tem agora caráter estrutural, e não mais 

conjuntural. O caráter estrutural da bolha especulativa tem efeitos reais, como por 
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exemplo a expansão do consumo por parte das famílias norte-americanas na década 

de 90, baseado no endividamento. Ele foi produzido e encorajado pelo efeito riqueza 

causado pela bolha de capital fictício das bolsas de valores, já que as famílias de 

renda média e alta norte-americanas participam amplamente do mercado acionário. 

Todas estas transformações estão, como aponta Guttmann, apoiadas 

politicamente em uma determinada base social:  

“Na falta de um regime monetário capaz de se impor aos agentes 

econômicos, a política econômica tem sido ditada, em grande parte, pelas 

instituições financeiras privadas, que atualmente estão em condições de impor ao 

restante da sociedade as suas opções favoráveis a uma inflação baixa, altas 

taxas de juros reais e desregulamentação de todos os mercados. Essas 

prioridades de política econômica tendem a ser apoiadas por instituições ou por 

setores sociais de grande influência política: os bancos centrais independentes e 

as administrações financeiras de grandes empresas industriais, que detêm 

importantes carteiras de títulos e divisas; a geração do baby-boom do pós-guerra, 

começando a se preocupar com seus sistemas de aposentadorias por 

capitalização; e os setores de classe média alta, detentores de poupança, que 

lucram com a liberalização financeira, porque agora têm acesso a formas de 

aplicação que só eram acessíveis às grandes fortunas. Os políticos que viraram 

as costas a esta coalizão, favorecendo outros objetivos políticos, têm sido 

castigados com grandes fugas de capital até serem obrigados, através de graves 

crises de câmbio, a mudar de política.” (Guttmann, 1999, p. 87).  

Dentro desta perspectiva, a não ser que o jogo de forças mude de forma a 

permitir a reversão das medidas liberalizantes que colocaram o capital portador de 

juros no centro das relações sociais, a economia mundial tende a apresentar 

indefinidamente crescimento baixo, elevado desemprego, instabilidade crônica e a 

continuidade do processo de concentração da renda em curso, com suas 

conseqüências perversas como o aumento da exclusão social e de amplas áreas do 

globo dos benefícios do imenso progresso tecnológico das últimas décadas.   
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CAP. 3 – AS CRÍTICAS À TESE DA DOMINÂNCIA FINANCEIRA 

 

Introdução 

 

A tese de que estamos diante de uma nova fase do capitalismo, ou de um novo 

regime de acumulação com dominância financeira, tem sido criticada por duas 

abordagens alternativas, dentro do marxismo. Uma delas é a abordagem baseada na 

idéias de ciclos de longa duração, abordagem esta que foi criada por Fernand 

Braudel. Nesta linha, Wallerstein (2003) e Arrighi (1996) questionam a idéia de que o 

avanço da esfera financeira atual represente uma novidade: expansões financeiras 

sempre ocorrem ao fim de um ciclo ou onda longa.  

A outra abordagem, de Prado (2005), questiona a noção de autonomia da 

esfera financeira, deslocando o foco da análise para a esfera produtiva, na qual 

estaria ocorrendo uma mudança no próprio modo de produção, com o advento da 

pós-grande indústria. A crítica desta tese em particular ocupa um espaço privilegiado 

nesta tese porque, além de ela ser uma interpretação que questiona a noção de 

dominância financeira, ela muda significativamente o marco da teoria do valor de 

Marx, pois parte da idéia de que o trabalho deixa de ser a substância do valor 

(Fausto, 1989). Buscamos mostrar que as transformações do capitalismo 

contemporâneo, em particular o fato de o conhecimento ter passado a ser objeto da 

produção capitalista, podem ser perfeitamente compreendidas nos marcos da teoria 

do valor trabalho, e, portanto, não é correto falar que o trabalho deixa de ser a 

substância do valor.   

Nosso objetivo neste capítulo é mostrar as insuficiências destas abordagens e 

defender a tese da dominância financeira contra suas críticas.    
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3.1 – A abordagem dos ciclos de longa duração 

 

Wallerstein (2003) questiona a idéia de uma nova fase do capitalismo, 

caracterizada pela mundialização ou pelo domínio das finanças. Para ele, a 

mundialização não é um processo novo, mas uma característica do capitalismo, e as 

transformações que presenciamos no sentido da expansão financeira representam 

simplesmente uma era de transição: a fase descendente de uma onda longa do 

capitalismo. Ele acompanha aqui as idéias de Fernand Braudel, para quem as 

épocas de expansão financeira prenunciariam a fase final de uma onda longa. Arrighi 

(1996) também entende a fase atual de predomínio da valorização financeira como o 

fim de um ciclo sistêmico de acumulação que teve como nação hegemônica os EUA. 

Assim, o final desse ciclo também indicaria o fim da hegemonia americana 43.  

Uma argumentação mais elaborada para teorizar os fluxos internacionais de 

capital e para defender que a expansão financeira atual é manifestação do final de 

um ciclo, seguindo a abordagem das ondas longas do sistema mundial, é dada por 

Suter e Pfister (1987). Estes autores analisam as relações financeiras internacionais 

como parte do sistema mundial. Afirmam que os fluxos de capital para a periferia e 

as crises da dívida (defaults), têm um caráter cíclico. Tais fluxos, bem como as crises 

financeiras, costumam ocorrer no final de uma onda longa, ou seja, na fase B de um 

ciclo de Kondratieff, quando as oportunidades de aplicação do capital no centro 

diminuem junto com sua rentabilidade, e a periferia se torna atraente. Colocam então 

que o forte endividamento externo da periferia na década de 70, bem como a crise 

da dívida da década de 80, são fenômenos que indicam o fim de um ciclo ou de uma 

onda longa do capitalismo. A crise resultante da expansão financeira anunciaria o fim 

do ciclo.   

Os autores buscam então explicar as causas de a baixa do ciclo atual estar 

sendo tão duradoura (e some-se a isso os 20 anos que se passaram desde que eles 

                                                 
43 Tavares (1997) criticou essa tese de Arrighi, prevendo corretamente a retomada da hegemonia 

americana, que se deu a partir da “diplomacia do dólar forte” no início da década de 80. Antes de 

representar o declínio americano, a ascensão das finanças parece ter sido muito mais o impulso da 

retomada da hegemonia americana.  
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escreveram, sem que se vislumbre o início de um novo ciclo, ou seja, sem que se 

possa dizer que houve o início de uma nova fase de crescimento duradouro do 

capitalismo), o que poderia gerar a “ilusão” de se estar numa nova fase do 

capitalismo (como na visão dos regulacionistas).   

Sua explicação para a demora do início de um novo ciclo está na existência de 

uma tendência (que atua juntamente aos ciclos) à maior institucionalização do 

sistema monetário internacional. Esta tendência se verifica, por exemplo, pela 

criação de instituições multilaterais como o Banco Mundial e o FMI, este último como 

emprestador de última instância, bem como pela maior organização dos atores do 

mercado financeiro internacional44. Esse avanço na institucionalização, por sua vez, 

desenvolve mecanismos que evitam ou postergam uma crise financeira de grandes 

proporções que encerraria o ciclo.  

Ora, essa institucionalização vista por Suter e Pfister, e que impede uma crise 

de grandes proporções que daria início a um novo ciclo, é exatamente o resultado 

das transformações do sistema monetário e financeiro internacional que, segundo os 

regulacionistas, conferem estabilidade ao regime de acumulação atual, pela 

articulação das suas formas institucionais e garantindo sua regulação, ainda que, do 

ponto de vista da saúde da acumulação, sua marca seja a instabilidade financeira e 

baixo crescimento.  

Frontana, falando da proteção ao setor financeiro e das intervenções do Estado 

para conter as crises, acrescenta:  

“A ausência de uma depuração da esfera financeira, com a desvalorização 

de ativos fictícios, mantém uma tensão permanente na economia, produzindo 

                                                 
44 Suter e Pfister escrevem que, no primeiro período de alta mobilidade internacional do capital 

(durante o padrão-ouro, antes do período de Bretton Woods), predominavam os pequenos 

investidores, em grande número, que não tinham organização. No período atual, ao contrário, 

predominam um pequeno número de grandes agentes, como bancos, estados-nação e organizações 

internacionais (ao que acrescentaríamos os investidores institucionais como seguradoras e fundos 

mútuos e de pensão). Esses grandes agentes desenvolveram uma capacidade de auto-organização 

muito forte, segundo estes autores. Essa cooperação e organização, entretanto, ficou restrita aos 

credores (países centrais), não se estendeu aos devedores (países periféricos), como ficou claro na 

renegociação que se sucedeu à crise da dívida externa na década de 80.  
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bolhas especulativas periódicas em âmbito doméstico ou internacional, ora num 

mercado, ora em outro (imóveis, commodities, divisas, títulos, ações, derivativos 

etc.).Todas tendem a estourar, e as ações de socorro do Estado acabam 

repercutindo negativamente sobre a esfera produtiva, cada vez mais incapaz de 

superar suas reduzidas taxas de crescimento, relativamente estagnadas em 

todas as economias capitalistas. Sem a válvula de escape da crise financeira 

violenta ou da inflação (rastejante ou acelerada), a tensão aumenta, deprimindo 

as taxas de crescimento da produção e gerando crises ou recessões financeiras 

periódicas, as quais são debeladas até o limite pelas intervenções de empréstimo 

em última instância patrocinadas pelas autoridades monetárias, encarregadas da 

‘socialização dos prejuízos’ privados”. (p. 415-416) 

 

Nesse sentido, a abordagem dos ciclos nos parece ter se apegado demais às 

flutuações verificadas empiricamente, concentrando-se nas semelhanças entre os 

ciclos, em particular na expansão financeira que geralmente anuncia a fase 

descendente, e não deram a devida atenção às particularidades da expansão 

financeira atual, comparando-a indevidamente à expansão do final do século XIX.  

Em particular, não deram a devida atenção às imensas transformações 

institucionais que permitiram ao capital portador de juros ocupar o papel principal na 

acumulação capitalista. Assim, a institucionalização que Suter e Pfister colocam 

como sendo a que posterga o fim do ciclo é exatamente o que permitiu que a 

possibilidade da autonomia da esfera financeira se efetivasse historicamente, dando 

a esta autonomização um caráter estável, pois é sustentada por um modo de 

regulação adequado à lógica financeira e assentado nos interesses de poderosos 

grupos sociais.    
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Mesmo as crises financeiras atuais são muito diferentes das crises que se 

verificaram  em outros períodos de retração cíclica. Como escreve Chesnais (1997):  

“Os ‘acontecimentos’ que marcaram a história monetária e financeira recente 

– especialmente nos últimos quinze anos – são diferentes dos abalos de 

amplitude equivalente em épocas anteriores do capitalismo, se tomarmos o ponto 

de vista de sua relação com o movimento de produção e intercâmbio. Estes não 

se dão no apogeu, ou perto do apogeu, de uma longa fase de expansão ou de um 

forte boom como o dos anos 1927-1929. Não foram o aspecto propriamente 

financeiro de uma crise de superprodução clássica. Não foram, pelo menos até 

agora, o prenúncio de um desmoronamento brutal da produção e do intercâmbio 

em grande número de países” (p. 252).  

Na passagem seguinte, Chesnais critica explicitamente os enfoques cíclicos:  

“As falências bancárias em 1981-1983, nos Estados Unidos, estão ligadas à 

recessão, é claro, mas esta não tem origem direta no ponto de inflexão cíclico da 

produção. Foi, simplesmente, provocada, ou pelo menos amplificada, pela política 

monetária adotada por P. Volcker em 1979-1980. A seguir, os anos de 1983-1989 

foram marcados por uma série de quebras financeiras que não tinham relação 

imediata com o estado geral da produção e intercâmbio, os quais passaram por 

temporária recuperação. A recessão de 1990-1991 corresponde ainda menos à 

interpretação pela qual a crise financeira viria em decorrência de abalos com 

origem na esfera da produção, depois agravados pela própria crise financeira. A 

crise partiu da esfera financeira e depois afetou, com maior ou menor gravidade, 

a produção, o investimento e o nível de emprego, e não o contrário. Por isso, M. 

Aglietta refere-se à recessão de 1990-1991 qualificando-a, inequivocamente, de 

‘recessão financeira’, ressaltando assim seu caráter peculiar.” (Chesnais, 1999, p. 

255).  

A revolução tecnológica que ocorre na década de 80 representa outra 

dificuldade, a nosso ver, para a teoria baseada em ciclos. Isso porque, 

acompanhando Suter e Pfister (1987), a fase ascendente de um ciclo ocorre a partir 

das inovações em novos produtos, e continua com os avanços tecnológicos nos 

processos que massificam sua produção. Entretanto, a revolução tecnológica atual 
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não reverteu a crise que se iniciou na década de 70, tendo surgido num período que 

é considerado a fase descendente do quarto ciclo de Kondratieff. Essa revolução 

tecnológica (que em tese deveria marcar a fase ascendente de um novo ciclo) 

associada ao predomínio da lógica financeira na acumulação, que caracterizaria o 

fim do ciclo anterior, nos parece oferecer sérias dificuldades à visão das ondas 

longas.   

Da perspectiva da duração dos ciclos de Kondratieff (40 a 60 anos) talvez fosse 

cedo para se esperar um novo ciclo. Entretanto, se considerarmos que o progresso 

tecnológico pode se acelerar (e o faz), não há porque nos atermos a periodizações 

rígidas, ou então a idéia de ciclos e sua duração teria um caráter, como às vezes 

parece ter, determinístico-metafísico.  

Deve se considerar que é possível que tal revolução tecnológica tivesse dado 

origem a um novo ciclo. A questão a destacar é por que esse novo ciclo não se 

iniciou ou, talvez melhor ainda, porque o crescimento nas décadas de 90 e na atual 

ficou restrito, no âmbito da OCDE, aos Estados Unidos, enquanto que outros países 

centrais como os europeus e o Japão, bem como a maior parte da periferia 

(excetuando China e alguns países asiáticos que ascenderam, na década de 80, ao 

que Arrighi chama de semi-periferia, e que aliás não seguiram o modelo liberal que é 

requisito para a dominância financeira, apresentando ao contrário uma forte 

intervenção do Estado e controle de capitais46) apresentaram crescimento 

medíocre.47  

                                                 
46 Para uma crítica aos que buscam ver o “milagre” asiático, em particular o coreano, como resultado 

das políticas liberais, ver Goldenstein (1996). A autora mostra que, no caso coreano, além de forte 

controle de capitais, houve também fortíssima intervenção do Estado, que entretanto foi bastante 

diferente do caso brasileiro. Além de o Estado não ter assumido a dívida externa (ele era apenas o 

garantidor dos créditos) como o Brasil o fez na década de 70, sua atuação foi extremamente eficaz 

em disciplinar o setor privado para cumprir os objetivos da política industrial, exigindo o cumprimento 

das metas. Além disso, os principais bancos haviam sido estatizados, e o governo controlava o 

crédito. Nada mais distante do modelo liberal. O caso chinês dispensa comentários, bastando 

mencionar que este país, apesar de ter controles de capital, é hoje um dos principais destinos dos 

fluxos de capitais para “mercados emergentes” (o primeiro em IED). Mesmo o Chile, que é 

apresentado como a “menina dos olhos” do neoliberalismo na América Latina, também tem controles 

de capital.  



 

 

 

79

 Por que só os EUA cresceram?  A resposta a essa pergunta está intimamente 

ligada ao fato de este país, ao contrário do que previu Arrighi (1996) – preso à noção 

de ondas longas e ciclos hegemônicos – ter reafirmado sua hegemonia e a de sua 

moeda a partir dos anos 80 (Tavares, 1997), tendo sido o epicentro das 

transformações que conduziram à mundialização financeira e ao regime de 

acumulação com dominância financeira.  

É na dominância financeira da valorização que está a raiz da explicação para a 

retomada da hegemonia americana apontada por Tavares (1997) e para o seu forte 

crescimento na década de 90, em detrimento dos demais países da OCDE. Isto 

ocorre principalmente por ser este o país emissor do meio de pagamento 

internacional ou da moeda onde se expressa a preferência pela liquidez no plano 

mundial, posição que deixa os EUA numa situação singular na economia mundial, 

podendo combinar crescimento econômico com déficits sucessivos na balança 

comercial, como ocorreu nas últimas décadas, e  colocar-se historicamente como a 

primeira nação hegemônica que é ao mesmo tempo o maior devedor internacional,  

ao passo que, nos demais ciclos de hegemonia apontados por Arrighi (1996), a 

nação hegemônica era sempre credora. A tese de Arrighi sobre a queda da 

hegemonia americana e sua substituição por outra potência hegemônica (que 

segundo seu palpite, viria da Ásia) parece cada vez menos provável.  

Chesnais (2003) busca explicar as condições sob as quais um país poderia 

crescer mesmo num regime de acumulação com dominância financeira, e mostra 

que o único país que atende a essas condições  é os Estados Unidos, principalmente 

por ser o emissor do meio de pagamento internacional (o que, num padrão dólar 

auto-referenciado, de câmbio flexível, deixam os EUA praticamente sem restrições 

de balanço de pagamentos) e por complexas relações entre seu mercado acionário e 

a chamada “nova economia”, baseada nas tecnologias da informação e 

comunicação. Mesmo os EUA, entretanto, não estão livres da instabilidade, como  

                                                                                                                                                    
47 A exceção na Ásia foi a estagnação do Japão, cujas causas, segundo Rubinstein (2005), estão 

ligadas à inserção deste país na dominância financeira, o que inviabilizou sua candidatura à nação 

hegemônica, após vários apostarem (como Arrighi, 1996) no deslocamento deste posto para a Ásia, 

sem dúvida tendo em vista o fabuloso “milagre japonês”. Sobre o declínio japonês, ver também Melin 

(1997).   
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mostraram os abalos financeiros nas bolsas de valores – particularmente naquela 

onde eram negociadas as ações das empresas da nova economia, a NASDAQ – 

causados pela “exuberância irracional”, que foi como Alan Greenspan, presidente do 

Federal Reserv à época, se referiu à enorme bolha especulativa.  

Nossa posição é, portanto, que a revolução tecnológica poderia ter dado origem 

a um novo ciclo, mas não o fez por dois motivos: 1) a “repressão produtiva” 48, 

provocada pela dominância financeira; e 2) o próprio caráter dessa revolução 

tecnológica, fundada na apropriação privada do conhecimento49, o que torna sua 

difusão mais difícil e aumenta o hiato entre os países centrais e os periféricos, 

embora tenha possibilitado, também, que alguns países periféricos, do leste asiático, 

passassem para a “semi-periferia”, para usar a expressão de Arrighi (1996).  

Os enfoques cíclicos tendem, portanto, a aplainar as diferenças e não 

identificarem as rupturas. Suter tentou fazer isso, mas dentro do enfoque cíclico ele 

só poderia ter visto as transformações atuais como fruto de uma tendência (ou seja, 

que traz mudança mas dentro de uma continuidade, sem rupturas) à 

institucionalização que atrasa a chegada do novo ciclo, que tanto ele como 

Wallerstein e Arrighi ainda estão esperando.  

Crises financeiras “puras”, mesmo como as que Chesnais destacou acima (que 

se originam na própria esfera financeira), entretanto, podem surgir em qualquer 

momento do capitalismo. O próprio Marx, como vimos no capítulo anterior, aponta 

crises deste tipo que ocorreram no século XIX. Fases de expansão financeira 

existem sempre, como tendência imanente do capital de autonomizar-se com relação 

ao seu outro (o trabalho). No Brasil, ainda na República Velha, tivemos o 

                                                 
48 Usamos este termo em analogia à tese da “repressão financeira” de Shaw (1973) e McKinnon 

(1973). Segundo estes autores, o período em que predominou o keynesianismo foi caracterizado pela 

“repressão financeira”, que se caracterizava por baixos tetos para as taxas de juros e vários tipos de 

regulamentações e controles que impediam o sistema financeiro de cumprir seu papel de captar a 

poupança e direcioná-la para o investimento. Após a liberalização e desregulamentação financeiras, 

entretanto, como vimos no capítulo anterior, agora é a esfera financeira que “reprime” a produtiva.  
49 O próprio conhecimento passa a ser objeto da produção capitalista. Desenvolveremos as 

conseqüências que isso traz na próxima seção.  
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Encilhamento. O argumento de Chesnais é, neste sentido, insuficiente para sustentar 

a tese da dominância financeira.  

A diferença essencial do período atual, o que permite falar-se em um novo 

regime de acumulação, é que a institucionalidade criada incorpora a expansão 

financeira, a formação de bolhas e as crises como parte da própria lógica do regime 

de acumulação, como parte da dinâmica deste regime. As crises, bolhas 

especulativas, etc. não são um freio ou obstáculo à acumulação: elas são um 

importante meio pelo qual a acumulação ocorre.  

É preciso, entretanto, tratar o conceito de acumulação de uma maneira 

diferente da convencional. Esta expressão sempre esteve muito ligada, inclusive 

dentro do marxismo e da própria Escola de Regulação, à relação entre consumo e 

investimento, à acumulação real (formação bruta de capital fixo), tal como é vista na 

teoria neoclássica, por exemplo no modelo de crescimento de Solow e todos os seus 

derivados: como aumento do estoque de capital por trabalhador. Entretanto, a 

maneira correta de interpretar a acumulação de capital não é nestes termos físicos, 

mas no plano da forma capital. O capital enquanto forma (D – M – D’) pode abreviar-

se para a forma do capital portador de juros (D – D’) exatamente porque a finalidade 

da produção capitalista não é o aumento da produção de mercadorias (valores de 

uso), mas a própria valorização do valor. Neste sentido, sempre que pode, o capital 

prescinde da sua reprodução real, buscando formas de valorizar-se sem passar por 

ela. Como escreve Marx, a transformação do capital monetário em capital produtivo 

é um “mal necessário” à sua reprodução como capital.  

Voltaremos a este ponto na próxima seção.   
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3.2 – A tese da mudança no modo de produção 

 

Prado (2005) critica a idéia de que há um novo modo de regulação do 

capitalismo sob o domínio do capital financeiro, considerando-a uma ilusão 

provocada pela apreensão do plano fenomênico ou da aparência do capitalismo 

contemporâneo, com o que se deixou de lado a busca da essência da acumulação 

capitalista, que está no modo de produção. Ele defende assim que temos uma 

mudança no próprio modo de produção, e não no regime de acumulação.  

Vamos dividir o argumento de Prado em duas partes. Na primeira, 

apresentamos suas críticas à tese de Chesnais sobre a dominância financeira, 

buscando mostrar que ela se assenta numa compreensão incorreta da categoria 

capital portador de juros. Na segunda parte, passamos para a apresentação da tese 

de Prado, segundo a qual estamos diante de uma mudança no modo de produção, e 

não no regime de acumulação, defendendo que ela se assenta na mesma leitura 

equivocada do conceito de capital portador de juros.  

Essa crítica nos leva a incorporar de forma distinta à de Prado (2005) e Fausto 

(1989) a produção do conhecimento no capitalismo. Defendemos que a teoria do 

valor de Marx pode perfeitamente incorporar as recentes transformações do 

capitalismo, a que Fausto chama de “pós-grande indústria”, não se justificando, a 

nosso ver, a tese de que o trabalho estaria deixando de ser a substância do valor.  

 

3.2.1  – A crítica à noção de autonomia da valorização financeira 

 

Vimos que a tese da dominância financeira é melhor caracterizada não 

propriamente por uma dominância da valorização financeira, mas uma dominância 

financeira da valorização, pois a valorização financeira impõe sua lógica à própria 

esfera produtiva. Não se trata apenas, portanto, de uma mera mudança quantitativa 

entre as formas de valorização, no sentido de um aumento relativo da quantidade de 

capital que busca a valorização financeira. Há também uma mudança qualitativa pela 

mudança de comportamento do próprio capital produtivo. Entretanto, a mudança 
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quantitativa também ocorre, sendo um dos elementos mais característicos da 

dominância financeira. É preciso explicar, portanto, como a valorização do capital 

prossegue, apesar dessa mudança, visto que o capital portador de juros se alimenta 

do valor gerado na esfera produtiva, que, entretanto, tem sido reduzido, o que faz 

com que este regime de acumulação apresente limites estreitos:  

“A instabilidade, os abalos e as turbulências financeiras nos mercados 

financeiros internacionais – que deixaram de ocorrer segundo os padrões 

clássicos, no apogeu de uma fase de expansão do setor produtivo – passaram a 

fazer parte desse jogo de apropriação de renda e de riqueza pelos poderes 

financeiros, mas há limites evidentes para este processo, já que sua contrapartida 

é a desaceleração e a manutenção de taxas reduzidas e assimétricas de 

crescimento econômico (incapazes de permitir a ampliação do mercado de 

trabalho e de minimizar o problema do desemprego estrutural), bem como um 

processo mundialmente disseminado de exclusão social” (Frontana, p. 415).  

Ou seja, a criação de valor na esfera produtiva, da qual se alimenta a esfera 

financeira, tem se mostrado anêmica, em virtude da própria lógica do regime de 

acumulação com dominância financeira, como vimos nas páginas anteriores. A 

atonia da valorização produtiva e do crescimento econômico é uma característica 

central do novo regime de acumulação. Como é possível então que o capital 

portador de juros continue se valorizando de maneira autônoma, continue 

sustentando sua acumulação incessante? Em que sentido se pode falar de 

autonomia da esfera financeira, se Marx mostra que o capital portador de juros 

apenas aparentemente se valoriza por si mesmo, que esta é apenas uma aparência 

ilusória, daí seu caráter ainda mais fetichista? A resposta a esta pergunta exige que 

se passe, portanto, pelas estratégias do capital para valorizar-se apesar da atonia da 

valorização produtiva, visto que a criação de mais-valia caminha lentamente.   

 As mesmas questões são percebidas por Prado (2006). Incomodado com a 

frase de Chesnais (2005), que escreve que o capital portador de juros é 

caracterizado como “capital que busca fazer dinheiro sem sair da esfera financeira” 

(p.35), e também com a expressão usada por Chesnais de “autonomia relativa da 

esfera financeira” (p. 45), escreve:  
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“A expressão ‘autonomia relativa da esfera financeira em relação à 

produção’ não é rigorosa, já que não se trata de uma questão de relatividade, 

mas de contradição: a autonomia da esfera financeira vem a ser negada pela 

essência da relação de capital, a qual põe objetivamente a não autonomia da 

esfera financeira com relação à produção. A relação de capital é, como se sabe, 

uma relação entre o capital e o trabalho assalariado, uma relação de exploração, 

que se expressa sob formas superficiais que lhe são contrárias. O capital não 

pode se valorizar só na esfera financeira, a não ser fictícia e 

temporariamente.“ (p. 221, grifos meus).    

“Marx diz explicitamente que o retorno do capital a juro é externo ao ciclo 

mediador do retorno, mas isto significa, ao contrário do que sugere a expressão 

de Chesnais antes citada50, que se trata em efetivo de uma operação externa que 

pressupõe justamente a penetração posterior do capital-dinheiro no ciclo D 

– M – D’.” (p. 220-1, grifos meus).  

A frase destacada em negrito é incorreta. Marx desenvolve a sua análise da 

forma capital portador de juros colocando-a no circuito completo, D – D – M – D’ – D’, 

pois o objetivo é mostrar a divisão do lucro em juro e ganho empresarial (que é o 

título da seção V). Logo lembra também que, quer o tomador do empréstimo o 
use como capital ou não, os juros serão devidos, o emprestador só cede seu 

dinheiro como capital, pois a existência do capital portador de juros se dá pelo fato 

de o dinheiro tornar-se mercadoria, na base da produção capitalista, na qualidade de 

capital possível (qualidade esta que lhe confere então o valor de uso de gerar mais-

valor para seu dono), não importando se esta possibilidade se converte ou não 
em efetividade. Ou seja, o capital portador de juros é uma redistribuição da renda 

que não precisa ser, necessariamente, da mais-valia (o que ocorre se o tomador 

aplica o capital no circuito produtivo). Assim, Marx se concentra no uso efetivo do 

capital na produção pelo simples motivo de que, após ter apresentado a formação da 

taxa de lucro nas seções de I a III do livro III, e depois a divisão do lucro em lucro 

                                                 
50 A frase de Chesnais é a que afirma que o capital portador de juros é caracterizado como “capital 

que busca fazer dinheiro sem sair da esfera financeira” (Chesnais, 2005, p.35).  
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industrial e comercial na seção IV, o objetivo na seção V é mostrar a nova divisão do 

lucro (agora já como taxa geral de lucro que inclui a repartição entre lucro industrial e 

lucro comercial) entre juro e ganho empresarial.  

Tal redistribuição pode se dar a partir dos salários e também do próprio 

orçamento do Estado, que pode se endividar sem aplicar produtivamente o dinheiro 

de empréstimo como capital. É possível, por exemplo, que todos os capitalistas 

industriais pratiquem o autofinanciamento, ou seja, financiem seus investimentos 

apenas com os lucros retidos. O capital portador de juros continuaria existindo, 

extraindo valor dos salários ou do Estado, mostrando que ele não depende da sua 

entrada no ciclo produtivo. Os bancos, por sua vez, não emprestam apenas para 

empresas, e sua característica mais relevante hoje não é a apontada por Hilferding 

sob o conceito de “capital financeiro”, que segundo ele seria a fusão do capital 

bancário com o capital industrial. Os bancos também podem conceder crédito para o 

consumo, ou ainda comprar títulos públicos, e além disso em todos os lugares e em 

particular no caso brasileiro, uma grande fonte de lucros dos bancos hoje está nas 

operações de tesouraria (negociações com títulos, câmbio, ações, derivativos, etc).  

Se o capital portador de juros não é autônomo, não é no sentido destacado por 

Prado, de que seria necessário o ingresso desse valor na produção. Ele não é 

autônomo,  porque,  na base da produção capitalista, o capital portador de juros só 

pode existir porque existe o capital, o movimento D – M – D’, e isto em dois sentidos: 

1) por que é a transformação do dinheiro em capital que o transforma em capital 

possível, dando-lhe então o valor de uso de gerar mais valor, quando a partir de 

então qualquer soma de valor só será emprestada, seja ela aplicado ou não à 

produção, estando sob a forma mercadoria ou dinheiro, se puder retornar com juros 

para seu proprietário; e 2) porque como redistribuição do produto gerado, o 

recebimento de juros pressupõe a existência da produção externamente ou 

paralelamente a seu movimento, o que na sociedade capitalista só ocorre pela 

existência do processo de valorização, visto que a finalidade da produção capitalista, 

como Marx bem mostrou,   não é a produção de valores de uso, mas a valorização 

do valor.   
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Assim, o crescimento econômico, no sentido do aumento da produção de 

valores de uso, não é importante em si mesmo, mas apenas na medida em que por 

meio dele o capital se valoriza. Ocorre que, na fase atual do capitalismo, 

conjugaram-se um determinado contexto histórico e a criação de novas formas 

institucionais que lhe permitiram continuar sua tendência infinita à valorização 

prescindindo ao máximo do incômodo de depender da força de trabalho e do 

processo produtivo, que o imobilizam e o deixam “preso” a monstruosas estruturas 

fabris, como ocorreu durante o fordismo, que o obrigaram ainda a repartir seus 

ganhos com o trabalho.51 

Quando discutimos a tendência à autonomização do capital no capítulo anterior, 

estávamos tentando mostrar que, em sua condição de sujeito automático, a força da 

forma capital em sua tendência infinita à valorização é tal que, sempre que as 

possibilidades se abrem, o capital se liberta do conteúdo da relação de capital.52 O 

capital é sujeito, mas só o pode ser por meio do seu outro, o trabalho. É como se o 

capital lutasse o tempo todo contra esse “obstáculo”, representado pela necessidade 

do trabalho, à sua existência plena como sujeito.53 

                                                 
51 Neste sentido, o sucesso da acumulação produtiva pode ser mesmo prejudicial ao capital, visto que 

o pleno emprego reduz o exército industrial de reserva e acaba pressionando por aumentos de 

salários e pela repartição dos ganhos de produtividade.  
52  No primeiro capítulo do livro 2 de O Capital diz Marx: “Exatamente porque a figura monetária do 

valor é sua forma autônoma, palpável, de manifestação, a forma de circulação D ... D’, cujo ponto de 

partida e ponto de chegada é o dinheiro real, expressa de modo mais palpável o motivo condutor  da 

produção capitalista – o fazer dinheiro. O processo de produção aparece apenas como elo 

inevitável, como mal necessário, tendo em vista fazer dinheiro. (todas as nações de produção 

capitalista são, por isso, periodicamente assaltadas pela vertigem de querer fazer dinheiro sem a 

mediação do processo de produção.).” (grifos meus). 
53 Esta luta se processa, no movimento contraditório do capital, na própria esfera produtiva: seja pelo 

aumento da composição orgânica, reduzindo ao máximo o tempo de trabalho socialmente necessário 

à produção das mercadorias (o que leva à queda da taxa de lucro), seja mais recentemente, com a 

pós-grande indústria (que será vista na próxima seção), quando a criação  de riqueza depende cada 

vez menos do tempo de trabalho que do conhecimento científico e tecnológico, o que, segundo alguns 

autores, como Fausto (1989), tem provocado uma mudança na própria substância do valor. .  
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Ao contrário do que afirma Prado, portanto, o capital portador de juros não 

pressupõe sua entrada no ciclo produtivo. A interpretação equivocada de Prado é 

clara na passagem seguinte:  

“É preciso relembrar aqui, pois, o próprio Marx. No capítulo XXI do Livro 

Terceiro está dito que o dinheiro transformado em capital produz lucro e, assim, 

adquire um novo valor de uso, a capacidade de funcionar como capital. Eis que 

‘nessa forma de capital possível, de meio para a produção de lucro, torna-se 

mercadoria, mas uma mercadoria sui generis. Ou o que dá no mesmo, o capital 

enquanto capital se torna mercadoria’ (Marx, 1983, v.3, t.I, p.255). O capital 

aparece, pois, como mercadoria quando o dinheiro como capital realiza uma 

de suas possibilidades. “ (Prado, 2006, p. 220, grifos meus)  

Ora, no trecho grifado acima, Prado diz exatamente o oposto do que diz Marx 

na frase por ele mesmo citada. O capital aparece como mercadoria não quando o 

dinheiro como capital realiza uma de suas possibilidades. Ele se torna mercadoria 

apenas pelo fato de que a transformação do dinheiro em capital faz com que 

qualquer soma de valor – esteja ela na forma de dinheiro ou mercadorias54 – assuma 

a forma de capital possível, como grifado no trecho de Marx citado pelo próprio 

Prado. Ou seja, o capital portador de juros não depende da posterior entrada no ciclo 

produtivo, não depende da mais-valia ou lucro. Sendo apenas uma redistribuição de 

valor gerado na esfera produtiva, ele pode valorizar-se pela redistribuição de outras 

formas do rendimento, como os salários, ou ainda apropriar-se do orçamento fiscal 

do Estado, por meio da dívida pública.  

Agora estamos em condições de dar respostas para nossas perguntas 

anteriores. Voltando a elas, como é possível então que o capital portador de juros 

continue se valorizando de maneira autônoma,continue sustentando sua acumulação 

                                                 
54 Nesta seção estamos considerando o texto de Prado apenas nas suas críticas à noção de um 

regime de acumulação com dominância financeira, baseadas na crítica à idéia de autonomia da 

esfera financeira. Na próxima seção, discutiremos sua tese de que o próprio capital produtivo, na pós-

grande indústria, pelo caráter das novas mercadorias (a “mercadoria conhecimento”), adquiriu a forma 

rentista, que ele identifica, a nosso ver de forma equivocada, com a forma do capital portador de juros 

ou capital de empréstimo. Sua tese se assenta na afirmação de Marx de que o capital portador de 

juros se origina de uma soma de valor, não importando se esta está na forma dinheiro ou mercadoria.  
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incessante, ainda que a valorização produtiva seja anêmica? Em que sentido se 

pode falar de autonomia da esfera financeira, se Marx mostra que o capital portador 

de juros apenas aparentemente se valoriza por si mesmo, que  trata-se apenas de 

uma aparência ilusória?   

Em primeiro lugar, é preciso diferenciar as situações em que Marx fala do 

caráter ilusório da valorização financeira. Quando ele fala do capital portador de 

juros, ele fala em valorização fictícia, sujeito fictício, etc., e é essa caracterização 

que leva Prado a criticar a idéia de autonomia da esfera financeira. O adjetivo 

“fictício”  refere-se aqui ao fato de que a forma capital portador de juros não gera 

novo valor: o acréscimo recebido pelo prestamista deriva de uma redistribuição da 

renda gerada na esfera produtiva. E, como vimos, Marx enfatiza a distribuição de 

uma forma particular de rendimento, o lucro, não por achar que ele seja a única fonte 

da qual os juros podem se alimentar, mas simplesmente porque a apresentação da 

divisão do lucro em juro e ganho empresarial é a seqüência do argumento do livro 

terceiro.   

Quando trata do capital fictício, o adjetivo  não é usado no mesmo sentido 

anterior. Ele é fictício não porque sua valorização assenta-se na mera redistribuição 

da renda, mas ele é fictício de fato, no sentido de que não tem qualquer base real 

sobre a qual se sustente. Os juros são uma apropriação de parte da renda existente. 

O capital fictício, ao contrário, não tem base em qualquer substrato real.  

Desta forma, podemos responder porque a esfera financeira pode se 

autonomizar com relação à esfera produtiva. No caso do capital fictício, ainda que 

ele se assente na formação de uma riqueza sem bases reais, ele é uma 

autonomização porque possibilita a criação de capacidade de pagamento (ainda que 

puramente nominal) que pode se converter na compra de mercadorias, por exemplo. 

É o caso do efeito riqueza que aumentou o consumo e o endividamento das famílias 

americanas na década de 90, baseado no preço artificialmente elevado das ações 

que compõem parte importante da riqueza das famílias. Apesar de seu caráter 

fictício, ele pode ter efeitos bastante reais.  

O capital portador de juros, por sua vez também pode se autonomizar. Basta 

atentarmos para a natureza da valorização desse tipo de capital:  esta se assenta 
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numa redistribuição da renda gerada na esfera produtiva. Se a quantidade de capital 

aplicada no ciclo D – M – D’ se reduz relativamente àquele que se direciona ao ciclo 

abreviado D – D’ (redução esta verificada pela queda na formação bruta de capital 

fixo, por exemplo), isto quer dizer que o capital portador de juros precisa, para 

valorizar-se, avançar sobre a renda de outros setores sociais, em função das 

limitações existentes (e, nos casos como o atual, alimentadas por sua própria 

supremacia) para apropriar-se da mais-valia ou do lucro. Além disso, se as 

possibilidades de valorização no ciclo produtivo são escassas, o capital em geral 

tende a se transformar em capital portador de juros.55 

O raciocínio usado por Marx para explicar o fato de o dinheiro se tornar 

mercadoria dando origem ao capital portador de juros, poderia então ser descrito da 

seguinte forma: se posso aplicar uma soma de dinheiro na produção ganhando um 

lucro de 20%, porque vou emprestá-lo de graça? Trata-se, portanto, de um raciocínio 

muito parecido com a noção de custo de oportunidade da teoria econômica 

convencional. Entretanto, este raciocínio de Marx é usado apenas para explicar o 

fundamento dos juros. O raciocínio prático de um detentor de capital, dada a 

existência de uma taxa de juros, é diferente: se posso aplicar meu capital a juros de 

15% e praticamente sem risco, por que vou aplicá-lo na produção, ainda que haja 

uma taxa de lucro mais alta, se neste caso há o risco de não se encontrar 

compradores para o produto e de não se realizar a mais-valia gerada? Esse é o 

raciocínio que está presente em Keynes. Assim, o capital portador de juros é 

também uma alternativa ao investimento produtivo.  

A autonomia do capital portador de juros não é, portanto, autonomia quanto à 

produção em geral. Ele se alimenta do valor gerado na esfera produtiva, não 

apenas do mais-valor gerado (ou valor adicionado, que é o correlato na 

                                                 
55 Quanto aos lucros, como vimos, os grandes grupos industriais têm conseguido escapar a esta 

lógica recorrendo ao autofinanciamento (evitando o pagamento das elevadas taxas de juro), à busca 

de outras formas de captação como a emissão de ações, ao avanço sobre os salários e à 

precarização do trabalho, à busca de novas tecnologias e novas formas de gestão e organização ou à 

própria financeirização de suas atividades, buscando ampliar os lucros financeiros por meio, por 

exemplo,  da gestão centralizada de caixa.  
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terminologia não-marxista). Sua autonomia é exatamente quanto ao movimento D – 

M – D’, ao qual ele oferece inclusive uma alternativa de valorização. É uma 

autonomia, portanto, com relação ao lucro como fonte de apropriação dos juros, 

ainda que dependa da existência paralela do ciclo produtivo e dos lucros. A leitura de 

Prado incorre no erro de considerar como necessária a entrada do capital no ciclo 

produtivo, com o que os lucros aparecem como único tipo de renda passível de ter 

uma parcela deduzida a título de pagamento de juros.  

Ora, é exatamente o fato de os ciclos D – D’ e  D – M – D’ serem vistos como 

alternativas distintas de valorização o que faz com que, nos momentos como o atual, 

com elevadas taxas de juros, a entrada do capital no circuito produtivo seja escassa, 

levando ao baixo nível dos investimentos. O que importa é que a valorização ocorra, 

não como ela  se consuma, se com aumento da produção de valores de uso,  se 

com a redistribuição da renda.  

A questão central para compreender a autonomia da valorização financeira 

está, portanto, na redistribuição da renda que se processa a partir dos salários e 

também da receita do Estado para o sistema financeiro, na forma de juros. Vejamos 

um pouco o caso do Brasil. Do lado do trabalho, algumas categorias de 

trabalhadores, de renda mais elevada, têm se beneficiado desta conjuntura por 

serem quotistas de fundos de pensão. Mas a imensa maioria dos trabalhadores, das 

faixas de rendas mais baixas, não têm a mesma sorte. Estes, ao invés de ganharem 

com as elevadas taxas de juros atuais, viveram um forte aumento da participação 

dos pagamentos de juros nos seus gastos familiares, explicado pelas enormes taxas 

de juros (de até 6% ao mês, atualmente) cobradas nas operações de crédito ao 

consumidor, para a compra de bens duráveis de consumo. Grupos comerciais como 

Casas Bahia, Ponto Frio, Marabrás e outros, por exemplo, que têm várias lojas 

espalhadas pela periferia e outros locais de consumo popular, têm nestas operações 

de financiamento, efetuadas pelas suas financeiras, uma fonte de ganhos que é tão 

ou mais importante que o próprio lucro comercial obtido pelas vendas. Assim, houve 

um crescimento relativo das rendas de juros relativamente ao salários, que em parte 

se explica pela queda ou lento crescimento do salário real numa situação de elevado 

desemprego, associados a taxas de juro e de spread bancário elevadíssimo, e em 
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parte pela própria redistribuição gerada pelo aumento dos gastos com pagamento de 

juros no orçamento familiar.  

No que diz respeito ao Estado, basta atentar para a explosão da dívida pública 

e da participação do pagamento de juros na receita total e como percentual do PIB, 

cuja fonte de pagamento são os impostos, que deixam de ser usados para o 

fornecimento de bens públicos, investimentos em saúde, educação, saneamento, 

infra-estrutura, etc. Segundo Chesnais (1999),  

“o primeiro mecanismo que permitiu, durante o período contemporâneo, a 

transferência de riquezas em grande escala para a esfera financeira foi e continua 

a ser o serviço da dívida esmagadora que um grande número de países do 

Terceiro Mundo arrasta como uma bala de canhão, há trinta anos, a título de juros 

dos créditos bancários associados que lhes foram propostos na década de 70, no 

momento em que era preciso tirar da recessão os países da OCDE e também 

fazer ‘render’ os depósitos dos petrodólares. O segundo mecanismo de punção 

massiva é o que foi estabelecido logo após a titularização56 da dívida pública dos 

países da OCDE e o crescimento como bola-de-neve da fração de orçamentos 

utilizadas a serviço da dívida. Em virtude do nível atingido pela renda nacional 

desses países, o mecanismo de captação e de transferência, de longe, 

quantitativamente o  mais importante, é o que transita pelo imposto direto e 

indireto” (p. 39). 

 

Assim, o Estado, ao converter-se no grande devedor do novo regime de 

acumulação atendendo aos interesses dos rentistas, abriu mão do seu antigo papel 

de estimulador da demanda agregada e também modificou a repartição social da 

renda: o crescimento dos encargos financeiros com juros da dívida pública levou à 

redução dos gastos públicos com investimento e também com as políticas sociais e 

distributivas que sustentaram o Welfare State. De fato, apesar do discurso dominante 

contra a redução do déficit público, este cresceu muito, mesmo com os grandes 

cortes que têm sido realizados nos gastos sociais. A preocupação com o gasto 
                                                 
56 Os tradutores brasileiros de Chesnais preferiram utilizar o neologismo “titularização”, ao termo 

“securitização” já utilizado em português para identificar esse tipo de operação. 
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público só se dá, portanto, com relação aos investimentos e seguridade social, mas 

são tolerados quando se trata do pagamento de juros. 57    

De outro lado, olhe-se, no caso brasileiro, para os lucros bancários (que têm 

batido recordes todos os anos) e para o inchaço da participação financeira no PIB, 

particularmente se comparada ao baixo volume de crédito relativamente ao PIB, e 

ter-se-á uma idéia de como o capital portador de juros adquiriu uma autonomia que 

lhe tem possibilitado manter-se numa posição central na acumulação por tantos 

anos.   

 

 

3.2.2 – A tese da mudança no modo de produção e sua crítica 

 

Prado (2005, 2006a e 2006b) desenvolve uma proposta alternativa de 

interpretação do capitalismo contemporâneo. Sua análise parte de Fausto (1989), 

que desenvolve a idéia de que há uma novidade no capitalismo contemporâneo. 

Esta novidade é o advento da pós-grande indústria, que seria um novo avanço das 

forças produtivas capitalistas, seguindo-se à manufatura e à grande indústria, 

descritas por Marx. Esta abordagem desloca o foco da análise da esfera financeira 

para as transformações na esfera produtiva no capitalismo contemporâneo.   

Há duas teses nesta abordagem  das quais vamos aqui discordar.  

A primeira tese é a de que com o advento da pós-grande indústria, está 

havendo uma mudança na substância do valor, que antes era o trabalho e agora, 

cada vez mais, seria devida ao conhecimento. Esta tese vem da própria análise de 

                                                 
57 Isto é atestado pelo fato de o conceito de resultado do setor público adotado pelo governo federal 

no Brasil para cumprir a meta fiscal ser o resultado primário (meta de superávit primário), que não 

inclui o pagamento dos juros da dívida pública. Quando se inclui o pagamento de juro, tem-se déficit, 

que contribuiu para a dívida pública crescente nos últimos anos, ao lado das operações de 

esterilização da entrada de recursos externos de curto prazo, ambos gerados pela política de juros 

altos praticadas pelo próprio governo federal e defendida como “séria e responsável” pelos principais 

atores do mercado financeiro.  
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Fausto (1989) sobre as conseqüências da pós-grande indústria para a teoria 

marxiana do valor. Para ele, enquanto na grande indústria a fonte do valor era o 

tempo de trabalho abstrato, na pós-grande indústria a criação do valor depende cada 

vez menos do tempo de trabalho e está cada vez mais assentada no conhecimento 

científico e tecnológico, ou  naquilo que Marx chamou, nos Grundrisse (Marx, 1986), 

de “intelecto geral”.  

“Com a pós-grande indústria, há ruptura dessa situação. A riqueza não é 

mais produzida pelo trabalho, mas pelo não-trabalho. Isto num duplo sentido. Em 

primeiro lugar, a riqueza material já não depende essencialmente do trabalho. Em 

segundo lugar, a riqueza passa a ser essencialmente a ciência (a arte, etc) e esta 

é produzida no tempo de não trabalho. Assim, a substância da riqueza não é mais 

o trabalho, mas o não-trabalho” (Fausto, 1989, p. 63, grifos do autor).  

Cumpre notar, em princípio, que o próprio Marx não fala de mudança na 

substância do valor, ainda que se refira, isto sim, a um “terceiro momento”.  

A segunda tese é de Prado,  por meio da qual ele critica a idéia da dominância 

financeira, partindo do conceito de pós-grande indústria. Podemos dividi-la em duas 

partes: 1) o capital portador de juros não pode autonomizar-se, daí a fragilidade da 

noção de dominância financeira (tese que já criticamos na seção anterior) e 2) a 

ilusão de que há um domínio do capital financeiro no capitalismo contemporâneo 

provém da  forma de valorização do capital produtivo nas empresas da pós-grande 

indústria,  a qual provém da própria natureza das mercadorias produzidas por estas 

empresas, como mercadorias imateriais (mercadorias-conhecimento), que não 

podem ser vendidas ou compradas, mas apenas emprestadas, assumindo, pois, 

segundo esta interpretação, a forma de capital portador de juros.  

Enquanto Fausto se concentra na pós-grande indústria enquanto “matéria”, ou 

seja, enquanto forças produtivas (a maquinaria) e nas relações desta matéria com o 

trabalho concreto (a subordinação formal e real do trabalho ao capital e o papel da 

força de trabalho no processo produtivo), Prado destaca a pós-grande indústria da 
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perspectiva das mercadorias que seriam típicas desta etapa, ou seja, do que ele 

chama de “mercadoria-conhecimento”, e dos resultados disso para o processo de 
valorização. Ele aceita a tese de Fausto  de que o tempo de trabalho não é 

determinante exclusivo do valor. Seu foco está então no uso destas mercadorias na 

produção capitalista, ou seja, seu ingresso no ciclo D – M – D’, analisando o 

rendimento que os proprietários destas mercadorias-conhecimento auferem.  

Assim, apenas para situar a discussão, o que será importante na nossa 

conclusão, tomando o ciclo do capital, D – M ... P ... M’- D’, a análise de Fausto está 

em “... P...”, ou seja, no interior do processo de produção, que é o campo em que 

Marx se situa no texto dos Grundrisse sobre a maquinaria e a grande indústria. 

Prado, por sua vez, destaca o ciclo como um todo, ou seja, está interessado em 

analisar os resultados da pós-grande indústria e da importância do conhecimento no 
processo de valorização. 59  

Para melhor desenvolver o argumento, começaremos pela crítica de Prado, que 

abre o caminho para a crítica dos fundamentos de que parte em sua tese, ou seja, 

para a crítica da primeira tese, de Fausto. Prado (2006b), ao desenvolver a crítica  

ao artigo de Chesnais (2005), apresenta os dois argumentos centrais de  sua tese. O 

primeiro é que haveria um equívoco  na idéia de uma autonomia da esfera financeira, 

ainda que se a qualifique como “autonomia relativa”.  Tentamos demonstrar o caráter 

problemático dessa crítica na seção anterior deste capítulo, quando mostramos que 

a sua argumentação se sustenta numa leitura equivocada de que o capital portador 

de juros tem necessariamente que se dirigir para o ciclo D – M – D’. Mostramos aí 

que ele pode autonomizar-se do capital industrial exatamente porque  trata-se de 

uma redistribuição da renda, que pode vir tanto dos salários,  quanto da renda 

tributária do Estado.  

 O fato de Chesnais utilizar o termo  relativa para adjetivar essa autonomia 

acaba por complicar o problema, porque parece conceder, ao menos em parte, razão 

ao argumento de Prado. Contudo, sua utilização aí carece de precisão.  Essa 

                                                 
59 Esta distinção de que os dois autores estão falando de planos distintos não é puramente para fins 

didáticos mas, como veremos, a passagem de um plano a outro, efetuada por Fausto e seguida por 

Prado, é exatamente o motivo de nossas críticas.  
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autonomia é relativa, seguindo a abordagem dialética de Fausto60 (que vimos no 

capítulo 1), apenas no sentido de que o capital portador de juros  pressupõe a 

existência do capital industrial (é só com a existência dele que o dinheiro ou a 

mercadoria, consideradas enquanto soma autônoma de valor, podem tornar-se 

capital possível, com o que o dinheiro ganha o valor de uso de gerar mais valor), não 

implicando, portanto, nenhuma relação necessária  entre a cessão do capital como 

capital portador de juros e sua inserção   no ciclo do capital industrial.  

Prado (2006b)  também se incomoda com  a utilização desse adjetivo, mas 

utiliza esse incômodo para reafirmar sua tese:  

“A expressão ‘autonomia relativa da esfera financeira em relação à 

produção’ também não é rigorosa, já que não se trata de uma questão de 

relatividade, mas de contradição: a autonomia da esfera financeira vem a ser 

negada pela essência da relação de capital, a qual põe objetivamente a não 

autonomia da esfera financeira em relação à produção. A relação de capital é, 

como se sabe, uma relação entre o capital e o trabalho assalariado, uma relação 

de exploração, que se expressa sob formas superficiais que lhe são contrárias. O 

capital não pode se valorizar só na esfera financeira, a não ser fictícia e 

temporariamente”. (Prado, 2006b, p. 221).  

Apesar de perceber que a relação é de contradição, o fato de não ter 

apreendido corretamente a natureza do capital portador de juros (por achar que ele 

deve obrigatoriamente entrar no processo produtivo) levou Prado a ver a contradição 

aqui de forma equivocada. Mais adiante esclarecemos melhor este ponto.  

Vamos então para a segunda parte de seu argumento, de que não se trata de 

uma dominância da valorização financeira, mas do fato de o próprio capital produtivo 

das empresas da pós-grande indústria venderem mercadorias imateriais ou 
                                                 
60 Cabe esclarecer que nossa crítica a Fausto aqui é uma crítica à sua interpretação dos textos dos 

Grundrisse, não à sua apresentação da dialética, da qual de resto nos servimos para desenvolver as 

críticas à visão de Prado e, por tabela, à visão do próprio Fausto sobre a mudança na “substância do 

valor”. Mesmo quanto à análise que ele faz dos Grundrisse, enquanto se mantém no mesmo plano de 

Marx, ou seja, dentro do processo produtivo em que o processo de valorização está pressuposto e 

não posto, não temos discordâncias, e nossa discordância aqui não afeta aquelas considerações, 

bem como as que daí se derivam, como a de Paulani (2001).    
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“mercadorias-conhecimento”, o que implica que sua valorização assume   a forma do 

capital portador de juros (o que contribuiria para reforçar a aparência de uma 

autonomização da valorização financeira). A esse respeito diz ele:  

“Na sociedade atual, aquilo que compõe o conhecimento científico e 

tecnológico pode existir socialmente como puro saber livremente disponível ou 

como propriedade privada. Nesse segundo caso, ele se transforma em saber 

objetivado em meios de produção ou em meios de consumo, ou pode ainda 

subsistir como conhecimento diretamente fixado como propriedade intelectual. No 

modo de produção capitalista, o conhecimento científico e tecnológico tem 

necessariamente de se acumular no capital fixo, já que o capital fixo é o 

instrumento por excelência da subordinação dos trabalhadores e, assim, meio 

imprescindível de redução do trabalho necessário e de expansão do trabalho 

excedente” (Prado, 2005, p.106).  

 

Para ele, enquanto na grande indústria os principais meios de produção que se 

constituem na matéria do capital fixo podem ser transacionados como mercadorias 

comuns, na pós-grande indústria ocorre algo diferente:  

“(...) o mesmo não ocorre com os conhecimentos científicos e tecnológicos 

tornados capital fixo, já que, se eles têm um alto custo de produção, possuem, ao 

mesmo tempo, um custo de reprodução muito baixo, que se aproxima 

freqüentemente de valores nulos. Ao serem gerados por meio de aplicação 

capitalista para que se tornem capitais fixos, para que o capital investido possa 

ser recuperado com juros, isto requer necessariamente uma mudança na forma 

da comercialização. O capitalista não pode vender o conhecimento como 

mercadoria, mas terá de transferir o direito de usá-lo por meio de um contrato que 

resguarda o seu próprio direito de propriedade por meio de certas garantias 

jurídicas. Dito de outro modo, tem necessariamente de considerá-lo como capital 

de empréstimo. Em conseqüência, para fazer do conhecimento matéria da 

relação de capital é absolutamente necessária a restrição da propriedade privada 

à propriedade monopolista. “ (p. 107) 
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Para Prado, na fase da pós-grande indústria a principal fonte de valorização 

deixa de ser o tempo de trabalho, passando a ocupar seu lugar o desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia. Como estes são, entretanto, bens sociais e públicos, que 

devem ser privatizados para que se possa extrair seus ganhos econômicos61, sua 

valorização enquanto capital assume a forma de rendas de monopólio (patentes, 

propriedade intelectual, etc).  

 “Ciência e tecnologia são bens sociais e públicos, mas se tornam objetos de 

investimento capitalista, transformando-se em fonte de renda de monopólio. Por 

outro lado, a produção de tecnologias torna-se uma atividade econômica mais e 

mais separada da produção propriamente dita de mercadorias62. Assim, uma 

parte importante do capital produtivo confunde-se com o capital financeiro – o 

qual foi desregulado nas últimas três décadas do século XX – adquirindo, 

inclusive, a sua lógica de valorização. Como a desregulamentação financeira 

após 1980 mostrou-se condição para a reestruturação da dominação do capital, 

na forma da pós-grande indústria, surge a percepção de que o neoliberalismo 

seja o domínio do capital financeiro.” (Prado, 2005, p.126).  

Na visão de Prado, portanto, há uma interpretação equivocada de que haja hoje 

um domínio do capital financeiro (do capital portador de juros)63, ilusão esta 
                                                 
61 Ciência e tecnologia são bens públicos. A teoria sobre este tipo de bens surgiu, como se sabe, na 

literatura neoclássica, com Paul Samuelson em trabalho que tornou-se um clássico, publicado em 

1954. Os bens públicos são aqueles que são não-rivais (seu consumo por uma pessoa não limita a 

quantidade do bem disponível para as demais) e não-excluíveis (não é possível impedir que uma 

pessoa consuma o bem). A tarefa das patentes e direitos de propriedade intelectual é tornar tais bens 

excluíveis, fazendo com que os consumidores paguem pelo seu uso, como a TV a cabo ou os 

softwares. Claro que há uma resistência social a esse processo, que se aproveita das dificuldades 

envolvidas em tornar tais bens excluíveis.    
62 É interessante notar que, na teoria neoclássica, o modelo de Romer, conhecido por ter 

“endogeneizado” o progresso técnico no modelo de Solow, faz exatamente isso: define dois setores, 

um produtor de mercadorias e outro produtor de “idéias”.  
63 A expressão de Marx é “capital portador de juros”. Embora alguns autores chamem de capital 

financeiro a forma D – D’, que Marx chama também de capital usurário (mas não na seção V do livro 

terceiro), a expressão “capital financeiro” ficou muito ligada à idéia de Hilferding de uma fusão entre o 

capital bancário e o capital industrial. Preferimos, portanto, usar a expressão do livro V, capital 

portador de juros.  
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provocada pelo fato de que o próprio capital produtivo, ou ao menos sua parcela 

mais dinâmica (e que segundo ele imprime sua lógica aos demais setores), assumiu 

uma lógica de valorização rentista, cuja base não está mais no roubo do tempo de 

trabalho abstrato, mas no recebimento de rendas sobre a propriedade de “idéias”, 

como a propriedade intelectual ou as patentes.     

Nesse sentido, a forma de valorização das empresas que produzem estes tipos 

de valores de uso assemelha-se à forma do capital portador de juros, pelo fato de ser 

rentista.  

“É preciso ver que o capital portador de juros subordina, hoje, a produção de 

uma forma que não é em si mesma estruturalmente nova, mas o faz com uma 

intensidade nova e de um modo novíssimo ligado à emergência da ciência-

capital, do conhecimento-capital. Por exemplo, a Microsoft, que é a empresa 

símbolo do capitalismo contemporâneo, não vende mercadorias, pois vende 

apenas licenças de uso de seus produtos. Mas esses produtos são mercadorias, 

tal como diz Marx, sui generis. Elas recebem a forma de capital como mercadoria. 

Assim, a Microsoft – e isso parece ser algo que tem um tendência a se 

generalizar – opera no circuito D – M ... P ... D’, tal como uma empresa típica que 

aluga dinheiro. E essa afirmação se justifica já que, lembrando Marx, ‘todo capital 

emprestado é sempre uma forma particular do capital monetário’. Não se trata 

hoje, pois, de dominância do capital financeiro sobre o capital atrelado à produção 

de mercadorias, mas de dominância da forma financeira do capital, ou seja, da  

forma ‘capital portador de juros’”. (Prado, 2006b, p. 222).  

Há uma observação importante a ser feita na passagem acima. A não ser 

que tenha sido um erro de digitação, ao descrever a fórmula do capital como D – 

M ... P ... D’, Prado omite a mercadoria (M) que deveria aparecer entre o 

processo produtivo (P) e o D’ realizado com a venda. Ou seja, ele não expressa 

se o que entraria ali seria um outro M (já que o trabalho na produção desta 

mercadoria não acrescentar valor) ou se seria um M’.  

Em outro momento ele afirma: 

“A pós-grande indústria projeta um modelo limite de empreendimento 

capitalista: empresas sem fábricas, ou seja, empresas que concentram apenas as 
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atividades financeiras e as atividades de pesquisa e de criação de bens culturais, 

científicos e tecnológicos, ou seja, daqueles valores de uso que, sob a forma de 

mercadorias, podem receber a forma de capital de empréstimo. Os ativos 

desse tipo de empresa consistem, então, apenas em dinheiro, títulos públicos e 

privados, ações, assim como direitos de propriedade intelectual. 

Rigorosamente, essa empresa não produz e não vende diretamente mercadorias 

do modo ordinário; ela comercializa o direito de acesso às suas patentes, direitos 

autorais, marcas, projetos e processos de produtos, etc., que não são mais do 

que mercadorias que funcionam como capital “ (Prado, 2005, p. 109 – grifos 

nossos).  

 

E, continuando, assevera:  

 

“Ao invés de uma fusão do capital financeiro com o capital industrial, há uma 

outra forma de subordinação do capital produtivo – enquanto momento 

intransponível do processo de valorização – à lógica do capital financeiro, 

cumprindo assim um destino imanente do próprio evolver do capital. É assim que 

na ‘era da informação’ surge a empresa totalmente rentista, capaz de obter 

juros, dividendos, rendas de monopólios, assim como rendimentos especulativos, 

de seus ativos financeiros, entre os quais se encontram também os ativos 

potencialmente produtivos. Ainda que nessa espécie de empresa possa haver 

geração de valor (e de mais-valia) – desmedido enquanto tal devido à negação 

do tempo de trabalho como determinante exclusivo do valor – ela é por 

excelência um empreendimento de captação de renda, ou seja, uma firma rent 

seeker.” (p.109 – grifos nossos).   

Prado afirma então que não há uma dominância do capital financeiro sobre o 

capital produtivo, mas uma dominância da forma capital portador de juros, que 

estaria inclusive atuando na esfera produtiva. Ele não esclarece o que entende por 

“capital financeiro”, ao que parece o compreende como o capital portador de juros 

quando este é emprestado na forma dinheiro. Assim, como ele também defende que 

há uma dominância do capital portador de juros (tal como Chesnais), sua 
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discordância parece estar no fato de que Chesnais se centra apenas no capital 

portador de juros na forma monetária (o capital financeiro 64), ao passo que ele 

defende que a pós-grande indústria e as novas mercadorias (softwares, direitos de 

propriedade intelectual, patentes, direitos autorais, etc) também assumiram a forma 

de capital portador de juros, pois não se vende sua propriedade, mas o acesso.  

Prado está correto quando diz que Marx, ao tratar do capital portador de juros, 

escreve que para assumir esta forma o valor não precisa estar na forma dinheiro, ele 

pode estar também na forma mercadoria, basta apenas que seja uma soma de valor. 

É o que ocorre quando do aluguel de uma máquina, de um imóvel (casa, 

apartamento, etc) ou mesmo de um automóvel. Ou seja, uma vez que qualquer soma 

de valor no capitalismo é um capital possível, esteja na forma mercadoria ou na 

forma dinheiro, ela pode assumir a forma de capital portador de juros, seu 

proprietário poderá ceder seu valor de uso em troca de uma remuneração. Isto 

ocorre porque o dinheiro65 permite a seu proprietário explorar trabalho alheio, ou 

seja, porque no capitalismo o dinheiro adquire o valor de uso de gerar mais valor.  

Assim, Marx coloca a forma capital portador de juros como sendo derivada do 

fato de que o dinheiro, como capital, adquire um novo valor de uso. De início, quando 

o dinheiro surge logicamente como equivalente geral, ele podia ser uma mercadoria 
                                                 
64 Como tratamos em nota anterior, preferimos o termo usado por Marx, capital portador de juros. E 

quando se trata do capital portador de juros na forma monetária, Marx o chama de “capital monetário”. 

Em outros textos, quando Marx fala das formas do capital que precederam historicamente o capital 

industrial, ele usa o termo “capital usurário” , mas que evidentemente não deve se igualar ao capital 

portador de juros, pois este surge apenas na base da produção capitalista: a forma é a mesma (D – 

D’), mas suas determinações são completamente distintas. O termo capital financeiro é associado a 

Hilferding (1985), que chamou de capital financeiro a fusão do capital bancário com o capital industrial 

e as interpenetrações entre estes. Como na frase de Prado citada acima ele fala em “fusão do capital 

financeiro com o capital industrial”, deduzimos que está fazendo alusão a Hilferding, daí então 

acreditarmos que ao falar de capital financeiro ele esteja se referindo ao capital portador de juros na 

forma monetária, tal como o capital bancário.     
65 Usamos aqui o termo “dinheiro” tal como Marx escreve logo no início do capítulo sobre capital 

portador de juros: “Dinheiro – considerado aqui como expressão autônoma de uma soma de 

valor, exista ela de fato em dinheiro ou em mercadorias – pode na base da produção capitalista 

ser transformado em capital e, em virtude dessa transformação, passar de um valor dado para um 

valor que se valoriza a si mesmo, que se multiplica.” (Marx, 1985, V.III, T.II, p. 255, grifos meus).  
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qualquer, com valor de uso e valor (como o ouro). Porém, como vimos, o 

desenvolvimento do dinheiro mostra que enquanto equivalente geral, ele não precisa 

ter valor de uso intrínseco, ele pode ser substituído por papel pintado, ficando 

apenas com seu valor de uso formal, ou seja, seu valor de uso de facilitar as trocas, 

na circulação simples de mercadorias. Quando o dinheiro se transforma em capital, 

ele adquire assim um novo valor de uso, que é gerar mais valor. Esse valor de uso, 

entretanto, decorre do valor de uso da força de trabalho, que é gerar mais valor, e 

que o proprietário do dinheiro pode comprar. Lembremos que não se deve cair no 

fetichismo, de que o dinheiro gera valor por si mesmo. A propriedade do dinheiro 

permite a seu proprietário pôr em movimento a força de trabalho e meios de 

produção e extrair a mais-valia gerada pela força de trabalho.  

Assim, tendo agora, além de seu valor, um valor de uso, o dinheiro assume a 

forma mercadoria, mas ele é, nas palavras de Marx, uma mercadoria sui generis, ou 

seja, uma mercadoria que não pode ser comprada ou vendida, mas que pode 

apenas ser emprestada por certo transcurso de tempo.  

 O conhecimento, porém, não se enquadra nessa moldura. Como o próprio 

Prado destaca, seu valor é nulo, pois trata-se de ‘idéias’, que são reproduzíveis sem 

trabalho algum (um software, por exemplo). Como tal, não atendem ao requisito 

destacado por Marx de que, para tornar-se capital portador de juros, elas devem ser 

uma soma de valor, pois é só nesta condição, enquanto valor, que elas poderiam se 

tornar capital possível. Marx escreve explicitamente que o capital portador de juros 

surge a partir do momento em que, pela posição do dinheiro como capital, qualquer 

soma de valor adquire o caráter de capital possível, ou seja, não é necessário seu 

ingresso na valorização produtiva: o valor será emprestado como capital pelo seu 

proprietário, quer este valor seja usado ou não como capital. Ora, as mercadorias-

conhecimento destacadas por Prado não atendem a este requisito: não podem ser 

consideradas como capital possível pois não têm valor algum como ele próprio 

escreve em várias passagens.   

Há duas objeções que poderiam ser feitas a esse argumento. A primeira, que é 

a solução dada por Prado, é que  essas mercadorias podem tornar-se capital ao 
ingressar no processo produtivo. Mas aqui, entretanto, elas não estão presentes 
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enquanto uma soma de valor (que é zero ou próximo de zero), mas enquanto valores 

de uso, ou seja, como capital-mercadoria (apesar de seu valor ser zero, seu valor de 

uso pode aumentar a força produtiva),66 no processo produtivo.  

Marx deixa claro que não é o valor de uso dos meios de produção que faz com 

que seu empréstimo o transforme em capital portador de juros, mas o seu valor: 

“Dinheiro – considerado aqui como expressão autônoma de uma soma de valor, 

exista ela de fato em dinheiro ou em mercadorias – pode na base da produção 

capitalista ser transformado em capital e, em virtude dessa transformação, passar de 

um valor dado para um valor que se valoriza a si mesmo, que se multiplica. Produz 

lucro, isto é, capacita o capitalista a extrair dos trabalhadores determinado quantum 

de trabalho não pago, mais-produto e mais-valia, e apropriar-se dele. Assim, adquire, 

além do valor de uso que possui como dinheiro, um valor de uso adicional, a saber, o 

de funcionar como capital. Seu valor de uso consiste aqui justamente no lucro que, 

uma vez transformado em capital, produz. Nessa qualidade de capital possível, de 

                                                 
66 Apesar de, nessas circunstâncias, o termo “capital-mercadoria” ser utilizado pelo próprio Marx, 

rigorosamente falando e tendo em mente os ciclos de reprodução tal como desenvolvidos no Livro II, 

o termo a ser utilizado deveria ser “capital-produtivo”, pois trata-se aqui justamente de uma coleção de 

bens, dentre os quais a força de trabalho e o conhecimento, que serão combinados num determinado 

processo de produção. Apesar da aparente incoerência terminológica, a utilização da primeira 

expressão justifica-se porque “produtivo” não é um termo que possa ser designado como predicado 

lógico do capital. Os predicados lógicos são apenas dois: dinheiro e mercadoria, pois são essas as 

formas que alternadamente o capital assume na circulação e por meio de cujo movimento recebe sua 

valorização. É na esfera da circulação que o capital se mostra como capital (ao adquirir força de 

trabalho – passando no seu outro –  e meios de produção) e se realiza como capital, ao entregar à 

circulação as mercadorias prenhes de mais valia para serem vendidas. Já a  produção configura-se 

como um espaço próprio (e privado),  externo à esfera da circulação (ainda que pressuposto por ela), 

o que desqualifica o termo produtivo para sua utilização como predicado lógico do capital. Já o termo 

capital-mercadoria envolve os dois momentos embutidos no circuito D – M – D’, quais sejam, o 

momento da compra de M (momento ao qual Marx se refere em algumas das passagens em que 

diferencia o capital-mercadoria e a mercadoria-capital e que envolve a compra dos elementos do 

processo de produção) e o momento da venda de M’ (momento ao qual Marx se refere em outras 

passagens sobre o mesmo assunto e que envolve a venda das mercadorias produzidas e a realização 

da mais valia que elas embutem). Feita esta consideração, utilizaremos, tal como o faz Marx, 

indistintamente, o termo capital-mercadoria, para opô-lo à posição do capital como mercadoria 

(mercadoria-capital), ou seja, algo passível de ter seu valor de uso (de se valorizar) alienado.    
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meio para a produção de lucro, torna-se mercadoria, mas uma mercadoria sui 

generis” (Marx, 1985, V.III, T.II, p. 255, grifos meus).  

Na seqüência, ele diz que o capital portador de juros pode ser tanto dinheiro 

como uma máquina emprestada, ambos podem receber juros. Mas a máquina aqui 

recebe juros porque ela é considerada não como mercadoria, não como valor de uso 

enquanto meio de produção de outras de mercadorias, mas como valor. 67 

O próprio Marx dedica uma página inteira para alertar contra esta confusão, que 

é a confusão entre capital-mercadoria e o dinheiro que se torna mercadoria enquanto 

capital possível (capital portador de juros), que nesse caso pode inclusive ser uma 

mercadoria, no sentido de que esta seja considerada como “expressão autônoma de 

uma soma de valor”, e não como valor de uso.   

“A forma de empréstimo que é peculiar dessa mercadoria – o capital como 

mercadoria -, que ocorre aliás também noutras transações, em vez da forma de 

venda, já resulta da determinação de o capital aparecer aqui como mercadoria ou 

de o dinheiro como capital tornar-se mercadoria.  

Mas neste ponto temos que distinguir.  

Vimos (Livro II, cap. 1) e relembremos brevemente que o capital, no 

processo de circulação, funciona como capital-mercadoria e capital-monetário. 

Mas, em ambas as formas, não é o capital como tal que se torna mercadoria.” 

(Marx, 1985, V.III, T.II, p.257 – grifos meus). 

“No ato de circulação, o capital-mercadoria funciona como mercadoria e não 

como capital. É capital-mercadoria: 1) porque já está prenhe de mais-valia, sendo 

a realização de seu valor ao mesmo tempo realização de mais-valia; mas isso em 

nada altera sua simples existência como mercadoria, como produto de 

determinado preço; 2) porque essa sua função de mercadoria é um momento de 

                                                 
67A visão de Prado acabaria levando à visão de Keynes, no famoso capítulo 17 da Teoria Geral, de 

que cada mercadoria da economia teria uma taxa própria de juros, pelas diferentes rentabilidades, 

liquidez e taxas de depreciação que possuem. Keynes também tem dificuldades em tratar a questão 

dos juros exatamente pelo fato de pensar nas mercadorias enquanto valores de uso, ou seja, 

enquanto sua função na produção. Leda Paulani me chamou a atenção para esta semelhança entre a 

interpretação de Prado e a de Keynes, que desenvolveremos adiante.  
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seu processo de reprodução como capital e, portanto, seu movimento como 

mercadoria, por ser apenas movimento parcial deste processo, é ao mesmo 

tempo seu movimento como capital; ele não se torna isso, entretanto, pelo próprio 

ato de venda, mas pela conexão deste ato com o movimento global dessa soma 

determinada de valor como capital” (idem, p. 258).  

“A coisa é diferente com o capital portador de juros, e justamente essa 

diferença constitui seu caráter específico. O possuidor de dinheiro que quer 

valorizar seu dinheiro como capital portador de juros aliena-o a um terceiro, lança-

o na circulação, torna-o mercadoria como capital; não só como capital para si 

mesmo, mas também para outros; não é meramente capital para aquele que o 

aliena, mas é entregue ao terceiro de antemão como capital, como valor que 

possui o valor de uso de criar mais-valia, lucro (...)”.  

Ou seja, enquanto o capital-mercadoria funciona como mercadoria e não como 

capital (ele só é capital na medida em que se considera o processo global, mas é 

vendido como mercadoria e não como capital), no caso do capital portador de juros, 

o possuidor do dinheiro (ou da mercadoria) lança-o na circulação tornando-o 

mercadoria como capital, como “valor que possui o valor de uso de criar mais-valia”. 

Ainda que seja uma mercadoria que está sendo emprestada, ela não figura com seu 

valor de uso (de atuar como meio de produção, por exemplo), mas como valor.  

  O segundo tipo de objeção, que ao contrário de considerar a mercadoria como 

valor de uso (argumento de Prado), a consideraria como valor, é o seguinte: poder-

se-ia argumentar que estes bens não possuem valor (Prado o faz, mantendo-se aqui 

fiel a Marx), mas possuem um preço68 (no sentido de que a patente, direitos de 

propriedade intelectual ou direitos autorais podem ser vendidos): tratar-se-ia de um 

poder de compra que tem o poder de se valorizar como capital possível, daí sua 

                                                 
68 Apesar de não serem produzidos pelo trabalho e não terem valor, eles podem ter um preço, que 

pode ser calculado como qualquer outro tipo de ativo que dá direito a um fluxo futuro de rendimentos, 

ou seja, pelo valor presente (calculado a certa taxa de juros) deste fluxo de rendimentos futuros. 

Assim, os direitos de propriedade intelectual podem ser vendidos, ou uma patente, pelo valor presente 

dos seus rendimentos. Marx usa o mesmo expediente para mostrar porque a terra, apesar de não ter 

valor, tem um preço. Isso, entretanto, não contraria nosso argumento de que a renda da propriedade 

do conhecimento é de natureza diferente da dos juros. Voltaremos a isso adiante.    
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semelhança com os juros. Mas não se trata disso. Este preço deriva do simples fato 

de que, apesar de seu custo de reprodução ser nulo ou próximo de zero, a 

propriedade intelectual, os direitos autorais ou a patente impede que outros possam 

reproduzi-lo. Se uma empresa resolve fazer uma cópia ilegal do software (“piratear”), 

por exemplo, nenhum valor seria pago ao fabricante deste software. Ele recebe um 

preço apesar de não ter nenhum valor, não como juros, mas como renda de 

monopólio, pelo fato de que a sociedade respeita o direito de propriedade e não 

pode, assim, reproduzir ilegalmente o bem. Isto é o que explica que um software 

possa atingir um preço de mercado tão alto, quando o preço de produção individual 

de cada CD é próximo de zero69.  

Mas ainda  assim   poder-se-ia  argumentar que, pelo menos no caso em que 

se desrespeita o direito de propriedade, a semelhança entre a renda recebida pela 

reprodução ilegal da mercadoria-conhecimento e aquela recebida pela falsificação de 

dinheiro é indiscutível:  a pirataria de software, para todos os efeitos, é da mesma 

natureza que a falsificação de dinheiro.70 Ou seja, um falsificador conseguiria 

“produzir valor”, poder de compra, o que então novamente aproximaria o caráter do 

rendimento do proprietário de uma mercadoria-conhecimento (no caso o software) ao 

rendimento proporcionado pelo dinheiro.  

Vejamos isso mais de perto. No caso da moeda, o Estado detém o monopólio 

da sua emissão. Quando ele emite moeda, consegue se apropriar de um ganho de 

senhoriagem. Ora, de fato a natureza da senhoriagem é exatamente a mesma que a 

de um ganho obtido pela propriedade do conhecimento: trata-se de uma renda de 

                                                 
69 Claro que podem ser investidos vultosos recursos para se gerar um software, por exemplo, mas 

estes são diluídos nos milhões de cópias que são vendidos em todo o mundo. Adiante, 

expressaremos melhor nossa compreensão do ciclo do capital na produção deste tipo de bens.  
70 Recentemente tivemos uma outra forma disso: o assalto ao cofre do Banco Central em Fortaleza. É 

interessante notar que os ladrões não ofenderam a instituição da propriedade privada capitalista: o 

dinheiro roubado, cerca de 160 milhões, para todos os efeitos não existe, não foi tomado de ninguém, 

ao contrário do que ocorreria com um assalto a um banco privado. A única coisa que os ladrões 

fizeram foi se apropriar da “senhoriagem” no lugar do governo. Mas, se não atentaram contra a 

propriedade privada, cometeram, entretanto, uma grande heresia: questionaram a sagrada política 

monetária em curso, pois sua atitude levou a uma política expansionista. Provavelmente não 

gostavam do Milton Friedman.  
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monopólio, extração de parte do valor gerado em outras esferas, pelo fato de que o 

custo de produção é zero ou próximo disso, ao passo que seu valor de mercado é 

muito maior, e essa diferença permanece no tempo pela condição de monopólio 

(num caso, do Estado, no outro, do detentor da patente, direitos autorais ou 

propriedade intelectual). Tudo se passa aqui como nas situações em que governos 

passaram a reduzir o ouro contido nas moedas e conseguiram senhoriagem com 

isso. Trata-se de um tipo de “troca desigual”: o monopólio da emissão ou cunhagem 

de moeda permite ao governo trocar algo sem valor ou com valor mais baixo do que 

o valor das mercadorias que recebe em troca. O próprio Marx assinalou isto (vide 

capítulo 3 do Livro I de O Capital). 

Tudo isso poderia então levar novamente a uma confusão: a semelhança entre 

a renda auferida pela propriedade de um software e a emissão de dinheiro nos 

forçaria a concluir que ela  é da mesma natureza  que o capital portador de juros. 

Mas trata-se aqui novamente de uma interpretação equivocada e que radica desta 

vez numa confusão entre moeda e dinheiro. Quando fala da senhoriagem no capítulo 

3, Marx está falando do dinheiro em sua determinação como moeda , ou seja, trata-

se aí tão somente de um lubrificante das trocas, cumprindo as funções de medida 

dos valores e de meio de circulação. O dinheiro só está efetivamente posto quando  

se acrescenta a essas duas primeiras determinações uma terceira que o põe 

simultaneamente como  de meio de pagamento e tesouro (por isso é só na terceira 

seção do referido capítulo  que Marx vai falar propriamente em “Dinheiro”).71 Para 

tanto, o dinheiro já tem que aparecer como finalidade do movimento, como fim em si, 

mas essa finalidade ainda está aí apenas pressuposta . É só quando o dinheiro se 

torna capital,  que essa finalidade deixa de ser pressuposta e torna-se posta. E é só 

aqui que temos as determinações suficientes para a posição do capital portador de 

juros,  já que o dinheiro, após se transformar em capital, ganha um valor de uso 

adicional, de gerar mais valor,  propriedade esta que não cabe à moeda. Assim, a 

                                                 
71 A esse respeito vide Paulani, 1992, particularmente o capítulo 3.  
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mercadoria-conhecimento tem as mesmas características da moeda, não do 

dinheiro enquanto capital.   

Assim, se Prado percorre um caminho correto, que é o de deslocar a análise da 

pós-grande indústria para o processo de valorização, ele entretanto comete um 

equívoco: não é ao capital portador de juros que se deve comparar a renda obtida 

com o conhecimento, mas à renda da terra. Vejamos por que. A terra, na 

perspectiva de Marx, também não tem valor, pois não é produzida pelo trabalho. 

Além disso, a renda que ela gera  constitui-se de uma apropriação de valor gerado 

por outros a partir da criação de um monopólio. Estas características são as mesmas 

das patentes ou propriedade intelectual.  

Vejamos como Marx define a renda da terra e como ela é determinada.  

“O pressuposto no modo de produção capitalista, portanto, é o seguinte: os 

verdadeiros agricultores são assalariados, empregados por um capitalista, o 

arrendatário, que exerce a agricultura apenas como campo específico de 

exploração do capital, como investimento de seu capital numa esfera específica 

da produção. Esse capitalista-arrendatário paga ao proprietário da terra, ao 

proprietário do solo explorado por ele, em prazos determinados, por exemplo 

anualmente, uma soma em dinheiro fixada contratualmente (assim como o  

mutuário paga juros determinados pelo capital monetário) pela permissão de 

aplicar seu capital nesse campo específico de produção. A essa soma de dinheiro 

se denomina renda fundiária, não importando se é paga por terras cultiváveis, 

terreno de construção, minas, pesqueiros, matas etc. Ela é paga por todo o tempo 

durante o qual o dono da terra emprestou, alugou o solo ao arrendatário. A renda 

fundiária é aqui, portanto, a forma em que  a propriedade fundiária se realiza 

economicamente, se valoriza. (Marx, 1985, L.III, T.II, p. 126).  
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A renda da terra deriva então de uma redistribuição do valor gerado na 

produção, tal como os juros (outra semelhança que pode levar à confusão). A terra 

não precisa necessariamente, como aponta Marx, ser arrendada por um capitalista 

com o objetivo de utilizá-la no processo produtivo: mesmo que seja usada para se 

construir uma moradia, por exemplo, ou seja, mesmo que o arrendatário vise apenas 

seu valor de uso, a renda será devida, tal como no caso dos juros.  

Entretanto, a determinação da renda da terra é totalmente distinta da dos 

juros73. Marx desenvolve a determinação da renda da terra tal como Ricardo, como 

renda diferencial. O exemplo de Marx é o seguinte: suponha que a maioria das 

fábricas num país seja impulsionada por máquinas a vapor, e uma minoria o seja por 

quedas-d’água naturais. Suponha ainda que os capitalistas que utilizem a queda 

d’água tenham um preço de produção mais baixo, e que em decorrência disso, como 

a maioria utiliza a outra técnica (máquinas a vapor), o preço social de produção seja 

mais alto que o preço individual de produção para os que utilizam a queda d’água. 

Esta diferença gera então um sobrelucro para estes, que é a diferença entre o 

preço social de produção, ao qual a mercadoria será efetivamente vendida, e o preço 

individual, mais baixo,  ao qual estes proprietários específicos a produzem.  

“Primeiro: o sobrelucro dos produtores que empregam como força motriz as 

quedas d’água naturais comporta-se inicialmente como todo sobrelucro (já 

desenvolvemos essa categoria ao tratar dos preços de produção), o resultado 

não ocasional de transações efetuadas no processo de circulação, de oscilações 

ocasionais dos preços de mercado. Esse sobrelucro é, portanto, também igual à 

diferença entre o preço individual de produção desses produtores favorecidos e o 

preço social geral, o preço de produção, regulador do mercado, de toda essa 

esfera de produção (...) O valor da mercadoria produzida com a queda d’água é 

menor porque, para sua produção, é necessário menor quantum global de 

trabalho, ou seja, menos trabalho, em forma objetivada, entra como parte do 

                                                 
73 Quanto aos juros, Marx diz que não há como determinar esta taxa, criticando a noção de “taxa 

natural” de juros. Ele apenas afirma que o limite máximo do juro é dado pelo lucro (já que é parte 

dele), e que a taxa de juros (ao menos em condições normais) deve seguir os movimentos da taxa de 

lucro, mas sua determinação é fortuita e casual. Hoje, como se sabe, ela é um instrumento de política 

econômica, uma decisão dos governos, tendo um componente político muito forte.   
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capital constante. O trabalho aqui empregado é mais produtivo, sua força 

produtiva individual é maior que a do trabalho empregado na maioria das fábricas 

da mesma espécie. Sua força produtiva maior se revela no fato de que, para 

produzir a mesma massa de mercadorias, precisa de menor quantum de trabalho 

objetivado do que as outras; além disso, necessita de um quantum mais reduzido 

de trabalho vivo, já que a roda hidráulica não precisa ser aquecida.” (Marx, 1985. 

L. III, T. II, p. 142).  

Entretanto, até aqui esse sobrelucro não se diferencia de todo o resto do 

sobrelucro:  

“Todo sobrelucro normal, isto é, não provocado por operações fortuitas de 

venda ou por oscilações do preço de mercado, é determinado pela diferença 

entre o preço individual de produção das mercadorias desse capital específico e o 

preço geral de produção, que regula de modo geral os preços de mercado das 

mercadorias do capital dessa esfera de produção, ou seja, os preços de mercado 

das mercadorias do capital global investido nessa esfera da produção” (idem, 

p.143).  

Agora Marx destaca a diferença: a que circunstância deve o fabricante, no caso 

em pauta, seu sobrelucro? Em primeira instância, diz ele, a uma força natural, “ a 

força motriz da queda d’água, que se encontra na Natureza e que não custa como o 

carvão, que transforma água em vapor, e é ele próprio produto do trabalho e tem, 

portanto, valor, precisa ser pago com um equivalente. Ela é um agente natural da 

produção, em sua criação não entra nenhum trabalho” (idem, p.143). 

E continuando, acrescenta:  

“Mas isso não é tudo. O fabricante que trabalha com a máquina a vapor 

também emprega forças naturais que nada lhe custam, mas que tornam o 

trabalho mais produtivo e, à medida que barateiam a produção dos meios de 

subsistência para os trabalhadores, elevam a mais-valia e por conseguinte o 

lucro; são, portanto, monopolizadas pelo capital tanto quanto as forças naturais 

sociais do trabalho que se originam de cooperação, divisão do trabalho etc. O 

fabricante paga o carvão, mas não a capacidade da água de modificar seu estado 

físico de passar a vapor, nem a elasticidade do vapor etc. Essa monopolização 
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das forças naturais, ou melhor, o incremento da força de trabalho acarretado por 

elas, é comum a todo capital que trabalha com máquinas a vapor. Ele pode elevar 

a parte do produto do trabalho que representa mais-valia em relação à parte que 

se transforma em salários. À medida que o faz, eleva a taxa geral de lucro, mas 

não acarreta nenhum sobrelucro, que consiste exatamente no excedente do lucro 

individual sobre o lucro médio. Que o emprego de uma força da Natureza, da 

queda-d’água acarrete aqui sobrelucro, não pode originar-se tão somente do fato 

de a maior força produtiva do trabalho aqui se dever ao emprego de uma força 

natural. Outras circunstâncias modificadoras são necessárias” (idem, p.143) 

Ou seja, forças naturais existem e estão disponíveis para todos. O que tem a 

queda-d’água de especial?  

Para o argumento que se segue, convém lembrar que Marx diferencia os dois 

tipos de concorrência capitalista: a concorrência intersetorial (entre os setores de 

produção) e a concorrência intra-setorial (entre capitalistas do mesmo setor). A 

concorrência no plano intersetorial é aquela que leva à formação de uma taxa geral 

ou média de lucro. Aqui pode existir sobrelucro persistente (isto é, não resultante 

apenas de flutuações temporárias) apenas se existir poder de monopólio, ou seja, se 

empresas de determinado setor puderem vender suas mercadorias por um preço de 

mercado acima do preço de produção. 

Na concorrência intra-setorial, pode haver sobrelucros, como vimos, pela 

diferença entre o preço individual de produção e o preço social de produção de 

determinada mercadoria. Neste caso, que é o que está em questão aqui, dado o 

preço social de produção, um capital individual pode obter sobrelucros caso consiga 

reduzir seu preço individual de produção abaixo do social. Esses sobrelucros 

originam-se, segundo Marx, ou pelo fato de determinado capitalista empregar capital 

em massas maiores que a média (a composição orgânica individual desse capital é 

maior que a média setorial), circunstância esta que é neutralizada tão logo os seus 

concorrentes aumentem a composição orgânica fazendo a média subir até o nível 

deste capitalista individual, ou ainda “do fato de o capital de determinada grandeza 

funcionar de maneira especialmente produtiva – circunstância que desaparece assim 
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que o método excepcional de produção se generaliza ou é superado por um ainda 

mais desenvolvido.” (p. 144).  

Voltemos à pergunta: se forças naturais estão disponíveis para todos, de onde 

vem então a especificidade da situação do capitalista que emprega a queda-d’água? 

Ora, do fato de que, ao contrário das propriedades da água (de se transformar em 

vapor, p.ex.), a queda-d’água é uma força natural monopolizável.  

“A maior força produtiva do capital por ele empregado [o fabricante que se 

utiliza da queda-d’água – R.T] não se origina do capital ou do próprio trabalho, 

nem da mera aplicação de uma força natural, diferente do capital e do trabalho, 

mas incorporada ao capital. Origina-se da maior força produtiva natural do 

trabalho, ligada ao aproveitamento de uma força natural, mas não de uma força 

natural que está à disposição de todo capital na mesma esfera da produção (...). 

Mas de uma força natural monopolizável que, como a queda-d’água, só está à 

disposição daqueles que dispõem de certos trechos do globo terrestre e seus 

anexos.” (p. 145) 

Além de ser monopolizável, outra característica fundamental é que esta força 

produtiva “não é produtível mediante determinados investimentos de capital”. A terra 

não pode ser reproduzida. O próximo passo de Marx é mostrar como este sobrelucro 

se converte em renda fundiária.  

“Imaginemos agora as quedas-d’água, com as terras a que pertencem, nas 

mãos de pessoas que são consideradas proprietárias dessa parte do globo 

terrestre, como proprietários fundiários, e que resolvam excluir o investimento do 

capital na queda-d’água e sua utilização como capital. Elas podem permitir ou 

negar a utilização. Mas o capital não pode criar por si a queda-d’água. O 

sobrelucro que se origina dessa utilização da queda-d’água não se origina, 

portanto, do capital, mas do emprego de uma força natural monopolizável e 

monopolizada pelo capital. Nessas circunstâncias, o sobrelucro se transforma em 

renda fundiária, isto é, recai para o proprietário da queda-d’água.” 

Assim a renda da terra é diferencial, pois ela não entra como determinante do 

preço de produção, mas o pressupõe, e se origina da diferença entre preço de 

produção individual e o social. Ela se origina do fato de que a força natural 
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monopolizável introduz uma diferenciação relativa na força produtiva do trabalho 

empregado por certo capitalista individual.  

Agora temos condições de defender nosso argumento, de que a renda recebida 

pelos proprietários da “mercadoria-conhecimento” não deve ser equiparada ao 

capital portador de juros, mas à renda da terra. Apesar de ser renda de propriedade, 

a renda da terra não é da mesma natureza dos juros. Estes são obtidos a partir da 

propriedade de uma massa de valor enquanto capital possível, seja de uma soma de 

valor em dinheiro, seja de uma soma de valor na forma mercadoria. Mas vejamos 

mais de perto esta última, que é a que gera toda a discussão. A mercadoria como 

capital portador de juros está posta enquanto valor, e pressuposta enquanto valor de 

uso. Seu valor de uso funciona aqui simplesmente enquanto suporte do valor. A 

renda da terra, por sua vez, é obtida pela propriedade de um valor de uso não 

produzido pelo trabalho, e que, portanto, não tem valor.74   

À primeira vista, a renda da terra deriva então de um monopólio. Mas ainda que 

ela se pareça aqui com os juros, como renda que deriva da propriedade de algo, é 

totalmente diferente o fundamento desta remuneração, pois é diferente a natureza do 

que é emprestado.   

Em primeiro lugar, note-se que, ao escrever que o sobrelucro de um capital 

individual pode surgir ou por um aumento da composição orgânica do capital, ou por 

“circunstâncias excepcionalmente produtivas”, ele assim descreve tais 

circunstâncias: “melhores métodos de trabalho, novas invenções, máquinas 

aperfeiçoadas, segredos químicos de fabricação, etc” (idem). Ora, não é exatamente 

disso que trata Prado ao falar da pós-grande indústria? Especialmente ao falar de 

“novas invenções” e de “segredos químicos de fabricação”, Marx está falando de 

“idéias”, de “conhecimento”. Estas “circunstâncias especiais” permitem que o 

capitalista que é favorecido por elas obtenha sobrelucros.  

                                                 
74 Ela pode e tem, evidentemente, um preço. Uma vez que se estabelece a propriedade privada da 

terra na produção capitalista, ela também pode se tornar uma mercadoria e seu preço pode ser 

calculado, por exemplo, pela capitalização das rendas futuras, como mostra Marx. Esse é, segundo 

Marx, o motivo que leva ao equívoco de se comparar a renda aos juros.  
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Entretanto, há uma diferença essencial com relação à terra que leva Marx a 

ignorar estas situações que permitiriam a um capital de determinada grandeza 

funcionar de maneira especialmente produtiva, que é o fato de que esta 

circunstância “desaparece assim que o método excepcional de produção se 

generaliza ou é superado por um ainda mais desenvolvido”, tal como os sobrelucros 

devidos à maior composição orgânica do capital desaparecem com a concorrência. 

Assim, Marx se concentra na renda da terra por considerar que ela é uma fonte de 

criação e apropriação permanente de sobrelucros, pelo fato de ser monopolizável 
(alguém pode tomá-la como propriedade sua) e não reprodutível (não é possível 

reproduzi-la pelo trabalho).   

A partir do momento em que tais “circunstâncias” deixam de ser historicamente 

fortuitas e passam a ser produzidas pelo capital (ao contrário da terra), abre-se 

espaço para que o conhecimento, que antes era livre e disponível a todos, passe a 

ser monopolizável, tal como a terra. Ou seja, quando a própria produção de 

conhecimento passa a ser efetuada como produção capitalista, os produtores de tal 

conhecimento só o produzirão se puderem auferir privadamente os ganhos deste.  

Aqui entram então os direitos de propriedade intelectual, patentes e direitos 

autorais, que podem garantir, de forma permanente ou pelo menos duradoura (o 

prazo de expiração da patente) a existência de sobrelucros para o capitalista que 

dispõe de seu valor de uso, tal como para aquele que dispõe da queda d’água no 

exemplo de Marx. O acesso a este conhecimento será feito, da mesma maneira que 

a propriedade da terra, apenas com o consentimento do seu proprietário, o que 

então lhe dará o direito de receber uma parcela do produto social produzido por 

aqueles que querem ter este acesso. Surge então uma nova forma de renda que, na 

falta de um termo melhor, chamaremos aqui de renda do conhecimento.  

Ora, como se determina esta renda? Da mesma forma que a renda da terra, 

como renda diferencial. O direito de acesso a este conhecimento por um capitalista 

individual faz com que seu preço individual de produção (preço da mercadoria em 

cuja produção seu capital está aplicado) fique abaixo do social, gerando sobrelucro. 

Tal como para a renda da terra, ocorre então a metamorfose do sobrelucro em renda 

do conhecimento.  



 

 

 

114

Por que os juros se diferenciam da renda da terra ou da renda do 

conhecimento, se os três são rendas de monopólio? Ora, a terra (incluindo todos os 

recursos naturais) tem diferentes capacidades de aumentar a força produtiva do 

trabalho (maior fertilidade, etc), e o mesmo ocorre com as diferentes mercadorias-

conhecimento. Por que isso ocorre? Porque tanto a terra quanto o conhecimento 

estão postos, no processo de valorização, como valores de uso, ou seja, com seu 

valor de uso de aumentar a força produtiva do trabalho. De forma alguma o 

conhecimento gera valor, assim como a terra, e Marx é explícito a esse respeito:  

 

“(...) a força natural não é a fonte do sobrelucro, mas apenas base 

natural dele, pois é a base natural da força produtiva do trabalho 

excepcionalmente mais elevada. Assim, o valor de uso é sobretudo portador do 

valor de troca, mas não sua causa. O mesmo valor de uso, caso pudesse ser 

obtido sem trabalho, não teria nenhum valor de troca, mas continuaria a ter sua 

utilidade natural como valor de uso.” (Marx, 1985, L.III, T.II, p. 145, grifos meus). 

  

Há duas coisas importantes nesta passagem.  A primeira é que, se estamos 

corretos em afirmar que a renda do conhecimento deve ser associada à renda da 

terra e não aos juros, o primeiro trecho em negrito da frase de Marx desqualifica 

qualquer tipo de interpretação que afirme, tal como Fausto e Prado, que a substância 

do valor estaria mudando na pós-grande indústria. Pode até haver um terceiro 

momento no sentido das transformações no processo produtivo (e nas formas de 

subordinação do trabalho ao capital), mas de forma alguma é necessário recorrer a 

uma noção de mudança na substância do valor.  

Cremos, portanto, ser possível entender o papel do conhecimento na produção 

capitalista sem recorrer a qualquer noção de mudança da substância social do 
valor.  É possível afirmar, portanto, que assim como Marx combateu, no século XIX, 

o fetiche de que o capital (a maquinaria) é fonte de valor, a força desse fetichismo se 

tornou ainda maior quando a produção do conhecimento adquiriu a forma capitalista: 

trata-se, pois, a nosso ver, de um fetichismo do conhecimento.   
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O erro de Prado foi motivado, provavelmente, pelo mesmo motivo a que ele 

atribui o “erro” de Chesnais, de que a idéia de dominância da esfera financeira seria 

fruto de uma apreensão puramente fenomênica e aparente da realidade, e por isto 

se deve buscar as mudanças no próprio modo de produção. Ou seja, ele próprio, 

ainda que olhando para o lado certo, que é o da mudança na valorização do capital 

que se processa a partir das mudanças na grande indústria, vai pelo caminho errado, 

que é identificar tais formas de renda aos juros, já que de certa forma a renda da 

terra está “fora de moda”. Caiu, assim, na mesma ilusão que critica, indevidamente 

como vimos, em Chesnais. 75 

A segunda observação importante na frase de Marx acima (o segundo trecho 

em negrito) é que ele pensa, hipoteticamente, na possibilidade de existirem valores 

de uso que pudessem ser produzidos sem trabalho e que, tal como a terra, tivessem 

o valor de uso de aumentar a força produtiva do trabalho. Coloca ele que eles não 

teriam valor de troca, mas continuariam a ter este valor de uso. Mas porque eles não 

teriam nenhum valor de troca? Porque poderiam ser reproduzidos sem trabalho, ou 

seja, qualquer um poderia reproduzi-los. Ora, Marx aqui, a nosso ver, admitiu a 

possibilidade da própria mercadoria-conhecimento. Assim, a única diferença formal 

dessa mercadoria-conhecimento com relação à terra é o fato de ela ser 

reprodutível, e reprodutível sem trabalho, ou reprodutível durante o tempo de não-
trabalho.   

Consideremos então como se dá a produção desta mercadoria-

conhecimento76, uma vez que ela passa, no capitalismo contemporâneo, a ser objeto 

da produção propriamente capitalista, com a internalização do avanço tecnológico 

nas próprias empresas, com os departamentos de pesquisa e desenvolvimento, ou 

de ciência e tecnologia.  

Ora, uma característica fundamental é que, na produção destes bens, não se 

usa força de trabalho, pois se trata de “idéias”. Seu ciclo é, então:  

 

                                                 
75 Esta discussão virá adiante, onde desenvolveremos a crítica desta tese.  
76 O modelo de Romer, que desenvolve o modelo de Solow colocando o progresso tecnológico como 

endógeno, se distingue exatamente pela introdução de um “setor produtor de idéias”.   
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D – M ... P ... M – D’ 

 

Na primeira metamorfose, o capitalista do setor produtor de idéias compra 

mercadorias: capital fixo (laboratórios, equipamentos, etc.), capital circulante 

(consumo produtivo) e um tipo especial de mercadoria, que chamaremos aqui de 

“serviços de atividade intelectual”77. Ou seja, para produzir “idéias”, conhecimento, é 

necessário contratar “pensadores”, “intelectuais”, que não dispõem dos meios de 

produção de idéias e, portanto, precisam vender seus serviços. Tal relação assume a 

forma de assalariamento, dado o caráter capitalista da produção de idéias. 

Chamaremos a esta classe aqui, seguindo Haddad (1998), 79  de “classe inovadora”.  

Haddad assim fala desta classe:  

“Do ponto de vista estrito da teoria de classes, essa transformação do processo 

produtivo não poderia deixar de trazer conseqüências. A principal delas foi a 

emergência de uma nova classe social, uma classe associada a um novo fator de 

produção – a ciência – ou seja, uma classe que, como as outras, é expressão 

imediata das relações de produção: a classe dos cientistas, engenheiros, técnicos e 

consultores contratados pelo capital para promover um contínuo processo de 

inovação tecnológica e administrativa interno às empresas. Sob a rubrica esdrúxula 

de capital humano, todo modelo teórico recente introduz como argumento da função 

de produção o fator que essa classe controla. Dirão os menos atentos que se trata 

de empregados do capital cujo rendimento tem a forma de salário e que, portanto, 

pertencem à classe dos trabalhadores assalariados, ou seja, trabalhadores 

                                                 
77 Evitamos falar de “trabalho intelectual”, pois trabalho em Marx, como se sabe, tem um sentido bem 

preciso, ligado à interação física com a matéria ou objeto de trabalho. A produção de uma obra 

artística ou literária, por exemplo, não é, para Marx, trabalho, embora seja produção de valores de 

uso.   
79 Leda Paulani me chamou a atenção para o fato de Haddad ter percebido anteriormente a mesma 

semelhança que destacamos nesta tese entre a renda do conhecimento (que ele chama de renda do 

saber) e a renda fundiária.  
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qualificados que compõem o chamado trabalhador coletivo” (Haddad, 1998, p. 22).  

Buscando mostrar que se trata de uma nova classe e não apenas de 

trabalhadores qualificados, Haddad desenvolve vários argumentos. Destacamos 

apenas dois deles, que são os mais importantes para defender nosso argumento.  

Ele também vê a semelhança entre esta renda do saber (que chamamos aqui de 

renda do conhecimento) e a renda da terra:           

 

“Em primeiro lugar, o rendimento de um agente inovador, apesar da forma 

que assume, não é, a rigor, salário. Esse rendimento, aliás, guarda algumas 

semelhanças com a renda fundiária. Da mesma forma que a propriedade fundiária 

é, como seu pressuposto, outro do capital, e a renda fundiária é a contrapartida do 

monopólio da classe proprietária da terra, a ciência como fator de produção é o 

outro do trabalho, e a renda do saber é a contrapartida da posse oligopolística de 

conhecimento relativamente exclusível, para usar um jargão dos economistas” (p. 

23-24). 

 

Apenas acrescentaria a ressalva de que, ao contrário de Haddad, vejo o 

rendimento desta classe como salário de fato. A renda do conhecimento não é 

apropriada por ela, mas pelo capitalista que a contrata. Não importa se esta classe 

pode auferir um salário mais alto por conta da sua posição singular, por sua 

escassez, por receber participação nos lucros, por ser pago por tarefa, etc. Tudo isso 

também pode ocorrer com um trabalhador qualquer, qualificado ou não.  

O segundo aspecto que para ele não permite classificar os inovadores como 

trabalhadores qualificados é que “a atividade inovadora, ao contrário do trabalho 

qualificado, não produz valor. A internalização da ciência ao processo produtivo por 

meio da contratação, pelo capital, de agentes inovadores, não muda o fato de que, 

por exemplo, o ‘custo de concepção’ de uma nova mercadoria não se confunde com 

o ‘custo’, medido em trabalho social, de reproduzi-la industrialmente, que é a única 

medida de seu valor. Sem dúvida, o resultado da atividade de pesquisa e 

desenvolvimento se incorpora às mercadorias. Mas ela não é uma atividade 

produtiva, no sentido exato da palavra. Ela não produz mercadorias, embora 
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funcione como promotora do aperfeiçoamento do processo de produção de 

mercadorias.” (idem, p. 25) 

Assim, como não entra trabalho vivo (e não se trata de falar em “trabalho 

intelectual” nem em trabalho qualificado), as mercadorias que saem têm valor igual 

ao das que entram. Entretanto, elas são vendidas80 por um valor (D’) maior que o 

seu preço de produção. Por que isso é possível?  O que possibilita esse valor 

adicional?  

Observemos que, como o conhecimento, para ser produzido, apesar de não 

exigir força de trabalho viva, exige entretanto grandes somas de trabalho morto 

(laboratórios, equipamentos,etc, que são os elevados investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento, por exemplo) e também o pagamento de salários à classe 

inovadora.  

Entretanto, uma vez produzida esta mercadoria, seu custo de reprodução é 

próximo de zero, como um software, por exemplo, que precisa unicamente de um 

suporte material, como um CD. Como o custo de reprodução é próximo de zero, 

qualquer pessoa pode reproduzi-la, de forma que o capitalista não auferiria qualquer 

ganho com sua produção: ele só conseguiria vender esta mercadoria pelo seu custo 

de reprodução, que é o preço social de produção desta mercadoria. Tudo se passa 

como se, uma vez que um capitalista individual criou tal mercadoria, os demais 

podem também produzi-la, mas pela sua natureza, todos os demais “capitalistas” (na 

verdade pode ser qualquer pessoa) agora poderiam produzi-la a um custo de 

reprodução bem mais baixo que o do seu próprio criador, já que não têm que diluir 

os investimentos de pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, assim que ela é criada, 

imediatamente seu custo social de reprodução cai a quase zero.   

                                                 
80 Na verdade, pelas características destas mercadorias, elas não têm em geral a propriedade 

transferida, mas apenas libera-se o seu acesso, em troca do pagamento de renda. Elas podem, 

entretanto, assumir um preço pela capitalização das rendas futuras a dada taxa de juros. Marx faz o 

mesmo para explicar porque a terra tem um preço, apesar de não ter valor. No caso das mercadorias-

conhecimento, entretanto, elas tem um valor porque são produzidas, e no processo produtivo se 

transferem os valores dos elementos do capital constante para o seu preço de produção.  
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De onde vem o D’, portanto? Ora, se as terras existissem livremente disponíveis 

a todos, nenhuma renda seria paga por elas. Assim, o que garante ao proprietário da 

terra auferir uma renda é o fato de ele  ser o detentor de  um direito, a propriedade 

privada da terra. O mesmo ocorre com a mercadoria-conhecimento: a valorização 

ocorrida no seu ciclo de produção só será concretizada se ele dispuser de um direito 

de exclusividade sobre ela, uma patente, direitos autorais, direitos de propriedade 

intelectual, etc. Assim, os lucros nesse caso derivam de uma posição de monopólio.  

Lembremos da classificação dos bens da teoria econômica neoclássica, que 

será útil para ilustrar nosso argumento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teoria neoclássica classifica os bens de acordo com suas características de 

serem rivais ou não-rivais, e de serem excluíveis ou não excluíveis. Um bem é rival 

quando seu consumo por uma pessoa reduz a quantidade disponível para o restante 

da sociedade. Um bem é excluível se é possível impedir que alguém o consuma. 

Quando os bens são rivais e excluíveis, trata-se do caso dos bens privados. No outro 

extremo, um bem que não é rival nem excluível é um bem público, para o qual o 

exemplo clássico é a segurança nacional. São os casos intermediários que nos 

interessam aqui.  

RIVAL 

 sim não

sim 

bens 
privados

 

monopólio
natural 

EX
C

LU
ÍV

EL
 

não 

 

recursos
comuns

bens público



 

 

 

120

A terra (incluindo recursos naturais em geral), antes de ser convertida em 

propriedade privada, era um recurso comum: não se podia impedir alguém de utilizá-

la ou de pescar em um rio, colher madeira, etc. Mas ela é um bem rival: se alguém 

pesca um peixe ou colhe madeira, reduz a quantidade disponível para os outros. Se 

alguém ocupa uma porção de terra para fazer sua moradia, também reduz a 

quantidade disponível para os outros. O advento da propriedade privada na 

Inglaterra, com os cercamentos, transformou a terra de um recurso comum em um 

bem privado, ou seja, a “cerca” tem o objetivo de excluir o restante da sociedade do 

seu uso.  

Onde se encaixa aqui a mercadoria-conhecimento? Se não houver o direito de 

propriedade, ela apresenta todas as características de um bem público, tal como 

destacado por Prado (2005): além de não ser rival, pois o seu “consumo” por alguém 

não reduz sua disponibilidade para os demais, ela não seria excluível, pois qualquer 

pessoa pode reproduzi-la a custo desprezível. A única forma de garantir o ganho do 

capitalista, portanto, é por meio dos direitos de propriedade, com o monopólio. Mas, 

ao contrário do monopólio natural, que se refere a condições técnicas (uma 

hidroelétrica, uma rodovia, etc), aqui se trata de um monopólio social, tal como 

aquele estabelecido historicamente sobre a terra. Nesse sentido, trata-se, como o 

próprio Prado destaca (2005) de novos “cercamentos”. 81 Desta perspectiva, mais 

                                                 
81 Uma preocupação fundamental das empresas passa a ser com a pirataria: o caráter de bens 

públicos das novas mercadorias, que nada mais são que “idéias” (apesar de precisarem de um 

substrato material para serem transportadas, como um CD) deriva de seu quase nulo custo de 

reprodução. Curiosamente, é da pirataria que vivem milhares de brasileiros excluídos da economia 

formal. É interessante notar os recentes comerciais de televisão que buscam destacar que a pirataria 

é crime, ou seja, que copiar um CD de música é uma atitude contra a propriedade privada que deveria 

ser tão condenável quanto o furto de um automóvel. Assim, da mesma forma que o roubo é uma 

forma de redistribuir a renda, milhares de excluídos promovem diariamente uma redistribuição 

(também ilegal e forçada, mas não violenta – de onde provavelmente vem sua “tolerância” pela 

sociedade, que o marketing busca reverter) da renda gerada pelo progresso tecnológico, tanto para 

os próprios ambulantes que vendem softwares, música e DVDs piratas nas ruas como para os 

consumidores, especialmente de baixa renda, que de outra forma não teriam acesso a estes 

produtos. Isto não agrada em nada, é claro, às empresas produtoras de software,  e à indústria 

cultural (cinema, música) etc, que patrocinam campanhas publicitárias como a descrita acima, já que 

vêem o sobrelucro que deveria ser seu sendo apropriado por outros.    
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uma vez fica clara a proximidade  entre a renda do conhecimento  e a renda da terra. 

Trata-se de uma renda de monopólio. Tal como a terra, quer ela seja cedida como 

meio de produção, quer o seja como bem de consumo para uso privado, seu 

proprietário recebe uma renda.  

 Mas isto ainda não é suficiente para mostrar porque esse tipo de renda se 

diferencia da renda que se aufere pelo recebimento de juros. Para isto,  será preciso 

investigar como esta renda é determinada.    

 Investiguemos o processo de valorização quando, dentre os meios de 
produção comprados pelo capital monetário inicial encontra-se a mercadoria-
conhecimento, com o que estamos considerando a mercadoria-conhecimento, 

como faz Prado, como capital-mercadoria.  

A fórmula do capital 82 pode ser expressa aqui da seguinte forma:  

 

D – M ... P ... M’ – D’’  

 

A primeira metamorfose, a compra (D – M)  ocorre quando um capitalista 

individual compra força de trabalho (capital variável), maquinaria e materiais de 

consumo produtivo (capital constante) e a mercadoria-conhecimento. Temos então 

que no processo produtivo deste capitalista individual, houve um acréscimo da sua 

força produtiva relativamente aos seus concorrentes do mesmo setor justamente em 

função da compra da mercadoria conhecimento. Assim, ele produz a mercadoria a 

                                                 
82 Há dificuldades em se usar estas fórmulas abstratas do capital aqui, pois já partimos do processo 

global da produção capitalista (estamos no nível categorial do Livro III), no qual os valores já foram 

convertidos em preços de produção e a mais-valia em lucro, e desta forma não é mais possível falar 

de um capital individual sem falar das relações com os demais, seja inter-setorialmente (equalização 

das taxas de lucro e transformações de valores em preços de produção), seja intra-setorialmente 

(formação do preço social de produção). Ainda assim, com o devido cuidado, achamos ser um bom 

recurso expositivo.  
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um preço de produção (M’) que é inferior ao preço social de produção (D’’), obtendo 

com isso sobrelucros83.  

Há aqui dois casos a considerar: o caso em que este capitalista individual 

apenas pagou pelo acesso a esta tecnologia, e o caso em que ele é o proprietário 

dela. Ora, tal como Marx esclarece, se o capitalista arrenda a terra, ou se ele é o 

proprietário dela, isto não muda nada: isso significa apenas que, caso ele seja o 

proprietário, ficará com os sobrelucros, ao passo que se ele for o arrendatário, 

deverá pagar a renda. Ocorre aqui, portanto, a metamorfose do sobrelucro em renda 

fundiária. No caso da mercadoria-conhecimento, ele deverá pagar ao proprietário 

pelo direito ao acesso. Assim, ocorre a metamorfose do sobrelucro em renda do 
conhecimento. 84 

Aqui fica claro o caráter e a importância da dinâmica tecnológica na 

concorrência capitalista, e também o movimento contraditório do capital quando 

tomado individualmente (concorrência intra-setorial, que é tratada no Livro Segundo) 

e quando se pensa do ponto de vista global (concorrência intersetorial, tratada no 

Livro III). Se o aumento da composição orgânica do capital (aumento da quantidade 

de trabalho morto relativamente ao trabalho vivo, ou do capital constante 

relativamente ao variável) reduz a taxa global de lucro, porque então o capital, do 

ponto de vista global, busca incessantemente aumentar o emprego de máquinas? O 

                                                 
83 Desconsideramos aqui flutuações de mercado, ou seja, estamos supondo que o preço de mercado 

é igual ao preço de produção. Caso este diferisse, haveria ainda outra fonte de sobrelucros, em caso 

de o preço de mercado ser maior que o preço social de produção, ou de redução dos sobrelucros, 

caso contrário.   
84 Consideremos então a Microsoft e seu “Windows”, certamente a mais famosa mercadoria-

conhecimento. Ora, sendo baixíssimo seu custo de reprodução, ao mesmo tempo em que é uma 

mercadoria que entra hoje em quase todas as empresas, de todos os ramos, além de também poder 

ser utilizada como bem de consumo, domesticamente, e juntando-se a isso sua posição monopolista 

no mercado de sistemas operacionais para computadores,  não deve causar espanto o fato de seu 

criador, Bill Gates, ter se tornado o homem mais rico do mundo, acumulando um patrimônio de bilhões 

de dólares. Ele se apropria dos sobrelucros de empresas de todo o mundo, bem como de parte da 

renda dos consumidores (neste caso, por uma troca desigual, ou seja, por vender algo por um preço 

de mercado acima do valor, que é zero ou próximo de zero).  
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“capital global” não toma decisões, quem o toma é o capitalista individual85 Para 

este, que está na concorrência intra-setorial, o aumento do emprego da maquinaria 

lhe possibilita obter sobrelucros. Assim, aquilo que do ponto de vista do capitalista 

individual é racional, do ponto de vista do capital global (com o conjunto dos capitais 

individuais fazendo o mesmo) é como se fosse um “suicídio”, pois o aumento 

generalizado da composição orgânica global do capital faz cair a taxa geral de lucro.  

Mas, como vimos acima, o aumento do emprego da maquinaria não é o único 

meio de se obter sobrelucros. Há as “circunstâncias excepcionalmente produtivas”, 

como destaca Marx, ligadas às inovações.86 Estas inovações – que no capitalismo 

recente deixaram de ser casuais e se tornaram objeto de produção capitalista, o que 

só é possível pelos “novos cercamentos”, pela possibilidade da apropriação privada 

do conhecimento – são uma contra-tendência à queda da taxa de lucro. Mas como 

são reprodutíveis e com custo de reprodução zero, ao contrário da terra, tais 

mercadorias permitem que seus proprietários a vendam para todos os capitalistas, 

como o ambiente operacional Windows, da Microsoft. Assim, ao vender para todos 

os capitalistas de um mesmo setor, os sobrelucros vão caindo, pois o preço social de 

produção se reduz, até que deixe de existir sobrelucros e, portanto, a possibilidade 

da sua metamorfose em renda do conhecimento. Ora, é exatamente por isso que a 

Microsoft precisa o tempo todo lançar versões mais modernas, daí a dinâmica desse 

setor, que exige que as inovações sejam a rotina. Ou, no caso de patentes que se 

expiram, todos os outros capitalistas do setor terão acesso, o que elimina os 
                                                 
85 Isto desqualifica qualquer interpretação vulgar de que pensar de acordo com uma “lógica do capital” 

seja algo “metafísico”. Esta é a interpretação de Karl Popper em sua Lógica das ciências sociais, ao 

defender o individualismo metodológico. A lógica do capital em Marx se processa aqui no plano 

“microeconômico”, nas decisões do capitalista individual. Não se deve ignorar, entretanto, a lógica 

global do capital, como veremos a seguir. Pode-se falar em lógica do capital e não do “capitalista” 

porque no capitalismo o homem não é sujeito da História; as classes, como mostra Fausto, são 

apenas suportes do verdadeiro sujeito, que é o capital. Neste sentido, os juízos “o homem é o 

proletário”, ou “o homem é o capitalista”, os predicados “proletário” e “capitalista” são predicados que 

negam o sujeito gramatical “homem”. Eles são, portanto, juízos de reflexão: o predicado nega o 

sujeito, e desta forma o sujeito fica pressuposto, apenas o predicado está posto.  
86 Uso o termo aqui no sentido de Schumpeter, como aplicação da ciência à produção de 

mercadorias. Schumpeter, como se sabe, coloca como central no estudo do capitalismo a busca 

incessante por inovações.   
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sobrelucros, obrigando então que se invista constantemente em novas tecnologias.  

Ou, ainda, antes mesmo de as patentes expirarem, é necessário continuar investindo 

em inovações, se o concorrente obteve uma tecnologia mais avançada.  

Isto mostra que, quando a concorrência intra-setorial se dá pelo conhecimento, 

e não pelo aumento da composição orgânica, a taxa global de lucro (concorrência 

intersetorial) acaba por apresentar uma contra-tendência (considerando a queda 

como sua tendência natural), cuja dinâmica é fantástica e que pode superar a 

tendência à queda da taxa de lucro pelo aumento da composição orgânica.   

O progresso tecnológico, portanto, é fundamental para conter a tendência da 

queda da taxa geral de lucro. Mas estes  dois elementos (elevação da composição 

orgânica e mercadoria-conhecimento) que atuam em direções contrárias com 

relação ao nível da taxa geral de lucro, atuam na mesma direção com relação a outro 

aspecto: “a criação da riqueza efetiva se torna menos dependente do tempo de 

trabalho e do quantum de trabalho utilizado, do que da força dos agentes que são 

postos em movimento durante o tempo de trabalho.” (trecho de Marx nos Grundrisse 

traduzido e citado por Fausto, 1989, p.50). 87   

Agora é possível então mostrar a diferença entre as rendas da terra e do 

conhecimento e os juros. A terra tem diferentes fertilidades, tal como os diferentes 

tipos de mercaria-conhecimento também afetam de forma diferente a força produtiva 

do trabalho disponível aos capitalistas individuais. Por que seus efeitos sobre a 

produção são diferentes? Porque eles estão postos na produção enquanto valores 
de uso, ou seja, suas diferenças são qualitativas. Por isso, estas duas formas de 

renda só são compreendidas enquanto renda diferencial, ou seja, enquanto 

apropriação de sobrelucros dos quais estes valores de uso são a base (jamais a 

fonte), seja esta base natural (caso da terra), seja social (o conhecimento).  

Quanto ao juro, ocorre algo diferente, ele é de natureza totalmente distinta. O 

capital portador de juros está posto enquanto valor que possui o valor de uso de 

valorizar-se. Mas enquanto valor, ele não tem nenhuma diferença qualitativa: é um 

“insumo” produtivo que afeta igualmente a todos os capitais, de todos os setores. 
                                                 
87 Este fato de a produção precisar cada vez menos de trabalho é o ponto de partida de Fausto para 

sua tese de que o trabalho deixa de ser a substância do valor. Discutiremos este ponto adiante.   
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Nesse sentido, não há porque haver um “juro diferencial”. O tipo de valor de uso em 

que se converterá o capital emprestado é totalmente indiferente do ponto de vista da 

forma capital portador de juros.  

Mas aqui há um problema a resolver. E quanto às mercadorias que são 

emprestadas como capital portador de juros? Considere as máquinas, por exemplo. 

Elas têm diferentes impactos na produção, afetam diferentemente os capitais 

individuais. Um capitalista poderia, por exemplo, tomar emprestado uma máquina 

mais produtiva, visando com isso obter sobrelucros. Mas nesse caso, trata-se de 

duas formas de rendimento distintas. Não se trata, tal como Keynes faz no capítulo 

17 da Teoria Geral, de uma “taxa própria de juros” para cada mercadoria da 

economia. Como se sabe, nesse capítulo Keynes escreve que cada bem na 

economia tem uma taxa própria de juros, dada por 3 fatores: 1) o rendimento que 

este bem pode trazer ao seu proprietário (q); 2) o desgaste ou custos de manutenção 

desse bem no decorrer do tempo (c); e 3) o prêmio de liquidez, que é o que as 

pessoas estão dispostas a pagar para dispor deste bem (l).  

A retribuição total que se espera da propriedade de um bem é, então, q – c + l, 

ou seja, o rendimento proporcionado pelo bem, menos os custos de manutenção e 

depreciação, mais o prêmio de liquidez. Aqui Keynes diferencia então uma máquina 

da moeda: esta última tem rendimento nulo (q=0), custos de depreciação nulos (c=0) 

e prêmio de liquidez muito alto. Ao contrário, uma máquina tem um rendimento que 

supera seu custo de manutenção, ao passo que seu prêmio de liquidez é baixíssimo.  

Ora, este procedimento de Keynes leva-o a concluir que cada mercadoria tem 

uma taxa específica ou própria de juros, ou seja, a economia tem tantas taxas de 

juros quantas mercadorias. Apenas se seguisse esta interpretação keynesiana é que 

Prado teria razão em seu argumento. 89 

                                                 
89 Entretanto, ele tenta se situar na perspectiva marxista, a julgar pela crítica que faz a Chesnais: “A 

preocupação de Chesnais com o investimento produtivo em detrimento do que no Brasil foi chamado 

de ‘ciranda financeira’ é justa até certo ponto, apesar de seu acento keynesiano” (Prado, 2006b, p. 

222, grifos meus).  
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Entretanto, o que falta é exatamente uma abordagem dialética do capital 

portador de juros enquanto mercadoria. Se quisermos seguir a terminologia de 

Keynes, chegaríamos ao seguinte juízo: “o valor de uso da máquina é ... o ganho 

que ela proporciona (q – c)”. Mas isto é incorreto, pois falta aqui a mediação. 

Dialeticamente, nesse tipo de juizo, só o predicado é posto e o sujeito se nega nele 

(daí, graficamente a necessidade da colocação das reticências, já que se trata de um 

juízo de reflexão90). Só podemos fazer tal afirmação ao custo de perder justamente a 

distinção entre a máquina como meio de produção e o dinheiro enquanto elemento 

inescapável para o acesso a qualquer meio de produção, ou, em outras palavras, ao 

custo de perder a distinção entre o dinheiro como valor por excelência, como 

mercadoria absoluta, e as mercadorias ordinárias.    

Quando a máquina é emprestada como capital portador de juros, ela está posta 

como valor e como capital para seu emprestador, e seu valor de uso está 

pressuposto, como mero suporte do valor. Quando a máquina  então emprestada  

entra no processo produtivo, o seu valor e a valorização estão pressupostos (no 

sentido de que elas só entraram no processo produtivo porque este visa a 

valorização do valor), mas o que está posto aí agora é seu valor de uso, que é o de 

gerar mais valores de uso. Quando se forma então a mercadoria M’, ou seja, novas 

mercadorias com mais-valia, nesta forma esta mercadoria ainda está posta enquanto 

valor de uso, e seu valor, bem como a mais-valia, estão pressupostos (como diz 

Marx, a mais-valia foi criada). Entretanto, quando se coloca à venda esta mercadoria, 

ela está posta para seu fabricante não como valor de uso, mas agora como valor, e 

seu valor de uso está pressuposto. É só com a efetivação da venda, com o salto 

mortal da mercadoria, que a mais-valia estará posta (nas palavras de Marx, a mais-

valia se realiza).  Aqui temos também a posição do valor de uso do D inicial, que era 

gerar mais-valor: ele estava pressuposto, e com a realização da mais-valia, torna-se 

posto.   

Logo, ao não perceber a mediação, Keynes tratou indevidamente a mercadoria 

equiparando seu valor de uso aos juros, como se ela tivesse em si o valor de uso de 

                                                 
90 É Fausto (1987) que desenvolve a análise dos diferentes tipos de juízo, inclusive o juízo de 

reflexão.   
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gerar mais valor, incorrendo pois no fetichismo apontado por Marx. É o mesmo que 

faz Prado com a mercadoria-conhecimento, equívoco no qual se assenta a idéia de 

que a renda do conhecimento é da mesma natureza que os juros. Mas pelo mesmo 

raciocínio também se poderia dizer que qualquer mercadoria que entra no processo 

produtivo (a máquina em Keynes, ou a mercadoria-conhecimento, em Prado) tem o 

valor de uso de gerar mais valor.  

Não se trata aqui de uma taxa de juros diferente para cada mercadoria. No 

interior do processo produtivo (em “...P...”) tudo se passa como se não houvesse 

processo de valorização: a máquina está lá enquanto meio de produção, e tem o 

valor de uso de  ser elemento da produção de novos valores de uso. Tanto faz aqui 

se tal processo de produção é ou não capitalista: uma vez dentro do processo 

produtivo, não se vê o que está fora (o ciclo completo), não se vê a forma social na 

qual se insere tal processo produtivo. 91  

Assim, não se deve equiparar todo o rendimento recebido pelo proprietário de 

uma mercadoria, como fazem Keynes e Prado, aos juros. Quando a mercadoria é 

emprestada como capital portador de juros, seu proprietário receberá a taxa de juros 

de mercado, mais um adicional pela depreciação da máquina. O mesmo ocorre com 

a terra. Ocorre aqui, entretanto que, caso esta máquina seja mais produtiva que as 

demais, o capitalista industrial conseguirá obter um sobrelucro, que se deverá então 

a uma “condição excepcional”, tal como uma terra de maior fertilidade, permitindo ao 

emprestador da máquina receber uma parte desse sobrelucro.  

Assim, são dois rendimentos distintos: um é a taxa de juros, o outro a 

apropriação de parte do sobrelucro como renda do conhecimento, já que a diferença 

entre esta máquina e as demais (mais antigas) é exatamente fruto do progresso 

tecnológico. Caso esta máquina passe a ser utilizada por todos os capitalistas do 

                                                 
91 Uma vez que foram então gerados os novos valores de uso, o capitalista os coloca à venda, para 

realizar seu valor. Agora, temos novamente a posição das novas mercadorias produzidas enquanto 

valores, e sua pressuposição enquanto valores de uso. Finalmente, vendida a mercadoria e realizado 

seu valor, novamente a mercadoria se põe enquanto valor de uso, seja para seu consumidor final, 

encerrando o ciclo, seja como bem de produção para outro capitalista, quando volta para o processo 

produtivo como valor de uso.  
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setor, se extingue este sobrelucro e com ele o rendimento extra (acima dos juros) 

devido ao dono da máquina a título de renda do conhecimento.  

Assim, o primeiro tipo de rendimento, a taxa de juros, deriva do fato de a 

máquina ser emprestada enquanto soma de valor (valor posto, valor de uso 

pressuposto), isto é, como capital portador de juros.92 O segundo tipo de rendimento 

deriva do fato de que, uma vez no processo produtivo, o valor de uso desta máquina, 

que incorpora mais conhecimento que as máquinas antigas, gerar um sobrelucro, 

que assim se metamorfoseia em renda do conhecimento. Ou seja, se um capitalista 

tem a propriedade de uma máquina mais produtiva, ao emprestá-la é como se ele 

estivesse emprestando duas coisas em separado: uma é o valor da máquina (capital 

portador de juros), pelo qual recebe juros, e a outra é o conhecimento incorporado a 

ela, que lhe permite apropriar-se da renda do conhecimento.  

É curioso notar que Prado se contradiz em várias passagens, ora comparando 

os ganhos de renda do conhecimento a juros, ora comparando à renda fundiária. 

Falando do fato de que o conhecimento não é vendido, mas apenas emprestado, ele 

o compara a capital de empréstimo: “Dito de outro modo, aquele que empresta as 

mercadorias como capital empresta o montante de dinheiro que elas valem e é, para 

todos os efeitos, um capitalista financeiro (...)”. (Prado, 2005, p. 108). Um tanto 

estranho já que tais mercadorias, segundo o próprio Prado constata, não têm valor 

algum: seu custo de reprodução é zero. Logo adiante, porém, falando de uma 

empresa típica da pós-grande indústria, ele escreve:  

“O montante de lucro que consegue obter, o qual inclui implicitamente rendas 

tecnológicas, não tende a remunerar o capital investido segundo uma taxa média 

de retorno formada socialmente de modo independente, mas este montante 

depende amplamente do poder de monopólio que detém. Como este poder está 

associado à propriedade intelectual, pode-se dizer dele o que Marx disse do 

monopólio ligado à propriedade fundiária, que ele funda o ganho do 
                                                 
92 A depreciação da máquina em nada muda o argumento: trata-se de uma redução do valor da 

máquina que não ocorreria caso o empréstimo tivesse sido feito na forma dinheiro. Assim, o 

pagamento da taxa de depreciação é simplesmente para manter o valor original emprestado pelo 

capitalista prestamista. O que deixa mais claro ainda que a máquina está na forma capital portador de 

juros enquanto valor e não enquanto valor de uso.    
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empreendimento capitalista porque ‘constitui exatamente uma barreira para o 

investimento de capital e para a arbitrária valorização do mesmo’.” (Prado, 2005, 

p. 110, grifos meus).   

Esta oscilação de Prado mostra que ele próprio percebe de certa forma a 

proximidade entre a renda do conhecimento e a renda fundiária, mas prefere 

compará-la aos juros ao fazer sua crítica a Chesnais.  

Mas agora há uma última questão. O deslocamento feito por Prado, de sair do 

processo de produção para analisar a forma de valorização própria do que ele 

chama, juntamente com Fausto (1989), de pós-grande indústria – que destaca o 

papel do conhecimento na valorização – foi motivado, ao que parece, pela tese que 

ele toma de Fausto, de que há uma “mudança qualitativa” na substância do valor, 

que levaria à desmedida do valor: a valorização do valor seria cada vez resultado do 

tempo de não-trabalho – e não mais do tempo de trabalho.  

É preciso agora então desenvolver a crítica desta primeira tese.   

Ora, pelo que vimos até aqui, nem máquinas, nem terra e nem conhecimento 

podem gerar valor. E nem mesmo o trabalho concreto. Elas são apenas forças 

naturais (terra) ou sociais (máquinas e conhecimento, e inclusive o capital 

incorporado à terra, com adubação, etc) que permitem aumentar a força produtiva do 

trabalho concreto. Este, por sua vez, é o que confere o caráter subjetivo ao 

processo, caráter subjetivo que é negado, entretanto, pela maquinaria, e neste ponto 

não temos discordância das análises de Fausto (1989) e nem de Prado (2005) e 

Paulani (2001), que se apóiam em Fausto.   

O trabalho concreto, juntamente com os meios de produção, pode gerar valores 

de uso, mas não valor. O valor é social, não pode ser determinado no interior do 

processo produtivo. Dentro deste, tudo se passa como se não houvesse diferença 

entre o capitalismo ou qualquer outra forma social.93 Trata-se, apenas, de interação 

                                                 
93 Entretanto, o próprio Marx diz que as forças produtivas capitalistas denunciam a forma social. Por 

isso, ao falar que tudo se passa como se não fosse possível, dentro do processo produtivo, distinguir 

o capitalismo de outras sociedades, estamos no plano das determinações antropológicas gerais, ou 

seja, estamos falando apenas da interação do homem com a natureza, por meio dos objetos de 
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entre o homem e a natureza, incluindo os instrumentos que ele cria modificando a 

própria natureza, usando seu conhecimento sobre ela, ou seja, trata-se do plano das 

determinações antropológicas gerais: em qualquer sociedade humana, não importa a 

forma social, teremos trabalho concreto, transformando a natureza por meio de 

instrumentos de trabalho.  

No interior da produção, que é onde Marx se situa no texto dos Grundrisse 

sobre manufatura e grande indústria, as mercadorias que entram no processo 

produtivo estão postas como valores de uso, seu valor está pressuposto. Máquinas 

(e o conhecimento incorporado a elas), matérias-primas e trabalhadores estão 

postos enquanto possuindo o valor de uso de produzirem novos valores de uso. O 

que está posto aqui é o processo produtivo, o processo de valorização está 

pressuposto, pois é por causa dele, e não por causa da produção de valores de uso, 

que o capitalista levou todos estes “fatores produtivos” para dentro da fábrica. Ainda 

que se possa pensar no trabalho concreto, se olharmos para sociedades passadas, 

como podendo ser fonte de excedente em termos físicos, isto é, no sentido de que 

os trabalhadores podem produzir valores de uso acima do necessário à sua 

reprodução, isto não permite concluir que se trata de processo de valorização: o 

trabalho excedente só pode ser apropriado por outros e, portanto, só pode ser 
considerado como resultado de um processo de valorização, se o processo 
produtivo está inserido numa forma social na qual os produtores diretos estão 
separados dos meios de produção.  

Este é o motivo de toda a confusão a respeito da teoria do valor trabalho: pelo 

fato de que não só o trabalho, mas também as máquinas e o conhecimento, 

contribuem conjuntamente na produção de valores de uso, passa-se sem mediação 

para a conclusão de que o trabalho não é a única fonte de valor. É só pela 
existência da forma social (a relação de capital) que existe valor e portanto 

                                                                                                                                                    
trabalho que ele cria.  Ao se olhar para o tipo de objetos do trabalho (como as modernas plantas 

produtivas) aí a forma social “se denuncia”.  



 

 

 

131

mais-valia. Em nenhuma outra sociedade se pode falar em valor ou mais-valia, 

embora possa-se falar em excedente (em termos físicos, ou seja, valores de uso). 94 

O processo produtivo é então a base material e social para a geração de valor, 

não é a sua fonte. O valor só existe pelo fato de o processo produtivo estar no 

interior do processo de circulação do capital, quando aí temos então o processo de 

valorização. O processo de valorização só existe ao considerarmos o ciclo completo 

(D – M ... P ... M’ – D’). Ele se utiliza do processo produtivo, precisa dele enquanto 

produtor de valores de uso, já que só existe valor (e valorização) se existir valor de 

uso. Marx diz que o valor de uso é o suporte do valor de troca, não a sua causa. Aqui 

temos que a produção de valores de uso é o suporte da valorização, mas não a sua 

causa.  

É preciso compreender então de uma maneira dialética o circuito do capital.  

Na passagem D – M, ocorre a compra das mercadorias. Temos uma soma de 

valor D que é lançada na circulação com o objetivo de valorizar-se. Ela só existe 

como valor, e a valorização está pressuposta: só é dispendido este D se ele puder 

retornar como D’. Nesse sentido, D tem o valor de uso de gerar mais valor, o que 

abre a possibilidade para o surgimento da forma capital portador de juros. Este valor 

de uso de gerar mais valor está pressuposto, D está posto enquanto valor. Quando 

se realiza esta primeira  metamorfose temos M como uma soma de valor, mas este 

valor agora está pressuposto, para o capitalista que compra esta mercadoria95: como 

M vai entrar no processo produtivo, ela está posta como valor de uso de gerar novos 

valores de uso.  

                                                 
94 É o que fez Marshall, quando inseriu o capital e o trabalho numa função de produção: o trabalho 

deixa de ser a fonte do valor, passando agora a ser apenas um fator de produção que, combinado 

com o capital, gera o produto (em unidades físicas, ou seja, conjunto de valores de uso). A teoria 

neoclássica é aistórica: estamos aqui no plano das determinações antropológicas gerais. Segundo 

esta teoria, como a quantidade de produto multiplicada pelo preço unitário é o “valor” da produção, e 

como todos os fatores produtivos contribuem para a quantidade de produto, então todos os fatores 

são “fonte” do valor.  
95 Mas da perspectiva de quem vende a mercadoria ao capitalista (lembrando que a troca sempre 

envolve dois agentes), M está posto como valor e pressuposto como valor de uso.  
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Dentro do processo produtivo, as mercadorias estão postas enquanto valores 

de uso de gerar novos valores de uso. O processo de valorização, a forma social, 

está pressuposta, temos aqui apenas a matéria, não a forma96. A forma social está 

pressuposta, pois as mercadorias só foram levadas ao processo produtivo com o 

objetivo de valorização, já que no capitalismo o objetivo da produção é a valorização, 

não o aumento da  quantidade de valores de uso.97Ao final do processo produtivo, 

temos M’, que é colocada à venda pelo capitalista. Ela não está posta para o 

capitalista como valor de uso, mas como valor.98 Seu valor de uso agora é 

pressuposto, suporte do valor. Mas esta mercadoria tem algo diferente: um mais-

valor pressuposto. Ou seja, foi criada a mais-valia. Com a venda e fim do ciclo em D’, 

temos agora a posição do valor de uso do D original, que estava pressuposto, ou 

seja, temos a posição da mais-valia ou sua realização.  

Que podemos concluir disso? Que, uma vez que no texto dos Grundrisse Marx 

se situa no interior do processo produtivo, em que o processo de valorização e a 

forma social estão pressupostos, e no qual as mercadorias estão postas apenas 

enquanto valores de uso de gerar novos valores de uso (seus valores estão 

                                                 
96 No interior desta matéria, entretanto, há uma forma, pelo fato de haver, dentre as mercadorias que 

entram no processo produtivo, uma que é o agente da produção, um sujeito: a força de trabalho. Há 

então uma forma de interação deste agente com a matéria. Esta forma aqui, entretanto, poderíamos 

chamar de “forma técnica”, enquanto o circuito do capital que engloba o processo produtivo poderia 

ser chamada de “forma social”. Enquanto se atém a relacionar a interação do agente da produção 

com a matéria (a “forma técnica”), como na investigação de como se dá a subsunção formal e real do 

trabalho ao capital, não temos criticas à análise de Fausto (1989). Nossa crítica é quanto à conclusão 

que ele chega a respeito do processo de valorização partindo da analise do processo de produção, 

que a nosso ver é uma transposição indevida.     
97 Como já dissemos anteriormente, é exatamente isso que legitima se pensar em uma “autonomia” 

da esfera financeira, pois o capital portador de juros para se valorizar não depende de ingressar no 

processo produtivo: ele apenas o pressupõe já que os juros são uma redistribuição do valor já gerado, 

e então é necessário o ciclo D – M – D’ (em paralelo, não em série ou em seqüência ao capital 

portador de juros) porque só por meio dele haverá a criação de valor que gera os rendimentos: 

salários e lucros.  
98 Para o comprador, entretanto, é o inverso: ela está posta enquanto valor de uso e pressuposta 

enquanto valor.  
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pressupostos) trata-se aqui de um processo de produção de riqueza efetiva, de 

valores de uso. Vejamos novamente a frase de Marx citada por Fausto:  

“(...) Mas à medida em que a grande indústria se desenvolve, a criação da 

riqueza efetiva se torna menos dependente do tempo de trabalho e do quantum 

de trabalho utilizado, do que da força dos agentes que são postos em movimento 

durante o tempo de trabalho.”  (trecho de Marx nos Grundrisse traduzido e citado 

por Fausto, 1989, p.50, grifos meus.  

Isso, portanto,  não permite a conclusão de Fausto logo a seguir:  

“Poder-se-ia entender que o termo chave aqui é “durante”. A valorização não 

é mais cristalização de um tempo posto. Ela se dá no tempo. De certo modo, o 

tempo volta à sua imediatidade. A ‘valorização’ se liberta do tempo de trabalho, 

mas com isto ela não será mais valorização.” (Fausto, 1989, p. 50, grifos do 

autor).  

 

Em primeiro lugar, vemos que há aqui uma transposição indevida de Fausto. 

Enquanto Marx fala da produção de valores de uso no interior do processo produtivo 

(riqueza efetiva), ele transpõe sua conclusão para o plano da valorização, que em 

nenhum momento aparece no texto de Marx. É isso que o leva a desenvolver a 

argumentação, a nosso ver equivocada, da mudança da substância do valor.  

Em segundo lugar, vamos refletir sobre o destaque que ele dá na frase de 

Marx, quando diz que o termo chave é “durante”. Não é a “valorização” que se dá 

agora no tempo e não mais como cristalização de um tempo posto: é a produção de 

riqueza efetiva, de valores de uso, que se dá no tempo. Ora, para compreender a 

afirmação de Marx, imaginemos o caso hipotético de que fosse possível o processo 

de produção prescindir totalmente do trabalho vivo. A produção aqui se daria de fato 

no tempo, tal como a “produção” que a natureza realiza sem que seja necessário o 

trabalho humano.  Seria como se voltássemos à situação de Adão e Eva antes de 

serem expulsos do paraíso, ou seja, antes que Deus dissesse a Adão “ganharás o 

pão com o suor do teu rosto”. Só que, no caso hipotético aqui tratado, o homem teria 

então criado uma “natureza” ainda mais generosa que aquela que encontrou 
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originalmente, pois além de bens primários, ela forneceria uma infindável quantidade 

de produtos industriais e serviços de diferentes tipos.  

No caso da natureza, não diríamos que se trata de produção de valor, mas 

apenas de valores de uso. E isso se estende ao processo produtivo sem trabalho. 

Ambos só podem ganhar a forma valor caso estejam inseridos numa sociedade cuja 

forma social é regida pela valorização, mas jamais podem ser considerados, em si 

mesmos, como processo de valorização.  

Outra frase sobre a qual se assenta esta tese de Fausto é a seguinte:  

“(...) O roubo de tempo de trabalho alheio sobre o qual repousa a riqueza 

atual aparece como base miserável diante dessa [base] que se desenvolve pela 

primeira vez criada pela própria grande indústria. Logo que o trabalho em forma 

imediata deixa de ser a grande fonte da riqueza, o tempo de trabalho deixa e deve 

deixar de ser a sua medida e por isso o valor de troca deve deixar de ser a medida 

do valor de uso. O sobretrabalho da massa deixou de ser condição para o 

desenvolvimento da riqueza universal, assim como o não trabalho de poucos 

para o desenvolvimento da força universal do cérebro humano. Com isto, cai a 

produção fundada no valor de troca e o próprio processo de produção imediato se 

despoja da forma do carecimento e da posição”. (Marx, 1986; traduzido e citado 

por Fausto, 1989, p. 53, grifos meus).  

Fausto entende a frase acima da seguinte forma: “Essa base se revela 

miserável, quando o trabalho deixa de ser a fonte da riqueza”.  

A nosso ver, ao falar que a riqueza atual repousa no tempo de trabalho alheio, 

Marx quer dizer que a produção de valores de uso no capitalismo depende de quanto 

trabalho alheio se pode explorar. O que quer dizer que a produção de valores de uso 

no capitalismo pressupõe a valorização, porque a finalidade da produção é a 

valorização: é a possibilidade de explorar trabalho alheio valorizando seu capital que 

leva o capitalista a aplicá-lo na produção de valores de uso. Se não houver esta 

possibilidade, o capitalista vai deixar seu capital na forma líquida, ou pode até 

mesmo fechar as portas de sua fábrica e deixar as máquinas paradas, sem produzir 

valores de uso, ainda que isso seja irracional do ponto de vista do atendimento das 

necessidades humanas.  
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Entretanto, com o desenvolvimento das forças produtivas por meio do avanço 

do conhecimento, cada vez é menos necessário o trabalho em forma imediata (aqui 

trabalho concreto) para a produção da riqueza (de valores de uso). Assim, o 

sobretrabalho da massa deixou de ser a condição para o desenvolvimento da 

riqueza universal. Ou seja, o avanço das forças produtivas é tal que, no limite, pode-

se chegar a prescindir completamente do trabalho concreto para se produzir valores 

de uso, e assim o desenvolvimento da riqueza (aumento da produção de valores de 

uso) se torna independente da possibilidade de o capitalista obter sobretrabalho, ou 

seja, se torna independente da possibilidade de o capitalista obter lucros ou da 

própria forma capital. Mas se torna independente enquanto possibilidade: ainda que 

se tenha um enorme potencial de gerar riqueza efetiva (valores de uso) se a forma 

capital permanece, caso não haja possibilidade de vender a produção com lucro 

(riqueza abstrata) o capitalista pode deixar as máquinas paradas, sem produzir 

valores de uso, de maneira semelhante a quando agricultores queimam ou jogam 

fora produtos diante de uma superprodução que rebaixa demais os preços de 

mercado. Isso porque na lógica do sistema os valores de uso só são produzidos (e, 

quando não se pode impedir a produção como no caso da agricultura, só não são 

destruídos) se puderem ser vendidos de forma a realizar a mais-valia.  

O mesmo tipo de transposição indevida é feito por Prado. Eis como ele 

interpreta a outra frase de Marx:  

“Como conseqüência desse desenvolvimento [a ciência aplicada à produção - 

RT] , segundo Marx, a medida da riqueza tem de deixar – e deixa – de se basear 

exclusivamente no mero tempo de trabalho reduzido à abstração dos tempos de 

trabalhos particulares aplicados na produção de mercadorias. ‘Nessa transformação, 

não é nem o trabalho imediato que o homem executa, nem o tempo que ele trabalha, 

mas a apropriação da sua própria força produtiva universal, sua compreensão da 

natureza e sua dominação dela através da sua existência como corpo social – em 

uma palavra, é o desenvolvimento do indivíduo social que aparece como o grande 

pilar da produção e da riqueza.’ (Marx, 197399, p.705). Dito de outro modo, o tempo 

                                                 
99 Trata-se da edição dos Grundrisse em inglês. Marx, K. Grundrisse: foundations of the critique of 

political economy. Londres: Penguin, 1973.  
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de trabalho socialmente necessário – que se configurava como valor – não fornece 

mais uma base de regulação (por meio do preço de produção) do funcionamento 

anárquico do modo de produção capitalista, ou seja, para a alocação de recursos e 

para a formação dos preços de mercado.” (Prado, 2005, p. 102).  

Veja-se que ele também passa, sem qualquer mediação, do trabalho imediato 

(trabalho concreto) e da produção de riqueza (valores de uso) para o plano do 

trabalho socialmente necessário (trabalho abstrato) e dos preços de produção 

(valor). Esta transposição não está em passagem alguma do texto de Marx.  

Tal interpretação dá origem, a nosso ver, a um novo fetichismo, como foi 

percebido, curiosamente, pelo mesmo  Prado:  

 

“Na pós-grande indústria, a matéria por excelência do capital – ou seja, a 

matéria principal que dá suporte às suas formas – não é mais a máquina, o 

sistema de máquina, a fábrica ou a fazenda em sua materialidade corpórea. A 

matéria privilegiada do capital, aquela em que recai o grande investimento porque 

está aí a fronteira da acumulação e a fonte da dinâmica da geração de lucros, é 

agora o próprio conhecimento científico e tecnológico. Assim o próprio capital não 

se associa, sobretudo, aos ativos tangíveis, mas aos ativos intangíveis ou 

imateriais – objetos de um novo qüiproquó fetichista. É por isso que o emprego de 

expressões como ‘capital conhecimento’, ‘capital humano’ e ‘capital intelectual’, 

que confunde a forma e a matéria do capital, generaliza-se. É por isso que os 

chamados direitos de propriedade intelectual, assim como as rendas 

tecnológicas, assumem importância crescente no capitalismo contemporâneo. É 

por isso, ainda, que os sistemas de patentes alargam sua função na produção, 

seja integrando novas áreas, estabelecendo direitos sobre as idéias em si 

mesmas ou aumentando o período de proteção. Defende-se, inclusive, que 

qualquer ‘new idea of doing business’ poderia ser agora patenteada, desde que 

‘útil e concreta’!” (Prado, 2005, p.126) 

A frase de Prado está completamente correta, mas tal “qüiproquó fetichista” se 

aplica tanto a ele quanto a Fausto, se acrescentarmos às suas reflexões a 

consideração de que é por isso que surge hoje a idéia equivocada de que há uma 
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desmedida do valor ou de que o tempo de trabalho abstrato deixou de ser a 

substância do valor.  

 

 

*     *     * 

 

Façamos um resumo do que foi visto até aqui, consolidando nossa visão do 

capitalismo contemporâneo. Defendemos no capítulo 2 que Marx apresenta a 

tendência do dinheiro e do capital de se autonomizarem com relação ao substrato 

material que lhes dá suporte. Mostramos então que o desenvolvimento dos conceitos 

de dinheiro e capital apresenta a possibilidade lógica da autonomização da forma 

financeira da valorização relativamente ao ciclo produtivo. Apresentamos ainda as 

transformações históricas no sistema monetário internacional que converteram a 

possibilidade lógica em efetividade histórica. Nas seções precedentes deste capítulo, 

buscamos contribuir para a defesa da tese (já lançada por outros autores) de que 

estamos diante de um regime de acumulação com dominância financeira, rebatendo 

suas críticas mais importantes, no interior do próprio marxismo.  

Defendemos então que, ao contrário da autonomização da esfera financeira 

pontual e temporária apontada por Marx nos episódios de crises financeiras do final 

do século XIX, a fase atual do capitalismo caracteriza-se por mudanças 

institucionais, capitaneadas pela nação hegemônica e assentada em poderosos 

interesses, que garantiram estabilidade à autonomia da valorização financeira e, 

mais do que isso, imprimiram sua lógica à própria esfera produtiva. As duas 

novidades da expansão financeira atual com relação às anteriores são, portanto:  

1) a estabilidade da mudança quantitativa (não a mudança em si, que ocorre 

sempre em períodos de crise da reprodução do capital) da estratégia de valorização 



 

 

 

138

do capital (do ciclo D – M – D’ para o ciclo D – D’) 100 (pelo menos há 20 anos, sendo 

que o fordismo durou cerca de 30 anos) e;  

2) a inédita mudança qualitativa da dominância da forma financeira da 

valorização sobre o próprio capital produtivo.   

Entretanto, acreditamos que a tendência à autonomização da esfera financeira 

que apontamos nesta tese é um dos movimentos de busca de autonomização do 

capital relativamente ao trabalho, na luta constante do capital para constituir-se como 

sujeito pleno, prescindindo do seu outro, o trabalho (Grespan, 1996).  

“O capital se apresenta como um incondicionado, cuja expansão não 

conhece limites transcendentes. Neste sentido, mais do que possível, seu 

impulso à dominação e expansão é algo necessário, ou seja, que não poderia 

não ser, ou ser de outro modo. Esta concepção corresponderia à ‘necessidade 

absoluta’ de Hegel se se tratasse aqui também de uma substância ativa, cujas 

determinações fundamentais ou interiores se exteriorizassem completa e 

inequivocamente, configurando uma unidade plena entre o interior essencial e o 

exterior existente. Definida como este conteúdo ativo e determinante, a 

substância se apresenta justamente como ‘sujeito’. O problema é que, de acordo 

com Marx, a substância criadora do valor é o trabalho. Ao transformá-lo em 

mercadoria e rebaixá-lo a momento da totalidade composta pelo capital, este 

último captura esta substancialidade, fazendo-a sua e dando a ela (neste caso, a 

si mesmo) o caráter ativo e determinante que constitui a ‘subjetividade’. O capital, 

então, só é ‘sujeito’ porque incorpora a substância-trabalho; ou, por outro lado, a 

substância não se torna ‘sujeito’ mediante seu próprio desenvolvimento, mas por 

ser incorporada a um poder que lhe é estranho.” (Grespan, 1996, p.269).  

 

O que vimos nas seções precedentes foi que a “desmedida” do capital 

apontada por Grespan, que se configura nas crises (o “negativo do capital”) ocorre 

não apenas na esfera da produção, como aponta este autor ao tratar das 
                                                 
100 Pelo menos há 20 anos, sendo que o fordismo e os “Anos Dourados” duraram menos de 30 anos. 

Se considerarmos a perspectiva da teoria de ciclos, a fase de “transição” em breve ultrapassará, em 

duração, a fase de ascensão.   
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modalidades de crise, como a crise de desproporcionalidade setorial, a queda da 

taxa de lucro e as crises de superprodução ou sobreacumulação. Há outro 

movimento do capital na busca cega e inútil para tornar-se a “necessidade absoluta” 

hegeliana, para autonomizar-se relativamente ao trabalho, que se dá na própria 

esfera financeira, o que gera assim outro tipo de desmedida, como a do capital 

fictício. Mas em sua análise Grespan percorreu quase todo o capital mas não chegou 

exatamente onde nos interessa nesta tese, que é a seção V do livro III de O Capital.  

Vimos, portanto, dois flancos desta luta do capital hoje: a busca da valorização 

financeira e a busca do progresso tecnológico (mais-valia relativa)101, com a 

aplicação do conhecimento à produção. As duas dimensões do fetichismo atuam 

hoje fortemente. A primeira, que já vimos, é o fetiche da forma capital portador de 

juros, que se porta como força autônoma de valorização, quando na verdade se 

assenta numa enorme redistribuição da renda, dos salários e da renda tributária do 

Estado para o capital, mais propriamente para os rentistas.  

Mas surgiu ainda uma outra dimensão do fetiche, que é o trazido pela idéia de 

que o trabalho deixa de ser a substância do valor, noção desenvolvida por Fausto 

(1989) e Prado (2006). O tempo de trabalho socialmente necessário estaria sendo 

substituído pelo conhecimento, pela ciência ou pelo “intelecto geral”. Trata-se de um 

fetichismo algo diferente do que os apologetas do capitalismo do século XIX, tão 

criticados por Marx, exibiam. Como se sabe, na visão desses, o capital também 

gerava valor. Isto posto, poder-se-ia dizer hoje que “só o capital gera valor”, já que 

existem fábricas sem trabalhadores ou mesmo empresas sem fábricas, ou ainda que 

“o conhecimento é a fonte do valor”, interpretações essas que criticamos neste 

capítulo.  

                                                 
101 Isto não quer dizer que o capital extinguiria a mais-valia absoluta, que ao contrário tem aumentado 

hoje, inclusive com sua versão “moderna” apresentada por Salama (1999), quando as tecnologias 

possibilitam o aumento da intensidade do trabalho. A busca da mais-valia relativa é uma tendência 

constante, particularmente nos setores mais dinâmicos, mas a mais-valia absoluta, embora seja mais 

“incômoda”, já que o capital deve entrar em conflito direto com o trabalho, é sempre importante 

quando e onde o jogo de forças é desfavorável a este último, como na periferia, desde sempre, e até 

mesmo nos países centrais, no período atual.  
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Porém, há uma dimensão importante que resulta deste tipo de interpretação, 

que destaca a importância do conhecimento. Este é essencial, para Marx, não no 

sentido de que substituiria o trabalho na produção de valor, mas no sentido de que a 

produção de riqueza efetiva (valores de uso) depende cada vez mais dele e cada vez 

menos do tempo de trabalho. Ele permite, assim, como Marx observou, libertar o 

homem do trabalho. Entretanto, e apesar de o conhecimento ser uma criação 

coletiva da humanidade, na forma de produção capitalista seus frutos são 

apropriados privadamente, pelas patentes e direitos de propriedade intelectual. Essa 

é uma das maiores contradições do capitalismo contemporâneo.  

Para melhor compreender esta mudança pela qual o conhecimento passa a ser 

objeto da produção capitalista, é preciso lembrar que atualmente o capital utiliza um 

terceiro mecanismo de valorizar-se prescindindo do trabalho, que ele havia utilizado 

ainda na sua infância, ou melhor, na sua gestação: os mecanismos de acumulação 

primitiva. Harvey (2004) mostra que tem sido muito importante hoje a “acumulação 

por espoliação”, que trata de processos típicos das origens do capitalismo. Como 

bem resume Paulani:  

 

“Segundo tal visão, esses processos, que marcaram os primórdios do 

capitalismo e que envolvem fraude, roubo e todo tipo de violência, em realidade 

nunca saíram completamente de cena, mas se exacerbam quando ocorrem crises 

de sobreacumulação como a que agora experimentamos. O resgate destes 

expedientes violentos minoraria as conseqüências da sobreacumulação, visto que 

desbravaria ‘territórios’ para a acumulação de capital antes fora de seu alcance. 

Em outras palavras, estaríamos agora numa época de ‘acumulação por 

espoliação’, em que se aliam o poder do dinheiro e o poder do Estado, que dela 

participa sempre ou diretamente, ou por conivência ou por omissão. Vários são os 

exemplos desse tipo de processo. Os ataques especulativos a moedas de países 

fracos, o crescimento da importância dos títulos da dívida pública em todos os 

países e as privatizações, que se generalizaram, estão dentre os mais 

importantes. Em todos eles, sem a participação do Estado, sem sua administração 
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em benefício do Business, esse tipo de acumulação primitiva não existiria.” 

(Paulani, 2006, p. 79). 

 

Se lembrarmos que uma fonte fundamental de acumulação primitiva foram os 

“cercamentos”, que separaram os camponeses da terra possibilitando a origem dos 

pressupostos do capital – a classe proletária 102 e a classe capitalista – não é difícil 

notar que a apropriação privada do conhecimento pelas patentes ou direitos de 

propriedade intelectual constituem-se hoje, como destaca Prado (2005), em “novos 

cercamentos”.  

É preciso acrescentar ainda a mudança que isto introduz na teoria de classes. 

Os cercamentos e a instituição da propriedade privada separaram os homens em 

proprietários e não-proprietários, levando à criação da classe dos proprietários 

fundiários. Isto foi o pressuposto para a transformação da força de trabalho em 

mercadoria, que criou a distinção entre capitalistas e trabalhadores e o surgimento 

do capital. Uma vez posto o capital, o próprio dinheiro se transforma em mercadoria, 

criando a distinção entre capitalistas industriais e financeiros. Finalmente, agora a 
                                                 
102 Dissemos que os cercamentos apenas possibilitaram o processo em seus inícios, porque a 

constituição efetiva do mercado de trabalho, que é o pressuposto apontado por Marx para o 

surgimento do capital (pois o dinheiro só pode se tornar capital ao encontrar no mercado o trabalhador 

“livre como um pássaro”), foi obtida a partir de muita violência, que se constituiu num dos piores 

“pecados originais” do capital. Para ficar num único exemplo, Marx cita o início da legislação contra a 

“vagabundagem”, que garantia que os camponeses expulsos de suas terras vendessem sua força de 

trabalho: “Henrique VIII, 1530: Esmoleiros velhos e incapacitados para o trabalho receberão uma 

licença para mendigar. Em contraposição, açoitamento e encarceramento para vagabundos válidos. 

Eles devem ser amarrados atrás de um carro e açoitados até que o sangue corra de seu corpo, em 

seguida devem prestar juramento de retornarem a sua terra natal ou ao lugar onde moraram nos 

últimos 3 anos e ‘se porem ao trabalho’. (...) Aquele que for apanhado pela segunda vez por 

vagabundagem deverá ser novamente açoitado e ter a metade da orelha cortada; na terceira 

reincidência, porém, o atingido, como criminoso grave e inimigo da comunidade, deverá ser 

executado” (Marx, 1985, L.I, T.2, p. 275). E os liberais ainda dizem que não é possível acabar com o 

desemprego pelas leis do Estado ... Humor negro à parte, Marx acrescenta: “Assim, o povo do campo, 

tendo sua base fundiária expropriada à força e dela sendo expulso e transformado em vagabundos, 

foi enquadrado por leis grotescas e terroristas numa disciplina necessária ao sistema de trabalho 

assalariado, por meio do açoite, do ferro em brasa e da tortura.” (idem, p.277).   
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transformação do conhecimento em mercadoria cria uma nova classe: a classe dos 

inovadores (Haddad, 1998), que compõem, junto com os trabalhadores, o conjunto 

dos não-proprietários, que precisam vender sua “força criativa” para poderem 

sobreviver. 

Enquanto a propriedade da terra representa, como destacou Marx, o direito 

exclusivo sobre porções do globo terrestre,103 as patentes e direitos de propriedade 

intelectual se caracterizam pela apropriação privada e estabelecimento de direito 

exclusivo sobre o conhecimento que é, por sua natureza, um bem público e uma 

produção coletiva. Assim, a “autonomização” que o capital busca com relação ao 

trabalho na esfera produtiva, com a aplicação da ciência à produção, assenta-se 

também num expediente muito semelhante aos cercamentos como parte da 

acumulação primitiva.   

Como vimos, Prado deveria ter equiparado a “mercadoria-conhecimento” não 

ao capital portador de juros, mas à propriedade fundiária.  A terra também não tem 

valor, pois não é produzida nem reproduzida pelo trabalho, e sua renda deriva de um 

monopólio que lhe permite extrair sobrelucros gerados na esfera produtiva.  

Apresentamos aqui então outra tese para compreender as transformações 

produtivas no capitalismo contemporâneo. A idéia de que estamos diante de um 

terceiro momento que se sucede à manufatura e à grande indústria, tal como 

apontou Marx, é a nosso ver correta, e neste sentido pode-se falar em pós-grande 

indústria, enquanto se atém às mudanças no processo de trabalho (trabalho 

concreto, interação do homem com a máquina e subordinação do trabalho ao 

capital). Entretanto, a idéia de que estaria mudando a substância do valor, como 

buscamos argumentar, é falsa. Não se trata, como apresentado por Fausto, de uma 

mudança na substância do valor, ou de desmedida do valor (Prado, 2005), mas de 

uma apropriação, tal como a acumulação primitiva, que permite aos proprietários das 

“mercadorias-conhecimento” se apropriarem de sobrelucros que suas mercadorias 

                                                 
103 “A propriedade fundiária pressupõe que certas pessoas têm o monopólio de dispor de 

determinadas porções do globo terrestre como esferas exclusivas de sua vontade privada, com 

exclusão de todas as outras” (Marx, 1985, L. III, T. III, p. 124).  
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ajudam a gerar ao atuarem como capital-mercadoria, ou de parcelas de outros tipos 

de renda, como dos salários.104  

A diferença é que, no caso dos cercamentos das terras, tratava-se de 

apropriação privada de algo dado pela natureza, ao passo que os cercamentos 

atuais são apropriação privada do conhecimento que é algo social, produto coletivo 

da humanidade.   

  No caso da terra, o fundamento para sua apropriação, adequado à 

consciência da época, era a religião, e depois a pura violência para tirar o direito de 

posse dos camponeses. No caso dos “cercamentos” que ocorrem já no interior do 

capitalismo, o fundamento deve ser adequado a esta forma social. Os direitos de 

propriedade intelectual ou as patentes pertencem àqueles que produziram tais 

idéias, o que é justificado na teoria da economia industrial pela noção de eficiência 

dinâmica: se a patente introduz um monopólio e, portanto, uma ineficiência do ponto 

de vista estático, sem a definição clara dos direitos de propriedade, trazidos pela 

patente, não haveria incentivos à produção de conhecimento, ou seja, não haveria 

estímulos para as empresas investirem em ciência e tecnologia, já que não poderiam 

impedir que outros utilizassem o conhecimento gerado e não poderiam se apropriar 

dos ganhos proporcionados pelo monopólio, tal como os proprietários de terras.  

Entretanto, destacamos o aspecto social e coletivo do conhecimento porque a 

produção destas idéias depende de todo o conhecimento acumulado pela 

humanidade ao longo de sua história. Ao produzir uma tecnologia nova, por exemplo, 

um grupo industrial se utiliza do conhecimento científico acumulado e da pesquisa 

básica, que são bens públicos disponíveis a todos.  

                                                 
104 Por exemplo, dos salários, quando um assalariado compra um software para fins domésticos ou 

paga pelo acesso a um site ou um programa pay per view na TV a cabo.  
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CAP. 4 - DEPENDÊNCIA, DESENVOLVIMENTO E DOMINÂNCIA FINANCEIRA: O 

BRASIL E O CAPITALISMO PERIFÉRICO 

 

Neste capítulo, nossas preocupações se deslocam das interpretações a 

respeito do capitalismo mundial contemporâneo para os estudos das relações entre 

os países centrais e os periféricos e a relação entre o desenvolvimento econômico e 

a dependência. Dentre os países periféricos, o foco estará na América Latina e, em 

particular, no Brasil. A primeira seção faz uma resenha da literatura sobre o tema das 

relações entre centro e periferia, o subdesenvolvimento e a industrialização. A 

segunda seção apresenta a versão da teoria da dependência de Cardoso e Faletto e 

sua tese da possibilidade de um desenvolvimento dependente-associado. A terceira 

seção busca mostrar os novos vínculos de dependência dos países periféricos no 

regime de acumulação com dominância financeira, com especial atenção para o 

caso do Brasil.  

 

 

4.1 – Periferia, subdesenvolvimento e industrialização 

O debate a respeito do desenvolvimento das nações atrasadas (mais tarde 

denominadas subdesenvolvidas ou periféricas) se inicia ainda no final do século XIX. 

Como escreve Cardoso (1980):  

 

“Marx não fez análises teóricas do ‘subdesenvolvimento’ – conceito 

inexistente na época. Quando se referia à Índia, em algumas passagens de seus 

artigos de jornal, demonstrava confiar que a expansão de capitais desenvolveria a 

periferia. Rosa de Luxemburgo, mais de meio século depois, continuou afirmando 

a inevitabilidade da expansão capitalista à escala mundial e a conseqüente 

industrialização dos países que formavam a ‘retaguarda do capital’. Hilferding – 

contemporâneo de Rosa – acreditava mais na hipótese da eficiência dos 

mecanismos do mercado internacional do que o próprio Ricardo. Acreditava que 

as taxas de juros diferenciais levariam à exportação de capitais para a periferia, 
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embora visse dificuldades para a generalização da forma de trabalho assalariado 

como relação básica da exploração econômica. Bukharin e Lênin não fugiram à 

regra: a exportação de capitais era uma condição inerente à expansão 

imperialista.  

Não obstante, o Lênin de 1920 já havia mudado de posição: ‘as 

conseqüências progressistas do capitalismo, pelo contrário, não se notam ali 

(nas colônias, apesar da infiltração do capital estrangeiro). Onde o imperialismo 

dominante necessita das colônias um apoio social, une-se, antes de mais nada, 

com as classes dominantes do antigo sistema pré-capitalista, os feudais da 

burguesia comercial e usurária, contra a maioria do povo’”. (Cardoso, 1980, p. 

21-22).  

Assim, embora no início os teóricos do imperialismo acreditassem que a 

expansão do capital levaria ao desenvolvimento capitalista da periferia, a tese que 

passou a prevalecer nas primeiras décadas do século XX foi que, tal como na 

afirmação de Lênin citada por Cardoso, o imperialismo (representado pelos grandes 

cartéis e trustes e pelas potências imperialistas, ou seja, os países capitalistas 

avançados) tendia a se unir com as classes dominantes do “antigo sistema pré-

capitalista”, que eram, no caso das ex-colônias da América Latina, os latifundiários 

ligados à economia primário-exportadora. No Brasil, ficou conhecida a “tese Feudal”, 

versão do materialismo vulgar e etapista aplicada à realidade brasileira, segundo a 

qual o país havia passado, após a abolição da escravidão, do escravismo para o 

feudalismo, e a tarefa agora seria caminhar rumo ao desenvolvimento do 

capitalismo, que seria a próxima etapa antes do socialismo. Esta tese se tornou a 

tese oficial do Partido Comunista Brasileiro (PCB), e se popularizou com a obra 

Quatro séculos de latifúndio, do teórico do PCB Alberto Passos Guimarães 

(Guimarães, 1977).  

O debate sobre esta tese foi acirrado no início do século XX, em particular pela 

proposta política que se derivava dela: a esquerda (o Partido Comunista Brasileiro – 

PCB) deveria apoiar uma aliança entre a burguesia industrial nacional e o 

proletariado, rumo a uma revolução burguesa que derrotasse a hegemonia dos 

latifundiários e derrubasse o “feudalismo”. Assim, estaria aberto o caminho para o 
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desenvolvimento do capitalismo no Brasil, tanto das forças produtivas capitalistas (a 

indústria), como das relações de produção capitalistas (generalização do trabalho 

assalariado e fim das antigas formas de remuneração que ainda prevaleciam no 

campo brasileiro, de caráter feudal, como a meação, pagamento em espécie, etc). O 

desenvolvimento do capitalismo era visto assim como uma etapa necessária para se 

chegar ao socialismo.  

Caio Prado Jr, desde a sua obra clássica anterior, Formação do Brasil 

Contemporâneo, havia destacado o caráter capitalista do empreendimento 

colonial.105 Sua crítica mais contundente à tese feudal está na obra A revolução 

Brasileira.106 Outros autores , como Sérgio Bagu107, também haviam criticado esta 

tese.108 

Neste período, o pensamento econômico ortodoxo, disseminado a partir dos 

países centrais, era a teoria neoclássica do comércio internacional, baseada na 

noção de vantagens comparativas, de David Ricardo. Como se sabe, Ricardo 

                                                 
105 Em texto recente (Teixeira, 2006), fizemos a defesa da noção do “sentido da colonização” de Caio 

Prado Jr. contra as noções que buscavam ver no período colonial um novo modo de produção 

(Gorender, 1985) ou uma distinta formação econômica e social (Fragoso e Florentino, 2001). 

Argumentamos que tal ‘sentido’ foi a constituição da periferia do capitalismo mundial. 
106 Para Caio Prado, os defensores da tese feudal partiram da “presunção, admitida a priori, de que os 

fatos históricos ocorridos na Europa constituíam um modelo universal que necessariamente haveria 

de se reproduzir em quaisquer outros lugares e, portanto, no Brasil também” (Prado Júnior, 1966). 

Segundo esta interpretação falsa, “(...) a humanidade em geral e cada país em particular – o Brasil 

naturalmente incluído – haveriam necessariamente de passar através de estados ou estágios 

sucessivos de que as etapas a considerar e, anteriores ao socialismo, seriam o feudalismo e o 

capitalismo” (idem).  
107 Bagu, S. (1949). El caracter de la economia colonial: feudalismo o capitalismo? In: Economia de la 

sociedad colonial: ensayo histórico comparado. México: Grijalbo.  
108 Cardoso (1980) critica, com razão, a visão prevalecente no “consumo da teoria da dependência 

nos EUA”, segundo a qual os estudos da dependência teriam se originado a partir da crítica de André 

Gunder Frank à tese feudal, quando na verdade vários outros pensadores latino-americanos já o 

haviam feito: “Bagu, Caio Prado, Simonsen, Celso Furtado, Florestan Fernandes, Alonso Aguilar e 

muitos outros mais já haviam escrito trabalhos sobre o período colonial ou sobre a estrutura agrário-

exportadora baseando suas análises em teses bem mais complexas que a dualidade simples entre 

feudalismo e capitalismo.” (p. 95).  
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desenvolveu a idéia de que os países teriam ganhos de comércio se promovessem a 

especialização na produção daqueles bens que conseguem produzir com menores 

custos relativos em termos de tempo de trabalho necessário à sua produção 

(menores custos de oportunidade), e trocassem esses produtos no livre comércio 

com outras nações que fizessem o mesmo.  

Os economistas neoclássicos Hecksher e Ohlin desenvolveram esta noção 

buscando explicar a origem das vantagens comparativas. Criticaram o modelo de 

Ricardo, que era baseado na teoria do valor trabalho, adequando-o ao instrumental 

analítico marshalliano (neoclássico): o trabalho, de fundamento do valor, torna-se 

agora apenas um fator de produção que, ao lado do capital (máquinas, 

equipamentos, instalações, etc.) gera o produto. Assim, as vantagens comparativas 

se originam da dotação relativa de fatores: países cujo fator relativamente abundante 

é a mão-de-obra (caso dos países periféricos ou subdesenvolvidos) têm vantagens 

em se especializar na produção de bens que são intensivos em mão-de-obra 

(produtos primários), e países cujo fator relativamente abundante é o capital (países 

desenvolvidos), têm vantagens comparativas na produção de bens intensivos em 

capital (produtos industrializados). Tal modelo é conhecido nos manuais de 

economia internacional como “modelo Hecksher-Ohlin”.  

Esta teoria justificava assim a divisão internacional do trabalho vigente na 

época, e seus defensores a utilizavam para mostrar que a industrialização da 

periferia não era benéfica para estes países: eles deviam aproveitar suas vantagens 

comparativas em produtos primários. O famoso economista Paul Samuelson (o 

mesmo que criou a teoria dos bens públicos, que vimos no capítulo 3) desenvolveu 

conseqüências ainda mais surpreendentes e polêmicas desta teoria: verificadas 

certas hipóteses (como sempre nos modelos econômicos, bastante heróicas), o 

comércio entre os países levaria a uma equalização dos preços dos fatores, ou seja, 

das remunerações dos trabalhadores e do capital entre os países, bastando para 

isso o livre comércio entre eles. Assim, a desigualdade entre as nações seria extinta 

através do livre comércio. 109 

                                                 
109 Isto ocorreria por um mecanismo simples, ilustrado num modelo 2 X 2 X 2: dois países, dois bens e 

dois fatores de produção (capital e trabalho). Destes dois países, um é relativamente abundante em 
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Tal visão foi criticada pelas idéias desenvolvidas no interior da Comissão 

Econômica para a América Latina (CEPAL), a partir do artigo seminal de Prebisch 

(1949). Segundo ele, as relações centro-periferia se dão no interior de uma estrutura 

assimétrica, que levam à “deterioração dos termos de troca” e à conseqüente 

reprodução e mesmo aumento das desigualdades entre os países centrais e os 

periféricos, se fosse mantida a divisão internacional do trabalho. 110 O 

desenvolvimento da periferia só poderia ocorrer, portanto, com uma mudança 
                                                                                                                                                    
capital (maior relação K/L, que é a razão entre o estoque de capital (K) e o estoque de mão-de-obra 

(L)) e outro relativamente abundante em mão-de-obra (menor relação K/L). O país relativamente 

abundante em capital tem a remuneração relativa dos fatores favorável ao trabalho (maior relação w/r 

, em que w é a taxa de salário e r é a remuneração do capital) e o país relativamente abundante em 

trabalho tem a remuneração relativa dos fatores favorável ao capital (menor relação w/r). Há dois 

bens, um cuja produção usa intensivamente o fator capital (o bem industrializado) e outro cuja 

produção usa intensivamente o fator trabalho (o bem primário). Com a especialização de acordo com 

as vantagens comparativas, o país abundante em trabalho (o país subdesenvolvido) teria um aumento 

da produção do bem primário intensivo em trabalho e, portanto, o aumento da demanda por trabalho e 

da sua remuneração relativamente aos ganhos do capital. No outro país (industrializado), a 

especialização faria aumentar a produção do bem intensivo em capital e aumentar em conseqüência 

a remuneração deste fator relativamente ao trabalho. Assim, há uma convergência entre as 

remunerações relativas dos fatores nos dois países (w/r aumenta no país subdesenvolvido e cai no 

desenvolvido), o que significa ainda uma melhora na distribuição da renda nos países 

subdesenvolvidos (aumento na relação salários/lucros). 
110 O argumento de Prebisch se desenvolve tanto do lado da oferta como do lado da demanda. 

Resumidamente, temos que do lado da oferta o benefício do aumento da produtividade nos países 

periféricos é transferido para o centro pela queda nos preços de seus produtos, ao passo que os 

benefícios do aumento da produtividade nos países centrais tendia a ser retido naqueles países, pois: 

1) a força dos sindicatos organizados permitia que parte do aumento da produtividade fosse 

transferida aos salários, o que não ocorria na periferia, em que esta organização dos trabalhadores 

não existia; 2) os mercados oligopolizados dos produtos industrializados, em contraste com os 

mercados concorrenciais dos bens primários, permitia que o progresso tecnológico não fosse 

repassado para os preços destes produtos. Do lado da demanda, ele escreve que a elasticidade-

renda da demanda pelos produtos agrícolas é baixa, ao passo que a dos produtos industrializados é 

alta. Isto faz com que a demanda pelos produtos industrializados cresça mais rápido que a dos 

produtos primários. As duas forças em conjunto levariam então a uma queda contínua dos termos de 

troca dos países periféricos, ou seja, da relação entre os preços dos bens exportados e dos bens 

importados por eles, o que rompe com a hipótese implícita do modelo Hecksher-Ohlin-Samuelson de 

que os termos de troca são constantes.   
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estrutural, com a industrialização. As idéias da CEPAL, neste sentido, convergiram 

com as do PCB, formando uma cultura nacional-desenvolvimentista que visava a 

industrialização.  

Dentro desta perspectiva cepalina, o Estado deve assumir um importante papel, 

aquele de planejar o processo de industrialização, o que supõe, como destaca 

Rodriguez (1981), uma forte autonomia do Estado para desempenhar este papel:  

“(...) eles [os cepalinos – R.T] concebem o Estado como uma entidade 

externa ao sistema sócio-econômico, capaz de apreendê-lo de uma forma 

consciente e de atuar sobre ele, imprimindo-lhe uma racionalidade que, por si só, 

ele não possui e conduzindo-o a resultados que, de outra maneira, seria 

impossível atingir. (...) sob sua tutela é factível a consolidação das relações 

sociais capitalistas e sua fluida expansão, nas áreas chamadas de periféricas ou 

subdesenvolvidas.” 

   

Embora no plano teórico a defesa da industrialização só tenha encontrado suas 

bases teóricas a partir da década de 40 (com o texto de Prebisch), a industrialização 

de fato ganha impulso econômico e político no Brasil já na década de 30, com 

Getúlio Vargas.  

Na década de 30, ocorreu o que Furtado (1959) chamou de “deslocamento do 

centro dinâmico” da economia brasileira. Este foi possibilitado, segundo Furtado, 

pela formação de um mercado interno desde o fim do século XIX, com o fim do 

escravismo, o que fez com que os efeitos multiplicadores da renda desenvolvessem 

esse  mercado  e levassem a uma constante tendência ao desequilíbrio externo, pois 

a renda interna e a demanda por importações agora poderia crescer mais que as 

exportações. Quando tal tendência se conjuga com a crise de 1929, combinaram-se 

os fatores que permitiram o deslocamento do centro dinâmico: a queda da 

capacidade para importar (estrangulamento externo),  somada  à política de defesa 

do café permitiu a manutenção da demanda interna por produtos manufaturados, 

desviando a demanda para o mercado  doméstico e estimulando a indústria  

nacional, que teria à sua disposição os recursos antes destinados à economia 

cafeeira.   



 

 

 

150

Tavares (1972) parte das considerações de Furtado (1959), considerando que a 

crise dos anos 30 foi “o ponto crítico da ruptura do funcionamento do modelo 

primário-exportador” (p.32). Após este impulso inicial, a industrialização ganha uma 

dinâmica própria, na qual o estrangulamento externo continua a ter um papel central, 

induzindo novas substituições. É o chamado processo de substituição de 
importações. A autora busca então compreender a lógica subjacente a este 

processo, que teria caracterizado não só a industrialização do Brasil, mas também 

de outros países da América Latina.  

Nesta lógica, o estrangulamento externo, que deu origem a todo o processo e é 

a fonte de sua dinâmica, também é, contraditoriamente, o que leva ao esgotamento 

deste estilo de desenvolvimento:  

“Na realidade, o estrangulamento externo só era indutor do processo de 

desenvolvimento, à medida que havia internamente uma demanda contida por 

importações de bens de consumo que ao serem substituídas expandiam o 

próprio mercado interno, e geravam uma demanda derivada de bens de capital e 

produtos intermediários, a qual, por sua vez, resultava em novo estrangulamento 

externo levando a uma outra onda de substituição, e assim por diante. Quando o 

processo atinge, porém, uma fase tão avançada que, por um lado, o que resta 

para substituir são essencialmente bens de capital ou matérias-primas e 

materiais para investimento e, por outro lado, as indústrias de bens de consumo 

já atingiram a maturidade, esgotando a reserva de mercado que lhes era 

garantida pelo estrangulamento externo, este último deixa de ser ‘indutor’ do 

processo de investimento e, em conseqüência, páara o crescimento, passando a 

ser apenas um obstáculo, em cuja superação, porém, já não pode ser 

encontrada a essência da dinâmica da economia.” (Tavares, 1972, p. 117).  

 

Esta interpretação já apresenta a tentativa de explicar a crise pela qual passou 

a economia brasileira no início da década de 60, quando surgiram então as “teses 

estagnacionistas”, que explicaram tal crise como fruto de condições estruturais das 

economias latino-americanas. A referência mais famosa é o livro 

Subdesenvolvimento e estagnação na América Latina, de Celso Furtado (Furtado, 
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1968). Num tom bastante pessimista, e criticando o modelo etapista de Rostow 

(1961), segundo o qual todos os países atrasados seguiriam etapas pré-

determinadas (imitando os países já desenvolvidos) até atingir o desenvolvimento, 

ele escreve:  

“O subdesenvolvimento deve ser compreendido como um fenômeno da 

história moderna, coetâneo do desenvolvimento, como um dos aspectos da 

propagação da Revolução Industrial. Desta forma, o seu estudo não pode 

realizar-se isoladamente, como uma ‘fase’ do processo de desenvolvimento, fase 

essa que seria necessariamente superada sempre que atuassem conjuntamente 

certos fatores. Pelo fato mesmo de que são coetâneos das economias 

desenvolvidas, isto é, das economias que provocaram e lideraram o processo de 

formação de um sistema econômico de base mundial, os atuais países 

subdesenvolvidos não podem repetir a experiência dessas economias” (Furtado, 

1968).  

 

No trecho a seguir, ao fundamentar esta visão pessimista a respeito da 

estagnação da América Latina, Furtado se coloca explicitamente no campo das 

abordagens que ficaram conhecidas como dualistas:  

“Em síntese, tudo se passa como se a existência de um setor pré-capitalista 

de caráter semifeudal em conjugação com um setor industrial que absorve uma 

tecnologia caracterizada por um coeficiente de capital rapidamente crescente, 

dessem origem a um padrão de distribuição de renda que tende a orientar a 

aplicação dos recursos produtivos de forma a reduzir a eficiência econômica 

destes e a concentrar ainda mais a renda, num processo de causação circular. 

No caso mais geral, o declínio na eficiência econômica provoca diretamente a 

estagnação econômica. Em casos particulares, a crescente concentração da 

renda e sua contrapartida de população subempregada que aflui para as zonas 

urbanas, criam tensões sociais que, por si, são capazes de tornar inviável o 

processo de crescimento.” (Furtado, 1968, p. 86-87).   

Esta análise de Furtado era coerente com as reformas de base contidas no 

Plano Trienal, que ele chefiou quando foi ministro de João Goulart, antes do golpe de 
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1964. Tais reformas tinham clara intenção de redistribuir a renda e a riqueza, sendo 

que a principal e mais polêmica delas era a reforma agrária. Como se sabe, 

entretanto, o golpe militar derrubou o governo Goulart e implantou uma ampla 

reforma institucional que, embora não tenha resolvido o problema da concentração 

da renda (que, ao contrário, apenas piorou) possibilitou ao país atingir elevadas 

taxas de crescimento, no período que ficou conhecido como o “Milagre” (1968-1973). 

As teses estagnacionistas perderam então sua força explicativa diante da forte 

retomada do crescimento nesse período, sem que as reformas que visavam a 

distribuição da renda e da riqueza (como a reforma agrária) fossem realizadas.  

A interpretação de Furtado para a crise inseria-se entre as análises “dualistas”, 

que interpretavam o problema do subdesenvolvimento como sendo causado pelas 

relações entre um “setor moderno”, urbano-industrial, e um “setor atrasado” ou 

“arcaico”, rural-agrícola, sendo que este último representava um entrave ao 

desenvolvimento do setor moderno. O modelo mais conhecido para explicar esta 

relação foi o modelo de oferta ilimitada de mão-de-obra de Lewis, que influenciou o 

pensamento cepalino, inclusive o próprio Furtado.    

Oliveira (2003) desenvolveu uma crítica contundente a este tipo de 

interpretação na sua Crítica da Razão Dualista, mostrando que a relação entre o 

setor dito “atrasado” e aquele tomado como “moderno” era muito mais complexa do 

que os modelos dualistas supunham. Para ele, essa relação não era dual, mas 

dialética.111 Ele defende que as relações arcaicas ao mesmo tempo impulsionavam o 

setor moderno e eram reproduzidas por ele, levando ao aumento da miséria e da 

marginalização ao lado do crescimento econômico. O “arcaico” surge no interior do 

próprio setor moderno: a “anarquia” não deve ser confundida com o “caos”: a 

anarquia do crescimento das cidades não é caótica do ponto de vista da 

acumulação112. Assim, o comércio ambulante e a informalidade são vistos por 

Oliveira como uma “externalização dos custos de comercialização” das empresas; as 

favelas e os “mutirões” para construção habitacional significam que parte da 
                                                 
111 Ele retoma aqui a idéia de “desenvolvimento desigual e combinado” de Trotsky.  
112 É interessante notar que é o mesmo raciocínio usado por Harvey (1994) quando escreve que a 

acumulação flexível não é um capitalismo desorganizado, mas um capitalismo que se organiza 

através da dispersão.  
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reprodução do trabalhador é realizada no seu “tempo livre”, o que significa uma 

superexploração da força de trabalho (Oliveira, 2003, p. 59).  

“Essa combinação de desigualdades não é original; em qualquer câmbio de 

sistemas ou de ciclos, ela é, antes, uma presença constante. A originalidade 

consistiria talvez em dizer que – sem abusar do gosto pelo paradoxo – a 

expansão do capitalismo no Brasil se dá introduzindo relações novas no arcaico 

e reproduzindo relações arcaicas no novo, um modo de compatibilizar a 

acumulação global, em que a introdução de relações novas no arcaico libera 

força de trabalho que suporta a acumulação industrial-urbana e em que a 

reprodução de relações arcaicas no novo preserva o potencial de acumulação 

liberado exclusivamente para os fins de expansão do próprio novo.” (Oliveira, 

2003, p. 60).  

Oliveira desloca o foco da perspectiva “ético-finalista” que caracterizaria o 

pensamento da CEPAL, colocando o problema do desenvolvimento nos marcos do 

marxismo, ou seja, como desenvolvimento capitalista. Com isso, busca compreender 

o capitalismo enquanto um modo de produção voltado para a valorização do valor, 

não para o aumento da produção de valores de uso ou para o atendimento das 

necessidades da população, ou seja, para as taxas de crescimento da produção 

física. 113  

Fica claro por esta interpretação que o desenvolvimento capitalista não deve 

ser identificado à noção de desenvolvimento econômico, se entendermos por este a 

melhoria do padrão de vida das massas e a melhor distribuição de renda. Oliveira 

mostra o equívoco da tese cepalina de que seria necessária, para a retomada do 

                                                 
113 “O exame que se tentará vai centrar sua atenção nas transformações estruturais, entendidas estas 

no sentido rigoroso da reposição e recriação das condições de expansão do sistema enquanto modo 

capitalista de produção. Não se trata, portanto, nem de avaliar a performance do sistema numa 

perspectiva ético-finalista de satisfação das necessidades da população, nem de discutir magnitudes 

de taxas de crescimento: a perspectiva ético-finalista muito associada ao dualismo cepalino parece 

desconhecer que a primeira finalidade do sistema é a própria produção, enquanto a segunda, muito 

do gosto dos economistas conservadores do Brasil, enreda-se numa dialética vulgar como se a sorte 

das ‘partes’ pudesse ser reduzida ao comportamento do ‘todo’, a versão comum da ‘teoria do 

crescimento do bolo’.” (Oliveira, 2003, p.29).  
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crescimento, a distribuição da renda e o aumento do consumo das massas como 

forma de expandir o mercado interno e possibilitar auferir os ganhos de escala da 

indústria pesada, tese que o “Milagre” refutou empiricamente.  

Outra crítica a esta tese estagnacionista foi elaborada por Maria da Conceição 

Tavares e José Serra no texto Além da estagnação (Tavares, 1972), no qual os 

autores criticam diretamente o texto de Furtado acima referido. Neste texto já está 

presente a noção de que a crise da década de 60 não foi apenas resultado do 

esgotamento da substituição de importações, ou seja, da restrição externa. Mas é 

em obra posterior de Tavares (1986) que a idéia de que a crise foi resultado de 

fatores endógenos é defendida com mais clareza.  

Nesta obra, Tavares se afasta do estruturalismo cepalino e se aproxima de uma 

interpretação marxista, baseada no modelo de Kalecki, que destaca as relações 

entre o departamento de produção de bens de consumo (de assalariados e 

capitalistas) e o departamento de produção de bens de produção. Nessa 

perspectiva, a noção de restrição externa do modelo de substituição de importações 

cede lugar para a interpretação de que a economia brasileira teria se tornado uma 

economia industrial madura, pois já estava internalizando o setor de bens de 

produção (indústria pesada), na segunda metade da década de 50:  

 

“A economia brasileira, depois que seu processo de acumulação passou a 

estar basicamente determinado endogenamente pela expansão e diversificação 

do setor industrial, vale dizer, alcançada determinada dimensão dos setores 

produtivos de bens de produção e de consumo duráveis, está sujeita a ciclos de 

expansão e a problemas de realização que podem ou não se desenvolver numa 

crise, como em qualquer economia capitalista” (Tavares, 1986, p.117).  

 

Apesar de colocar a crise da década de 60 como fruto do próprio desenrolar 

endógeno de uma economia capitalista madura, a superação da crise, segundo 

Tavares e Serra, só foi obtida por uma solidariedade com o capitalismo internacional:   
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“(...) um dos fatores chaves que determinam as possibilidades de expansão 

dos países da América Latina foi o grau maior ou menor de solidariedade de 

suas economias com o capitalismo internacional.” (Tavares, 1972).  

Assim, houve no Brasil uma “maior solidariedade orgânica entre Estado e 

capitalismo internacional, na medida em que ambos participam de modo 

predominante na inversão e produção dos principais setores dinâmicos sem que haja 

entre eles contradições importantes no plano da tomada de decisões”. (idem) 

E, além disso, “o peso dos setores dinâmicos controlados pelo Estado e o 

capital estrangeiro foram aumentando na economia e constituindo um núcleo 

integrado de expansão” (idem).  

Estas considerações já percebem um movimento que será chamado por 

Cardoso e Faletto (1973) de “novo caráter da dependência”. A partir daqui, 

passaremos a tratar das discussões em torno do tema da dependência, que como 

explicitado na introdução, é central nesta tese.  
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4.2 - Dependência e Desenvolvimento 

 

Cumpre esclarecer que não vamos mergulhar na infindável quantidade de obras 

e polêmicas que surgiram dentro da “escola da dependência”, seja quanto à questão 

da “paternidade” da teoria da dependência, seja quanto ao seu status teórico (se 

seria uma teoria de caráter geral ou apenas o estudo de casos concretos de 

dependência). Tampouco nos preocuparemos com as várias classificações 

existentes para delimitar as diferentes “vertentes” da escola da dependência. Nosso 

objetivo aqui é bem mais modesto: tomar a obra de Cardoso e Faletto (1973) como 

referência, por ser a versão da dependência que postulou a possibilidade de um 

desenvolvimento dependente-associado (versão esta que chegaria à presidência do 

Brasil em 1994, impulsionando a abertura econômica e a inserção internacional da 

economia brasileira, que é onde se pretende chegar), e só a partir daí é que 

trataremos das principais posições que entraram em embates teóricos com esta 

versão.  

Antes de partirmos para a análise da obra, cumpre explicitar a orientação 

metodológica e o campo teórico em que se situam os estudos sobre dependência, ao 

menos na versão de Cardoso e Faletto. Para isso, citaremos o próprio Cardoso 

(1980). 

“Não tem sentido inventar procedimentos teórico-metodológicos 

supostamente novos para caracterizar a corrente de pensamento a que me estou 

referindo. Implícita ou explicitamente a fonte metodológica é a dialética marxista.”  
114 (Cardoso, 1980, p. 65).  

                                                 
114 A seguir, entretanto, Cardoso acha conveniente explicitar o que entende pela dialética marxista, já 

que existem muitas maneiras de concebê-la. Sem contar ainda com a precisão da lógica de Fausto 

(1988), que apresentamos no capítulo 1, ele faz uma exposição que dificulta ainda mais a já 

complicada exposição de Marx no prefácio da Contribuição à Crítica da Economia Política (ver Pato, 

2004), que torna difícil saber se de fato ele compreende a dialética da mesma forma. Entretanto, pelas 

suas constantes críticas tanto ao marxismo etapista quanto ao althusserismo, e pela exposição dele e 

de Faletto a respeito do método histórico-estrutural, parece que estamos no mesmo plano 

metodológico.    
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 A respeito da relação entre a dependência e a teoria do imperialismo, escreve 

Cardoso:  

"(...) [a questão é] reelaborar a teoria do imperialismo, de modo a mostrar 

como se dá a acumulação de capitais quando se industrializa a periferia do 

sistema capitalista internacional. (...) não existe uma teoria da dependência 

independentemente da teoria do imperialismo” (CARDOSO, 1972, p.133). 

“(...) [a teoria da dependência] não é uma alternativa para a teoria do 

imperialismo, mas um complemento. (...) Como complemento à teoria do 

imperialismo, a teoria da dependência requer, entretanto, que se revise 

continuamente a periodização da economia capitalista mundial e a 

caracterização da etapa atual do imperialismo" (Cardoso, 1980, p. 102). 

 

A orientação metodológica é então a dialética marxista e o campo teórico é o 

mesmo da teoria do imperialismo: o estudo das situações particulares não se 

desvincula do capitalismo mundial. Ele concebe dialeticamente as relações entre o 

particular e o universal, situando os estudos sobre dependência no interior de um 

campo mais amplo, que é o da teoria do imperialismo:  

“Desse modo, a regressão do particular ao geral não significa apenas que 

se atingem condições inertes desse particular, mas também que se mostra como 

o próprio universal é mantido pelo processo de particularização. O imperialismo 

(o universal) não se manteria se não fossem encontradas formações particulares 

(justamente aquelas que a teoria da dependência quer estudar e que o repõem). 

(Cardoso, 1980, p. 66). 

Nesse sentido, não temos discordâncias metodológicas (a leitura de Marx é a 

dialética) ou quanto ao campo teórico em que se situa a perspectiva de Cardoso, que 

ressalta a necessidade de se estudar os países periféricos no contexto do 

capitalismo mundial. Nossa divergência, portanto, tem que ser buscada na teoria 

propriamente dita.  
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4.2.1 -  A noção de dependência 

O livro foi escrito na segunda metade da década de 60, no período de 

estagnação na América Latina. A preocupação central dos autores é com o tema da 

possibilidade de um desenvolvimento econômico auto-sustentado nestes países.  

“Ao terminar a Segunda Guerra Mundial, parecia que alguns países da 

América Latina estavam em condições de completar o processo de formação de 

seu setor industrial e de iniciar, ademais, transformações econômicas capazes 

de alcançar um desenvolvimento auto-sustentado. Com efeito, depois de 

reorganizar a produção e os mercados, alterados como conseqüência da crise de 

1929, certas economias latino-americanas, que haviam acumulado divisas em 

quantidades apreciáveis e que se haviam beneficiado pela defesa automática do 

mercado interno provocada pela guerra, pareciam achar-se em condições de 

completar o ciclo denominado de ‘substituição de importações’ e iniciar, sobre 

uma base firme, a etapa de produção de bens de capital, destinada a produzir a 

diferenciação do sistema produtivo. Nesses países o mercado interno parecia 

bastante amplo para estimular o sistema econômico e se contava, além disso, 

que a transferência de mão-de-obra dos setores de baixa produtividade – 

principalmente do campo – para os setores de alta produtividade seria um fator 

de ampliação do mercado” (Cardoso e Faletto, 1973, p. 9).  

Cardoso e Faletto deram especial atenção à forma como este tema era tratado 

nas teses cepalinas, segundo as quais bastaria um conjunto de condições 

econômicas (que alguns países da América Latina, como o Brasil, Argentina, 

Colômbia, Chile e México reuniam) e que se tomassem as medidas corretas para 

que estes países pudessem atingir a almejada autonomia.  

“O pressuposto geral implícito nesta concepção era que as bases históricas 

da situação latino-americana apontavam para um tipo de desenvolvimento 

eminentemente nacional. Tratava-se, então, de fortalecer o mercado interno e de 

organizar os centros nacionais de decisão de tal modo que se tornassem 

sensíveis aos problemas de desenvolvimento de seus países.” (p.12)  

Considerando insuficiente este tipo de abordagem, Cardoso e Faletto (1973) 

buscam tratar o tema do desenvolvimento numa perspectiva sociológica e política, 
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opondo-se a duas posturas principais. A primeira é a postura economicista, presente 

na CEPAL, que ignora as relações políticas e os conflitos de classes115 como fatores 

que afetam as possibilidades de desenvolvimento:  

“Há que se buscar os pontos de intersecção do sistema econômico com o 

sistema social, através dos quais se revelem os nexos e a dinâmica dos 

diferentes aspectos e níveis da realidade que afetam as possibilidades de 

desenvolvimento.  

Esquematicamente, pode-se dizer que o problema do controle social da 

produção e do consumo constituem o eixo de uma análise sociológica do 

desenvolvimento orientada desta perspectiva. Com efeito, a interpretação 

sociológica dos processos de transformação econômica requer a análise das 

situações onde a tensão entre os grupos e classes sociais revele as bases de 

sustentação da estrutura econômica e política.” (p. 24) 

Segundo os autores, para se realizar uma análise global do desenvolvimento é 

necessário não apenas olhar para as conexões entre o sistema econômico e o 

político domésticos, mas também para as conexões destas sociedades com os 

países desenvolvidos, pois “a especificidade histórica da situação de 

subdesenvolvimento nasce precisamente da relação entre sociedades ‘periféricas’ e 

‘centrais’.” (p. 25).  

Entretanto, a segunda postura a que se opõem são as análises que subordinam 

de forma mecânica a dinâmica interna à dinâmica externa:  

“É evidente que a explicação teórica das estruturas de dominação, no caso 

dos países latino-americanos, implica estabelecer as conexões que se dão entre 

os determinantes internos e externos, mas essas vinculações, em qualquer 

hipótese, não devem ser entendidas em termos de uma relação ‘causal-analítica’, 

nem muito menos em termos de uma determinação imediata do interno pelo 

externo. Precisamente o conceito de dependência, que mais adiante será 

                                                 
115 A análise e as propostas da CEPAL, como vimos na citação de Rodriguez (1981) acima, 

supunham implicitamente a existência de um Estado puramente abstrato, como se este fosse o 

guardião dos “interesses gerais” da Nação. Tal postura não dava a devida atenção aos conflitos entre 

as classes e grupos sociais, ou seja, à esfera política.    
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examinado, pretende outorgar significado a uma série de fatos e situações que 

aparecem conjuntamente em um momento dado e busca-se estabelecer, por seu 

intermédio, as relações que tornam inteligíveis as situações empíricas em função 

do modo de conexão entre os componentes estruturais internos e externos.” (p. 

23).  

Em sintonia com as interpretações de que o subdesenvolvimento não é uma 

anomalia ou estágio, mas um tipo particular de desenvolvimento capitalista (tal como 

Furtado, 1968), Cardoso e Faletto situam o tema do desenvolvimento, desta forma, 

numa abordagem que foge àquelas presentes nas teorias da modernização ou nos 

modelos de desenvolvimento econômico, que se atêm a apontar as condições 

internas para o desenvolvimento:  

“Desta forma, entre as economias desenvolvidas e as subdesenvolvidas não 

existe uma simples diferença de etapa ou estágio do sistema produtivo, mas 

também de função ou posição dentro de uma mesma estrutura econômica 

internacional de produção e distribuição. Isso supõe, por um lado, uma estrutura 

definida de relações de dominação. Entretanto, o conceito de 

subdesenvolvimento, tal como é usualmente empregado, refere-se mais à 

estrutura de um tipo de sistema econômico, com predomínio do setor primário, 

forte concentração da renda, pouca diferenciação do sistema produtivo e, 

sobretudo, predomínio do mercado externo sobre o interno. Isto é 

manifestamente insuficiente” (p.26) 

Este conceito de subdesenvolvimento é insuficiente porque esta estrutura não 

revela a historicidade que lhe deu origem. Buscar esta historicidade implica analisar 

“como as economias subdesenvolvidas vincularam-se historicamente ao mercado 

mundial e a forma em que se constituíram os grupos sociais internos que 

conseguiram definir as relações orientadas para o exterior que o 

subdesenvolvimento repõe.” (p.26). E este enfoque, segundo os autores, implica 

reconhecer que no plano político-social há relações de dependência nas situações 

de subdesenvolvimento, que tiveram início com a expansão dos países capitalistas 

originários.  
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Por outro lado, há ainda a noção, não contemplada nas duas noções acima (de 

dependência e subdesenvolvimento) de que os países ocupam funções distintas 

dentro de uma estrutura de produção global, ou seja, dentro da divisão internacional 

do trabalho. Esta consideração remete à distinção entre centro e periferia. Eles 

assim resumem a distinção entre os conceitos de subdesenvolvimento, periferia e 

dependência:  

“A noção de dependência alude diretamente às condições de existência e 

funcionamento do sistema econômico e do sistema político, mostrando a 

vinculação entre ambos, tanto no que se refere ao plano interno dos países 

quanto ao externo. A noção de subdesenvolvimento caracteriza um estado ou 

grau de diferenciação do sistema produtivo – apesar de que, como vimos, isso 

implique algumas ‘conseqüências’ sociais – sem acentuar as pautas de controle 

das decisões de produção e consumo, seja internamente (socialismo, capitalismo 

etc.) ou externamente (colonialismo, periferia do mercado mundial, etc.). As 

noções de ‘centro’ e ‘periferia’, por seu lado, destacam as funções que cabem às 

economias subdesenvolvidas no mercado mundial sem levar em conta os fatores 

político-sociais implicados na situação de dependência.” (p. 27) 

A noção de dependência é melhor explicitada na passagem seguinte, na qual 

os autores buscam diferenciar-se de outras teorias ou mesmo de outras versões da 

teoria da dependência que, segundo eles, subordinam a dinâmica interna à externa: 

“A dependência encontra assim não só ‘expressão’ interna, mas também 

seu verdadeiro caráter como modo determinado de relações estruturais: um tipo 

específico de relação entre as classes e grupos que implica uma situação de 

domínio que mantém estruturalmente a vinculação econômica com o exterior. 

Nesta perspectiva, a análise da dependência significa que não se deve 

considerá-la como uma ‘variável externa’, mas que é possível analisá-la a partir 

da configuração do sistema de relações entre as diferentes classes sociais no 

âmbito mesmo das nações dependentes.” (p.31) 

Uma conclusão central dos autores a partir da distinção acima é que a questão 

do desenvolvimento deixa de estar ligada à questão da autonomia. Assim, se o 

subdesenvolvimento é considerado desta maneira estrita, é possível haver 
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desenvolvimento, no sentido de uma maior diferenciação do sistema produtivo, com 

a industrialização e o avanço das forças produtivas capitalistas, sem que se 

constituam centros autônomos de decisão. Segundo os autores, este era o caso do 

Brasil e da Argentina na fase final do processo de substituição de importações, 

quando se inicia a produção de bens de capital. Também é possível o caso oposto, 

ou seja, a autonomia sem desenvolvimento, que teria sido o caso de Iugoslávia, 

China, Argélia e Cuba, ou seja, os países que romperam os vínculos de dominação 

sem se incorporar totalmente a outro sistema de dominação.   

Esta conclusão é crucial para a noção do desenvolvimento dependente-

associado que os autores desenvolvem, ligado ao “novo caráter da dependência”. É 

o que veremos a seguir.  

 

4.2.2 - O “novo caráter da dependência” 

 Cardoso e Faletto (1972) relacionam as transformações econômicas da 

economia brasileira às formas políticas e à ideologia vigentes:  

“Se, durante o período de formação do mercado interno, o impulso para 

uma política de industrialização foi sustentado, em certos casos, pelas relações 

estáveis entre nacionalismo e populismo, o período de diferenciação da 

economia capitalista – baseada na formação do setor de bens de capital e no 

fortalecimento dos grupos empresariais – está marcado pela crise do populismo 

e da organização política representativa dos grupos dominantes.  

O principal problema que se coloca consiste em explicar claramente a 

natureza e a vinculação deste duplo movimento: um, de crise do sistema interno 

de dominação anterior e o esforço conseqüente de reorganização política, e o 

outro, de transformação do tipo de relação entre a economia interna e os centros 

hegemônicos do mercado mundial” (p. 114).  

Assim, os autores buscam encontrar no mesmo processo as explicações para a 

crise do populismo e o “novo caráter da dependência”.  

O primeiro passo de Cardoso e Faletto é apontar os limites estruturais do 

processo de industrialização nacional. Alguns países latino-americanos, como 
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Argentina, Brasil e México, reuniram condições políticas para a constituição de uma 

aliança desenvolvimentista, criando uma conjuntura que foi favorável à 

industrialização e à conciliação de interesses pelo Estado.  

Entretanto, as crescentes necessidades da acumulação (em particular quando 

se caminha para os setores industriais de bens de consumo duráveis e bens de 

produção, ou seja, para a “fase difícil” da substituição de importações) cedo ou tarde 

esbarram no pacto populista, que “supõe a necessidade de uma arbitragem estatal 

pelo menos favorável à manutenção dos níveis de salários e a seu aumento em 

ramos estratégicos ou em circunstâncias especiais, como quando o governo 

necessita do apoio das massas ou da ampliação do consumo. (...) Tudo isso 

intensifica a pressão das massas, que se torna perigosa para o sistema quando 

coincide com as crises dos preços de exportação ou com os influxos inflacionários 

que intensificam a transferência de rendas.” (p. 120).  

Surge assim uma crise política devido à impossibilidade de continuar 

sustentando os investimentos públicos e privados que dão continuidade ao 

desenvolvimento e, desta forma, “as alternativas que se apresentariam, excluindo a 

abertura do mercado interno para fora, isto é, para os capitais estrangeiros, seriam 

todas inconsistentes, como o são na realidade, salvo se se admite a hipótese de uma 

mudança política radical para o socialismo.” (p. 120) 

A crise não poderia ser enfrentada a partir do Estado Populista sem a abertura 

do mercado ao capital estrangeiro, pois “nem os setores populares manter-se-iam 

dentro da aliança sem uma pressão crescente em favor da redistribuição das rendas, 

nem os setores empresariais, privados ou públicos, poderiam suportar tais pressões 

e simultaneamente seguir capitalizando e investindo.” (p. 121).  

A única alternativa, portanto, seria a abertura do mercado interno ao capital 

estrangeiro. Assim, há um movimento oposto ao anterior – que era o nacional-

desenvolvimentismo, que caminhava para a autarquia - de reintegração dessas 

economias ao mercado mundial, mas que é totalmente distinta da integração ao 

mercado externo de uma economia agrário-exportadora:  

“A vinculação das economias periféricas ao mercado internacional se dá, 

sob esse novo modelo, pelo estabelecimento de laços entre o centro e a periferia 
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que não se limitam apenas, como antes, ao sistema de importações-exportações; 

agora as ligações se dão também através de investimentos industriais diretos 

feitos pelas economias centrais nos novos mercados nacionais. Isso é 

corroborado pelas análises sobre o financiamento externo da América Latina que 

mostram que os investimentos estrangeiros orientam-se de forma crescente para 

o setor manufatureiro, e indicam que esse fluxo se expressa através de 

investimentos privados (e entre estes os ‘diretos’ têm um predomínio absoluto 

sobre os de ‘carteira’) e por intermédio de um grupo muito reduzido de 

empresas.” (p. 125).  

Como se vê, o fenômeno que os autores estavam percebendo era a expansão 

das empresas multinacionais (essa expressão não existia ainda, mas foi usada por 

Cardoso(1980) mais tarde), especialmente os grandes grupos industriais norte-

americanos.  

Assim,  

“se é certo que não se pode explicar a industrialização latino-americana 

como uma conseqüência da expansão industrial do centro – pois, como vimos, 

esta se iniciou durante o período de crise do sistema econômico mundial e foi 

impulsionada por forças sociais internas – tampouco pode-se deixar de assinalar 

que, na industrialização da periferia latino-americana, a participação direta de 

empresas estrangeiras outorga um significado particular ao desenvolvimento 

industrial da região”. (p. 126).    

Tais economias experimentam então uma situação em que estão presentes 

simultaneamente a diferenciação do sistema produtivo (que pode supor elevados 

níveis de desenvolvimento) e também a heteronomia. Isto vai de encontro às teses 

do imperialismo, segundo as quais o imperialismo aliado às oligarquias agrárias 

tentava bloquear a industrialização da periferia. Agora, o próprio “imperialismo” (as 

empresas multinacionais) estava se encarregando de industrializar a periferia. 

Também vai de encontro ao arcabouço cepalino, no interior do qual desenvolvimento 

e autonomia caminhariam juntos.   

Em primeiro lugar, há heteronomia porque o desenvolvimento do setor industrial 

continua dependendo da capacidade de importação de bens de capital e matérias-
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primas, o que conduz a laços estreitos de dependência financeira. Este primeiro 

aspecto, entretanto, seria um “obstáculo transitório”, que seria superado assim que 

se formasse o setor interno de produção de bens de capital.  

Outra forma de heteronomia, de maior importância, é a chamada 

“internacionalização do mercado interno”, expressão que caracteriza a “situação que 

responde a um controle crescente do sistema econômico das nações dependentes 

pelas grandes unidades produtivas monopolísticas internacionais.” (p. 141).  

Assim, há uma nova relação de dependência, que se estabelece sob o 

predomínio do capitalismo industrial monopolista. Tanto os fluxos de capitais quanto 

o controle das decisões econômicas passam pelo exterior, as decisões das matrizes 

apenas parcialmente levam em conta o mercado interno, influindo sobre a reinversão 

dos lucros gerados no sistema nacional.  

Além da mudança no tipo de dominância financeira, que antes se dava pelos 

empréstimos e agora pelo investimento externo direto, esta nova forma da 

dependência é significativamente diferente da anterior também porque, nas 

economias primário-exportadoras, o mercado interno era praticamente irrelevante 

como demanda para os produtos do centro, restringindo-se ao consumo importado 

das elites. Agora, o mercado interno torna-se o objetivo imediato das estratégias das 

multinacionais.   

Nesta nova conjuntura, a burguesia nacional torna-se “sócia-menor” do capital 

estrangeiro, limitando-se aos setores industriais tradicionais (e também controlando o 

sistema bancário privado), enquanto o capital estrangeiro domina os setores mais 

dinâmicos. A linha política seguida, especialmente depois de 64, continuou a ser 

desenvolvimentista, portanto, mas neutra no que se refere ao controle nacional ou 

estrangeiro da economia.  

Destaca-se assim a novidade desta interpretação:  

 

“A novidade da hipótese não está no reconhecimento da existência de uma 

dominância externa – processo óbvio – mas na caracterização da forma que ela 

assume e dos efeitos distintos, com referência às situações passadas, desse 
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tipo de relação de dependência entre as classes e o Estado. Salientamos que a 

situação atual de desenvolvimento dependente não só supera a oposição 

tradicional entre os termos desenvolvimento e dependência, permitindo 

incrementar o desenvolvimento e manter, redefinindo-os, os laços de 

dependência, como se apóia politicamente em um sistema de alianças distinto 

daquele que no passado assegurava a hegemonia externa.” (p. 141) 

 

Os interesses externos estão agora ligados à produção para o mercado interno, 

levando a um desenvolvimento industrial da periferia que “minimiza os efeitos da 

exploração tipicamente colonialista e busca solidariedades não só nas classes 

dominantes, mas no conjunto dos grupos sociais ligados à produção capitalista 

moderna: assalariados, técnicos, empresários, burocratas, etc.” (p. 142).  

Assim, para Cardoso e Faletto, o novo caráter da dependência teria eliminado a 

oposição entre dependência e desenvolvimento, abrindo espaço para um tipo de 

desenvolvimento “dependente-associado”.  

Esta versão da teoria da dependência não foi, evidentemente, a única. Ela foi, 

entretanto, sua versão “vitoriosa”, no sentido de que chegou ao poder no Brasil em 

1994. Por ora, já é possível perceber a coerência entre esta versão da dependência 

e o neoliberalismo, ou seja, a coerência entre o sociólogo e o presidente Fernando 

Henrique Cardoso. Vejamos.  

Segundo Cardoso (1980), há duas formas de conceber o desenvolvimento 

capitalista:  

“- existem os que crêem que o ‘capitalismo dependente’ baseia-se na 

superexploração do trabalho, é incapaz de ampliar o mercado interno, gera 

incessantemente desemprego e marginalidade e apresenta tendências à 

estagnação e a uma espécie de constante reprodução do subdesenvolvimento 

(como Frank, Marini e, até certo ponto, dos Santos); 

- existem os que pensam que, pelo menos em alguns países da periferia, a 

penetração do capital industrial-financeiro acelera a produção de mais-valia 

relativa, intensifica as forças produtivas e, se gera desemprego nas fases de 
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contração econômica, absorve mão-de-obra nos ciclos expansivos, produzindo, 

neste aspecto, um efeito similar ao do capitalismo nas economias avançadas, 

onde coexistem desemprego e absorção, riqueza e miséria.  

Pessoalmente, acho que a segunda explicação é mais consistente, embora 

o tipo de ‘desenvolvimento dependente-associado’ não seja generalizável para 

toda a periferia.” (Cardoso, 1980, p. 105).  

 

Cardoso (1980) mostrava-se contrário aos demais teóricos da dependência que 

defendiam teses como a do “desenvolvimento do subdesenvolvimento” (André 

Gunder Frank) e a tese do “sub-imperialismo” e da “superexploração” (Ruy Mauro 

Marini), que afirmavam que o avanço do capitalismo na periferia traria o aumento da 

marginalização. 116 Neste último aspecto, ele também se refere ao trabalho de 

Oliveira (2003) sobre a funcionalidade das formas “arcaicas” de exploração do 

trabalho à acumulação no setor moderno. Cardoso escreve que estes mecanismos 

de extração de mais-valia absoluta podem ter sido importantes no início da 

acumulação capitalista, mas que tenderiam a desaparecer com o desenvolvimento 

capitalista, pois ele tende a trazer o avanço tecnológico, ou seja, a busca de mais-

valia relativa, que se tornaria predominante na acumulação. Cardoso criticava em 

particular a tese de Ruy Mauro Marini de que os países periféricos estariam diante 

de uma encruzilhada entre socialismo ou fascismo.   

Para ele, o progresso seria certo, desde que nos empenhássemos em fazer 

avançar o capitalismo, aproveitando as oportunidades abertas pelo processo em 

curso de expansão das multinacionais, que mais tarde seria chamado de 

globalização. O modelo anterior, centrado nos investimentos domésticos e no pacto 

populista, não era mais viável.   

Em suma, eis a versão do desenvolvimento dependente-associado: ele pode 

trazer miséria e marginalização, mas também traz riqueza; ele pode significar perda 

de autonomia, mas traz desenvolvimento (leia-se: desenvolvimento capitalista). 

                                                 
116 A respeito das controvérsias entre os “dependentistas”, ver Santos (2000).  
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Agora já é possível mostrarmos a convergência entre esta versão do 

desenvolvimento dependente-associado e o neoliberalismo. Vamos nos valer aqui do 

conceito de afinidades eletivas, de Max Weber, que é o mesmo método utilizado por 

ele na sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (Weber, 1996) para 

estudar a convergência entre uma corrente religiosa (a ética protestante) e um ethos 

econômico (o “espírito” do capitalismo).  

Michael Löwy117 nos esclarece o que é a afinidade eletiva:  

 

“A partir de certas analogias, de certas afinidades, de certas correspondências, 

duas figuras culturais podem – em determinadas circunstâncias históricas – 

entrar em uma relação de atração, de escolha, de seleção, de eleição mútua. 

Não se trata de um processo unilateral de influência, mas de um movimento 

dinâmico, ativo, de interação dialética, conduzindo, em alguns casos, à 

simbiose ou mesmo fusão das duas estruturas significativas.” (Löwy, 1989, p. 

8).  

 

Em termos gerais, pode-se dizer que há duas áreas de afinidade entre o 

neoliberalismo e a versão do desenvolvimento dependente-associado:  

                                                 
117 Löwy (1989) resgata o conceito de afinidade eletiva para tratar da Teologia da Libertação, corrente 

de esquerda que surgiu no interior da Igreja Católica nos países da América Latina. Numa 

interessante argumentação, Löwy mostra que a Teologia da Libertação foi fruto da existência de 

afinidades eletivas entre o cristianismo e o marxismo, o que contrariou a noção caricatural do 

“comunismo ateu”: “Durante meio século, o marxismo foi – sob a forma caricatural do “comunismo 

ateu” – proscrito como o inimigo mais irredutível e diabólico da fé cristã. A excomunhão papal do pós-

guerra foi apenas a sanção canônica deste combate implacável e obsessivo, que criou, na América 

Latina como no mundo inteiro, um muro de hostilidade entre os fiéis da Igreja e os movimentos 

políticos de inspiração marxista.” (p.5). É interessante lembrar que o Cardeal Joseph Ratzinger, o 

atual Papa Bento XVI, foi um dos implacáveis perseguidores dos teólogos desta vertente, quando era 

ocupante do cargo de Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que é o nome atual do antigo 

Tribunal para a Santa Inquisição. Foi o Cardeal Ratzinger que impôs o voto de silêncio ao ex-frade 

brasileiro Leonardo Boff, em 1985, pelas suas posições marxistas.  
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1) a crença no progresso trazido pelo desenvolvimento capitalista da periferia 

(quanto ao que os demais dependentistas eram céticos); 

2) a crença na idéia de que o desenvolvimento capitalista da periferia só será 

trazido por meio da abertura do mercado interno ao capital estrangeiro (os demais 

dependentistas, bem como o restante da esquerda, ao contrário, viam nisto o avanço 

do imperialismo e a condenação do país ao subdesenvolvimento e à heteronomia).  

 

Entretanto, tal como destaca Löwy, “o que transforma estas analogias 

puramente virtuais em relação dinâmica de afinidade eletiva é uma conjuntura 

histórica determinada (...)” (op.cit., p. 10).  

Esta conjuntura foi, de um lado, o colapso do “socialismo real”, que 

“desautorizou” as teses dependentistas que viam no socialismo o único caminho 

para a superação da dependência e, de outro lado, o esgotamento do modelo de 

substituição de importações, enquanto um modelo que buscava a autonomia 

identificando-a, de certa forma, à autarquia, ou seja, à plena consolidação de um 

parque industrial nacional. Com a perda de hegemonia do keynesianismo após a 

década de 70, estava aberto o caminho para a volta da hegemonia das teses que 

defendiam o livre mercado. Além disso, o esgotamento do modelo de substituição de 

importações, por outro lado, foi acompanhado da crise fiscal do próprio Estado 

desenvolvimentista, o que também abre espaço para a convergência entre as idéias 

de Cardoso e o receituário neoliberal: Cardoso passou a ver no Estado uma máquina 

ineficiente e que estava presa aos interesses corporativos das empresas estatais e 

dos setores sindicalizados da burocracia, que seriam uma força de resistência contra 

a abertura da economia. Este Estado ineficiente e falido, no qual se abrigam forças 

do velho corporativismo, deveria, em sua visão, ceder espaço à iniciativa privada e 

ao capital estrangeiro.  

A versão de Cardoso, entretanto, é mais realista que a do neoliberalismo, pois 

ele assume explicitamente que o desenvolvimento dependente-associado trará 

miséria e exclusão, além de ser uma estratégia que não está disponível a todos os 

países, mas apenas para alguns cujo mercado interno tornou-se suficientemente 

atrativo.     
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Talvez a maior demonstração do casamento entre a versão do desenvolvimento 

dependente-associado e o neoliberalismo, já na década de 90, seja o fato de 

Fernando Henrique ter se referido ao texto de Gustavo Franco, Inserção externa e 

desenvolvimento, como uma “revolução copernicana na economia”. Neste texto, 

como se sabe, Franco desqualifica 5 décadas de pensamento latino-americano e de 

políticas desenvolvimentistas que segundo ele confundiam a autonomia com 

autarquia, e que teriam sido todas equivocadas. A salvação, segundo ele, estaria na 

reinserção externa.  

 

4.3 - A Economia Brasileira e sua condição periférica: dependência e 
dominância financeira 

 

4.3.1 - A periferia e a dominância financeira 

Com relação aos estudos sobre dependência que vimos na seção anterior, o 

período no qual foram mais férteis (décadas de 60 e 70) não era ainda possível 

perceber as transformações que se iniciaram na década de 70 e só com um 

afastamento de cerca de 20 anos passou a ser possível perceber melhor seus 

contornos.  

Segundo Santos (2002), os estudos sobre dependência acabaram 

confluindo, após a década de 70, para a teoria do sistema mundial, ou pelo menos 

alguns de seus autores caminharam nesse sentido, e os autores da teoria do sistema 

mundial foram influenciados pelos teóricos da dependência.  Mas as teorias do 

sistema mundial, que buscam interpretar as mudanças após a década de 70 com a 

noção de ondas longas e ciclos, não trabalham de maneira suficiente com as 

rupturas, o que dificulta a compreensão dos atuais vínculos dos países periféricos 

com relação às economias centrais. Por isso Wallerstein (2003), como vimos no 

capítulo 3, vê a atual expansão financeira como mera manifestação do fim de um 

ciclo, e não vê nenhuma novidade no recente processo de mundialização, que já 

existiria, segundo ele, há 500 anos.  
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De outro lado, embora os autores inspirados na Escola de Regulação 

tenham produzido vários estudos para caracterizar o regime de acumulação com 

dominância financeira, suas análises a respeito de como os países periféricos se 

inserem nesse processo são ainda muito incipientes. Por isso, o estudo da 

dominância financeira precisa ser incorporado aos estudos da relação entre o centro 

e a periferia, em particular à noção de dependência. 

Este é o objetivo desta seção: analisar a influência das transformações 

recentes do capitalismo mundial, na vigência de um regime de acumulação com 

dominância financeira, sobre os países periféricos118, agora chamados de “mercados 

emergentes”. Com isso, busca-se investigar como tais transformações afetaram as 

relações entre o centro e a periferia de forma a configurar-se um novo caráter da 

dependência.  

Como escrevem Tavares e Melin (1997):  

 

“As políticas de globalização não impactam somente as economias 

mais avançadas, porém. É preciso ter claro desde logo que o processo da 

globalização abarca, como indica o nome, tanto os países centrais quanto 

os periféricos, e que a inserção de uns e outros se dá de forma bastante 

diversa. Do ponto de vista dos mercados, o regime de acumulação vigente 

implica em que todas as decisões relevantes que se referem à produção 

‘globalizada’ sejam tomadas por um conjunto restrito de empresas e bancos 

dos países centrais, cuja estratégia é efetivamente global, enquanto que os 

países periféricos aparecem, em princípio, apenas como receptores de 

padrões de consumo globais difundidos a partir do centro e, a depender de 

condições macroeconômicas conjunturais, como plataformas de expansão 

concorrencial ou circuitos auxiliares de valorização patrimonial e financeira – 

sobretudo via privatizações e pela elevação das taxas de juros internas – em 

cujo caso são classificados como ‘economias emergentes’.” (p.77) 

                                                 
118 Trata-se, evidentemente, de alguns países periféricos, em particular aqueles que se 

industrializaram, pois a mundialização financeira é fortemente assimétrica: não são todos os países 

que podem almejar o status de “mercados emergentes”.  
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Nosso foco estará, daqui por diante, exatamente na característica apontada 

por Tavares e Melin, de que as “economias emergentes” (caso do Brasil) são 

“circuitos auxiliares de valorização patrimonial e financeira”, ou, como chamado por 

Paulani (2004), “plataformas de valorização financeira”.  

Frontana (2000) escreve que a inserção subordinada das nações periféricas 

no processo de mundialização financeira é particularmente exemplar na América 

Latina. Ele nota dois momentos distintos da financeirização de nosso continente:  

“A maior parte dos países desta região passou por dois períodos 

distintos de financeirização: no primeiro, durante os anos 1980, a 

financeirização esteve diretamente relacionada com o intenso processo 

inflacionário que acompanhou e sucedeu a crise da dívida externa (as 

variantes criadas para o pagamento da dívida ocasionaram uma maior 

financeirização nos países devedores, com ampliação do espaço para as 

operações do capital financeiro); no segundo, já nos anos 1990, a 

financeirização passou a ser o produto de uma estratégia de saída da crise, 

centrada numa intensa liberalização do conjunto dos mercados 

(incorporação dos ‘emergentes’ ao regime de finanças de mercado 

internacionalizadas) e numa política de valorização da taxa de câmbio, com 

produção de fortes déficits no balanço de pagamentos, financiados com 

fluxos de capitais externos (geralmente investimentos em privatização ou 

capitais voláteis de curto prazo).” (Frontana, 2000, p. 390) 

 

O primeiro período de financeirização é caracterizado pelos episódios de 

“ciranda financeira”, logo após a crise da dívida, que se generalizaram com a 

liberalização financeira interna, criando um contexto de altas taxas de juros 

associadas a alta inflação, levando à financeirização das empresas e a um círculo 

vicioso de baixo investimento e endividamento público. (Salama, 1999). Neste 

período, como os fluxos de capitais internacionais cessaram devido à crise da dívida, 

esta financeirização foi um fenômeno interno, ligado à alta inflação e à corrida dos 

agentes econômicos por ativos financeiros indexados.  
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Este período foi o início desastroso da inserção dos países periféricos no início 

da mundialização financeira: diversamente do fenômeno de expansão das 

multinacionais vislumbrado por Cardoso e Faletto, no início da década de 70 os 

países centrais já viviam a crise do fordismo, a ruptura unilateral do Sistema de 

Bretton Woods pelos EUA, e o primeiro choque do petróleo. Os déficits comerciais 

americanos e a reciclagem dos petrodólares, como vimos, trouxeram ampla liquidez 

que transformou-se em crédito fácil e barato do sistema bancário privado 

internacional aos países periféricos, que se endividaram amplamente no período. O 

Brasil, em particular, diante da opção entre ajustar-se ou manter o crescimento, opta 

pela segunda opção, quando o governo lança o II PND, que visava a consolidação 

da matriz interindustrial brasileira. A economia brasileira foi posta, então, numa 

“marcha forçada” (Castro, 1985).  

Os empréstimos aos países periféricos foram feitos, entretanto, a taxas de juros 

flutuantes, que era a forma padrão destes contratos internacionais. Quando os EUA, 

por meio do presidente do Federal Reserv, Paul Volcker, elevam bruscamente as 

taxas de juros (o que Tavares (1997) chamou de “diplomacia do dólar forte”) advém 

a crise da dívida: os países periféricos não conseguiam sustentar o serviço da dívida. 

A partir daí, o FMI e o Banco Mundial, as duas principais instituições multilaterais, 

passam a tutelar estes países, atuando como mediador entre eles e os credores 

privados, que se organizaram no chamado Clube de Paris para renegociar as 

dívidas, mas em uma relação assimétrica entre credores e devedores, pois não se 

formou um clube dos devedores (Suter e Pfister, 1989).   

A década de 80 é a chamada “década perdida” para os países latino-

americanos, pois os enormes pagamentos de juros fizeram com que os fluxos de 

capitais que antes eram do norte para o sul se invertessem, obrigando-os a enormes 

ajustes recessivos para conter as importações e fortes desvalorizações da moeda 

para aumentar exportações e, assim, obter divisas para o pagamento do serviço da 

dívida.119 É nesse contexto que surgem as inflações elevadas e a “ciranda 
                                                 
119 Ficou famosa a interpretação de Castro (1985) de que o sucesso do Brasil em aumentar as suas 

exportações nos anos 80 foi em grande parte devido ao sucesso do II PND, cujos projetos estavam 

maturando no início da década de 80 e permitiram uma forte redução das importações de bens de 

capital e insumos intermediários, que sempre foram fontes de estrangulamento externo.   
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financeira”: as empresas se financeirizam, reduz-se o investimento e o crescimento 

econômico, e o Estado, que geralmente foi quem assumiu o risco cambial, tem um 

forte aumento da dívida pública em função de precisar emitir títulos da dívida para 

conseguir as divisas, que são geradas pelo setor privado. Esse foi o caso do Brasil, 

em que foi o setor público, em particular as estatais com seus megaprojetos, que 

mais se endividaram em dólar, além dos bancos estatais, que se endividaram em 

dólares e repassavam domesticamente ao setor privado, cobrindo assim o risco 

cambial. Aqui está a origem do processo inflacionário e da crise fiscal do Estado.  

Salama (1999) aponta ainda uma relação entre a financeirização e a 

flexibilização do trabalho: as pressões que vêem da esfera financeira levam as 

empresas a reduzir custos e aumenta o trabalho informal, o trabalho precário, em 

tempo parcial, e outras formas que visam aumentar a extração de mais-valia 

absoluta, tanto pelo aumento da jornada como pelo aumento da intensidade do 

trabalho. É curioso notar que Salama chama a atenção para o fato de que a 

precarização do trabalho, que era uma característica típica de economias 

subdesenvolvidas, passa a ser cada vez mais presente nos países europeus. 

Defende ele então que as economias latino-americanas revelam, de forma explícita, 

um processo que cada vez é mais presente na Europa. Assim, sem perceber, ele de 

certa forma inverteu o argumento de Marx quando este, no prefácio à edição Alemã 

de O Capital , escreveu “de te fabula narratur” (de ti fala a narrativa), alertando o 

leitor alemão que, embora as categorias que criou tenham sido construídas tendo por 

base a Inglaterra, em breve elas seriam a realidade da ainda atrasada Alemanha. Na 

fase atual, ao contrário, é a periferia que anuncia o futuro do centro.  

Entretanto, o segundo período da financeirização é o que nos interessa mais de 

perto:  

 

“(...) a América Latina, ao retomar sua capacidade de endividamento 

externo a partir do início dos anos 90, o faz sob a égide de movimentos de 

capitais financeiros voláteis, atraídos pelo elevado diferencial de seus juros 

internos relativamente às taxas internacionais. Sem dispor do raio de manobra 

dos NICs orientais em função de sua inserção absoluta na esfera de influência 
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dos Estados Unidos – com quem, ademais, não mantém (com a possível 

exceção do Chile) as complementaridades e sinergias que caracterizam o 

espaço econômico asiático – , a América Latina torna-se um exemplo nítido dos 

malefícios de uma inserção subordinada no processo de globalização, sofrendo 

perdas de competitividade, reversão de seu processo de industrialização, 

exacerbação das mazelas sociais e crescente dependência dos fluxos de 

capital externo para evitar a débâcle cambial.” (Tavares e Melin, 1997, p. 78).  

   

Apesar de terem sido expressivos os fluxos de investimento externo direto, 

houve também o rápido crescimento também dos investimentos de portfólio, capitais 

de curto prazo, que vêem explorar diferenciais de taxas de juros. Como mostram 

Camara e Salama (2005), tais fluxos aos “países em desenvolvimento” cresceram ao 

longo de toda a década de 90, iniciando com 20 bilhões de dólares no início da 

década e atingindo a cifra de 100 bilhões de dólares em 1998, quando caem 

vertiginosamente, logo após as crises russa e asiática.  

Mesmo que tenham tido volumes menores que os fluxos de investimentos 

externos diretos (IED), não é a dimensão relativa destes fluxos o que importa para 

analisar seu impacto sobre as economias, mas a sua dimensão absoluta.120 Os 

volumes absolutos de capitais movimentados diariamente podem desestabilizar a 

economia de um país desenvolvido (como o mostra os ataques especulativos contra 

a “Serpente Européia” em 1992), e muito mais facilmente ainda a de um país 

periférico, em especial no contexto em que se deu a inserção externa de vários 

destes países: a taxa de câmbio sobrevalorizada e atrelada ao dólar para controlar a 

inflação, que resulta em fortes déficits comerciais. Câmbio fixo (e sobrevalorizado) e 

livre mobilidade de capitais, como vimos no capítulo 2, é um contexto altamente 

propício para a especulação cambial e para as crises cambiais.  

                                                 
120 Entretanto, é importante ressaltar, como mostram Camara e Salama (2005), que há uma diferença 

entre as 3 regiões periféricas: embora os fluxos de IED sempre tenham superado os investimentos de 

portfólio, em termos relativos a Ásia se inseriu mais pelos fluxos de IED, a América Latina pelos 

investimentos de portfólio, e a África pelos empréstimos. A América Latina, portanto, foi a que mais se 

financiou, em termos relativos, com capitais de curto prazo.  
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Esta situação é o que explica as freqüentes crises pelas quais têm passado as 

economias industrializadas latino-americanas (México em 1994, Argentina em 2001, 

Brasil em 1999, 2001 e 2002). Esta instabilidade tem provocado um padrão de 

crescimento baixo e irregular, sendo que os países latino-americanos têm as vezes 

surtos de crescimento, em geral logo após a estabilização monetária (caso do Brasil 

em 1994) mas depois, devido a turbulências nos mercados financeiros 

internacionais, são obrigados a elevar os juros para evitar fugas de capital, freando o 

crescimento (caso do Brasil em 1999, 2001 e 2002) ou entrando em franca recessão 

(caso da Argentina em 2001, que teve queda de quase 11% do PIB).  

A esse respeito, é preciso rever a tese de Barry Eichengreen (Eichengreen, 

2000). Este autor desenvolve uma interessante argumentação sobre a história do 

sistema monetário internacional, baseado no conhecido trilema: não é possível um 

país ter, ao mesmo tempo, um regime de câmbio fixo, livre mobilidade de capitais e 

autonomia da política monetária.  

Só é possível, a um país qualquer, apresentar dois destes 3 elementos de cada 

vez. Assim, para Eichengreen, o período do padrão-ouro foi caracterizado por um 

regime de câmbio fixo e pela livre mobilidade de capitais, mas não havia autonomia 

da política monetária: nesta situação, a oferta de moeda é “endógena”, ou seja, ela 

flutua de acordo com o nível de reservas internacionais, que por sua vez flutua com o 

ingresso e saída de capitais. Durante o Sistema de Bretton Woods, os países que 

entraram no acordo tinham em mente a necessidade de ter um regime de taxas 

estáveis de câmbio, para evitar as desvalorizações competitivas da moeda, que 

ocorreram com freqüência durante a instabilidade do entre-guerras, e que anulariam 

os efeitos do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). Assim, o câmbio fixo (mas 

ajustável) foi mantido.  

Porém, há agora uma questão essencial. Ao contrário do período de vigência 

do padrão-ouro, em que a democracia não estava consolidada e o ajuste recessivo 

do balanço de pagamentos era possível, o Sistema de Bretton Woods teve sua 

vigência no período do pacto do Welfare State, em que as democracias estavam 

consolidadas e havia o compromisso com o pleno emprego. Assim, a livre 

mobilidade de capitais seria um problema ao sistema: fugas de capital não poderiam 
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ser contidas com aumento dos juros, pois isso entraria em conflito com o objetivo de 

manutenção do pleno emprego. A solução foi, então, a permissão dos mecanismos 

de controle dos fluxos de capital pelos países. Assim, como os governos não 

queriam abdicar da política monetária como instrumento de manutenção do pleno 

emprego, foi a livre mobilidade de capitais que ficou de fora do sistema.  

Porém, continua Eichengreen, com a crescente mobilidade do capital a partir da 

década de 60, consolidada pelas medidas de liberalização e desregulamentação 

financeiras, ao mesmo tempo em que as democracias estão consolidadas na maior 

parte dos países, estaria se tornando cada vez mais difícil manter os regimes 

cambiais rígidos (fixos ou com bandas estreitas). Sua tese é, então, que há uma 

tendência cada vez maior para os países adotarem regimes cambiais mais flexíveis.  

No prefácio à edição brasileira do seu livro, ele coloca a mudança do regime 

cambial no Brasil em 1999 como sendo mais um caso que comprovaria sua tese. 

Entretanto, se olharmos mais de perto, veremos que não é tão simples. O abandono 

do regime de bandas pelo Brasil em 1999 foi acompanhado pelo surgimento do 

regime de metas de inflação. E, como já foi demonstrado por vários estudos, a 

influência da taxa de câmbio no nível de preços no Brasil (que é conhecida 

tecnicamente como pass through) é muito elevada comparativamente a outros 

países:  

“A questão do pass-through elevado ganha especial relevância no Brasil, 

que se singulariza por ser o único que adotou, por longo período e com largo 

alcance, mecanismos de indexação da moeda e dos contratos. A decorrente 

inércia inflacionária foi reduzida na adoção do Plano Real. Mas ela foi 

reintroduzida pela adoção de uma indexação das tarifas dos serviços prestados 

pelas companhias oriundas do processo de privatização. Não é acidental o fato 

de que a literatura disponível sobre o pass-through nas economias emergentes 

se valha com grande freqüência do caso brasileiro.” (Farhi, 2006).  

 

Os contratos dos serviços cujos preços são considerados “preços 

administrados” (empresas de telefonia, energia elétrica, etc) foram feitos, durante as 

privatizações, com cláusulas de indexação (reajustes anuais das tarifas) tendo por 
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base os IGPs (índices gerais de preços por atacado), que têm forte influência da taxa 

de câmbio e são transferidos para toda a economia. A participação agregada destes 

índices, segundo Farhi (2006) é de quase 70% do IPCA, que é o índice de preços de 

referência para a meta de inflação do Banco Central. Além disso, a influência de 

câmbio para preços também cresceu muito desde a abertura comercial, quando 

subiu fortemente o coeficiente de importações da economia, o que também aumenta 

o peso dos importados nos índices de preço ao consumidor domésticos e, portanto, 

a influência da taxa de câmbio.  

Assim, entre dados fornecidos por Bancos Centrais, aponta a autora, o Brasil 

possui um pass-through mais elevado que todos os demais: para cada 10% de 

desvalorização cambial, a inflação sobe 1,2% no Brasil, contra 1,05% na Indonésia 

(segunda colocada) e 0,58% na Turquia (terceira colocada). Assim, o índice de 

preços que é a referência da meta de inflação no Brasil (o IPCA) apresenta uma 

sensibilidade muito forte a choques exógenos.  

O que isso significa? Que a taxa de câmbio pode ser flutuante, mas apenas 

para baixo, e nunca para cima, caso contrário se compromete a meta de inflação. 

Assim, diante de choques externos, para evitar a desvalorização da taxa de câmbio 

que se transfere fortemente para os preços, o Banco Central precisa elevar 

fortemente a taxa de juros para atrair capitais voláteis em moeda estrangeira, o que 

faz cair a atividade econômica e aumentar o desemprego. Foi o que vimos nas 

últimas 3 crises cambiais que sofremos num intervalo de 7 anos, em que os juros 

sempre permaneceram extremamente elevados, frequentemente ocupando o 

primeiro posto no ranking mundial de juros reais.  

O que há de errado então com o raciocínio de Eichengreen? Se temos a 

sagrada livre mobilidade de capitais, e o sagrado regime de metas de inflação que 

amarra o câmbio (ao menos para cima), então o componente que temos de abdicar é 

exatamente a política monetária (ao menos nos momentos de turbulência, pois a 

calmaria atual permite que o Banco Central baixe os juros). Ora, mas o argumento 

de Eichengreen mostra uma relação entre a autonomia da política monetária e a 

democracia. Isto porque, no argumento dele, é a presença da pressão democrática 

(massas populares, sindicatos de trabalhadores) que passa a exigir o controle da 
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política monetária pelo governo, já que se torna difícil sustentar, politicamente, os 

ajustes recessivos do balanço de pagamentos. Mas no caso do Brasil é exatamente 

o que acontece há vários anos! Isso mostra a força do atual discurso, que conseguiu 

convencer a tantos que a liberdade aos fluxos de capitais é sagrada e que suportar o 

desemprego e baixas taxas de crescimento por tantos anos é o sacrifício a ser pago 

pelos “anos de farra” (de quem?) do passado. 

Mas as pressões têm surgido em torno ao tema da flexibilização do regime de 

metas de inflação, e por isto o governo tem preparado um projeto de independência 

do Banco Central. Ora, pensando a partir do esquema de Eichengreen, o que 

significa esta independência? Que o Banco Central precisa ser blindado com relação 

às pressões sociais, podendo assim aumentar os juros saciando a sede dos 

investidores externos sempre que for necessário para manter a taxa de câmbio 

controlada e, assim, manter a inflação na meta.  

Sob um argumento aparentemente técnico, portanto, esconde-se um propósito 

político: garantir que outros governos, ainda que tenham concepções políticas 

diferentes (e existem?) não possam agir de forma “irresponsável” na condução da 

política monetária. Assim, a independência do Banco Central significa, na verdade, 

manter a estabilidade da taxa de câmbio (necessária para o combate à inflação), 

manter a livre mobilidade de capitais (que é sagrada, no atual regime de 

acumulação) e dispensar com isso, a democracia (podendo abdicar então da 

autonomia da política monetária).  

Em verdade, quando se fala que atualmente o Banco Central já tem autonomia 

operacional (ou seja, é independente de fato, embora não o seja ainda de direito), é 

preciso ter cuidado com os termos. A autonomia do Banco Central é autonomia de 

quem, e com relação a quem? Na perspectiva atual (que é a mesma com a qual se 

discute a idéia de independência do Banco Central), tal autonomia é com relação a 

todo e qualquer interesse que se oponha ao atual arranjo de política monetária, 

considerado o único caminho possível. O Banco Central não é de foram alguma 

autônomo com relação ao chamado “mercado” que inclusive, e isso já virou praxe, 
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tem poder de veto sobre os nomes dos potenciais ocupantes dos cargos da diretoria 

que o governo “sopra” ao “mercado” para saber se serão bem recebidos. 121 

Basta questionar o caráter sagrado que adquiriu a livre mobilidade de capitais 

(após o FMI e o Banco Mundial terem mudado sua postura 122 diante dos novos e 

poderosos interesses que se constituíram nos últimos anos) e o outro caminho se 

vislumbra facilmente.  

 

4.3.2 - Dependência e dominância financeira 

 

Como caracterizar este novo período, do ponto de vista da relação de 

dependência?  Esta é a preocupação de Paulani e Pato (2005). Ainda que o foco 

destes autores esteja na economia brasileira, suas conclusões podem ser estendidas 

para outros países da América Latina, em particular os “mercados emergentes”, 

como Argentina e México.   

Os autores iniciam seu texto mostrando as conseqüências da “década 

neoliberal” (anos 90) para a economia brasileira. Os dados são muito ilustrativos. 

Com relação aos dados que indicam o crescimento da economia (a acumulação 

produtiva), na década de 90, temos o seguinte: 

- a taxa média de crescimento do PIB per capita foi menor que a da chamada 

“década perdida”;  

- a formação bruta de capital fixo como porcentagem do PIB cai de uma média 

de cerca de 23% na década de 70 para 14% na década de 90.  

                                                 
121 Se bem que, pra que se preocupar com o segundo escalão se o “mercado” almeja escolher cargos 

mais altos, como o megaespeculador George Soros que, na campanha presidencial de 2002, bradou: 

“Ou é Serra ou é o Caos”. Soros não viu eleito quem ele queria, é verdade. Mas a ilusão de 

autonomia logo se desfez: pelo que vimos depois, a eleição brasileira lhe saiu melhor que a 

encomenda.  
122 O FMI foi criado a partir da própria conferência de Bretton Woods, tendo o papel de fiscalizador e 

emprestador de última instância do sistema. O próprio FMI, portanto, tinha posições diferentes e 

favoráveis aos controles de capitais que foram, segundo Eichengreen, o que garantiu a relativa 

estabilidade daquele sistema.  
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Paulani e Pato apresentam, entretanto, outras séries de dados, que 

apresentaram crescimento vertiginoso: as contas do balanço de rendas do país com 

o exterior: especialmente as remessas de lucros e pagamento de juros. Estes 

resultados indicam, para eles, que estaria havendo uma mudança na “natureza da 

relação que prende o capitalismo periférico brasileiro (e talvez latino-americano) ao 

centro do sistema.” (Paulani e Pato, p. 43). Ao buscar compreender esta mudança, 

eles recorrem à noção de dependência, a partir de um texto de Paul Singer (Singer, 

1998).  

Retomando a classificação de Singer), eles vão reinterpretar a própria noção de 

dependência. Singer escreve que o Brasil teria passado por 3 formas da 

dependência: a consentida, a tolerada e a desejada. A primeira, da dependência 

consentida, que teria durado de 1822 a 1914, foi o período tratado pelos clássicos de 

nossa formação, no qual não havia qualquer dinâmica interna capaz de impulsionar o 

desenvolvimento. A dependência era então consentida, não era nunca questionada, 

pois aos olhos da época não havia alternativas senão a inserção subordinada.  

A segunda, da dependência tolerada, vai de 1914 a 1973. Éramos 

subordinados, já que dependíamos da importação de máquinas, equipamentos, 

tecnologias e de financiamento externo. Mas a dependência era apenas tolerada já 

que no horizonte se vislumbrava o rompimento com os laços de dependência, 

quando conseguíssemos alcançar, por meio da industrialização, os países 

desenvolvidos. A dependência era tolerada, assim, porque seria apenas provisória. 

Essa fase corresponde (pelo menos seu final) à fase do desenvolvimento 

dependente-associado.  

Finalmente, a terceira forma da dependência é a que se iniciou em 1973 e 

perdura até hoje. Agora, segundo Singer, a dependência é desejada: os governos 

por toda parte passam a depender crescentemente dos fluxos de capitais 

financeiros, recorrendo a todos os tipos de políticas para receber estes fluxos, 

mesmo ao custo do abandono da perspectiva do desenvolvimento, como ocorreu na 

América Latina. Segundo Paulani e Pato, “estaríamos assistindo, numa outra clave, a 

um retorno à dependência consentida pois, mais uma vez, instaura-se o consenso de 

que o processo em curso é inexorável e de que todos devem a ele se adaptar se 
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quiserem desfrutar das possibilidades de desenvolvimento” (p. 44), desenvolvimento 

esse que, entretanto, nunca chega.  

Os autores citam então a noção de desenvolvimento dependente-associado de 

Cardoso, e mostram que, embora ela tenha sido em parte confirmada ao olhar-se 

para a década de 70,  

 

“(...) tais números, ao não se sustentarem por muito tempo, indicam não o 

surgimento de uma nova etapa de desenvolvimento – algo que não pode ser 

confundido com industrialização – mas a emergência de uma nova configuração 

do próprio capital, onde a industrialização da periferia tornara-se necessária 

para a nova plataforma de valorização que começava a surgir e que, de início, 

necessitava da internacionalização da própria produção, embora prescindisse 

de seu desenvolvimento posterior”. (p.47) 

 

Desta forma, assim como Caio Prado Jr se perguntou sobre o “sentido da 

colonização”, cabe agora perguntar, segundo os autores, sobre o “sentido da 

industrialização”. Olhando para os números sobre o investimento direto estrangeiro, 

apontam os autores que eles voltaram a ser concentrados entre os próprios países 

desenvolvidos: 123 

 

“De fato, passado o surto inicial de industrialização periférica decorrente da 

internacionalização da produção calcada na multinacional, o processo retoma, 

na década de 1990, seu curso normal de concentração e centralização na 

aplicação de recursos produtivos.” (p. 48) 

 

Os autores argumentam que a industrialização preparou as bases para a nova 

plataforma de valorização que surgiria na década de 90, com a dominância 
                                                 
123 Apesar dos fluxos elevados de IED para os países periféricos em alguns dos últimos anos, boa 

parte deles foi mera transferência de patrimônio, com as privatizações e fusões e aquisições, e além 

disso eles foram concentrados em alguns países periféricos, como mostram Camara e Salama (2005).  
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financeira: como a esfera financeira (a forma capital portador de juros) não cria valor, 

mas apenas extrai para si parte da renda gerada na esfera produtiva, era necessário 

que a indústria se desenvolvesse, ao menos em parte da periferia, para viabilizar o 

processo de transferência de riquezas: 124  

 

“Assim, os créditos concedidos aos países em desenvolvimento criaram o 

primeiro processo, no período contemporâneo, de transferência de riquezas em 

larga escala. E as sucessivas transferências para as instituições financeiras dos 

países capitalistas avançados, dos juros devidos pela obtenção de créditos 

bancários dos consórcios desses países, fizeram com que a esfera financeira 

se consolidasse ainda mais.” (p. 49) 

 

A industrialização da periferia possibilitou atender tanto as necessidades da 

busca de investimentos produtivos, num momento em que havia dificuldades de 

valorização no centro (crise do fordismo) quanto as necessidades de uma esfera 

financeira em vias de se expandir e se autonomizar. 

 

“Em outras palavras, ao mesmo tempo em que a vinda do capital produtivo para 

a periferia dava uma sobrevida ao processo de acumulação estritamente 

produtivo, que perdera o fôlego após o esgotamento das possibilidades abertas 

pela reconstrução do pós-guerra, já se preparavam as condições para a 

dominância financeira que advinha.”  

(...) Eis, pois, nosso palpite inicial sobre o sentido da industrialização: 

diversamente da mera aparência fenomênica contida no diagnóstico 

dependentista sobre a internacionalização dos mercados internos – que jogava 

com a idéia de homogeneização do capital e, portanto, do espraiamento das 

possibilidades de desenvolvimento, desde que se soubesse jogar as regras do 

jogo – a internacionalização da produção foi apenas o substrato necessário ao 

                                                 
124 É por isso, argumentam eles, que a maior parte da África está excluída desse processo: não há o 

que se explorar.  



 

 

 

184

desenvolvimento ulterior da verdadeira cabine de comando do capitalismo 

contemporâneo: a esfera financeira, agora realmente mundializada.” (p. 51).  

 

 Entretanto, fica a questão de saber qual o fundamento que dá legitimidade a 

um processo deste tipo, no qual todos seguem o mesmo receituário econômico 

(necessário para atender as necessidades da lógica rentista deste novo regime de 

acumulação 125), pagando alto custo social (desemprego, baixo crescimento, 

aumento da dívida pública, queda dos investimentos públicos, da provisão dos bens 

públicos de saúde, educação, saneamento básico, etc) sem colher os prometidos 

frutos.  

Resgatando um debate entre Maurice Dobb e Paul Sweezy sobre o caráter do 

feudalismo, eles concluem que a situação atual não é mais de dependência, mas de 

servidão:  

 

“À primeira vista imagina-se que a servidão só exista para um pela vontade de 

um outro. O escravo procedendo do senhor. Mas, nessa fórmula, se obscurece 

amiúde o verdadeiro fato a ser interrogado: de que forma tantos homens, tantas 

cidades, tantas nações suportam muitas vezes um tirano só, que não possui 

nada mais do que o poderio que eles próprios lhe dão? Como entender, 

portanto, que o senhor procede do escravo? Como entender que a relação 

senhor-escravo, antes de ser a relação entre dois elementos realmente 

separados, possa ser interna ao mesmo sujeito? Em outras palavras, parece-

nos que para bem compreender hoje a relação que nos prende ao centro do 
                                                 
125 Os autores mostram como a política econômica e as várias reformas empreendidas no Brasil nos 

últimos anos foram todas neste sentido: o superávit primário para pagar (parte dos) juros da dívida 

pública; as elevadas taxas de juros praticadas há anos consecutivos, que sufocam os investimentos e 

incentivam a financeirização das próprias empresas; a liberalização financeira por meio das contas 

CC5, garantindo a livre entrada e saída de capitais, ao custo do aumento da vulnerabilidade externa; 

o incentivo à previdência privada, que engorda os recursos dos fundos de pensão; a reforma da lei de 

falências, que coloca os credores na frente na fila do recebimento da massa falida; a proposta de 

independência do Banco Central, para blindá-lo contra as pressões contrárias à política monetária 

rigorosa, etc.   
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sistema é preciso compreender não o consentimento à dominação – algo muito 

mais próximo do conteúdo da relação de dependência tal como ela havia sido 

até agora diagnosticada –, mas a obstinada vontade de produzi-la, algo só 

apreensível pelo conceito de servidão, no caso, servidão financeira.” (p. 52).  

 

Assim, não se trata mais, segundo os autores, de dependência, mas de uma 

forma ainda mais profunda de dominação. Não se trata apenas do consentimento, 

mas da vontade do dominado de produzir a dominação. Ao invocar a noção de 

“sentido” na história, entretanto, os autores percebem que abrem um flanco de 

críticas quanto ao caráter aparentemente teleológico ou funcionalista destes 

argumentos, críticas que também foram destinadas a Caio Prado Jr e a Fernando 

Novais com sua noção de “sentido profundo da colonização”.  

 

“E para que não nos acusem de funcionalismo exacerbado, lembremos que 

essa passagem da dependência à servidão não é nada estranha ao fato de as 

elites brasileiras nunca terem se importado muito com sua crônica heteronomia. 

É bem verdade que, por conta de ventos históricos muito particulares, elas 

foram empurradas à aventura do desenvolvimento autônomo e soberano. Mas, 

superada essa fraqueza momentânea (... e cheia de riscos – o Brasil quase foi 

dominado pelas forças populares no início dos anos de 1960!), voltaram a sua 

posição usual, submissa, mas tranqüila.” (p. 52).  

 

Esta ressalva não nos parece suficiente, entretanto, para defender a tese contra 

as acusações de teleologia ou funcionalismo exacerbado. É preciso explicitar o que 

levou nossas elites a seguirem por este caminho de heteronomia, indo contra 

décadas de construção de uma nação autônoma.  

Desta forma, é preciso desenvolver outra questão, que é a da relação entre a 

economia com a política, ou seja, com o Estado e a Nação, ainda que estes termos, 

e particularmente o último, tenha caído em desuso nas discussões de 
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desenvolvimento, que mesmo num grande teórico do liberalismo, Adam Smith, é 

tratado como desenvolvimento nacional.  

Como vimos, Paulani e Pato (2005) apontaram, em analogia ao “sentido da 

colonização” de Caio Prado Jr, o “sentido da industrialização”: este sentido teria sido 

o de preparar as bases para que alguns países se transformassem em plataformas 

de valorização financeira, na década de 90. Ora, tal como apresentada, esta tese 

pode ser acusada de ser teleológica, tal como foi o próprio Caio Prado Jr, bem como 

Fernando Novais (com seu “sentido profundo” da colonização). Tal como 

defendemos em Teixeira (2006), ao se constatar um resultado histórico e a partir daí 

reconstruir o passado vendo nele um “sentido” (sentido esse que é o que leva ao 

próprio resultado histórico em questão), é preciso apontar qual o sujeito do referido 

processo. Só assim é possível evitar as explicações funcionalistas e fugir às 

acusações de teleologia, como se houvesse uma “razão histórica”, pré-determinada, 

inexorável, conduzindo o “sentido”.  

Tratando do período colonial, defendemos Caio Prado Jr das acusações de 

teleologia, apontando sua adequação ao próprio método de Marx. Nosso argumento 

é que tanto em Marx como em Caio Prado Jr nota-se então a idéia de um “sentido” 

na história, mas este sentido não é teleológico, ou seja, não é um sentido que existe 

a priori, cujo telos é previamente conhecido, mas um sentido que é conhecido, ou 

melhor dizendo, um sentido que é reconstruído racionalmente apenas a posteriori, ou 

seja, a partir do conhecimento da sociedade que resultou do desenrolar histórico.  

Entretanto, isso não é suficiente, pois o argumento pode soar funcionalista. 

Para romper com o funcionalismo e desenvolver a análise numa perspectiva 

marxista, é necessário apontar qual o sujeito desse processo. Em primeiro lugar, 

cumpre notar que este sujeito não pode ser o próprio homem, pois na perspectiva de 

Marx, no capitalismo e nas sociedades pré-capitalistas o homem não é o sujeito da 

história. 126 É o capital, enquanto sujeito automático, que conduz a dinâmica social. 
                                                 
126 Como vimos anteriormente, seguindo Fausto (1987), os predicados do homem no capitalismo (o 

homem é o proletário; o homem é o capitalista) na verdade negam o homem. Estes são juízos de 

reflexão, o predicado é posto e o sujeito pressuposto, de forma que o “homem” é apenas sujeito 

gramatical deste juízo. Ou, como afirmam Motta e Costa (1995), para Marx, até o capitalismo temos a 

história natural do homem, só após o capitalismo é que o homem surgirá como sujeito e teremos 
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Assim, sobre o período colonial, defendemos (Teixeira, 2006) que o capital já era o 

sujeito da dinâmica social. O processo de colonização é ele próprio parte da 

constituição do capitalismo enquanto modo de produção (Costa, 1999, 1985), ou 

seja, o processo de formação das sociedades latino-americanas foi impulsionado 

pela forma capital, ainda que esta forma tivesse um conteúdo estranho ao 

capitalismo.127  

Mas e no processo de inserção subordinada de nosso país nos anos 90, terá 

sido tudo obra da forma capital? Se seguirmos Cardoso e Faletto (1973), teremos a 

pista para esta resposta:  

 

“(...) não se pode discutir com precisão o processo de desenvolvimento de um 

ângulo puramente econômico quando o objetivo proposto é compreender a 

formação de economias nacionais. Tampouco é suficiente, para a descrição, 

a análise do comportamento de variáveis derivadas – dependentes, portanto, 

dos fatores estruturais e do processo histórico de mudança – como é o caso 

das taxas de produtividade, poupança e renda; das funções de consumo, de 

emprego etc.128 
                                                                                                                                                    
então o verdadeiro início da História. Isto não se contradiz com a nota anterior: as classes proletário e 

capitalista são sujeitos no capitalismo, mas porque o homem é um sujeito pressuposto, ele é negado 

como sujeito pelo capital. Assim, para lembrar a famosa frase do 18 Brumário, quando Marx diz que 

os homens fazem a história, mas não a fazem como querem, podemos dizer que a história no interior 

do capitalismo se faz através dos homens, por meio deles. As classes em si, da estrutura, ao 

passarem para as classes em si, no campo da luta política, mudam a estrutura, constroem a história, 

mas dentro dos limites dados pela própria estrutura. No caso do capitalismo, tais limites são dados 

pelo capital.  
127 Defendemos ainda que o capital pôde atuar como sujeito, no sentido de repor suas próprias 

condições de produção, pela existência de uma peculiar forma do capital que surge no período 

colonial e que, ao contrário das formas do capital usurário e comercial, possuía a capacidade de 

produzir excedente: a forma capital-escravista mercantil. Os formuladores desta categoria foram Pires 

e Costa (2000).  
128 Esta é uma crítica de Cardoso que mostra uma não-afinidade com as idéias do porta voz do 

neoliberalismo Gustavo Franco, que tanto gosta de números. Mas isso não tem problema, pois as 

afinidades são eletivas, demais afinidades ou não afinidades podem ser descartadas para realizar as 

simbioses segundo os interesses em jogo.  
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Para que os modelos econômicos construídos com variáveis dessa natureza 

possam ter significação na análise integrada do desenvolvimento devem estar 

referidos às situações globais – sociais e econômicas – que lhes servem de 

base e lhes dão sentido. A inter-relação do econômico e do social manifesta-se 

notoriamente na situação de ‘enclave colonial’, onde a desigualdade da 

situação política entre a colônia e a metrópole faz com que o sistema 

econômico seja percebido como diretamente ligado ao sistema político, 

pondo assim mais claramente em relevo a relação entre ambos. Pelo contrário, 

quando o desenvolvimento ocorre em ‘estados nacionais’, a face econômica 

torna-se mais ‘visível’ e os condicionantes políticos e sociais aparecem mais 

fluidos; não obstante, estes últimos mantêm uma influência decisiva com 

respeito ao aproveitamento e continuação das oportunidades que 

ocasionalmente se manifestam no mercado.” (Cardoso e Faletto, 1973, p. 29-

30).  

 

Como vemos, Cardoso e Faletto escrevem que, quando se trata da formação 

de economias nacionais, não se deve separar a esfera econômica da política. 

Quando se trata de analisar relações de dependência externa, o caso extremo desta 

situação é o enclave colonial: aqui a dominação é diretamente política, e a 

dominação econômica fica em segundo plano: ela é resultado direto da dominação 

política. Quando já se trata de uma economia nacional (independente politicamente), 

porém, o econômico aparece mais diretamente e os fatores políticos ficam de certa 

forma ocultos.  

Assim, apesar de parecer paradoxal, é exatamente pelo fato de a dominação 

política ser explícita no período colonial que o capital pôde ser o sujeito do processo 

de constituição social, conferindo-lhe o “sentido”: não houve resistências (ou elas 

foram insuficientes) à forma capital e à dominação econômica. Entretanto, quando já 

se tem uma Nação constituída (após a independência), uma economia nacional, a 

determinação política fica agora oculta, embora seja exatamente aqui que o capital 

pode se deparar com os obstáculos políticos e por isso, no liberalismo, é necessário 

que a dominação se exerça agora em primeiro plano por meio das determinações 
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econômicas, pois a política é o campo da aparência (o reino da igualdade e da 

liberdade) que deve velar a essência (a desigualdade e a assimetria entre as 

nações).129 Para entender que obstáculos políticos são esses, é preciso em primeiro 

lugar reconhecer, com Fiori, a relação entre a natureza do capital e a natureza dos 

Estados Nacionais:  

“(...) o casamento do poder político com o capital privado foi decisivo na origem da 

modernidade e do sistema capitalista. Foi essa união que transformou a Europa no 

centro dominante do mundo, no lugar onde a riqueza mundial começa a concentrar-

se de forma geométrica, a partir do século XVI. (...) desse casamento nasceram, de 

forma quase simultânea, os Estados territoriais, as economias e identidades 

‘nacionais’ e os primeiros impérios mercantis ou coloniais. O fato contradiz o senso 

comum de que os Estados nacionais teriam sido sempre um freio – ainda que 

impotente – ao movimento de globalização do capital. A lição da história aponta em 

direção oposta: se é verdade que  o capital sempre teve propensão incontida à 

globalidade, os Estados territoriais já nasceram tentando expandir seu poder na 

direção da ‘extraterritorialidade’, competindo entre si e tentando construir impérios 

cada vez mais globais.” (Fiori, 2001, p. 61)  

Como se vê, Fiori nota que, ao contrário do discurso liberal, os Estados 

nacionais originários, a partir de onde se expandiu o próprio capitalismo, sempre 

tiveram uma natureza expansionista, tal como o capital. Da perspectiva dos países 

                                                 
129 Tentaremos aqui, fazendo uma analogia com a derivação do Estado a partir de O Capital feita por 

Fausto (1988), derivar algumas conseqüências sobre a política internacional. Quando a relação de 

desigualdade (entre metrópoles e colônias) é posta tanto na essência quanto na aparência, a 

dominação política é posta, e a econômica é pressuposta (ela é resultado direto da dominação 

política). Quando, porém, temos a independência política e a posição da igualdade na aparência, 

agora as relações aparecem como sendo puramente econômicas, relações entre iguais, que é o 

momento apreendido pela teoria das vantagens comparativas e pela vertente liberal da teoria das 

relações internacionais, de forma que, com estas teorias, a aparência se “cristaliza” na ideologia, tal 

como na posição jurídica da igualdade. Entretanto, a desigualdade permanece na essência e, por 

isso, a política internacional está pressuposta. Ela vai reaparecer, entretanto, não como relação direta 

de dominação, pois agora a política tem que passar no econômico: ela só aparece, portanto, nas 

relações entre as classes domésticas e seus vínculos com o exterior. Eis aqui a dependência, tal 

como apresentada por Cardoso e Faletto.  
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periféricos, entretanto, que foram fruto desta expansão imperialista pela qual se 

tornaram colônias, mas depois adquiriam independência, a relação é outra:  

“Em seu livro A grande transformação, Karl Polanyi propôs uma tese completamente 

diferente e paradoxal: a resistência – nacional e social – ao aumento das distâncias e 

desigualdades é que teria impedido a destruição da economia de mercado, que 

entregue a si mesma tenderia à entropia. Para ele, existe um ‘duplo movimento’ na 

história do capitalismo industrial, resultado histórico da ‘ação de dois princípios 

organizadores da sociedade liberal, cada um deles determinando os seus objetivos 

institucionais específicos, com o apoio de forças sociais definidas e utilizando 

diferentes métodos próprios’ – o princípio do liberalismo econômico, que objetiva 

estabelecer um mercado auto-regulável, e o princípio da proteção social, cuja 

finalidade é preservar o homem e a natureza, além da organização produtiva. Esse 

segundo movimento, entretanto – o da ‘autoproteção social’- sempre teve duas faces 

ou formas de manifestação histórica: I) a dos processos ‘internos’ e nacionais de 

autoproteção ou democratização, que podem ou não passar por revoluções sociais e 

políticas; II) e a dos processos ‘externos’, de proteção dos sistemas econômicos 

nacionais, quase sempre apoiados em programas e mobilizações nacionalistas e 

políticas do tipo ‘neomercantilista’.” (Fiori, 2001, p. 70).  

Na periferia do sistema capitalista, sempre predominou o princípio da auto-

proteção social, pois eram estas nações retardatárias que precisavam se “proteger” 

contra a expansão imperialista dos Estados nacionais originários. 

Desta forma, uma vez constituídas enquanto Estados-Nações independentes, 

os países periféricos (em particular a América Latina), durante o século XX, tentaram 

se proteger da expansão imperialista, buscando a construção de suas economias 

nacionais, uma espécie de versão internacional da idéia de emancipação da Teoria 

Crítica: tratava-se da busca da plena emancipação, da autonomia e 

autodeterminação destas nações.   

Nas últimas décadas, não se pode mais atribuir apenas à lógica do capital ou 

ao capital enquanto sujeito as transformações que levaram à inserção subordinada 

da economia brasileira na mundialização financeira, pois o capital internacional já se 

depara agora com uma economia nacional cuja construção, se não havia sido 
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concluída, possibilitou a formação de grupos e classes sociais (a massa dos 

trabalhadores, classes médias, intelectuais etc.) que poderiam oferecer (e 

ofereceram) resistência a um processo deste tipo.  

Desta forma, a inserção do Brasil na mundialização financeira não pode ser 

compreendida apenas como resultado natural da lógica expansionista do capital, 

pois o capital internacional não se depara mais com um território ocupado apenas 

por povos indígenas e sem condições de resistir à violência de uma ocupação 

externa. Ele se depara agora com resistências construídas ao longo de décadas de 

um processo de formação de uma economia nacional, que busca a “autoproteção”.   

As transformações da década de 90 só podem ser compreendidas, portanto, 

como resultado da ação de sujeitos históricos, não apenas de classes e grupos 

externos, mas também de classes e grupos sociais dentro dos países periféricos. 

Neste sentido, a noção de dependência de Cardoso e Faletto é mais presente que 

nunca:  

Nesta perspectiva, a análise da dependência significa que não se deve considerá-la 

como uma ‘variável externa’, mas que é possível analisá-la a partir da configuração 

do sistema de relações entre as diferentes classes sociais no âmbito mesmo das 

nações dependentes.” (Cardoso e Faletto, p.31) 

É nessa perspectiva que se deve buscar  

“(...) os pontos de intersecção do sistema econômico com o sistema social, através 

dos quais se revelem os nexos e a dinâmica dos diferentes aspectos e níveis da 

realidade que afetam as possibilidades de desenvolvimento” [e neste sentido - RT] “a 

interpretação sociológica dos processos de transformação econômica requer a 

análise das situações onde a tensão entre os grupos e classes sociais revele as 

bases de sustentação da estrutura econômica e política.” (Cardoso e Faletto, p. 24) 

Temos então que, no seu governo, Cardoso conseguiu amplo apoio político 

para as reformas neoliberais que empreendeu. Do lado dos setores conservadores, 

tal apoio veio pelas afinidades eletivas entre sua versão do desenvolvimento 

dependente-associado e o neoliberalismo, aliado ao fato de que, tal como no seu 

estudo anterior sobre o empresariado nacional (Cardoso, 2004), nossas elites 

sempre foram mais propensas a se aliar ao capital estrangeiro que aos interesses 



 

 

 

192

internos da massa da população.130 Ou, como argumentam Paulani e Pato (2005), 

nossas elites nunca se preocuparam muito com sua heteronomia, ou ainda com sua 

condição de sócio-menor do capital estrangeiro, desde que sua posição interna e 

seus padrões importados de consumo não fosse ameaçada.  

Ele conseguiu ainda apoio da classe média e inclusive das massas populares, 

principalmente pelo “populismo cambial”, que trouxe a ilusão de que vivíamos o 

paraíso do consumo (ilusão desfeita assim que o fantasma das crises cambiais 

passou a rondar a economia), e que levou a déficits monstruosos na balança 

comercial por 8 anos consecutivos, sustentados pelo capital estrangeiro, boa parte 

dele de curto prazo e que ampliou tremendamente nossa vulnerabilidade externa. E, 

além disso, obteve apoio também de parte da intelectualidade de esquerda, pelo seu 

passado como um dos principais integrantes da tradição do pensamento crítico 

latino-americano. 

Entretanto, a sustentação decisiva do modelo econômico atual, que radicaliza 

nossa situação de dependência na fase da dominância financeira, de tal forma que 

até mesmo o Partido dos Trabalhadores tenha sucumbido a esta lógica perversa, 

está na força dos interesses das classes rentistas, que ganhou o eufemismo de “o 

mercado”. O “mercado” é o novo Deus que julga todas as políticas, faz as indicações 

para a equipe econômica, ministérios, diretorias e presidência do banco central, 

                                                 
130 O que não parece, segundo Fiori, ser exclusividade do Brasil: “O aparecimento e sucesso dos 

projetos de ‘construção nacional’ sempre dependeram do grau de adesão a ele das elites políticas e 

intelectuais e das burguesias, e de sua capacidade conjunta de mobilização das classes médias e do 

povo. No entanto, em quase todos os países periféricos, dentro e fora da Europa, as elites e 

burguesias foram, quase invariavelmente, ‘cosmopolitas’ e liberal-internacionalizantes. Só em 

circunstâncias muito especiais o jogo político e a competição econômica internacional forçaram as 

elites e burguesias locais ao rompimento com suas redes de solidariedade e lealdade internacional e 

à aproximação de suas populações locais. Quando ocorreram esses movimentos de internalização 

das classes dominantes e de seus interesses econômicos, o nacionalismo cumpriu o papel decisivo 

de soldagem de uma ‘comunidade de interesses’ – mesmo quando apenas imaginária – , unida por 

algum tipo de desafio externo. Foi só nessas circunstâncias, e em particular em condições de guerra, 

que a ‘orientação estratégica’ do desenvolvimento econômico nacional preocupou-se com a 

incorporação social da população, convergindo num mesmo projeto a luta por maior participação na 

riqueza mundial e a promoção ativa da redistribuição interna da riqueza nacional.” (Fiori, 2001, p. 71).  
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chantageia com ameaças de crises e fugas de capitais aqueles que ousam 

questionar o modelo econômico que eles tanto defendem.   

Temos então que o mercado financeiro e seus atores são hoje, ao contrário do 

papel que lhes é atribuído pela teoria econômica convencional – segundo a qual o 

mercado financeiro é quem transforma a poupança em investimento produtivo – o 

maior entrave político às mudanças necessárias para se sair desta lógica perversa e 

retomar o desenvolvimento econômico.  

Quando Paulani e Pato falam em “sentido da industrialização”, é preciso 

acrescentar, para evitar as interpretações funcionalistas ou as acusações de 

teleologia, que a passagem para um novo caráter da dependência (que eles chamam 

de servidão), não foi apenas fruto do descaso das nossas elites: houve grupos e 

classes sociais claramente definidos como os sujeitos históricos responsáveis pela 

inserção subordinada do Brasil nos anos 90, alguns mais ingênuos cooptados pela 

ilusão do desenvolvimento dependente-associado, mas que se depararam com a 

dominância financeira, e outros mais centrados em fazer os seus interesses 

particulares na liberalização financeira e no viés ortodoxo da condução da política 

econômica (com os quais auferem ganho extraordinários) aparecerem como se 

fossem os interesses gerais da Nação.   

Não se tratou, assim, de um resultado inexorável da história, ou de uma 

imposição externa, ou ainda de uma armadilha que o capital preparou para nosso 

destino: o caminho poderia ter sido outro. Tratou-se, pois, de uma opção deliberada, 

ainda que em parte assentada em um tremendo equívoco de interpretação do 

capitalismo contemporâneo, que beneficiou certos grupos (“o mercado”) sob o 

discurso de representar o interesse geral da nação, levando a uma situação na qual 

o Estado se tornou refém de interesses que, ao contrário de todo o restante da 

sociedade, ganham com a situação de instabilidade e servidão financeira que tomou 

conta da economia brasileira nas últimas décadas. E, neste sentido, a noção de 

“servidão financeira”, se referida a uma condição que se expressa apenas de dentro 

para fora, ou seja, a uma postura subserviente de nossa economia nacional para 

com a dominação externa, é insuficiente: é preciso apontar para os grupos 
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domésticos que têm interesse na manutenção da política econômica e no mesmo 

conjunto de regras que perpetuam tal situação de dominação. 

O que resulta disso, portanto, é que a nova dependência, associada agora à 

dominância financeira no processo de acumulação, quando o atrativo principal da 

periferia do capitalismo não é mais a expansão de uma “fronteira industrial” (como na 

visão do desenvolvimento “dependente-associado) mas sim o de praças de 

valorização financeira, significou também a interrupção do processo de construção 

da Nação. E é aqui que a noção de que não se está mais diante de uma situação de 

dependência, mas de algo ainda mais radical, faz todo sentido: a noção de 

dependência pressupõe, dialeticamente, certa autonomia que, entretanto, está 

seriamente abalada na situação atual, que neste sentido estaria mais próxima dos 

laços coloniais do que o período do desenvolvimentismo, embora a colonização hoje 

não se dê mais no plano político, mas principalmente no plano do saber131, pois 

voltamos a ser dominados pelas teorias importadas do centro.  

E está claramente consolidada a coincidência de interesses entre certos grupos 

domésticos e os de certos grupos estrangeiros (os interesses do capital rentista, de 

ambos os lados, ou simplesmente do “mercado”), necessária para caracterizar a 

nova relação de dependência e sua reiteração no tempo, que neste caso ao invés de 

apresentar-se como uma possibilidade de desenvolvimento (ainda que dependente), 

tem representado um entrave ao desenvolvimento econômico no Brasil.   

 

 

                                                 
131 A este respeito, ver a coletânea de textos sobre a colonização no plano do saber que se processa 

a partir dos países centrais: LANDER, Edgardo. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências 

sociais. CLACSO, 2005.   
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CONCLUSÃO 

 

Apresentamos nesta tese a noção de que estamos diante de uma nova fase do 

capitalismo, tal como já afirmado por outros autores. Defendemos então esta tese 

contra as críticas mais recentes, no interior do marxismo: a crítica baseada na teoria 

das ondas longas do capitalismo, e aquela que se apóia na idéia de que com a pós-

grande indústria o próprio capital produtivo é que teria um caráter rentista, o que 

daria a ilusão de uma dominância financeira. Esta crítica foi desenvolvida a partir da 

leitura dialética de O Capital, em particular da seção V do livro III, em que ele trata 

dos conceitos de capital portador de juros e capital fictício, bem como das crises 

financeiras.  

Entretanto, buscamos mostrar que a noção de dominância financeira 

desenvolvida por Chesnais e outros não trata das relações centro-periferia com 

profundidade. E, por outro lado, as teorias que trataram das relações centro-periferia 

e da noção de dependência não construíram uma análise profunda a respeito das 

mudanças do capitalismo, em particular no regime de acumulação. Por isso é 

necessário olhar para os dois lados: ver como as relações de dependência dos 

países periféricos mudaram em função da mudança do regime de acumulação em 

escala mundial.  

Demos particular atenção a uma versão da teoria da dependência, a de 

Fernando Henrique Cardoso, que chegou à presidência do Brasil em 1994 e deu 

seqüência à liberalização comercial e financeira iniciada no governo Collor. 

Defendemos que sua postura foi coerente com a sua tese do desenvolvimento 

dependente-associado, apontando a convergência de suas idéias com a doutrina 

neoliberal, com a qual tinha afinidades eletivas, o que resultou num amplo conjunto 

de reformas em nosso país que caminharam na direção dos ventos do chamado 

Consenso de Washington.  

Defendemos que tais reformas, que segundo seus defensores trariam o 

desenvolvimento sustentado, na verdade conduziram o país a uma armadilha que 

impede o desenvolvimento econômico. Argumentamos ainda que a atonia do 
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crescimento nos últimos anos (associada à elevada instabilidade e vulnerabilidade 

externa de nossa economia), não se compreende mais por crises internas de 

superprodução ou de desproporção setorial, como os modelos “endogenistas” 

(Tavares, 1986) apontavam na década de 70 .  

As explicações baseadas em teses como a do capitalismo tardio (Melo, 1986), 

que destacam a autonomia da economia doméstica, perderam força explicativa. A 

estagnação atual da economia brasileira deve ser compreendida a partir da forma da 

inserção externa na década de 90, num regime de acumulação com dominância 

financeira, caracterizado por um predomínio da forma capital portador de juros e por 

uma nova relação entre os países centrais e periféricos.   

Estas mudanças no capitalismo mundial foram o “ângulo cego” da versão 

otimista do desenvolvimento dependente-associado de Cardoso (mas também dos 

demais teóricos da dependência e os ligados à noção de ondas longas do sistema 

mundial).  

Esta versão otimista da noção de dependência, sem dispor de instrumentos 

teóricos para perceber as profundas mudanças na forma de vinculação das 

economias dependentes ao centro no novo regime de acumulação, aliou-se ao 

ideário neoliberal nos anos 90 (graças às afinidades eletivas entre ambos), 

produzindo com isso um diagnóstico equivocado sobre o país e as possibilidades de 

desenvolvimento que adviriam de uma acelerada inserção externa, deixando o País 

extremamente vulnerável aos humores dos instáveis mercados financeiros 

internacionais.  

O atual regime de política econômica, em particular o sistema de metas de 

inflação, num ambiente em que o mercado de câmbio é cada vez mais liberalizado e 

sujeito à especulação e à instabilidade crônica do novo regime de acumulação, leva 

a respostas recessivas do Banco Central e a um padrão de crescimento baixo e de 

stop and go. É curioso notar que no discurso ortodoxo prevalece a idéia de que era o 

padrão anterior de desenvolvimento que levava a um crescimento deste estilo, e as 

reformas atuais é que trariam um crescimento “sustentado”. Esse tipo de argumento 

não resiste a qualquer simples comparação: além de a taxa média de crescimento 

das duas décadas neoliberais (anos 90 e a atual) ter sido muito mais baixa que a que 
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vai dos anos 30 aos 80, tal estilo parece ser a regra atual, na qual o país apenas 

raramente obtém uma taxa razoável de crescimento, durante uma situação de 

relativa calmaria no mercado financeiro internacional, e é obrigado (pelas regras de 

política econômica) a frear o crescimento diante de turbulências, que não têm sido 

raras, devido à instabilidade inerente ao regime de acumulação com dominância 

financeira. Agora sim vivemos um verdadeiro stop and go.   

Assim, na presidência da república, Fernando Henrique Cardoso, imbuído de 

otimismo quanto às possibilidades da expansão do capital para a periferia com a 

“globalização” (com a qual se poderia “aproveitar as oportunidades” e promover o 

desenvolvimento dependente-associado), uniu-se à ortodoxia econômica no plano 

das idéias e a setores conservadores da sociedade para sufocar as resistências e 

promover as reformas que os conservadores tanto almejavam: seu governo seguiu à 

risca as reformas pró-mercado apregoadas pelo Consenso de Washington, visando 

dar liberdade e garantir a remuneração adequada ao capital estrangeiro, em 

particular os investimentos de portfólio.     

Desta forma, há uma certa proximidade do pensamento de Cardoso com 

relação aos teóricos do PCB em meados do século passado, que está relacionada a 

uma certa aplicação do marxismo à situação de atraso dos países periféricos.  

Como é sabido, o PCB, numa visão etapista do marxismo vulgar 132, defendia a 

aliança entre a burguesia e o proletariado nacionais para realizar uma revolução 

burguesa no Brasil, superando o nosso arcaísmo feudal com a industrialização e 

abrindo caminho para o socialismo. No diagnóstico do PCB, esse arcaísmo feudal 

era sustentado pela aliança entre os latifundiários domésticos (ligados à produção 

primário-exportadora) e o imperialismo (as elites industriais e financeiras dos países 

centrais), pelo interesse comum de ambos pela não-industrialização da periferia, ou 

seja, pela continuidade da divisão internacional do trabalho na qual cabia à periferia 

a produção de produtos primários, e ao centro a de produtos industrializados, 

                                                 
132 A obra clássica de referência sobre a Tese Feudal no Brasil é Quatro Séculos de Latifúndio, do 

teórico do PCB Alberto Passos Guimarães. Caio Prado Jr, como se sabe, apesar de ser membro do 

PCB, era um forte crítico dessa tese, que ele busca desmontar na sua obra A Revolução Brasileira, 

defendendo as raízes capitalistas do Brasil desde seu surgimento como colônia.  
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teoricamente embasada na ortodoxia econômica, com a teoria das vantagens 

comparativas. 133  

Voz dissonante entre os marxistas, Cardoso percebeu na década de 60 que 

essa tese era equivocada, pois a nova fase do imperialismo era a expansão das 

grandes corporações dos países centrais (as multinacionais), que se encarregavam 

agora de industrializar a periferia, ou ao menos parte dela. Cabia então estabelecer 

as alianças entre a parcela progressista do empresariado nacional (que, segundo 

seus estudos em outra obra (Cardoso, 2004), seria a parcela do empresariado 

nacional com vínculos mais estreitos com o setor externo) e as elites dos países 

centrais, aprofundando a internacionalização de nossa economia para avançar na 

modernização do Brasil.  

Apesar de ser um crítico das teses do PCB, há certa semelhança com aquelas 

idéias, particularmente na superação do atraso, com a diferença de que Cardoso não 

tinha no horizonte o socialismo, como na visão etapista do PCB, mas apenas o 

desenvolvimento capitalista da periferia. Assim, se o PCB defendia o avanço do 

capitalismo como etapa intermediária no rumo ao socialismo, de industrialização e 

luta contra o imperialismo, Cardoso defendia que a aliança com o capital estrangeiro 

é que permitiria impulsionar nosso desenvolvimento capitalista.  

Ao contrário dos demais “dependentistas”, que não acreditavam na 

possibilidade do desenvolvimento econômico na periferia sem que se rompessem os 

laços de dependência,134 Cardoso defendia que não apenas o desenvolvimento 

capitalista industrial já estava sendo levado a cabo, e com apoio dos investimentos 

das multinacionais nos setores mais dinâmicos, como também que este processo 

levaria ao desenvolvimento econômico, no sentido da redução da marginalização 

social, pois a forma arcaica de extração de mais-valia, que é a busca da mais-valia 

absoluta, predominante na periferia, seria substituída pela mais-valia relativa, com o 

avanço tecnológico, o que possibilitaria então o aumento do bem-estar das massas.  

                                                 
133 Esta argumentação do PCB convergia, apesar das diferenças teóricas, com as soluções advindas 

do diagnóstico cepalino.  
134 À exceção de Theotonio dos Santos (ver Santos, 2000).  
136 A referência é ao artigo de Singer (1998).  
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Embora sua interpretação da “nova dependência” tivesse sido a mais lúcida na 

década de 60, a não-percepção da nova fase do capitalismo, quando ele assumiu a 

presidência já nos anos 90, levou a um diagnóstico equivocado cujo resultado foi o 

aprofundamento da dependência e a uma década pior que a de 80 do ponto de vista 

do desenvolvimento econômico.  

As reformas efetuadas em seus 8 anos de governo, de cunho neoliberal (que 

haviam sido iniciadas já no governo Collor), foram sem dúvida opções domésticas. 

Ainda que houvesse a pressão dos organismos internacionais e das classes rentistas 

domésticas e dos países centrais interessados na abertura financeira dos “mercados 

emergentes”, tais reformas não eram inevitáveis. Elas devem ser compreendidas, 

assim, como uma intrigante convergência entre uma certa versão dos estudos sobre 

a dependência (a de Cardoso) e o neoliberalismo enquanto doutrina em ascensão, 

que no caso do Brasil teve como um dos mais importantes porta-vozes o ex-

presidente do  Banco Central Gustavo Franco, cujas idéias expressas no seu artigo 

Inserção externa e desenvolvimento foram comparadas por Fernando Henrique 

Cardoso a uma “revolução copernicana na economia”.  

Mas além desse “marxismo industrializante” (conforme o chamou Roberto 

Schwarz) de Cardoso, a história guardava ainda outra surpresa no comando da 

nação brasileira. O sucessor deste na presidência, mesmo subindo ao poder na 

legenda do Partido dos Trabalhadores, historicamente crítico do neoliberalismo, dá 

continuidade e até mesmo radicaliza as reformas pró-mercado e a política 

econômica ortodoxa do governo de Cardoso, dando munição aos argumentos de que 

não há mais alternativa histórica e aprofundando nossa dependência que, se na 

visão de um crítico havia deixado de ser tolerada e teria passado a ser desejada136 

(durante o governo de Cardoso) agora teria, na visão de outros dois críticos, deixado 

de ser dependência para tornar-se servidão137.  

Isto mostra que um bloco de poder extremamente forte tomou conta do país, 

conjugando interesses de grupos domésticos e também externos. Mas não apenas 

isso, houve também no próprio plano das idéias a formação de um consenso no qual 

o pensamento crítico latino-americano passou a ser considerado como um conjunto 

                                                 
137 Conforme a argumentação de Paulani & Pato (2005).  
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de idéias atrasadas ou anacrônicas, sendo abandonado sem críticas pela própria 

esquerda.  

Entretanto, como vimos, o otimismo de Cardoso mostrou-se exagerado. O 

crescimento econômico do Brasil no período foi muito baixo, a dívida pública externa 

e principalmente a interna cresceram vigorosamente, e com elas a fragilidade 

financeira, aprofundando os laços de dependência, com sérias conseqüências, como 

o aprofundamento dos problemas sociais e a perda da autonomia da política 

econômica doméstica e a capacidade de investimento do Estado, que foi 

fundamental no padrão de financiamento montado desde a década de 30.    

Neste ponto, impõe-se a pergunta: o fracasso das tentativas de 

desenvolvimento foi devido a erros de política e fatores internos ao País, ou deve ser 

atribuído a uma dificuldade que é inerente à situação de dependência e às 

assimetrias entre os países no sistema mundial? Qual é o grau de autonomia que 

tínhamos? Para responder a estas perguntas, faremos uma retomada da análise da 

economia brasileira desenvolvida no capítulo anterior.  

Até a década de 40 do século XX, a industrialização brasileira se deu 

principalmente na indústria de bens de consumo leve. Como esse tipo de indústria 

não exige volumes de investimento muito elevados, ela pôde se desenvolver a partir 

da poupança doméstica, com os recursos que foram deslocados da economia 

cafeeira em declínio. Nas décadas de 50 e 60 (a partir do Plano de Metas), 

entretanto, a expansão das multinacionais foi fundamental para o desenvolvimento 

da indústria de bens de consumo duráveis (principalmente automóveis e 

eletrodomésticos), que exige maiores volumes de capital. Esse período é aquele no 

qual começa a ocorrer o processo que Cardoso & Faletto (1975) chamaram de 

“desenvolvimento dependente-associado”, quando as teses da esquerda sobre o 

“boicote” do imperialismo à industrialização se mostraram equivocadas.  

A continuidade da industrialização da periferia, nos setores de substituição 

dífícil, contou com a expansão das empresas multinacionais, num processo que 

pode ser compreendido com o que Harvey (1994) chamou de “deslocamento 

espacial”, como uma das formas de contornar a sobreacumulação do fordismo nos 
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países centrais, e que ao mesmo tempo serviu para contornar o problema da fraca 

acumulação e da restrição externa nos países periféricos.   

Desta perspectiva, pode-se dizer que a industrialização brasileira, ainda que 

tendo sido impulsionada por planos econômicos domésticos e por uma “vontade 

nacional”, ou seja, com certa autonomia, foi, entretanto, dependente das condições 

internacionais. Os “50 anos em 5” do governo Kubitschek não podem ser pensados 

sem a liderança das multinacionais na indústria de bens de consumo duráveis, tendo 

representado um primeiro momento da aliança com o capital estrangeiro.   

A partir da década de 70, quando a crise do fordismo nos países centrais já 

estava aberta, aliada à instabilidade das taxas de câmbio e juros pelo fim das regras 

de Bretton Woods, a exportação de capitais desses países não se dá mais 

predominantemente sob a forma de investimento externo direto. Ela se deu 

principalmente sob a forma de capital portador de juros, que foi o destino dado a uma 

imensa massa de capital em forma líquida, que teve origem no déficit comercial 

americano e na reciclagem dos petrodólares, e que estava ocioso devido à crise do 

fordismo, buscando alternativas mais rentáveis de valorização nos países periféricos. 

O endividamento do terceiro mundo, embora tenha sido, como no caso brasileiro, 

uma opção doméstica, só foi possibilitado pela elevada liquidez internacional do 

início da década de 70, que por sua vez estava ligada à escassez de oportunidades 

rentáveis para aplicação do capital no centro do sistema. Tais empréstimos foram 

utilizados, no caso do Brasil, para completar a matriz industrial com os setores de 

infra-estrutura, bens intermediários e bens de capital (II PND), que requeriam 

vultosos investimentos, muito acima da capacidade de acumulação doméstica138.  

Eles serviram então para manter a economia brasileira em marcha forçada (Castro, 

1985).  

Pode-se ver esse processo com a idéia de fim de um ciclo expansivo  

característica da teoria de ondas longas, mas não mais como um deslocamento 

espacial do sistema produtivo, como na visão de Harvey. Agora o capital exportado 

pelo centro já adquire a forma predominante de capital portador de juros (D – D’). A 

                                                 
138 Como se sabe, quem assumiu os riscos do endividamento externo, contratado a taxas de juros 

flutuantes, foi o setor público, particularmente as empresas estatais.   
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partir daqui, os países periféricos passaram, principalmente após a liberalização 

financeira na década de 90 (na década de 80, devido à crise da dívida, esses fluxos 

foram interrompidos), a serem vistos não mais predominantemente como uma 

“fronteira de expansão industrial”, mas dentro do contexto de um mercado de capitais 

global: as economias periféricas, agora “mercados emergentes”, participam de uma 

nova divisão internacional, não do trabalho ou da produção de bens diferenciados, 

mas do fornecimento de ativos financeiros, cabendo à periferia o fornecimento 

daquela parcela dos ativos com elevadas taxas de retorno, mas também de elevado 

risco, tornando-se uma alternativa de diversificação de portfólio para os investidores 

internacionais, ou “praças de valorização financeira” (Paulani, 2006a).  

Assim, tal como as empresas que tomam suas decisões, segundo os padrões 

da governança corporativa, buscando maximizar o valor de mercado de suas ações 

no curto prazo, os governos seguem a cartilha dos organismos multilaterais para que 

seus ativos (a moeda nacional e os ativos nela denominados, particularmente os 

títulos da dívida pública, mas também as ações das empresas nacionais) continuem 

sendo demandados no mercado de capitais global, ainda que à custa do crescimento 

econômico anêmico, da   elevação do desemprego, da atrofia na capacidade de 

investir e ofertar bens públicos por parte do Estado, bem como da piora na 

distribuição da renda. É o momento em que variáveis como risco país (medido pelas 

agências internacionais de rating), valor da moeda nacional (que deve ser mantido 

elevado, seja quanto ao dólar ou quanto aos preços das mercadorias no combate à 

inflação, para mostrar sua “força”) e o índice das bolsas de valores se tornaram a 

referência para se medir a saúde da economia, e não mais as taxas de desemprego 

e crescimento ou a distribuição da renda. Os governos agem agora tal como os 

administradores dos grupos industriais, buscando atender as normas de 

rentabilidade exigidas pelos rentistas, ao que Paulani (2006) chamou de “Business 

Administration de Estado”.  

Nossa opinião é que, contrariamente aos teóricos dos ciclos e também à visão 

de Prado (2005), há de fato algo de novo na expansão financeira que ocorreu a partir 

da crise do fordismo. Esse algo novo é, como argumentamos, a consolidação de um 

regime de acumulação sob dominância financeira, originado a partir da crise do 

fordismo e impulsionado pelo processo de liberalização e desregulamentação 
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financeira, que começa na década de 80 nos países centrais e chega à periferia (os 

“mercados emergentes”) na década de 90, trazendo uma série de inovações 

financeiras, o surgimento dos investidores institucionais e a concentração que levou 

à constituição de grandes conglomerados financeiros como atores principais do 

mercado de capitais global. Some-se a isso ainda o fato de que a revolução 

tecnológica permitiu um desenvolvimento sem precedentes da tecnologia da 

informação e das telecomunicações, permitindo integrar os mercados financeiros de 

todo o mundo em tempo real.  

Nossa tese central é que a versão otimista do desenvolvimento dependente-

associado de Cardoso não percebeu essa mudança histórica e, no seu mandato 

presidencial, aliado ao ideário neoliberal, empenhou-se em inserir o Brasil na 

“globalização” (pegar o “bonde da história”), como se a reinserção externa fosse 

trazer o avanço da estrutura produtiva, a modernização e o desenvolvimento do 

Brasil, tal como na sua versão do desenvolvimento dependente-associado.  

Ao contrário do previsto, entretanto, houve o aumento da instabilidade (que se 

manifestou nas crises cambiais) e baixo crescimento pelas elevadas taxas de juros e 

as políticas ortodoxas seguidas para agradar aos mercados financeiros, interessados 

unicamente em diversificar seus portfólios com ativos de elevada rentabilidade, tendo 

a segurança de poder exercer a preferência pela liquidez de forma imediata, 

comprando o dinheiro mundial (dólar) ao menor sinal de risco, graças à liberalização 

cambial dos anos 90 e que continua avançando.    

O resultado foi que, ao invés de termos um desenvolvimento, ainda que 

dependente-associado, a reinserção internacional da economia brasileira na década 

de 90 teve resultados que a tornaram ainda piores do que os da chamada “década 

perdida” do ponto de vista do crescimento econômico e das taxas de investimento. O 

que ocorreu foi o aumento da dependência e da fragilidade externa de nossa 

economia, além da perda da autonomia com o aprofundamento da crise fiscal do 

Estado (explosão da dívida pública externa e interna e dos serviços de juros) e o 

desmantelamento dos centros de decisão domésticos, sendo a política econômica 

usada agora unicamente para agradar às elites rentistas, residentes e não-
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residentes, o que levou alguns autores a classificarem o período atual não mais 

como dependência, mas como servidão financeira (Paulani e Pato, 2005).  

Desta forma, a dependência sob a dominância financeira tornou-se ainda mais 

cruel, visto que hoje sequer os capitais externos propiciam desenvolvimento 

econômico – trata-se de uma dependência sem desenvolvimento – e a abertura 

financeira associada ao caráter rentista do capitalismo contemporâneo, ao invés de 

facilitar, tem sido um entrave ao desenvolvimento econômico e à acumulação de 

capital (no sentido da formação bruta de capital fixo).    

Claro que a nova forma da dependência, entretanto, não se restringe à esfera 

financeira e aos fluxos de capitais. A dependência tecnológica se ampliou 

tremendamente após a recente revolução tecnológica da qual o Brasil ficou fora, e 

que tornou nosso parque industrial obsoleto assim que sua matriz (baseada no 

paradigma tecnológico anterior)  foi concluída. Para que fossem desenvolvidas 

internamente tais tecnologias, seriam exigidos vultosos investimentos em educação, 

pesquisa e tecnologia, investimentos impensáveis para a maioria dos países 

periféricos hoje, em particular para o Brasil, principalmente levando-se em conta o 

caráter da pesquisa nacional, realizado principalmente em instituições públicas cujos 

recursos são cada vez mais escassos (bem como para saúde, educação, seguridade 

social e investimentos públicos), em boa parte devido ao próprio serviço financeiro 

da dívida pública, ou seja, devido à própria dominância financeira que sufoca o 

Estado e tira o interesse do setor privado em aplicações produtivas. Os 

investimentos diretos, por sua vez, que seriam a base do “desenvolvimento 

dependente-associado”, ficam cada vez mais restritos ao círculo dos próprios países 

desenvolvidos, à exceção de um ou outro momento em que aparece algum país 

periférico que se torna a moda, tal como a China atualmente. E, além disso, eles não 

são suficientes para dinamizar a economia, em particular num ambiente de 

instabilidade permanente.   

Além disso, como aponta Prado (2005), desenvolveu-se uma nova divisão 

internacional do trabalho, pela qual a produção do conhecimento (a pós-grande 

indústria) se estabelece em alguns países desenvolvidos, que concentram os 

investimento em Pesquisa e Desenvolvimento e Ciência e Tecnologia (as atividades 
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“cerebrais”), ao passo que a produção industrial (as atividades “braçais”) é 

crescentemente delegada a países periféricos ou semi-periféricos, como a China.   

Apesar de reconhecermos a enorme importância da dependência tecnológica, 

esta tese se concentrou na dominância financeira porque sem que se rompa com 

seus mecanismos perversos, será impossível viabilizar qualquer estratégia de 

desenvolvimento que possa  reverter nossa dependência tecnológica. Assim, romper 

com a dominância financeira é uma condição necessária, ainda que não suficiente, 

para retomar o desenvolvimento.  

Não se quer dizer, com isso, que estamos defendendo o fechamento do país à 

economia mundial. Não se deve confundir autonomia com autarquia. A questão é 

como se dá esta inserção externa. E, com certeza, a maneira atropelada com que 

foram feitas a abertura comercial e financeira no Brasil, como mostram vários 

autores (Carneiro, 2002; Gonçalves, 1999) não foi, definitivamente, a melhor forma.  

O que resultou da nossa reinserção externa foi que a nova dependência 

significou uma enorme bola de ferro para as possibilidades de desenvolvimento, bem 

como também a interrupção do processo de construção da Nação, como podemos 

ver pelo desalento139 na constatação de um dos clássicos de nossa formação 

econômica nacional:  

 

“Nunca se imaginou que esse aqui fosse um país qualquer. Todos 

reconheciam também que era um país que viveu muito tempo de facilidades e 

que se habituou a não levar a sério as estruturas internas e a má distribuição de 

renda. Agora, o Brasil chegou ao extremo (...) O triste é imaginar que um país 

em construção fosse entregue ao mercado.”140 

 

Torna-se compreensível o desalento de Furtado: nutrindo a vida toda a 

esperança na construção da Nação, ele viveu até o triste desfecho. É triste constatar 

                                                 
139 Ver a esse respeito o artigo de Paulani (2001b).  
140 Entrevista de Celso Furtado ao Jornal “Valor Econômico”, de 9 de junho de 2000. Citado em 

Paulani (2001b), p. 139.  
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que o pensamento crítico latino-americano, que nasceu junto com a formação das 

nações do continente, tenha sido ele próprio o seu coveiro. E mais desalentador 

ainda constatar que quem joga a última pá de terra seja um partido que se constituiu 

a partir dos movimentos populares e de nosso pensamento crítico.  

A mudança ainda é possível, e ela deve passar pela revisão da forma como foi 

feita a inserção externa da economia brasileira. Entretanto, voltar atrás e tomar outro 

rumo será, agora, muito mais custoso e exigirá muito mais força política do que se o 

caminho atual tivesse sido evitado desde o início, pois exigirá o confronto com 

interesses fortemente constituídos, dentro e fora do País, e que vão certamente se 

opor às mudanças na política econômica e no caráter de nossa abertura, 

especialmente a financeira.  Entretanto, salvo se houvesse uma reordenação global 

do processo em curso (o que parece improvável, dadas as vantagens que dele 

obtém a nação hegemônica), não há, a nosso ver, outra escolha.  
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