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RESUMO 

 

Nos marcos da teoria geral marxista-pachukaniana, a presente tese se debruça sobre a gênese 

das formas financeira e jurídica, examinando a financeirização capitalista e suas implicações 

sobre o valor da força de trabalho em suas duas partes constitutivas, os salários e os direitos 

sociais. Retomam-se inicialmente as formulações marxianas a respeito do capital portador 

de juros, para então, pretensamente, sugerir uma contribuição às lacunas relativas ao capital 

fictício na obra O Capital. Utilizando do método materialista histórico-dialético, propõe-se 

uma diferenciação entre (i) a taxa de juros oriunda da repartição da mais-valia entre 

capitalistas prestamistas e funcionantes, (ii) a taxa de retorno da arbitragem financeira 

auferida na valorização pela forma fictícia e (iii) a taxa de repartição de tributos proveniente 

dos títulos da dívida pública. Sustenta-se assim que na medida em que a financeirização 

fictícia avança, o consumo de trabalho vivo, a extração e realização de mais-valia e a 

dimensão do capital variável na composição orgânica do capital, têm sua importância em 

algo reduzida, possibilitando uma compressão expressiva no valor da força de trabalho. 

Trazendo à concretude as abstrações marxianas relativas ao valor da força de trabalho, 

propõe-se que os direitos sociais emergem como sua parte invariavelmente integrante 

quando decomposta a jornada de trabalho em tempo de trabalho necessário e excedente. Para 

defender esta tese principal, amparado nas obras de Evgeni Pachukanis e Bernard Edelman, 

reconstitui-se a gênese da forma jurídica no princípio da equivalência – próprio à circulação 

simples de mercadorias e sujeitos, “livres” e “iguais” – rumo à sua expressão plenamente 

desenvolvida na compra e venda da mercadoria força de trabalho. Demonstra-se, enfim, 

como a plena efetivação dos direitos sociais – por mais benéfica e desejável que seja à classe 

trabalhadora – funciona perfeitamente circunscrita à lei geral da acumulação capitalista, bem 

como nos limites da forma jurídica e na mistificação de sua ideologia. 

 

Palavras-chave: Capital fictício. Direitos sociais. Forma financeira. Forma jurídica. Valor 

da força de trabalho. 

  



  



 
 

ABSTRACT 

 

Within the framework of the Marxist-Pachukanian general theory, the present thesis focuses 

on the genesis of the financial and legal forms, examining capitalist financialization and its 

implications on the value of labor-power in its two constitutive parts, wages and social rights. 

Marxian formulations about interest-bearing capital are initially redeemed, to then, 

professedly, suggest a contribution to the gaps related to fictitious capital in the work 

Capital. Using the historical-dialectical materialist method, a differentiation is proposed 

between (i) the interest rate arising from the apportionment of surplus-value between lending 

and functioning capitalists, (ii) the rate of return on financial arbitrage obtained in the 

valorization by the fictitious form and (iii) the tax distribution rate from public debt 

securities. It is thus maintained that as the fictitious financialization advances, the 

consumption of living labor, the extraction and realization of surplus-value and the 

dimension of variable capital in the organic composition of capital, have their importance 

somewhat reduced, allowing a relevant compression in the value of labor-power. Bringing 

to concrete the Marxian abstractions related to the value of labor-power, it is proposed that 

social rights emerge as their invariably integral part when the working day is broken down 

into necessary labor-time and surplus labor-time. To defend this main thesis, supported by 

the works of Evgeni Pachukanis and Bernard Edelman, the genesis of the legal form is 

reconstructed in the principle of equivalence – proper to the simple circulation of 

commodities and subjects, “free” and “equal” – towards its expression fully developed in 

the purchase and sale of labor-power commodity. Finally, it demonstrates how the full 

realization of social rights – however beneficial and desirable it may be for the working class 

– works perfectly circumscribed to the general law of capitalist accumulation, as well as 

within the limits of the legal form and in the mystification of its ideology. 

 

Keywords: Fictitious capital. Social rights. Financial form. Legal form. Value of labor-

power.  



  



 
 

RÉSUMÉ 

 

Dans le cadre de la théorie générale marxiste-pachukaniane, la présente thèse se concentre 

sur la genèse des formes financières et juridiques, examinant la financiarisation capitaliste 

et ses implications sur la valeur de la force de travail dans ses deux parties constitutives, les 

salaires et les droits sociaux. Les formulations marxienes sur le capital porteur d’interêt sont 

d'abord sauvées, car alors, prétendument, suggérer une contribution aux lacunes qui se 

réfèrent au capital fictif dans l'ouvrage Le Capital. En utilisant la méthode historique 

matérialiste dialectique, une différenciation est proposée entre (i) le taux d'intérêt résultant 

de la répartition de la plus-value entre capitalistes prêteurs et actifs, (ii) le taux de rendement 

de l'arbitrage financier obtenu dans la valorization par la forme fictif et (iii) le taux de partage 

des impôts sur les titres de la dette publique. Au fur et à mesure que la financiarisation fictive 

progresse, la consommation de travail vivant, l'extraction et la réalisation de la plus-value et 

la dimension du capital variable dans la composition organique du capital, voient leur 

importance quelque peu réduite, permettant une compression significative de la valeur de la 

force de travail. Après avoir porté au concret les abstractions marxienne liées à de la valeur 

de la force de travail, il est proposé que les droits sociaux apparaissent comme leur partie 

invariablement intégrante lorsque la journée de travail est décomposée en temps de travail 

nécessaire et en surplus. Pour défendre cette thèse principale, soutenue par les travaux 

d'Evgeni Pachukanis et Bernard Edelman, la genèse de la forme juridique est reconstruite 

dans le principe d'équivalence – propre à la simple circulation des marchandises et des sujets, 

« libres » et « égales » – vers son expression s'est pleinement développée dans l'achat et la 

vente de la marchandise force de travail. Enfin, il montre comment la pleine réalisation des 

droits sociaux – aussi bénéfique et désirable soit-elle pour la classe des travailleurs – 

fonctionne parfaitement circonscrite à la loi générale de l'accumulation capitaliste, ainsi que 

dans les limites de la forme juridique et dans la mystification de son idéologie. 

 

Mots-clés: Capital fictif. Droits sociaux. Forme financière. Forme juridique. Valeur de la 

force de travail. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo se propõe a examinar a reprodução capitalista sob os prismas das formas 

financeira e jurídica, sob as quais o capital fictício e os direitos sociais emergem como 

conteúdos das formas particulares de aparição do valor que encadeiam o conjunto da tese. A 

forma mercadoria, a forma dinheiro, a forma capital, a forma Estado, a forma financeira, a 

forma jurídica etc., não consistem em uma delimitação do objeto de estudo, mas se referem ao 

prisma da totalidade pelo qual se analisa um determinado fenômeno. Investigar um objeto de 

estudo qualquer por algum prisma da totalidade não corresponde à sumarização do máximo de 

determinações que nele incidem para daí alcançar a síntese da “verdade” em uma análise 

complexa e idealmente sopesada. Sob o prisma da forma social concebe-se um objeto de estudo 

no contexto da totalidade e do materialismo histórico-dialético, bem como se anunciam os 

desafios de articular na exposição de um determinado fenômeno a reprodução das forças 

produtivas e das relações de produção sem negligenciar aspectos do concreto ou do pensado 

essenciais à apreensão do real. 

Alinhando-me à compreensão de Isaak Rubin em seu estudo da teoria marxista do valor, 

entendo forma social como a totalidade expressa pela reprodução dialética das forças produtivas 

e das relações de produção: “A Economia Política não analisa o aspecto técnico-material do 

processo de produção capitalista, mas sua forma social, isto é, a totalidade das relações de 

produção que constituem a ‘estrutura econômica’ do capitalismo”1. A primeira noção de 

“forma” decorre, portanto, da própria concepção de totalidade, que abrange o conjunto da 

existência material e ideal, todo o concreto e o pensado em sua contradição dialética, 

materialista e histórica2. O segundo sentido de “forma” decorre do “movimento das coisas 

dentro do processo material”, o que chamarei ao longo do texto de formas particulares de 

aparição do valor:  

 

[...] como diz Marx, o processo de circulação compreende Stoff und 

Formwechsel (conteúdo e forma da troca), compreende a troca das coisas e a 

transformação de sua forma, isto é, o movimento das coisas dentro do processo 

de produção material e a transformação de sua forma sócio-econômica (por 

exemplo, a transformação de mercadorias em dinheiro, do dinheiro em capital, 

 
1 RUBIN, Isaak Illich. Teoria Marxista do Valor. Tradução de José Bonifácio de S. Amaral Filho. São Paulo: 

Editora Polis, 1987, p. 15. 
2 A proposição de “totalidade” na obra de Isaak Rubin antecede o uso em sentido filosófico lukasciano, o qual não 

pretendo aqui importar. 
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do capital-dinheiro em capital produtivo, etc.), que corresponde às diferentes 

relações de produção entre as pessoas. 3 

 

A partir destas considerações metodológicas preliminares proponho-me centralmente a 

examinar as implicações das metamorfoses financeiras do valor no capitalismo contemporâneo 

sobre as partes constitutivas do valor da força de trabalho, a saber, salários e direitos sociais. 

Não se trata, porém, de uma mera ilustração conjuntural sobre como, por exemplo, o rentismo 

financeiro impõe a precarização das condições de trabalho e a reformulação normativa dos 

direitos sociais. No processo de investigação, a pesquisa gradualmente se deslocou de um bem 

delimitado caso brasileiro rumo ao caso geral da reprodução e acumulação capitalista4. 

Apresento assim uma tese que se propõe a algo mais ambicioso, debruçando-me sobre a gênese 

das formas financeira e jurídica, bem como de suas expressões aparentes do valor – suas formas 

particulares e restritas. 

A forma mercadoria, enquanto expressão aparente mais simples do valor, oculta em suas 

metamorfoses a essência de trabalho humano que lhe substancia. Marx dedica o primeiro tópico 

do Capítulo I do Livro Primeiro d’O Capital (Os dois fatores da mercadoria: valor de uso e 

valor – substância do valor, grandeza do valor) à depuração dos atributos sensíveis das 

mercadorias – seus valores de uso – para então apresentar o denominador comum a todas elas, 

aquilo que lhes permite serem trocadas como valores equivalentes, o substrato do valor: 

“Alfaiataria e tecelagem, apesar de serem atividades produtivas qualitativamente diferentes, são 

ambas dispêndio produtivo de cérebro, músculos, nervos, mãos etc. humanos, e nesse sentido 

são ambas trabalho humano”5. Diferente do trabalho útil e concreto, o trabalho humano abstrato 

– ou esta “gelatina de trabalho humano indiferenciado”6 – independe do grau de produtividade 

 
3 RUBIN, Isaak Illich. Teoria Marxista do Valor. Tradução de José Bonifácio de S. Amaral Filho. São Paulo: 

Editora Polis, 1987, p. 31. 
4 O “segundo conselho” que Althusser faz aos leitores d’O Capital serve aqui também com precisão: “não buscar 

[...] um livro de história ‘concreta’ ou um livro de economia política ‘empírica’, no sentido em que os historiadores 

e os economistas entendem esses termos, mas um livro de teoria que analisa o MODO DE PRODUÇÃO [e 

circulação, no caso desta tese] CAPITALISTA. A história (concreta) e a economia (empírica) têm outros objetos”. 

ALTHUSSER, Louis. Advertência aos leitores do Livro I d’O capital. In: O capital: crítica da economia política. 

2ª Ed., São Paulo: Boitempo, Livro I, 2017, p. 43. 
5 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 173. 
6 “Deixando de lado então o valor de uso dos corpos das mercadorias, resta a elas apenas uma propriedade, que é 

a de serem produtos do trabalho. Entretanto, o produto do trabalho também já se transformou em nossas mãos. Se 

abstraímos o seu valor de uso, abstraímos também os componentes e formas corpóreas que fazem dele valor de 

uso. Deixa já de ser mesa ou casa ou fio ou qualquer outra coisa útil. Todas as suas qualidades sensoriais se 

apagaram. Também já não é o produto do trabalho do marceneiro ou do pedreiro ou do fiandeiro ou de qualquer 

outro trabalho produtivo determinado. Ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho, desaparece o caráter 

útil dos trabalhos neles representados, e desaparecem também, portanto, as diferentes formas concretas desses 

trabalhos, que deixam de diferenciar-se um do outro para reduzir-se em sua totalidade a igual trabalho humano, a 



23 
 

 
 

das forças produtivas, podendo, portanto, ser mensurado pelo tempo de trabalho socialmente 

necessário (em horas, dias, semanas etc.) que se requer à produção de uma determinada 

mercadoria em condições normais7 – inclusive à produção da mercadoria força de trabalho. 

Seguindo a trilha proposta por Marx: “Conhecemos agora a substância do valor. É o trabalho. 

Conhecemos sua medida de grandeza. É o tempo de trabalho. Sua forma, que justamente cunha 

o valor ao valor de troca, resta ainda para analisar”8. 

Satisfeitas estas formulações preambulares posso fazer uma breve incursão teórica aos 

objetos desta tese, pois somente no estudo das possíveis metamorfoses do valor9 na forma 

financeira que se esclarecem as circunscrições do “capital financeiro”, cuja simplificação do 

termo10 pressupõe o capital monetário (ou capital-dinheiro) enquanto conteúdo da forma 

particular, ou seja, o substantivo “capital” para o adjetivo “financeiro”. O maior dos obstáculos 

que se impõe na discussão sobre o “capital financeiro” reside na indistinção entre as diferentes 

formas particulares de valorização financeira que podem ser assumidas por um determinado 

“valor monetário”, a saber: a forma portadora de juros, a forma fictícia e a forma de dívida 

pública. Toda e qualquer quantia em dinheiro pode assumir uma destas três formas financeiras 

particulares no intuito da valorização, seja esta quantia em dinheiro proveniente de 

superacumulação de lucro produtivo capitalista (mais-trabalho) ou eventualmente de poupança 

trabalhista (trabalho necessário). A diversidade de fontes possíveis justifica que estas quantias 

em dinheiro sejam denominadas de “valor monetário”11. 

 
trabalho humano abstrato”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora 

Nova Cultural, Os Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, pp. 167-168. 
7 “[...] com o grau social médio de habilidade e de intensidade de trabalho”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da 

Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 

1, 1996, p. 169. 
8 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 170. 
9 Explica Engels: “[...] em Marx, o conceito de valor, materialmente definido, nada mais é que a expressão 

econômica do fato de a força produtiva social do trabalho ser a base da vida econômica; a lei do valor domina, em 

última instância, os processos econômicos num sistema econômico capitalista e para esse sistema econômico tem, 

de modo geral, este conteúdo: o valor das mercadorias é a forma histórica específica em que se impõe, de maneira 

determinante, a força produtiva do trabalho, a qual, em última instância, domina todos os processos econômicos”. 

ENGELS, Friedrich. Suplemento ao Livro Terceiro de “O Capital”. In: MARX, Karl. O Capital: Crítica da 

Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 

2, 1986, p. 324. 
10 Não me refiro aqui à formulação de Hilferding a respeito do “capital financeiro”, que será inclusive devidamente 

estudada ao longo da tese. HILFERDING, Rudolf. O capital financeiro. São Paulo: Nova Cultural, 1985. 
11 Marx utiliza ocasionalmente o termo “valor monetário” para se referir ao oscilante preço de mercado dos títulos 

portadores de juros: “Todos esses papéis representam de fato apenas direitos acumulados, títulos jurídicos sobre 

produção futura, cujo valor monetário ou valor-capital ou não representa capital algum, como no caso da dívida 

pública, ou é regulado independentemente do valor do capital real que representam”. MARX, Karl. O Capital: 

Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume V, Livro 

Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 13. 
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Naturalmente, a primeira fonte capitalista é vastamente predominante e, por esta razão, 

este valor monetário é em regra resumido a “capital monetário” (ou “capital-dinheiro latente”, 

o valor monetário auferido após a realização de mais-valia e passível de reinversão na 

produção), a forma do capital que antecede a possível assunção de uma das formas financeiras 

e em pleno acordo com o uso marxiano. Porém, a rigor, os fundos de pensão ou qualquer quantia 

em dinheiro proveniente de poupança trabalhista, que eventualmente assumam alguma das 

formas financeiras no propósito de valorização, não poderiam ser chamados de capital 

monetário, pois não são fruto de mais-trabalho excedente acumulado e sim de fração do trabalho 

necessário acumulado, sendo, portanto, o termo valor monetário algo mais preciso nesta 

necessária abrangência. 

Abstraindo montantes, tanto um capitalista quanto um trabalhador podem, com seus 

respectivos valores monetários oriundos de lucro ou salário, negociar ações de determinada 

sociedade anônima na expectativa de uma valorização12, seja ela decorrente do pagamento de 

dividendos ou de súbita apreciação especulativa. Mas a valorização que se pretende 

originalmente somente se concretiza quando seu dinheiro retorna à forma monetária e realiza o 

que até então era mero crescimento contábil na forma financeira. A valorização que se pretende 

não é do próprio “capital financeiro”, mas do valor monetário que momentaneamente assume 

uma das possíveis formas financeiras. Considerando que a esmagadora maioria dos valores 

monetários passíveis de assunção à forma financeira são em verdade capitais monetários 

(capital-dinheiro latente), ou seja, têm por proprietários empresários capitalistas e não 

trabalhadores (por mais que parte importante da literatura marxista atribua certo protagonismo 

financeiro aos fundos de pensão13), tratarei nos capítulos seguintes das metamorfoses 

monetário-financeiras como em regra uma transação entre capitalistas, inclusive porque destas 

relações desdobram-se os motivos da redefinição do valor da força de trabalho ou, nas palavras 

do próprio Marx, o “caminho ao inferno”: 

 

O capitalista, familiarizado com a economia vulgar, dirá talvez que adiantou 

seu dinheiro com a intenção de, com isso, fazer mais dinheiro. Mas o caminho 

 
12 Conforme demonstrarei, a expectativa é de valorização do valor monetário destinado a esta transação e não 

necessariamente do preço de mercado desta ação, pois a última não implica na primeira. 
13 Cf. MARQUES, Rosa Maria. & NAKATANI, Paulo. A finança capitalista: a contribuição de François Chesnais 

para a compreensão do capitalismo contemporâneo. IERI-UFU: Revista Economia Ensaios, v. 24, n.1, 2009. 

CHESNAIS, François. La preeminence de la finance au sein du ‘capital em general’, le capital fictif et le 

mouvement contemporain de mondialisation du capital. In: Séminaire d´Études Marxistes. La finance capitaliste. 

Paris: Presse Universitaire de France, 2006. 
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ao inferno está calçado de boas intenções e ele poderia, do mesmo modo, ter 

a intenção de fazer dinheiro sem produzir nada. 14 

 

A compreensão que segue é essencial para toda a exposição: capitais monetários, fundos 

de pensão, poupanças individuais, câmbio etc. (todos e quaisquer valores monetários) são 

possíveis conteúdos de formas financeiras particulares. Portanto, não há que se falar em plurais 

“formas do capital portador de juros” ou “formas do capital fictício” ao se referir a diferentes e 

imbricados instrumentos jurídicos obrigacionais. Como posto, o capital é o substantivo que 

habitualmente preenche a forma portadora de juros, a forma fictícia ou a forma dívida pública, 

mas não exclusivamente. Por isto, tratando-se do caso predominante, considero compreensível 

chamar de modo genérico todo conteúdo passível de valorização fictícia, por exemplo, de 

“capital fictício”, ainda que na exatidão materialista-dialética seja um resumo pouco preciso. 

Estes podem parecer pontos de partida banais e até mesmo óbvios à primeira vista, mas 

que por vezes se põem como obstáculos insuperáveis à compreensão da contemporânea lógica 

de acumulação capitalista, bem como de suas implicações sobre a exploração da força de 

trabalho, e, onde pretendo chegar nesta tese, na compressão do valor da força de trabalho via 

reformulação dos direitos sociais. Portanto, dedicarei a parte inicial do estudo ao detalhamento 

exaustivo da dinâmica de valorização financeira dos valores monetários que assumem por 

períodos maiores ou menores a forma portadora de juros, a forma fictícia ou a forma dívida 

pública, precisando assim em sua totalidade a forma financeira necessária ao avanço do estudo 

sobre as partes constituintes do valor da força de trabalho (salários e direitos sociais). 

Posso agora municiar o leitor à segunda parte deste estudo. Sempre que a crítica 

marxista pela forma jurídica se debruçar sobre o direito do trabalho e da seguridade social – ou 

sobre quaisquer direitos sociais em particular15 –, haverá a necessidade de se assumir uma 

interpretação mais ou menos precisa a respeito do valor da força de trabalho. Penso que aqui se 

encontra uma contribuição adicional desta tese, pois, trazendo à concretude as abstrações 

marxianas ao longo dos três livros d’O Capital, pude situar os direitos sociais em sua 

composição interna ao valor da força de trabalho. Neste sentido estrito dos conteúdos jurídicos 

que incidem sobre a mercadoria força de trabalho e “portam” parte de seu valor, o estudo da 

forma jurídica se desloca sensivelmente da esfera da circulação e do sujeito de direito rumo ao 

 
14 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 309. 
15 Refiro-me aqui especificamente aos direitos sociais que incidem sobre a mercadoria força de trabalho – 

“portando” ou “rubricando” valor – e não aos que incidem sobre os sujeitos proprietários desta mercadoria, os 

trabalhadores, regulando seus graus de liberdade e igualdade na esfera da circulação. 
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consumo da mercadoria força de trabalho na esfera da produção, assim pretensamente 

preenchendo uma lacuna teórica entre as obras de Evgeni Pachukanis16 e Bernard Edelman17.  

Apenas nas metamorfoses do valor relativo ao tempo de trabalho necessário – quando 

decomposta a jornada de trabalho – que os direitos sociais emergem como parte 

invariavelmente integrante do valor da força de trabalho. Sem uma compreensão substancial do 

valor da força de trabalho, a crítica marxista dos direitos sociais permanece de certo modo 

restrita à circulação e à reprodução das relações de produção – identificando no sujeito de 

direito, e não exatamente na totalidade da propriedade privada tipicamente capitalista, seu único 

denominador comum –, o que não se trata exatamente de uma limitação em vista das enormes 

tarefas que se apresentam também neste campo. 

A compreensão que proponho para os direitos sociais está contida no valor da força de 

trabalho e na “lei geral da acumulação capitalista”18 desvendada por Marx. Ou seja, não há 

nenhuma negação ou inovação em relação às elaborações marxianas, existe apenas o 

adensamento de um ponto específico – do qual Marx pôde perfeitamente se eximir em seu 

propósito outro de alcançar a reprodução global do capital – possível apenas na análise das 

categorias gradualmente despidas de suas abstrações iniciais, conforme estudo do conjunto da 

obra d’O Capital. Isto me parece de fundamental importância, pois, além de existir neste 

trabalho um esforço consciente e contrário a novas nomenclaturas positivistas, parto da 

compreensão de que Marx desvendou o ciclo global de reprodução do capital e, portanto, as 

metamorfoses do valor nas formas financeira e jurídica estão absolutamente circunscritas a esta 

totalidade. 

Esta delimitação me permite desenvolver minúcias específicas da reprodução capitalista 

das quais Marx se absteve no objetivo primeiro de alcançar o já referido ciclo global de 

reprodução do capital. Por exemplo, Marx não precisa detalhar o valor rubricado por 

determinados conteúdos jurídicos dos direitos sociais para caracterizar sua compreensão a 

respeito do capital variável e, por conseguinte, da composição orgânica do capital. Para isto lhe 

basta apreender os movimentos salariais como síntese do preço pago pelo tempo de trabalho 

necessário e, portanto, do valor da força de trabalho. Algo bastante semelhante se passa da 

 
16 PACHUKANIS, Evgeni. A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929). Coordenação 

Marcus Orione, Tradução Lucas Simone. São Paulo: Sundermann, 2017. 
17 EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. Tradução de Marcus Orione, Flávio Roberto Batista, 

Jorge Luiz Souto Maior, Pablo Biondi. São Paulo: Boitempo, 2016. 
18 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 253. 
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perspectiva financeira, pois quando bem caracterizado o capital portador de juros, Marx tem o 

suficiente para compreender a repartição da mais-valia no interior da burguesia e, neste 

contexto, o capital fictício somente reforça ou atenua as identificadas tendências de 

imbricamento dos capitais e de queda da taxa de lucro, operando ainda como ficção na mente 

dos indivíduos que reproduzem tais relações de produção – minúcias estas passíveis de crítica 

e aprofundamento. 

Declaradas as circunscrições teóricas desta tese proponho as seguintes hipóteses de 

pesquisa, que sinteticamente sumarizadas talvez pouco signifiquem aos leitores não 

familiarizados com a terminologia marxiana, mas que a título de introdução doutoral requerem 

ser assim expostas: (i) os qualificativos “portador de juros”, “fictício” e “dívida pública” são 

formas financeiras particulares que possuem diferentes lógicas de valorização; (ii) a disputa e 

a reorganização do valor na forma fictícia guarda certa autonomia em relação à extração e 

realização de mais-valia, ou seja, ao consumo de trabalho vivo; e (iii) o valor da força de 

trabalho se compõe invariavelmente pelos salários e pelos direitos sociais, de tal modo que os 

salários podem ser abstratamente reduzidos ao valor da força de trabalho, mas não o inverso. 

Conforme antecipei, a tese que conecta este percurso teórico – por assim vulgarmente dizer da 

economia ao direito – está centrada na pressão que a crescente financeirização fictícia exerce 

sobre o valor da força de trabalho em suas duas partes constitutivas, os salários e os direitos 

sociais. 

Entretanto, correndo o risco de frustrar logo de início alguns dos leitores, esta tese de 

encadeamento não será desenvolvida em detalhes neste trabalho, pois isto requereria uma densa 

exemplificação conjuntural, esforço que terá de ser apresentado em outra oportunidade. Isto 

porque alguns passos anteriores ainda precisam ser dados para os meus objetos de estudo no 

contexto de uma teoria geral marxista. Afasto-me assim dos estudos conteudistas e me debruço 

sobre a análise das formas, tornando – de certo ponto de vista – conscientemente algo abrupto 

o corte teórico entre a primeira e a segunda parte da pesquisa. Peço paciência ao leitor, pois sei 

que ora a tese parecerá pertencer ao estudo econômico das finanças e ora ao estudo jurídico dos 

direitos sociais, mas este trabalho é orientado pela totalidade do materialismo histórico-

dialético, independente da atual fragmentação positivista das ciências humanas. 

Apesar de claramente me posicionar diante daquilo que foi mapeado como o “estado da 

arte” da literatura existente sobre o tema, importa saber que me interessa menos apresentar um 

subjetivo julgamento acerca da maior “complexidade” ou “modernidade” do raciocínio no 

campo científico sobre tais matérias. Minha preocupação reside na compreensão dos processos 
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reais, cuja totalidade de produção e reprodução da vida pressupõe os referidos concreto e 

pensado – o “ser” e o “dever ser”, o “Objeto” e o “Sujeito”, a “coisa em si” e a “coisa para si”. 

Almejo assim a crítica imanente do real que subverte as compreensões idealistas (kantianas, 

hegelianas, weberianas, cristãs e mitológicas em geral), que “criticam” unicamente as criações 

do próprio pensamento. Orientado pelo materialismo dialético me afasto da crítica à ideal maçã 

paradisíaca e de todas as punições estabelecidas pelo desafio das próprias invenções humanas, 

como precisamente expõe o ainda jovem Marx: 

 

[...] a crítica da religião está, no essencial, terminada; e a crítica da religião é 

o pressuposto de toda a crítica. [...] O homem, que na realidade fantástica do 

céu, onde procurava um super-homem, encontrou apenas o reflexo de si 

mesmo, já não será tentado a encontrar apenas a aparência de si, o inumano, 

lá onde procura e tem de procurar sua autêntica realidade. 19 
 

Ademais, admito mea-culpa pelo oscilante tom didático que me propus a imprimir na 

segunda etapa do estudo, pois enquanto os primeiros capítulos foram escritos e reescritos como 

modo acabado de exposição da pesquisa, os capítulos finais ainda carecem em alguma medida 

deste aperfeiçoamento que não é mero verniz, podendo então serem lidos como o curso da 

minha própria investigação. Ainda assim trata-se de um fluxo contínuo, cujos pontos ulteriores 

não podem ser compreendidos em sua plenitude sem as elaborações que os antecedem. Assumo 

destarte que a exposição do movimento dialético implica representações categoriais que 

gradualmente se enriquecem em determinações20, não sendo exibida qualquer “fotografia” dos 

objetos de estudo em determinado instante do tempo. Isto se faz especialmente evidente na 

seção final (A eventual realização reduzida à forma jurídica) que considerada isoladamente 

apenas arranha a superfície da crítica radical aos direitos sociais. 

Apresentadas estas densas e concisas considerações preliminares, que serão 

cuidadosamente desenvolvidas ao longo da tese, faço enfim algumas breves mediações estético-

redacionais. O diálogo direto com Marx consiste na espinha dorsal deste texto e minha 

exposição seria excessivamente truncada se tivesse de anunciá-lo a todo momento, portanto, 

 
19 MARX, Karl. Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Tradução de Rubens Enderle e Leonardo de Deus. 2ª 

Ed. revista. São Paulo: Boitempo, 2010, p. 145. 
20 Conforme explica Jacob Gorender: “A estrutura de O Capital, segundo Lange, foi montada de acordo com um 

plano que parte do nível mais alto de abstração, no qual se focalizam fatores isolados ou no menor número possível, 

daí procedendo por concretização progressiva, à medida que se acrescentam novos fatores, no sentido da 

aproximação cada vez maior e multilateral à realidade fatual. A esta interpretação, no geral correta, acrescentamos 

que o trânsito do abstrato ao concreto se faz em todo o percurso, a começar pelo Livro Primeiro. Já nele, 

encontramos o jogo dialético da passagem do abstrato ao concreto real e vice-versa”. GORENDER, Jacob. 

Apresentação. In: O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 27. 
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utilizarei eventualmente citações indiretas ao pensamento marxiano – sempre devidamente 

referenciadas – visando uma maior fluidez da leitura. A escrita em primeira pessoa do singular 

firma posição no sentido de que nenhuma elaboração teórico-científica é neutra ou imparcial, o 

que se faz particularmente relevante em uma tese apresentada à Faculdade de Direito, cuja 

“ideologia positivista da neutralidade do cientista” se faz imperativa, como precisamente 

justifica Flávio Batista em sua obra: “Tais recursos linguísticos [primeira pessoa do plural, da 

voz passiva e do sujeito indeterminado] encontram-se no contexto de um esforço de 

‘dessubjetivação’ das manifestações acadêmicas”21. Por fim, as referências literárias e musicais 

que pontualmente estetizam a tese são meramente alegóricas – ainda que componham minha 

formação teórica e política – sendo justificadas no Anexo (Notas sobre a disputa das 

consciências), texto o qual optei por separar das conclusões formais para apresentar reflexões 

propositivas à tarefa histórica de “supressão da propriedade privada”22. 

  

 
21 BATISTA, Flávio Roberto. Crítica da tecnologia dos direitos sociais. São Paulo: Outras Expressões; Dobra 

Editorial, 2013, p. 35. 
22 MARX, Karl. & ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 2007, 52. 
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PRIMEIRA PARTE – A FORMA FINANCEIRA 

 

1. CAPITAL PORTADOR DE JUROS E TAXA DE JUROS 

 

Do mesmo modo que o dinheiro como meio de pagamento antecede historicamente a 

existência do capital, o empréstimo e o juro preexistem ao sistema de crédito. O juro em sua 

essência mais elementar consiste na remuneração por qualquer valor monetário adiantado, mas 

como bem esclarece Roman Rosdolsky: “O que interessa é o papel social diferente que o capital 

a juros desempenha no capitalismo e nos estágios pré-capitalistas”23. O estudo do capital 

portador de juros transborda o exame de uma única e determinada esfera da reprodução 

capitalista, tendo em vista que o sistema de crédito se configura enquanto “conditio sine qua 

non da produção capitalista”24, pois dele depende o ciclo contínuo da produção criadora de 

mais-valia: “[...] a cada fase de produção deve seguir-se uma fase de circulação, o que 

interrompe constantemente a continuidade da produção. [...] ‘Só de duas maneiras a contradição 

pode ser eliminada e superada’: com a divisão do capital em porções e com o crédito”25. A 

singularidade e essencialidade do crédito e do juro na sociedade capitalista se apresentam como 

primeiro indício de seu status enquanto forma social. Tratarei neste capítulo especificamente 

da primeira forma financeira particular que emana do sistema de crédito moderno26, a forma 

portadora de juros. 

 
23 “O usurário emprestava a pequenos produtores que estavam de posse das próprias condições de trabalho 

(artesãos e, especialmente, camponeses) e a ‘nobres esbanjadores’, principalmente grandes proprietários de terras; 

o banco moderno empresta a capitalistas. [...] o crédito moderno pressupõe o pleno desenvolvimento da produção 

e da circulação de mercadorias. Com a usura ocorre o contrário: ‘Quanto mais insignificante for o papel da 

circulação na vida social, tanto mais florescente será a usura’.”. ROSDOLSKY, Roman. Fragmentos sobre o juro 

e o crédito. In: Gênese e estrutura de O Capital de Karl Marx. Tradução de César Benjamin. Capítulo 27. Rio de 

Janeiro: EDUERJ Contraponto, 2001, pp. 323-324.  
24 ROSDOLSKY, Roman. Fragmentos sobre o juro e o crédito. In: Gênese e estrutura de O Capital de Karl Marx. 

Tradução de César Benjamin. Capítulo 27. Rio de Janeiro: EDUERJ Contraponto, 2001, p. 328.  
25 “Temos aqui, diz Marx, um aspecto do crédito que ‘decorre da natureza imediata do processo produtivo, e por 

conseguinte constitui a base da necessidade do crédito’. Mas outros elementos, que também criam a necessidade 

do crédito, são igualmente importantes”. ROSDOLSKY, Roman. Fragmentos sobre o juro e o crédito. In: Gênese 

e estrutura de O Capital de Karl Marx. Tradução de César Benjamin. Capítulo 27. Rio de Janeiro: EDUERJ 

Contraponto, 2001, p. 328. 
26 A transição do simples empréstimo à noção de crédito capitalista é precisamente ilustrada por Ariano Suassuna 

no diálogo entre João Grilo e Chicó (sic): “– E quem tem nome na praça tem crédito! – E crédito é o quê? – Crédito 

é uma coisa que faz uns besta acredita numa pessoa e vende fiado pra ela. – Como a gente vai paga tudo isso 

depois? – A gente num tá fazendo tudo isso pra fica rico? – Sim. – Então, quando a gente fica rico paga-se a parte 

outra”. SUASSUNA, Ariano Vilar. O Auto da Compadecida. Direção: Guel Arraes. São Paulo: Produções Globo 

Filmes, 2000. 
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O capital portador de juros se caracteriza pelo capital monetário emprestado a um 

capitalista “funcionante” – pois este pode ser um capitalista industrial (que extrairá mais-valia 

no processo de produção) ou um capitalista comercial (que realizará mais-valia no processo de 

circulação) – que, por um laço jurídico, retorna ao primeiro capitalista remunerando-o em 

parcela da referida mais-valia, denominada, finalmente, de juros. O “juro portado” consiste na 

fração de mais-valia destinada ao capitalista prestamista, aquele que primeiro emprestou o 

dinheiro, podendo este ser um banqueiro ou um investidor institucional qualquer. 

O capital portador de juros corresponde ao capital que se torna mercadoria, cujo valor 

de uso se encontra justamente em sua qualidade de gerar 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”27. Juro é o nome dado à fatia do lucro que remunera o capitalista 

prestamista, “nada mais é que [...] parte do lucro, a qual o capital em funcionamento, em vez 

de pôr no próprio bolso, tem de pagar ao proprietário do capital”28. Por esta razão, Marx 

denominou esta peculiar mercadoria de capital portador de juros e descreveu sua estrutura 

fundamental da seguinte maneira: 

 

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; como valor que se conserva no movimento e, depois de ter 

funcionado, retorna para quem originalmente o despendeu, nesse caso o 

possuidor de dinheiro; portanto afasta-se dele apenas por um período, passa 

da posse de seu proprietário apenas temporariamente à posse do capitalista 

funcionante, não é dado em pagamento nem vendido, mas apenas emprestado; 

só é alienado sob a condição, primeiro, de voltar, após determinado prazo, a 

seu ponto de partida, e, segundo, de voltar como capital realizado, tendo 

realizado seu valor de uso de produzir mais-valia. 29 

 

Esta mercadoria, ou mais precisamente, o capital enquanto mercadoria, satisfaz uma 

necessidade espetacular, um anseio exclusivamente capitalista. Não se trata da forma dinheiro 

autonomamente considerada, mas do dinheiro convertido na “base da produção [ou circulação] 

capitalista” em uma mercadoria com o atributo de valorizar-se a si mesmo. O termo “base da 

 
27 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 255. 
28 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 256. 
29 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, pp. 258-259. 
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produção capitalista” é importante neste contexto, pois não se pode chamar esta mercadoria de 

“capital-mercadoria”. Esta última expressão corresponde exatamente à forma assumida pelo 

valor ao final do processo produtivo. O ciclo de valorização do capital para o capitalista 

funcionante (lembre-se, industrial ou comercial) permanece representado pela equação D – M 

– D’. Mas a síntese global de valorização do capital, quando incluso o capitalista prestamista, 

se apresenta na seguinte equação: D – D – M – D’ – D’. Ou seja, para esta primeira forma de 

valorização financeira, “o que há é D’ ou D + ΔD [...] uma soma de dinheiro igual à soma 

originalmente adiantada mais um excedente sobre ela, a mais-valia realizada”30. Insisto no fato 

de que o capitalista prestamista não lança seu dinheiro na circulação de mercadorias, esfera na 

qual se realizaria mais-valia31, mas o lança na circulação do mercado de capitais. 

Do que foi exposto até o momento existem duas elaborações mais imediatas que 

merecem ser destacadas. Primeiro, o capital portador de juros consiste necessariamente da 

vinculação, articulação ou subordinação entre capitais bancários e industriais (ou comerciais); 

e isto não é uma descoberta da tradição marxista, esta é a definição per se do capital portador 

de juros no próprio pensamento marxiano32. Segundo, justamente devido ao preceito anterior, 

a valorização do capital portador de juros pressupõe a extração e realização de mais-valia. Ou 

seja, mesmo num contexto de predominância do capital portador de juros, a mercadoria força 

de trabalho ainda se configura enquanto mercadoria sui generis, pois detém sua singularidade 

na capacidade de gerar excedente sobre a produção necessária à sua própria reprodução, seu 

valor de uso se caracteriza justamente pela qualidade de criar valor e mais-valor. Nas palavras 

de Marx, “O capital existe como capital, em seu movimento real, não no processo de circulação 

[de capitais], mas somente no processo de produção, no processo de exploração da força de 

trabalho”33. Marx retoma esta ideia fazendo um paralelo meramente ilustrativo: 

 

 
30 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 258. 
31 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume III, Livro Segundo, 1985. 
32 Sobre este aspecto, as contribuições e inovações teóricas propostas por Hilferding ocorrem quando o autor 

transborda a lógica da reprodução capitalista e passa a detalhar sua correspondente dinâmica política: “Vimos 

como a indústria cai, cada vez mais, na dependência do capital bancário, mas isso não significa de modo algum 

que os magnatas da indústria também se tornem dependentes dos magnatas do banco. Na medida em que o próprio 

capital, no seu mais alto grau, se torna capital financeiro, o magnata do capital, o capitalista financeiro, concentra 

a disposição de todo o capital nacional em forma de domínio do capital bancário. A união pessoal também 

desempenha aqui um papel importante”. HILFERDING, Rudolf. O capital financeiro. São Paulo: Nova Cultural, 

1985, p. 219. 
33 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 258. 
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O dinheiro assim emprestado tem nessa medida certa analogia com a força de 

trabalho em sua posição em face do capitalista industrial. Só que o último paga 

o valor da força de trabalho, enquanto simplesmente restitui o valor do capital 

emprestado. O valor de uso da força de trabalho, para o capitalista industrial, 

consiste em: produzir, por seu consumo, mais valor (o lucro) do que ela 

mesma possui e custa. Esse excedente de valor é seu valor de uso para o 

capitalista industrial. E assim o valor de uso do capital monetário emprestado 

aparece igualmente como sua faculdade de criar e multiplicar valor. 34 

 

A estrutura fundamental de inserção social das classes perpetua-se do mesmo modo, 

ainda que em uma economia na qual excessiva quantia de valor monetário assumiu a forma 

financeira portadora de juros (portanto, altamente financeirizada): os trabalhadores, para 

sobreviverem, vendem sua força de trabalho como única mercadoria à sua disposição, e os 

capitalistas, proprietários dos meios de produção, vendem as mercadorias produzidas – 

extraindo e realizando mais-valia pela apropriação do excedente de trabalho não pago35. O fato 

do capitalista prestamista se apropriar de uma parcela cada vez maior da mais-valia na forma 

de juros não modifica a necessidade imperativa de valorização do capital funcionante via 

consumo da força de trabalho. 

O ciclo global de valorização do capital, considerando todas as metamorfoses do valor 

neste processo, é condensado em uma única mercadoria – capital como mercadoria ou capital 

portador de juros – ocultando assim sua atividade interna e apresentando-se “como um todo e 

uma unidade”: 

 

[...] o capital aparece como dinheiro que gera dinheiro, simplesmente lhe é 

incorporada aqui sem o movimento intermediário, como seu caráter, sua 

determinação. E nessa determinação ele é alienado, quando emprestado como 

capital monetário. 36 

 

O termo “alienado” está sendo empregado aqui no sentido de “cedido, transferido ou 

vendido”, mais próximo à acepção jurídica da alienação de bens. Não se trata, portanto, de uma 

inversão ideológica entre essência e aparência ou mesmo do emprego corrente que se faz de 

 
34 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 264. 
35 “Mas o trabalho passado que a força de trabalho contém, e o trabalho vivo que ela pode prestar, seus custos 

diários de manutenção e seu dispêndio diário, são duas grandezas inteiramente diferentes. A primeira determina 

seu valor de troca, a outra forma seu valor de uso. O fato de que meia jornada seja necessária para mantê-lo vivo 

durante 24 horas não impede o trabalhador, de modo algum, de trabalhar uma jornada inteira. O valor da força de 

trabalho e sua valorização no processo de trabalho são, portanto, duas grandezas distintas. Essa diferença de valor 

o capitalista tinha em vista quando comprou a força de trabalho”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia 

Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1986, 

311. 
36 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, pp. 259-260. 
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“alienação mental”. Marx está até aqui se referindo ao encaminhamento do processo real de 

valorização do capital, no qual a primeira transação não se faz pela troca de equivalentes, mas 

por uma transferência de capital monetário. 

Quando uma sociedade anônima lança pela primeira vez um lote de ações no mercado 

de capitais – a chamada Oferta Pública Inicial (IPO) – o capitalista funcionante está transferindo 

uma quota-parte de seu capital com todas as suas já referidas determinações de valorização, 

enquanto que o capitalista que adquire estas ações faz com que seu capital monetário assuma 

uma nova roupagem de empréstimo, o figurino das ações, cuja remuneração consistirá de 

dividendos, que não são nada além de partes do lucro periodicamente realizado. Os dividendos 

consistem numa peculiar modalidade de juros, os juros pagos aos proprietários de ações, ou 

seja, são diferentes rótulos para coisas de mesma natureza.  

Mesmo quando o capitalista prestamista adquire quota-parte de uma sociedade anônima, 

não se trata do intercâmbio de equivalentes (e por ora ainda estou abstraindo por completo as 

oscilações dos preços de mercado), o título de propriedade relativo às ações não possui em si 

valor de uso, mas representa primordialmente o instrumento jurídico que lhe assegura o 

pagamento de dividendos (“um acordo jurídico especial entre comprador e vendedor”37) e, 

assim, garante o valor de uso do capital como mercadoria. Nisto consiste a “peculiar 

alienação”38 do capital portador de juros. Quando o capitalista prestamista transfere seu capital 

monetário ao capitalista funcionante, ele não o faz mediante a troca de um valor equivalente, 

seu papel como capital portador de juros se limita ao encaminhamento do processo de 

valorização: 

 

O que o distingue é a forma externa, dissociada do ciclo mediador do retorno. 

O capitalista prestamista entrega seu capital, transfere-o ao capitalista 

industrial, sem receber um equivalente. Sua entrega não constitui ato algum 

do processo real de circulação do capital, mas apenas encaminha esse ciclo, a 

ser realizado pelo capitalista industrial. Essa primeira mudança de lugar do 

dinheiro não expressa ato algum da metamorfose, nem compra nem venda. A 

propriedade não é cedida, porque não ocorre intercâmbio, não se recebe 

equivalente. 39 

 
37 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 262. 
38 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 262. 
39 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 261. 
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Em vez de comprar ou vender, empresta. Esse empréstimo é, pois, a forma 

adequada de aliená-la como capital, em vez de como dinheiro ou mercadoria. 
40 

 

A expressão material ou fenomênica do capital portador de juros consiste em regra de 

mero contrato ou título de propriedade. Neste contexto, Marx chama atenção para a indiferença 

da “forma jurídica” assumida pelos “atos de vontade dos participantes”, desde que seu conteúdo 

expresse o propósito das relações de produção, qual seja, formatar o capital enquanto 

mercadoria e garantir a obrigatoriedade do repasse de parte da mais-valia ao proprietário do 

título: 

 

As formas jurídicas em que essas transações econômicas aparecem como atos 

de vontade dos participantes, como expressões de sua vontade comum e como 

contratos cuja execução pode ser imposta à parte individual por meio do 

Estado não podem, como simples formas, determinar esse conteúdo. Elas 

apenas o expressam. 41 

 

Este paralelo reitera sua crítica à economia política vulgar que inverte a relação de 

determinação entre a existência dos títulos de propriedade e as relações de produção que estes 

títulos expressam – sinalizando inclusive para o gérmen da forma jurídica no rigor do 

materialismo dialético. Porém, o emprego feito por Marx da expressão “forma jurídica” no 

contexto do capital portador de juros está mais próximo ao que habitualmente chamamos de 

instrumento jurídico e não da “forma jurídica” pachukaniana enquanto característica essencial 

da metamorfose do valor. Tanto que Marx assevera, “a primeira mudança de lugar de D 

[dinheiro] de modo algum constitui um momento seja da metamorfose de mercadorias, seja da 

reprodução do capital”, trata-se apenas de uma “transferência que costuma realizar-se sob certas 

formas e garantias jurídicas”42. 

No capital portador de juros, o capitalista prestamista corresponde ao “ponto de partida 

jurídico”43 e ao ponto de retorno para o qual o capital reflui após desempenhar seu propósito de 

 
40 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 263. 
41 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, pp. 256. 
42 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 257. Retornarei em detalhes à forma jurídica 

pachukaniana na segunda parte deste estudo, na qual ela desempenhará papel central no encadeamento de toda a 

tese. 
43 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 261. 
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valorização no “ciclo mediador”44, ou seja, no processo real de produção e circulação de 

mercadorias: “O primeiro dispêndio, que transfere o capital das mãos do prestamista para as do 

mutuário, é uma transação jurídica, que nada tem a ver com o processo real de reprodução, mas 

apenas o encaminha”45. O ato do prestamista se resume a entregar capital monetário como 

empréstimo – ou em suas formas assemelhadas (sempre externas ao circuito de valorização) – 

e reavê-lo após prazo estipulado acrescido de parte da mais-valia extraída e realizada, nisto se 

resume o movimento do capital portador de juros. O financiamento do consumo de bens 

intermediários e finais em nada se diferencia do capital portador de juros que financia um 

capital funcionante comercial, ambos cumprem o exclusivo propósito de realização (e não de 

extração) da mais-valia da qual estão prenhes as mercadorias, ou seja, agem no sentido da 

eliminação do tempo de circulação46, tal como esclarece Roman Rosdolsky: 

 

Sabemos que o tempo de circulação é uma barreira à criação e realização do 

valor, “uma barreira específica que não surge da produção em geral, mas sim 

da produção capitalista”. Daí a “tendência do capital” a abreviar esse tempo, 

se possível reduzindo-o a zero, realizando uma “circulação sem tempo de 

circulação”. Esta tendência, diz Marx, “é a razão fundamental do crédito e dos 

mecanismos creditícios do capital”. Aqui se deve ressaltar a função do 

dinheiro como uma “máquina de circulação” que pode ser usada em grandes 

gastos improdutivos. [...] Por isso, “a contradição entre tempo de trabalho e 

tempo de circulação contém toda a teoria do crédito, na medida em que esta 

entra na história do currency (dinheiro em circulação)”. 47 

 

O capital portador de juros possui um modo peculiar de circulação, ao invés de se 

comprar e vender o capital como mercadoria (ainda que possamos tomá-lo assim na sua forma 

desdobrada e por ora abstraída), em essência empresta-se e toma-se emprestado. Por esta razão 

que o juro não pode ser tratado como o preço pago pelo empréstimo: “Se se quiser chamar o 

juro de preço do capital monetário, então essa é uma forma irracional de preço, completamente 

 
44 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 259. 
45 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 262. 
46 Possivelmente este seja o traço distintivo da propalada “Indústria 4.0”, um incremento tecnológico capaz de 

reduzir drasticamente o tempo de circulação do capital (transbordando, portanto, a própria esfera da produção) e, 

no limite, ao conectar de modo imediato a demanda de consumidores finais com a produção, aproximar a realização 

de mais-valia de volta ao interior do capital industrial. A atual produção bibliográfica sobre o tema se limita a 

especular sobre a “modernidade das novas tecnologias”, sobre os impactos da “Quarta Revolução Industrial” nas 

taxas de desemprego e sobre a necessidade de uma “transição justa” em que os ganhos de produtividade sejam 

repartidos entre as classes. Cf. SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. World Economic Forum. São 

Paulo: Edipro, 2018. INDUSTRIALL Global Union. El desafío de la Industria 4.0 y la exigencia de nuevas 

respuestas. Conferencia Mundial de IndustriALL Global Union, 2017. Disponível em: <http://www.industriall-

union.org/sites/default/files/uploads/documents/2018/industry_4_es_web.pdf>. Acesso em: 01/03/2021. 
47 ROSDOLSKY, Roman. Fragmentos sobre o juro e o crédito. In: Gênese e estrutura de O Capital de Karl Marx. 

Tradução de César Benjamin. Capítulo 27. Rio de Janeiro: EDUERJ Contraponto, 2001, pp. 328-329. 
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em contradição com o conceito do preço da mercadoria”48. Conceitualmente, no pensamento 

marxiano, o preço corresponde à expressão em dinheiro de um determinado valor; porém, no 

contexto do capital portador de juros, o capitalista funcionante não adquire a propriedade do 

capital monetário emprestado, não há preço a se pagar por este – do contrário tratar-se-ia de 

venda e não de empréstimo – e, portanto, também não há troca de equivalentes pelo juro pago49. 

Sob a égide do capital portador de juros, o lucro precisa necessariamente se repartir em 

juro, destinado ao capitalista prestamista, e em ganho empresarial, mantido com o capitalista 

funcionante. Pela própria lógica do até então exposto, tem-se que “o juro é regulado pelo 

lucro”50, na medida em que a possibilidade do capitalista funcionante pagar juro está contida 

na dimensão de seu lucro produtivo. Disto se suscitam algumas questões: em quais proporções 

se repartem juro e ganho empresarial? Quais são as forças determinantes desta distribuição? 

Existe uma “taxa natural de juros”?  

O preço natural de todas as mercadorias corresponde ao preço de produção, esta é a “lei 

geral de determinação dos preços” ou a “lei interna da produção capitalista”, entretanto o preço 

de mercado será resultado dos eventuais desvios ocasionados pelas disputas entre oferta e 

demanda, ou seja, pela concorrência51. Ocorre que o juro não possui uma lei interna de 

determinação, pela sua própria natureza ele não acumula custos de produção, sua única lei é a 

limitação em relação ao lucro, mas sua proporção dentro do lucro pode variar ao bel-prazer do 

mercado. Portanto, bem demonstrada a natureza do juro, cumpre agora examinar a dinâmica da 

taxa de juros que consiste justamente na razão ou proporção em que se reparte o lucro como 

juro ou “ganho empresarial”52. É a natureza peculiar do capital enquanto mercadoria que faz 

 
48 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, pp. 265-266. 
49 A formulação de Jorge Grespan contribui nesta compreensão: “Abre-se [...] uma distância entre o ‘momento 

técnico’ e o ‘conceitual’. O ‘técnico’ se refere à função do dinheiro na metamorfose das mercadorias, que é a de 

mero meio de realização das vendas e das compras; o dinheiro adquire o caráter de capital já por ser propriedade 

do capitalista e, como tal, fazer parte do processo geral de produção e reprodução. No crédito, porém, o dinheiro 

não é trocado por um equivalente – o valor da mercadoria que compra –, apresentando-se antes como a mercadoria 

mesma que se compra, ou melhor, que se toma emprestada. Por isso, o dinheiro tem agora outro caráter, outro 

‘conceito’.”. GRESPAN, Jorge. Marx e a crítica do modo de representação capitalista. São Paulo: Boitempo, 

2019, p. 62. 
50 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 270. 
51 Sobre a importância do grau de monopólio na formação e determinação dos preços ver: KALECKI, Michal. 

Teoria da dinâmica econômica: ensaio sobre as mudanças cíclicas e a longo prazo da economia capitalista. 

Tradução de Paulo de Almeida. São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, 1977, pp. 33-40. 
52 “Em contraste com o juro que ele tem de pagar ao prestamista, a partir do lucro bruto, a parte restante, que lhe 

cabe, do lucro, toma, portanto, necessariamente a forma de lucro industrial, respectivamente comercial, ou para 

designá-lo com uma expressão alemã que abrange a ambos, a figura de Unternehmergewinn [ganho empresarial]”. 

MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, 

Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 279. 
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com que a taxa de juros seja inteiramente produto da oferta e demanda por capital monetário. 

Chego assim a um ponto sensível em que se explica a ampla volatilidade da taxa de juros: 

 

Se procura e oferta se cobrem, anula-se o efeito de ambas e o salário é igual 

ao valor da força de trabalho. Mas é diferente o que se dá com o juro do capital 

monetário. A concorrência não determina aqui os desvios da lei, mas não 

existe lei alguma da repartição além da ditada pela concorrência, porque, 

como veremos ainda, não existe uma taxa natural de juros. Entende-se por 

taxa natural de juros a taxa fixada pela livre-concorrência. Não há limites 

naturais da taxa de juros. Onde a concorrência não se limita a determinar os 

desvios e as flutuações, quando, pois, no equilíbrio de suas forças contrapostas 

cessa toda determinação em geral, o que se trata de determinar é em si e para 

si não regulado por lei e arbitrário. 53 

 

Na arbitrariedade das voláteis forças de oferta e demanda que Marx explica parte da 

taxa de juros, isto porque sua determinação primeira se dá pela circunscrição à taxa geral de 

lucro – e não por lucros setoriais ou por lucros extraordinários que um capital funcionante possa 

vir a fazer. A taxa de juros acompanha, portanto, a taxa de lucro e esta, por sua vez, acompanha 

a etapa do ciclo de acumulação capitalista. Isto admite inclusive que existam diferentes taxas 

de juros em diferentes países a depender das variadas, por assim dizer, taxas gerais de lucro. A 

taxa geral de lucro “só existe constantemente como tendência, como movimento de equalização 

das taxas particulares de lucro”54, enquanto a taxa de juros é determinada imediatamente pelo 

resultado da oferta e demanda por capital monetário emprestável. Por esta razão que a taxa de 

juros “flutua uniformemente para todos os mutuários”55.  

Conforme esclarece Jorge Grespan, o “dinheiro-capital passa pela equalização” somente 

após ter sido “emprestado e inscrito na reprodução [...] como qualquer outro capital”, 

regressando “em parte às mãos do seu proprietário original. Esse retorno pelos juros supõe, 

portanto, a equalização, para a qual, porém, não contribui”56. Faz-se assim necessário resgatar 

a Seção III, do Livro Terceiro (Lei da Queda Tendencial da Taxa de Lucro) d’O Capital, em 

que Marx demonstra como nas trajetórias periódicas de crescimento, superprodução e crise do 

ciclo de acumulação capitalista, o avanço das forças produtivas corresponde a uma redução nos 

 
53 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 267. 
54 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 274. 
55 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 276. 
56 GRESPAN, Jorge. Marx e a crítica do modo de representação capitalista. São Paulo: Boitempo, 2019, p. 66. 
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patamares das taxas de lucro e, consequentemente – estendendo à análise que aqui se faz –, das 

taxas de juros. No entanto, a dinâmica da taxa de juros guarda uma complexidade ainda maior. 

Conforme apresentado, a taxa de juros está sujeita primeiro à fase da acumulação 

capitalista que determina seus limites absolutos de variação, pois esta determina a amplitude do 

lucro. Na medida em que as forças produtivas avançam, a crise econômica se agudiza e a taxa 

de lucro se reduz, ocorre uma elevação da taxa de juros, pois a demanda por capital monetário 

para fazer frente às dívidas também cresce (dívidas criadas na circulação do processo produtivo 

real, a exemplo do que Marx chama de “letras de câmbio”57). A complexidade da dinâmica da 

taxa de juros está justamente nesta razão direta e inversa em relação ao lucro, a depender da 

perspectiva interna ou externa que se coloca da etapa do ciclo de rotação da indústria: 

 

Quando se observam os ciclos de rotação em que se move a indústria moderna 

– estado de repouso, animação crescente, prosperidade, superprodução, 

colapso, estagnação, estado de repouso etc. [...] –, vê-se que na maioria dos 

casos um nível baixo de juro corresponde aos períodos de prosperidade ou de 

lucros extraordinários, a subida do juro, à linha separatória entre a 

prosperidade e sua inversão, e o máximo do juro até o nível extremo da usura, 

à crise. 58 

 

Interessante que no auge da crise, quando a taxa de juros atinge seu patamar máximo, 

os preços de mercado dos títulos que representam os próprios capitais portadores de juros caem 

a seu valor mínimo – e aqui Marx dá a primeira pista da lógica de valorização da forma fictícia: 

“isso constitui ao mesmo tempo uma excelente oportunidade para pessoas com capital 

monetário disponível se apropriarem, a preços ridículos, desses papéis portadores de juros, que, 

no curso normal das coisas, necessariamente recuperarão seu preço médio”59. Retornarei em 

detalhes a esta questão do capital fictício no próximo capítulo. 

Dentre a imensa coleção de instrumentos jurídicos na qual o capital portador de juros 

pode se apresentar, até o momento fiz menção apenas a duas modalidades mais conhecidas, o 

 
57 “O dinheiro funciona aqui, em geral, apenas como meio de pagamento, isto é, a mercadoria é vendida não contra 

dinheiro, mas contra uma promessa escrita de pagamento em determinado prazo. Para maior brevidade, podemos 

reunir todas essas promessas de pagamento na categoria geral de letras de câmbio. [...] Assim como esses 

adiantamentos recíprocos dos produtores e comerciantes entre si constituem a base propriamente dita do crédito, 

seu instrumento de circulação, a letra de câmbio, forma a base do dinheiro de crédito propriamente dito, das notas 

de banco etc. Estes baseiam-se não na circulação monetária, seja de dinheiro metálico, seja de moeda-papel do 

Estado, mas na circulação de letras de câmbio”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., 

São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 301. 
58 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 271. 
59 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 271. 
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empréstimo bancário e a sociedade por ações. A partir destas duas modalidades gostaria de 

grifar a desagregação que Marx chamou de “qualitativa” e “quantitativa” do capital portador de 

juros, pois ambas as categorias expressam um modo de repartição do lucro. Na classificação 

qualitativa, o lucro é dividido entre capitalista funcionante (industrial ou mercantil) e capitalista 

monetário, a exemplo do crédito bancário; enquanto na divisão quantitativa, o lucro é repartido 

entre capitalistas funcionantes associados que possuem quotas-partes de um mesmo 

empreendimento, a exemplo da sociedade comandita (simples ou por ações). A maneira pela 

qual se reparte o lucro não modifica a natureza fundamental do capital portador de juros, apesar 

de eventualmente afetar as decisões de gasto produtivo: 

 

[...] se o capitalista trabalha com capital próprio ou emprestado, em nada altera 

a circunstância de que a classe dos capitalistas monetários se lhe confronta 

como espécie particular de capitalista, o capital monetário como espécie 

autônoma de capital, e o juro como forma autônoma da mais-valia, 

correspondente a esse capital específico. 60 

 

Satisfeitas estas considerações acerca da natureza do juro e da dinâmica da taxa de juros 

resta por fim me debruçar minimamente sobre o ganho empresarial, a parte do lucro que se 

mantém com o capitalista funcionante. Marx demonstra que pelo fato de o ganho empresarial 

emergir de sua antítese com o juro, o lucro líquido é visto sob a perspectiva do capitalista 

funcionante como um “salário de superintendência do trabalho”61. Ora, que mistificação 

fabulosa! A natureza do ganho empresarial permanece a mesma, trata-se de parcela do lucro, 

ou seja, de mais-valia extraída da força de trabalho explorada, entretanto a economia política 

burguesa o transforma em remuneração pelo suposto trabalho de supervisão do capitalista: 

“Prosseguiu desenvolvendo-se em virtude do propósito apologético de apresentar o lucro não 

como mais-valia, isto é, como trabalho não-pago, mas como salário do próprio capitalista por 

trabalho efetuado”62. 

 
60 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 281. 
61 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 286. 
62 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 290. Jorge Grespan desenvolve esta compreensão: “O 

empresário industrial e comercial se considera tão membro das classes produtoras quanto qualquer trabalhador, a 

quem presume se irmanar na luta contra o proprietário de dinheiro-capital, esse o verdadeiro explorador, por cobrar 

juros. Como se a única propriedade de capital fosse a do dinheiro-capital, oposta ao “salário” recebido pelos 

administradores da produção; como se a luta entre capital e trabalho consistisse na luta entre o credor e o produtor 

em geral. Por isso, o empresário se sente contraposto ao banqueiro, que o ‘explora’, e não ao trabalhador, a quem 

explora”. GRESPAN, Jorge. Marx e a crítica do modo de representação capitalista. São Paulo: Boitempo, 2019, 

p. 204. Esta mesma e exata ilusão encontra-se até hoje na raiz de todo “pacto produtivista” ou “compromisso 
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No curso do desenvolvimento da indústria moderna, especialmente na sociedade 

anônima por ações, o trabalho de supervisão do processo produtivo se aparta em definitivo da 

função de ser proprietário do capital. O trabalho de supervisão passa a ser gradualmente 

uniformizado, tendo seu preço de mercado determinado do mesmo modo (naturalmente não no 

mesmo patamar63) que o salário de um operário fabril, contribuindo assim também para a 

heterogeneidade interna da classe trabalhadora ao constituir um extrato mais bem remunerado. 

No entanto, mesmo esta diferença salarial tende a se comprimir “como todo salário por trabalho 

qualificado, com o desenvolvimento geral que rebaixa os custos de produção da força de 

trabalho com escolaridade específica”64. 

O capitalista funcionante mistifica o ganho empresarial e o capitalista prestamista 

mistifica o juro. Do modo como percebem na aparência a valorização de seu capital, a 

exploração da força de trabalho é completamente ocultada. Na figura do juro, a apropriação de 

trabalho não-pago por parte do capitalista monetário é eclipsada, desaparecendo em sua 

percepção o elemento sem o qual o capital funcionante – e consequentemente o seu próprio – 

não se valoriza, qual seja, a mais-valia: “Na forma do capital portador de juros, portanto, esse 

fetiche automático está elaborado em sua pureza, valor que valoriza a si mesmo, dinheiro que 

gera dinheiro, e ele não traz nenhuma marca de seu nascimento”65. 

A necessidade de se consumir força de trabalho não deixa de existir na realidade, mas 

desaparece na perspectiva do capitalista prestamista que visualiza somente a superfície da 

metamorfose do seu capital monetário. Todavia, independente da mistificação feita na cabeça 

do capitalista prestamista, o capital portador de juros somente se valorizará mediante extração 

e realização de mais-valia: “O capital portador de juros é o capital enquanto propriedade em 

confronto com o capital enquanto função. Mas, à medida que o capital não funciona, ele não 

explora os trabalhadores nem entra em antagonismo com o trabalho”66. Esta é a linha tênue que 

 
desenvolvimentista” entre industriais e operários, ainda que “Tal” irmandade entre capital e trabalho jamais tenha 

existido na periferia do mundo: “E as ideias instruídas do senhor me fornecem paz. Principalmente a confirmação, 

que me deu, de que o Tal não existe; pois é não? O Arrenegado, o Cão, o Cramulhão, o Indivíduo, o Galhardo, o 

Pé-de-Pato, o Sujo, o Homem, o Tisnado, o Côxo, o Temba, o Azarape, o Coisa-Ruim, o Mafarro, o Pé-Preto, o 

Canho, o Duba-Dubá, o Rapaz, o Tristonho, o Não-sei-que-diga, O-que-nunca-se-ri, o Sem-Gracejos... Pois, não 

existe! E, se não existe, como é que se pode se contratar pacto com ele?”. ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: 

Veredas. 5ª Ed., Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1967, p. 29. 
63 Para um estudo da determinação dos diferentes salários das diversas forças de trabalho ver Capítulo 6. 
64 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 290. 
65 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 294. 
66 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 283. 
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diferencia a valorização de capital monetário nas particulares formas financeiras portadora de 

juros e fictícia, a necessidade imperiosa de extrair e realizar mais-valia para se valorizar. 
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2. CAPITAL FICTÍCIO E TAXA DE RETORNO DA ARBITRAGEM 

FINANCEIRA 

 

No capítulo anterior incorporei toda a compreensão feita por Marx acerca do capital 

portador de juros como um ávido aluno. Do que foi exposto não apresento objeções ao 

pensamento marxiano, no entanto, a partir deste capítulo, tentarei desenvolver o que penso 

serem lacunas nas elaborações de Marx. Como vejo, todo o problema acerca do capital fictício 

gira em torno da generalização de seu rendimento. Marx funda o termo capital fictício para 

exemplificar a autonomia dos preços assumida pelos papéis portadores de juros, ou seja, a perda 

de correspondência que inicialmente existia entre seus valores. Os capitais são chamados de 

fictícios quando seus valores nominais – ou preços de mercado – oscilam independentemente 

da riqueza real que representam. 

Nesta acepção marxiana, capital fictício e capital portador de juros se diferenciam 

apenas na aparência, mas mantêm a mesma natureza, tanto que Marx supõe por diversas vezes 

que toda a remuneração do capital fictício é decorrente de juros. Com o desvelo das mediações 

necessárias que se seguirão, esta concepção me parece algo equivocada – ou, mais 

precisamente, incompleta – ainda que o reconhecimento inaugural e a apresentação do termo 

capital fictício feita por Marx (oscilação nominal de preços deslocada da riqueza real que 

representa) seja um ponto de partida fundamental ao desenvolvimento teórico requerido por 

este campo de estudo. Guiando-me pelo materialismo dialético e tomando alguns devidos 

cuidados com a literalidade marxiana no que se refere especificamente a esta possível particular 

forma financeira do valor, debruçar-me-ei sobre o todo e a unidade do capital fictício67. 

O fetiche da mercadoria apresentado ao final do Capítulo I do Livro Primeiro d’O 

Capital (O caráter fetichista da mercadoria e seu segredo) consiste numa categoria central do 

pensamento marxiano. Após apresentar em detalhes ao longo de sua obra as principais 

metamorfoses do valor, bem como pormenorizar a dinâmica do capital portador de juros, Marx 

retoma a noção de fetichismo e dedica praticamente todo o Capítulo XXIV do Livro Terceiro 

(Alienação68 da Relação-Capital na Forma do Capital Portador de Juros) a esmiuçar o fetiche 

 
67 Estendendo a ressalva althusseriana para nela me amparar: “[...] assinalo que não se encontra em lugar algum 

n’O capital uma teoria da unidade de produção ou uma teoria da unidade de consumo capitalista. Sobre esses dois 

pontos, a teoria de Marx ainda deve ser completada”. ALTHUSSER, Louis. Advertência aos leitores do Livro I 

d’O capital. In: O capital: crítica da economia política. 2ª Ed., São Paulo: Boitempo, Livro I, 2017, p. 56. 
68 Jorge Grespan clarifica a polissemia do termo “alienação” neste contexto: “A ‘forma do capital portador de 

juros’ é a ‘forma mais externa’ (äußerlichste), porque resulta de um processo de alienação (Veräußerlichung), no 
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do capital enquanto mercadoria: “Aqui a figura fetichista do capital e a concepção do fetiche-

capital está acabada”69. Quanto à fetichização extrema do capital portador de juros não há – ou 

pelo menos não deveria haver – polêmica dentro do campo marxista70. A polêmica consiste em 

resumir o capital fictício a uma síntese do fetiche engendrado pelo capital portador de juros. 

Apesar da análise do capital fictício ser anunciada no título do Capítulo XXV do Livro 

Terceiro (Crédito e Capital Fictício), Marx somente o examinará de fato a partir do Capítulo 

XXIX (Partes Constitutivas do Capital Bancário), e não o fará com o mesmo grau de 

detalhamento com que se ocupou do capital portador de juros. Ainda assim penso que com 

eventuais lacunas – algumas delas por ele mesmo anunciadas71 – tem-se elaborado o suficiente 

para aprofundar nesta tese a análise do capital fictício. Pretendo demonstrar que o capital 

fictício não se resume a mera mistificação da cabeça do capitalista monetário ou ao fetiche do 

capital enquanto mercadoria, sendo inclusive que o equívoco de tal concepção dificulta a 

compreensão da contemporânea dinâmica capitalista. 

Conforme Marx, o capital portador de juros consiste na forma ordinária, o “ponto de 

partida”72, enquanto o capital fictício corresponde a uma forma particular e desdobrada. Em 

termos de conceituação do capital fictício, talvez os excertos seguintes sejam os mais objetivos 

deixados por Marx, ainda que distantes de uma definição acabada: 

 

A formação do capital fictício chama-se capitalização. Cada receita que se 

repete regularmente é capitalizada em se a calculando na base da taxa média 

de juros, como importância que um capital, emprestado a essa taxa de juros, 

 
duplo sentido que sabidamente tem a palavra para Marx: a venda ou, no caso, a transferência de direitos; e o 

esquecimento do processo de formação na forma do produto. A relação do capital com o trabalho, substância do 

sistema, inverte-se ‘na forma do capital portador de juros’, não só se ocultando nela, mas correndo o risco efetivo 

de se perder”. GRESPAN, Jorge. Marx e a crítica do modo de representação capitalista. São Paulo: Boitempo, 

2019, pp. 70-71. 
69 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 294. 
70 Proponho que a expressão forma financeira em geral – enquanto prisma da totalidade – abrange tanto as formas 

financeiras particulares, que podem ser assumidas pelo valor em suas metamorfoses de reprodução das forças 

produtivas (portadora de juros, fictícia e dívida pública), quanto o fetiche por elas engendrado para reprodução das 

relações de produção. 
71 Conforme bem esclarece Roman Rosdolsky: “Como, nesse tema, Engels precisou redigir uma nova versão do 

manuscrito de Marx, é difícil decidir se parte dele estava destinada à ‘eventual continuação da obra’. Seja como 

for, o capítulo XXV, que trata do ‘crédito e do capital fictício’, começa com estas frases: ‘A análise exaustiva do 

sistema de crédito e dos instrumentos que ele cria para si (moeda de crédito etc.) está fora do nosso plano. Aqui, 

só cabe destacar alguns poucos pontos, necessários para caracterizar de modo geral o sistema capitalista de 

produção’.”. ROSDOLSKY, Roman. Fragmentos sobre o juro e o crédito. In: Gênese e estrutura de O Capital de 

Karl Marx. Tradução de César Benjamin. Capítulo 27. Rio de Janeiro: EDUERJ Contraponto, 2001, p. 322.  
72 “O ponto de partida é o dinheiro que A adianta a B. Isso pode ocorrer com ou sem garantia; a primeira forma, 

entretanto, é a mais antiga, [excetuados] os adiantamentos sobre mercadorias ou títulos de dívida, como letras de 

câmbio, ações etc. Essas formas particulares não nos interessam aqui. Tratamos aqui do capital portador de juros 

em sua forma ordinária”. MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Nova Cultural, Volume 

IV, Livro Terceiro, Tomo 1, Capítulo XXI, 1986, p. 256. 
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proporcionaria; [...] Toda a conexão com o processo real de valorização do 

capital se perde assim até o último vestígio, e a concepção do capital como 

autômato que se valoriza por si mesmo se consolida. 73 

A maior parte do capital bancário é, portanto, puramente fictícia e consiste em 

títulos de dívidas (letras de câmbio), títulos de dívida pública (que representam 

capital passado) e ações (direitos sobre rendimento futuro). Não se deve 

esquecer que o valor monetário do capital que esses papéis nas caixas fortes 

do banqueiro representam – mesmo à medida que são direitos sobre 

rendimentos seguros (como no caso dos títulos da dívida pública) ou à medida 

que são títulos de propriedade de capital real (como no caso das ações) – é 

completamente fictício e que é regulado de modo a se desviar do valor do 

capital real que, pelo menos parcialmente, representam; ou onde representam 

mero direito a rendimentos e não capital, o direito ao mesmo rendimento se 

expressa num montante sempre variável de capital monetário fictício. Além 

disso, esse capital fictício do banqueiro, em grande parte não representa seu 

próprio capital, mas o do público, que o deposita com ele, com ou sem juros. 
74 

 

Nestes excertos são apresentadas duas concepções para o capital fictício. A definição 

do primeiro excerto fundada na ideia de “capitalização” se caracteriza pela percepção 

generalizada de que todos os fluxos de renda presentes e futuros estão atrelados a um volume 

de capital real expresso por um determinado título jurídico. A meu ver esta concepção em nada 

se distingue de todo o exposto acerca do capital portador de juros75, além de resumir ao final 

do parágrafo o capital fictício a mera mistificação. Neste contexto, a capitalização não passa de 

aparência, método algébrico que não revela a essência do capital fictício. A percepção de um 

fluxo contínuo de rendimentos e o cálculo médio à semelhança da taxa de juros me parece 

apenas o modo evidente de gestão do “capital financeiro”, ou melhor, da gestão de todo valor 

monetário que busca valorização ao assumir uma das formas financeiras. Porém, a capitalização 

pode ser decorrente de uma valorização fictícia se o cálculo do fluxo constante de rendimentos 

estiver relacionado aos ganhos da disputa pela reorganização dos valores monetários 

financeirizados, trata-se de uma disputa por trabalho morto. Seu resultado é a taxa de retorno 

pela arbitragem financeira (ou comercial), na qual o capital fictício é unicamente instrumento 

 
73 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 11. 
74 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 13. 
75 “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. Primeiro, o rendimento monetário é convertido em 

juro e com o juro se acha então o capital de que se origina. Do mesmo modo, com o capital portador de juros cada 

soma de valor aparece como capital, desde que não seja despendida como rendimento; a saber, como soma 

principal (principal) em antítese ao juro possível ou real que pode proporcionar”. MARX, Karl. O Capital: Crítica 

da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume V, Livro Terceiro, 

Tomo 2, 1986, p. 10. 
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de valorização do capital monetário, forma peculiar de “capitalização” que se diferencia em sua 

natureza da taxa de juros. 

Excetuando sua generalização a respeito dos títulos da dívida pública – a qual 

examinarei no próximo capítulo –, a segunda definição me parece mais acertada e traz 

elementos substancialmente novos. Marx está chamando de fictício o “valor monetário” do 

capital (que aqui significa seu preço de mercado), cuja determinação possui uma dinâmica 

própria que se desvia do valor do capital real por ele representado. Disto não se deduz que as 

ações e os títulos da dívida pública são essencialmente capitais fictícios, eles representam 

riquezas e valores reais, mas seus preços de mercado podem assumir uma determinação 

diferente de seu valor real e assim se tornarem fictícios: 

 

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 título. E que se tornam mercadorias cujo preço tem um 

movimento e uma fixação peculiares. Seu valor de mercado obtém uma 

determinação diferente de seu valor nominal, sem que o valor (ainda que a 

valorização) do capital real se altere. Por um lado, seu valor de mercado flutua 

com o montante e a segurança dos rendimentos, sobre os quais dão título legal. 

[...] o valor nominal de uma ação, isto é, a soma recebida, que a ação 

originalmente representa [...]. 76 

 

No que se refere à “reprodução das forças produtivas” (neste caso, à destinação 

improdutiva e material do valor), a unidade dialética da forma fictícia se encontra no par capital 

monetário-fictício (ou, mais ampla e precisamente, no par dialético valor monetário-fictício, 

pois são estas as existências que se negam dialeticamente à semelhança do valor dinheiro-

mercadoria quando da produção do capital) e não na diferença entre o preço de mercado do 

capital fictício e o valor real do capital funcionante por ele representado77. A falta desta 

 
76 Apesar de neste excerto Marx chamar de “valor nominal” o montante originalmente recebido pelo título jurídico 

que representa um determinado capital portador de juros, optarei por chamá-lo de “valor real” do capital 

representado, reservando o termo “valor nominal” para os voláteis preços de mercado que tais títulos podem 

assumir. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, pp. 11-12. 
77 A crítica dialética proposta por Reinaldo Carcanholo e Mauricio Sabadini – exposta de maneira menos truncada 

no resumo do artigo científico citado a seguir – se refere à reprodução das relações de produção, e justamente por 

isto não está equivocada, contribuindo assim na desconstrução da perspectiva supostamente dialética, que, apegada 

a literalidade marxiana, entende o descolamento de preços do capital fictício como mera mistificação do capital 

portador de juros: “Expressando a mais pura natureza dialética, os lucros fictícios são reais e fictícios ao mesmo 

tempo, desde que compreendidos pela perspectiva individual e da totalidade, respectivamente. Um lucro que, como 

parte da natureza contraditória do capital, apresenta-se como uma substância autônoma, fruto da especulação 

financeira, ‘independente’ da produção real da mais-valia. E é justamente nessa natureza real/imaginária que sua 

discussão ganha total pertinência na atual fase do capitalismo contemporâneo”. Entretanto, não tendo os autores 

concebido a valorização fictícia enquanto forma particular, atrevo-me a dizer que seu horizonte dialético não 

alcança a totalidade da destinação material do valor monetário no que se refere especificamente ao capital fictício. 
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compreensão em específico corresponde à ausência de método no estudo obcecado pelo capital 

fictício, que, por sua vez, não passa de mero conteúdo contingente à reprodução do valor. O 

intervalo entre o valor de mercado e o valor real apenas aponta os primeiros sinais para a 

compreensão do processo de valorização (ou desvalorização) do capital monetário por meio do 

capital fictício. A forma fictícia possui o traço distintivo de seu rendimento não corresponder a 

qualquer parcela de juro, por conseguinte, tampouco de mais-valia. Isto não impede que seu 

fluxo seja calculado com base em uma taxa média, a exemplo do que se faz com o rendimento 

decorrente do capital portador de juros. Ironicamente, o termo capitalização diz mais sobre o 

método de cálculo do que sobre a natureza originária de um fluxo constante de rendimentos. O 

rendimento do capital fictício individualmente considerado será em todas as hipóteses o ganho 

pela arbitragem de preços, leia-se, comprar barato para vender caro – inclusive por isso a 

economia vulgar o chama de “renda variável”. 

A forma fictícia foi escancarada pela volatilidade e liquidez do capital enquanto 

mercadoria, mas tratando-se de forma, a este conteúdo não se limita, podendo se apresentar 

através de outras mercadorias que não apenas o capital como mercadoria, a exemplo do câmbio, 

do ouro, das commodities etc. Fictícia é a forma. A substantivação como capital fictício é 

apenas sua expressão predominante, o conteúdo pelo qual a forma fictícia se apresentou 

originariamente desdobrando-se do capital monetário emprestável (aquele que por excelência 

realiza o verbo financiar). Não é sua natureza que atribui o adjetivo financeiro à forma fictícia, 

mas sua origem histórica, pois ele nada financia. 

Os investidores institucionais (empresas, fundos de investimentos, fundos de pensão, 

hedge funds, seguradoras etc.) e os traders em geral estão interessados em valorizar seus 

respectivos valores monetários comprando e vendendo frações de capitais fictícios. O resultado 

destas movimentações lhes remunera em uma taxa de retorno pela arbitragem financeira. 

Comprar hoje um título financeiro qualquer a um preço baixo e vendê-lo amanhã a um preço 

elevado nada tem a ver com o juro (fração do lucro) gerado pelo capital real que este papel 

representa. Ótimo para estes apostadores se ocasionalmente o pernoite de sua fração de capital 

fictício coincidir com a data do pagamento de dividendos, mas, com algumas exceções – a 

exemplo da chamada “carteira de dividendos” (ou “carteira de viúva”, em sua nomenclatura 

sexista) – este não é o objetivo ou a prática dos apostadores. Se suas diversificadas carteiras de 

 
Voltarei ao texto dos autores no capítulo final desta parte inicial, pois, do modo como vejo, apesar das limitações, 

consiste na melhor elaboração orientada pelo método marxista sobre o tema. CARCANHOLO, Reinaldo A. & 

SABADINI, Maurício de S. Capital fictício e lucros fictícios. In: GOMES, H. (Org.) Especulação e lucros fictícios: 

formas parasitárias da acumulação contemporânea. São Paulo: Outras Expressões, 2015. 
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títulos comprados e vendidos lhes asseguram um fluxo de rendimento constante, independente 

do pagamento de dividendos, tem-se naturalmente uma taxa de retorno, calculada a imagem e 

semelhança do método de capitalização, mas que com ele não se confunde porque esta 

valorização pode não “conter nenhum átomo”78 de juro. 

As diferentes formas assumidas pelo capital no processo de valorização apresentam uma 

vinculação fundamental com a mais-valia, pois o capital industrial – único que de fato gera 

valor novo quando incorpora à mercadoria trabalho não-pago – está vinculado ao capital 

bancário ao mesmo tempo em que exerce sua subordinação sobre o capital comercial que tão 

somente realiza mais-valia79. O capital fictício desdobra-se do capital portador de juros, mas o 

rendimento dele decorrente rompe esta cadeia de vinculação ou subordinação, supera assim sua 

dependência direta com o juro, com o lucro, e, portanto, com a extração e realização de mais-

valia. 

As formas financeiras apresentadas até o momento pelas quais os valores monetários 

podem se valorizar possuem natureza dúplice, portadora de juros quando valorizada pela 

realização produtiva de mais-valia e fictícia quando valorizada pela realização de tendências 

esperadas. A tendência ou inclinação projetada guarda certa autonomia em relação à mais-valia, 

que pode ser uma importante variável explicativa desta função ou não. Esta independência entre 

expectativa-realizada e mais-valia é fundamental, pois do contrário estaria mantida a 

equivalência entre o capital portador de juros e o capital fictício, na qual este último tão somente 

se restringiria a um prazo alongado de vinculação à realização de mais-valia, ou seja, manter-

se-ia em função direta (ainda que mediada pela forma juro) com a mais-valia. A relação entre 

capital fictício e mais-valia é sempre indireta – isto quando existente –, diferente do capital 

portador de juros, cuja valorização se encontra em razão direta com a extração de mais-valia 

feita pelo capital produtivo funcionante ao qual ele está vinculado. 

Esta natureza dúplice do “capital financeiro” permite, por exemplo, que uma mesma 

ação negociada no mercado bursátil possa ser portadora de juros quando paga dividendos aos 

acionistas e fictícia quando se sobrevaloriza em virtude de uma súbita mudança nas expectativas 

dos potenciais compradores desta ação. A primeira valorização está vinculada à mais-valia e 

tem origem em riqueza nova, enquanto a segunda valorização é resultado da reorganização de 

 
78 Para utilizar a expressão marxiana do Livro Primeiro d’O Capital. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia 

Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 

168. 
79 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume III, Livro Segundo, 1985. 
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capitais, apropriação de alguma outra riqueza existente e já financeirizada. Os dividendos, por 

sua vez, são claras expressões do capital portador de juros, consistem em fatias dos lucros reais 

– mais-valia extraída e realizada – que nada de fictício possuem. Os dividendos por si mesmos 

não são em qualquer hipótese expectativas por rendimentos futuros. Caso a expectativa por 

dividendos futuros gere uma apreciação presente das ações ou de seus respectivos títulos, 

fazendo com que o preço negociado em pregão se descole em determinado sentido do seu valor 

enquanto capital produtivo real, haverá uma possibilidade de valorização na forma fictícia, ou 

seja, independente do pagamento futuro destes dividendos. As ilustrações e implicações 

descritas por Marx acerca deste jogo são esclarecedoras: 

 

Essa expropriação apresenta-se, porém, no interior do próprio sistema 

capitalista como figura antitética, como apropriação da propriedade social por 

poucos; e o crédito dá a esses poucos cada vez mais o caráter de aventureiros 

puros. Uma vez que a propriedade existe aqui na forma de ação, seu 

movimento e transferência tornam-se resultado puro do jogo da Bolsa, em que 

os pequenos peixes são devorados pelos tubarões e as ovelhas pelos lobos da 

Bolsa. No sistema de ações existe já antítese à antiga forma, em que meios 

sociais de produção surgem como propriedade individual; mas a 

transformação na forma da ação permanece ainda presa às barreiras 

capitalistas; e portanto, em vez de superar a antítese entre o caráter social da 

riqueza e a riqueza privada, só a desenvolve numa nova configuração. 80 

 

Neste mencionado jogo não há que se falar em dividendos como o rendimento do capital 

fictício. Os dividendos equivalem aos juros e, correndo o risco de ser redundante, são frações 

do lucro que remuneram o capital portador de juros, compondo a taxa de juros na medida em 

que alteram a proporção pela qual se reparte o lucro. Ora, se o juro não compõe o rendimento 

do capital fictício, tampouco a taxa de juros poderia fornecer o cálculo de seu rendimento. Por 

esta razão que a taxa de retorno pela arbitragem financeira precisa ser um nome distintivo dado 

à específica “capitalização” de um capital individual na forma fictícia, que não se confunde em 

hipótese alguma com a taxa de juros. Taxa de retorno e taxa de juros são rendimentos 

essencialmente distintos, tal como o são, respectivamente, o capital fictício e o capital portador 

de juros.  

Esta diferenciação central facilita a compreensão de que um mesmo título financeiro 

possa permitir a valorização na forma fictícia com uma taxa de retorno positiva pela arbitragem 

financeira, ou seja, a apropriação de outros valores monetários financeirizados, ao mesmo 

 
80 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 334. 
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tempo em que recebe remunerações advindas de juros portados pelo seu capital de origem. Este 

duplo movimento de valorização talvez contribua na predominante indistinção feita no estudo 

destas diferentes formas financeiras do capital enquanto mercadoria – conforme demonstrarei 

no capítulo final desta parte inicial –, mas a relevância de sua demarcação não é meramente 

teórica. A natureza dúplice do “capital financeiro” não corresponde a uma existência 

fenomênica dupla do título jurídico que o expressa, significa apenas que ele pode vir a ser 

remunerado de dois modos diferentes, tal como o próprio Marx já havia identificado: 

 

[...] esse capital não existe duplamente, uma vez como valor-capital dos títulos 

de propriedade, das ações, e outra vez como capital realmente investido ou a 

investir naquelas empresas. Ele existe apenas nesta última forma, e a ação 

nada mais é que um título de propriedade, pro rata, sobre a mais-valia a 

realizar por aquele capital. A pode vender esse título a B e B a C. Essas 

transações em nada alteram a natureza da coisa. A ou B transformou então seu 

título em capital, mas C transformou seu capital em mero título de propriedade 

sobre a mais-valia a ser esperada do capital acionário.81 

 

A primeira parte deste excerto é irretocável, mas a parte final supõe que todo rendimento 

de uma ação decorre de sua faceta portadora de juros, deixando assim uma lacuna acerca dos 

retornos decorrentes da apropriação de outros capitais financeirizados. A síntese da disputa pelo 

rendimento do capital fictício na dinâmica básica da arbitragem financeira impõe inversa e 

simultaneamente que outro lado tenha vendido barato e comprado caro, que tenha, portanto, 

ocorrido uma reorganização de valores monetários reais e não a criação de valor novo. O 

patamar nominal no qual se deram estas negociações pouco importa para o valor monetário ou 

capital real que foi reorganizado, já que “a riqueza de uma nação” permanece precisamente a 

mesma. Marx reconhece essa função concentradora do mercado de capitais, sem exatamente 

dissecar seus mecanismos internos: 

 

Passada a tempestade, esses papéis voltam a subir ao nível anterior, à medida 

que não representem empresas falidas ou fraudulentas. Sua desvalorização na 

crise atua como meio poderoso para a centralização das fortunas em dinheiro. 

Na medida em que a desvalorização ou valorização desses títulos é 

independente do movimento de valor do capital real que eles representam, a 

riqueza de uma nação é exatamente do mesmo tamanho tanto antes quanto 

depois da desvalorização ou valorização. 82 

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 iniciados ou o desperdício de capital em empresas 

 
81 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 11. 
82 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 12. 
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positivamente sem valor, a nação não empobreceu nem de um centavo pelo 

estouro dessas bolhas de sabão de capital monetário nominal. 83 

 

Deste modo, se torna didaticamente útil distinguir o capital fictício em global e 

individual, ainda que ambos representem patamares meramente nominais em que as disputas 

pela reorganização do capital real são travadas. Apesar do capital fictício global não guardar 

correspondência monetária com o capital real que representa, ele equivale à totalidade das 

quotas ou das proporções em que este último está dividido. Um capital fictício individual, por 

sua vez, corresponde a uma determinada quota de capital fictício global, que pode permitir a 

valorização de determinado valor monetário individual, mas na exata medida em que outra 

fração de valor monetário individual se desvaloriza; neste jogo de soma zero, os capitais 

financeirizados são reorganizados. Portanto, interessaria saber quanto da riqueza real já foi 

financeirizada e a qual velocidade a financeirização continua a ocorrer – tema que retomarei na 

próxima seção deste capítulo. Por ora, cumpre pontuar que a taxa geral de juros influencia o 

movimento de financeirização, ou seja, o ritmo em que os capitalistas destinam seus capitais 

monetários para valorização pela assunção de formas financeiras, mas não necessariamente os 

preços de mercado dos capitais fictícios. 

O capital fictício global – no sentido da totalidade dos capitalistas que individualmente 

possuem alguma fração de capital fictício – pode oscilar nos patamares nominais mais diversos, 

mas também pode crescer em volume na medida em que outras riquezas ou valores reais são 

financeirizados, o que também contribui no fetiche de que todos os investidores institucionais 

e traders estão ganhando simultaneamente. A financeirização ampliada da riqueza por si só não 

representa um mecanismo de valorização do capital fictício, pois a princípio seus valores reais 

são convertidos em valores financeiros equivalentes (capitais comercializáveis), não são 

gerados valores novos, e, por mais que os preços de mercado que os expressam oscilem 

incessantemente, sempre corresponderá a uma “compensação mútua de créditos”, o 

mencionado jogo de soma zero – termo execrado pelos financistas burgueses quando utilizado 

para se referir ao seu secular e adorado cassino legalizado, a bolsa de valores. Neste contexto, 

veja a síntese de Marx a respeito da trajetória do capital fictício: 

 

Com o desenvolvimento do capital portador de juros e do sistema de crédito, 

todo capital parece duplicar e às vezes triplicar pelo modo diverso em que o 

mesmo capital ou simplesmente o mesmo título de dívida aparece, em 

 
83 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, pp. 12-13. 
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diferentes mãos, sob diversas formas. A maior parte desse “capital monetário” 

é puramente fictícia. Todos os depósitos, excetuado o fundo de reserva, são 

apenas créditos contra o banqueiro, mas nunca existem em depósito. À medida 

que servem para operações de compensação, funcionam como capital para os 

banqueiros, depois de estes os terem emprestado. Eles pagam entre si os 

direitos recíprocos sobre os depósitos não existentes mediante compensação 

mútua desses créditos. 84 

 

O fetiche da contemporânea economia vulgar com o capital fictício faz com que na 

cabeça do jobber (tal como Marx chamava o hoje intitulado trader) o capital fictício global 

possa se valorizar independente do movimento de alta ou de baixa do mercado de capitais, pois 

– conforme detalharei – ele vive a experiência individual de valorização da sua fração de capital 

fictício a despeito da direção do mercado. Por estas razões, categorizar o capital fictício em 

global e individual é tão significativo quanto diferenciar o capital portador de juros do capital 

fictício; e a taxa de juros da taxa de retorno. Tenho por certo que toda a tradição marxista que 

ignora esta última diferença, bem compreendeu o fato de o capital fictício global não se 

valorizar – já que obviamente não há geração de valor novo –, contudo é esta mesma boa 

compreensão que a faz negligenciar a dinâmica interna das frações de capitais fictícios que 

reorganizam a riqueza e que aceleram a financeirização de capitais antes funcionantes. 

Resta, portanto, examinar esta particular dinâmica do capital fictício individualmente 

considerado e compreender minimamente a determinação de seus preços de mercado. 

Semelhante ao que ocorre com a taxa de juros, não há uma lei interna imposta pela produção 

capitalista para a determinação dos preços de mercado do capital enquanto mercadoria. 

Diferente dos preços das mercadorias que tendem aos seus “preços naturais”, os preços das 

ações possuem um “movimento autônomo” e apenas casualmente tenderão ao valor do capital 

real que representam. Para o regozijo da economia neoclássica85, os preços das ações e de todos 

os chamados títulos de renda variável são de fato “regulados” quase que exclusivamente pelas 

forças de oferta e demanda, ou seja, pela mera casualidade. 

O elemento de valorização do capital produtivo é o mais-trabalho enquanto o elemento 

de valorização do capital fictício individual é a realização de tendências esperadas, ou, em uma 

 
84 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 14. 
85 Do tatônnement (ou leiloeiro) walrasiano à “revolução marginalista” de Jevons e Menger. WALRAS, Léon. 

Compêndio dos Elementos de Economia Política Pura. Tradução de João Guilherme Vargas Netto. São Paulo: 

Editora Nova Cultural, Os Economistas, 1996. JEVONS, Stanley William. A Teoria da Economia Política. 

Tradução de Cláudia Laversveiler de Morais. São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, 1996. 

MENGER, Carl. Princípios de Economia Política. Tradução de Luiz João Baraúna. São Paulo: Editora Nova 

Cultural, Os Economistas, 1983. 
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única expressão, a expectativa-realizada. Esta peculiar expectativa pode se realizar a despeito 

da fração de mais-valia que remunera o capital portador de juros do qual o capital fictício se 

originou. A valorização de um valor monetário via capital fictício possui uma lógica própria e 

conforme dito sua peculiaridade reside na relativa independência quanto à mais-valia. 

As expectativas de oscilação dos preços dos capitais fictícios são fundadas nas razões 

mais diversas possíveis e incluem tudo aquilo que possa impactar no humor dos ofertantes e 

potenciais demandantes destes títulos, sendo a expectativa por lucros e dividendos (leia-se, 

mais-valia) somente mais uma em um amplo rol de variáveis explicativas. Insisto, a 

expectativa-realizada que valoriza um valor monetário através do capital fictício independe da 

realização de mais-valia, importa ao operador do capital fictício projetar acertadamente se a 

mais-valia crescerá ou diminuirá, isto se a realização de mais-valia afeta substancialmente nos 

preços de mercado do correspondente capital fictício. 

A compreensão do ganho baseado em comprar barato para vender caro antecede em 

muito a sociedade capitalista, a ideologia em geral86 garante que ela esteja introjetada em 

qualquer pessoa nascida após o surgimento da propriedade privada e da comercialização de 

produção excedente. Portanto, não se fazem necessárias maiores explicações sobre esta 

denominada “posição comprada”. Contudo, a “posição vendida” (venda a descoberto ou short 

selling) – vender caro para comprar barato – merece alguma atenção na dinâmica dos capitais 

fictícios, pois se mostrará especialmente esclarecedora na desmistificação do cassino bursátil. 

Imagine que diante de uma tendência de queda nos preços dos ativos (prevista por 

quaisquer razões), um investidor qualquer87 A possa alugar o título de outro investidor B 

pagando uma pequena taxa de aluguel. B não pretende se desfazer do ativo, ou seja, ao final de 

determinado período o papel alugado precisa ser devolvido a ele e, já que a tendência de queda 

é aqui suposta como certa, sua fração de capital fictício certamente será depreciada. De posse 

do título alugado, o investidor A realiza sua venda imediata a um terceiro investidor C, que 

naturalmente aposta na elevação de seu preço – do contrário não assumiria a “posição 

comprada” na tentativa de arbitragem financeira. Neste instante, o investidor A não detém mais 

 
86 “É por isso que creio ser lícito, ao menos por conjectura, propor uma teoria da ideologia em geral, no sentido 

como Freud expôs uma teoria do inconsciente em geral. Para simplificar a expressão, é conveniente, levando em 

conta o que se disse sobre as ideologias, usar o simples termo ‘ideologia’ para designar a ideologia em geral, que 

acabei de dizer que não tem história, ou – o que dá na mesma – que é eterna, isto é, onipresente em sua forma 

imutável por toda a história (= história das formações sociais que englobam as classes sociais). Por ora, vou 

restringir-me às ‘sociedades de classes’ e sua história. A ideologia é uma ‘representação’ da relação imaginária 

dos indivíduos com suas condições reais de existência”. ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos 

de Estado. In: ZIZEK, Slavoj. Um mapa da ideologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996, pp. 125-126. 
87 Chamarei estes apostadores de “investidores” por mera cortesia. 
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o título, mas possui o correspondente montante de valor monetário pela mencionada venda 

imediata, bem como a obrigação88 de devolvê-lo no futuro a B. Ocorre que, neste mercado 

hipotético, para o investidor C a tendência de queda não era, por assim dizer, tão evidente e de 

fato o título se depreciou. O investidor A agora compra o mesmo título a um preço rebaixado, 

pois precisa devolvê-lo a B, que apesar de ter seu título depreciado, obteve algum mínimo ganho 

alugando sua ação, e assim, na prática, A e B repartem o que ganharam às custas de C89. 

Após estas transações, o capital fictício global manteve-se igual, ou melhor, o capital 

real por ele representado permaneceu rigorosamente o mesmo, mas o investidor A valorizou 

seu valor monetário na arbitragem financeira mesmo num contexto de depreciação do capital 

fictício individual. Primeiro vendeu na alta e depois comprou na baixa. Esta mecânica 

exemplifica o posicionamento “vendido” do investidor A e reforça a assimilação aparente de 

que os investidores podem valorizar seu capital monetário independente da direção do mercado, 

“basta” prever acertadamente esta tendência. Isto não é simplesmente mistificação, pois, a 

despeito do capital fictício global permanecer o mesmo, o investidor A se apropriou de quota-

parte do valor monetário real do investidor C (ou, tratando-se de um jogo contínuo, da riqueza 

real que o capital fictício representa). Nesta sorrateira apropriação, o capital fictício funciona 

como mera ferramenta. Marx bem anteviu o resultado do jogo bursátil como reorganização e 

centralização de capitais: 

 

Ganhar e perder pelas flutuações de preço desses títulos de propriedade, bem 

como sua centralização nas mãos dos reis das ferrovias etc., torna-se 

virtualmente mais e mais resultado do jogo, que toma o lugar do trabalho, 

como modo original de adquirir propriedade do capital, e também o lugar da 

violência direta. Essa espécie de riqueza monetária imaginária não apenas 

constitui uma parte muito considerável da riqueza monetária dos particulares, 

mas também do capital dos banqueiros, conforme já mencionamos. 90 

 

 
88  Criada por um laço jurídico completamente diferente daquele laço jurídico que faz no capital portador de juros 

o capitalista funcionante remeter parte de seu lucro ao prestamista. 
89 Veja como Marx bem compreendeu a dinâmica da arbitragem financeira mesmo sem considerar a possibilidade 

de que a disputa fictícia por capitais monetários pudesse ganhar tamanho protagonismo: “Se todas as compras e 

vendas desses papéis fossem expressão unicamente de investimentos reais de capital, seria correto dizer que não 

poderiam influir sobre a procura por capital de empréstimo, pelo fato de que A, quando vende seu papel, retira 

tanto dinheiro quanto B mete no papel. Entretanto, mesmo então, uma vez que o papel na verdade existe, mas não 

o capital (pelo menos não como capital monetário), que ele originalmente representa, cria sempre, portanto, nova 

procura de tal capital monetário. Mas, em todo caso, trata-se de capital monetário de que antes dispunha B e agora 

dispõe A”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 45. 
90 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 20. 
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De todo o exposto apenas se pode deduzir que a taxa de retorno da arbitragem financeira 

será relativamente baixa (apesar de provavelmente superior à taxa de juros) se a oscilação de 

preços dos capitais fictícios estiver “lateralizada”, ou seja, variando em um patamar mais ou 

menos bem definido. Contudo, a taxa de retorno se eleva sensivelmente na medida em que se 

realizam acentuadas tendências de alta ou de queda, portanto, independentemente da direção 

dos capitais fictícios. 

Na cabeça do trader todos podem ganhar se, por exemplo, ele compra barato, vende 

caro e o preço de mercado do ativo continua subindo, pois aquele que comprou o papel 

considerado à primeira vista caro pode ainda se beneficiar de uma sobre-apreciação. Porém 

pouco importa quantos são os compradores beneficiados nesta cadeia de compras durante a 

trajetória de alta dos preços, primeiro porque a concentração de valores monetários continua a 

ocorrer na medida em que algum deles melhor aproveita esta tendência, ou seja, permaneça 

mais tempo na posição comprada durante a efetiva alta e, em segundo lugar, a identificação de 

quem foi diretamente espoliado (comprando caro e vendendo barato) consiste tão-somente em 

uma tarefa de delimitação de prazo. 

Poderia do mesmo modo descrever didaticamente a “engenharia financeira” das 

operações com índices, câmbios, commodities, opções de compra e venda, derivativos e 

mercado futuro em geral91, mas, na medida em que estas sofisticações do “comprar barato para 

vender caro” elevam o risco da aplicação financeira, torna-se mais evidente o concurso de 

prognóstico, no qual um lado ganha e outro evidentemente perde. O jogo assume regras mais 

complexas e imbricadas, mas sua soma permanece zero e “a casa sempre ganha”. Neste caso, a 

“casa” são os computadores de alto desempenho das instituições financeiras que apostam contra 

toda riqueza, especialmente aquela recém financeirizada92. Do exposto, o que me interessa 

agora é que a valorização de capitais ou valores monetários via capital fictício se dá em todos 

os casos pela taxa de retorno da arbitragem financeira e, conforme demonstrado, isto independe 

do mercado de capitais operar em patamares nominais crescentes ou decrescentes. A previsão 

acertada sobre estas tendências crescentes ou decrescentes determinará por fim a valorização 

expressa na taxa de retorno. 

 
91 Para um compêndio destes incontáveis instrumentos financeiros, ver: HULL, John C. Options, futures, and other 

derivatives securities. University of Toronto, Ninth Edition, 2015. 
92 Cf. MAAZ, Raphael Fortes. A atividade de negociações algorítmicas de alta frequência no mercado brasileiro 

de dólar futuro. São Paulo: Dissertação de Mestrado, Escola de Economia de São Paulo, FGV, 2018. 
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A “forma aloucada”93 dita por Marx cabe com cada vez mais precisão, já que o capital 

fictício pode proporcionar valorização de capitais monetários (ou seja, apresentar taxas de 

retorno positivas) ainda que paradoxalmente ocorra uma desvalorização da riqueza real por ele 

representada. O capital fictício pode crescer nominalmente em meio à desvalorização de seu 

capital portador de juros originário (ou seja, do valor real do capital que aquele título 

representa), bem como pode se depreciar diante da valorização de seu capital portador de juros 

originário, ambos os movimentos são comuns e guardam elevado grau de independência. Veja, 

por exemplo, o recorrente caso em que o valor contábil de mercado de uma empresa qualquer 

(número de ações multiplicado pelo preço negociado em bolsa) é inferior ao seu patrimônio 

líquido real (ou a qualquer outro método de valoração empresarial que considere fluxos 

presentes e futuros). Quero dizer, se este capitalista decidisse encerrar repentinamente suas 

atividades, vendendo todo o seu capital fixo e circulante (supondo a plena liquidez destes) e 

encontrando um superávit no balanço entre seus ativos e passivos, ter-se-ia um valor monetário 

(nesta hipótese não mais capital monetário a ser adiantado ou capital-dinheiro latente) superior 

ao montante representado por todas as ações existentes. Neste curioso caso, porém não 

incomum, um analista de mercado “fundamentalista” recomendaria a posição comprada nas 

ações desta empresa. 

Abstraindo a força imperativa de robustos movimentos especulativos, existem apenas 

dois modos de respaldar a posição (comprada ou vendida) do capital fictício individual na 

disputa pela reorganização dos valores e capitais monetários: (i) considerando a mais-valia, que 

remunera o capital portador de juros originário, um elemento fundamental na realização das 

expectativas de tendências dos preços de mercado dos capitais fictícios; ou (ii) considerando a 

mais-valia um elemento menor na determinação destes mesmos preços. O fetiche da teoria 

econômica neoclássica, incapaz de enxergar a mais-valia – neste ou em qualquer processo –, 

chamou estes dois modos de subsidiar o posicionamento nos mercados financeiros de, 

respectivamente, “escola fundamentalista” e “escola de análise técnica ou estatística”94. 

Apresentarei o que penso ser o centro destas escolas apartando todo o despropósito sobre 

assimetria de informação e determinantes conjunturais dos preços das ações95. 

 
93 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 10. 
94 A diferença entre “fundamentalistas” e “técnicos” é aquela mesma descrita por Gabo acerca dos liberais e 

conservadores: “A única diferença atual entre liberais e conservadores é que os liberais vão à missa das cinco e os 

conservadores à das oito”. MÁRQUEZ, Gabriel García. Cem anos de solidão. Tradução de Eliane Zagury. 48ª 

Ed., Rio de Janeiro: Editora Record, 1967, p. 137. 
95 As curvas de oferta e demanda que definem os preços de mercado dos capitais fictícios correspondem 

naturalmente à síntese das expectativas entre ofertantes e demandantes. Parte significativa destas expectativas está 
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A escola fundamentalista se ocupa em analisar os chamados “fundamentos” referentes 

à saúde dos balanços contábeis empresariais, bem como dos mercados nos quais as empresas 

estão inseridas, para assim calcular o valor real de cada empresa e, portanto, o valor ideal de 

negociação das ações destas empresas na bolsa de valores. A este método atribui-se o nome de 

“valoração de ativos”96. Sugere-se que se o preço de mercado estiver abaixo do valor ideal 

calculado pelo fundamentalista significa que esta ação tende a ter seu preço elevado, porém se 

o preço de mercado estiver acima do valor ideal a ação tende a se depreciar. A escola 

fundamentalista pressupõe assim – apesar de obviamente não utilizar os seguintes termos – que 

a ação é um capital portador de juros vinculado a um capital funcionante, cujo papel se 

“valorizará” ou se “desvalorizará” 97 a depender da capacidade de extração e realização de mais-

valia da empresa, inclusive por isto se faz a análise minuciosa dos balanços contábeis e do 

mercado real. 

À primeira vista isto poderia remeter ao simples papel desmistificador cumprido pelo 

capital fictício em relação ao capital portador de juros. Ocorre que a análise fundamentalista 

não subsidia decisões de financiamento de investimentos produtivos, ela simplesmente assume 

a estimativa de geração de lucro (mais-valia) como a expectativa prevalecente no movimento 

dos preços de pregão. Para o investidor institucional, subsidiado pela escola fundamentalista, 

pouco importa a capacidade real daquele capital portador de juros de fato participar da criação 

de valor, ele está interessado na expectativa de valorização do seu capital monetário cujo 

intervalo entre o atual preço de mercado e o valor ideal calculado pelos fundamentalistas possa 

lhe proporcionar. Diante disto, a mecânica é a mesma, se a tendência for de alta opera-se 

comprado, se a tendência for de queda opera-se vendido. O capital monetário se valoriza em 

 
baseada na compreensão invertida do mundo (ideológica) feita por estes apostadores, tão deslocada do real quanto 

são os próprios preços fictícios em relação aos capitais reais que representam. Ironicamente, a “assimetria de 

informação” pode explicar justamente o que há de real neste mercado que se determina pelo irreal do absoluto 

fetiche burguês, mas para estes “pensadores e formuladores” é tudo que lhes foge da opinião média e impacta nos 

preços. Veja, por exemplo, o recente caso da GameStop em que os membros do fórum Wall Street Bets no Reddit, 

fundamentados na mais rigorosa “zueira [sic] (ou ‘lulz’)”, fomentaram uma bolha financeira bilionária contra 

hedge funds (“fundos de cobertura”) que apostavam abertamente na venda a descoberto da empresa citada. Cf. 

HENWOOD, Doug. A bolha da GameStop é uma lição sobre o absurdo e a inutilidade da bolsa de valores. 

Tradução Everton Lourenço. Jacobin Brasil, 28/01/2021. Disponível em: <https://jacobin.com.br/2021/01/a-

bolha-da-gamestop-e-uma-licao-sobre-o-absurdo-e-a-inutilidade-da-bolsa-de-valores/>. Acesso em: 08/04/2021. 
96 Cf. DAMODARAN, Aswath. Avaliação de Investimentos – ferramentas e técnicas para a determinação do 

valor de qualquer ativo. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997. 
97 Não há problema em utilizar os termos “valorização” e “desvalorização” para se referir ao movimento de 

elevação e queda nos preços de mercado das ações como habitualmente se faz, entretanto cumpre sempre lembrar 

que estes movimentos são estritamente nominais e não correspondem a uma real valorização ou desvalorização 

dos capitais que estes papéis representam. Reitero que a valorização de capitais ou valores monetários que se dá 

através da forma fictícia ocorre quando há apropriação de outros valores financeirizados e isto independe do 

movimento de apreciação ou depreciação dos respectivos capitais fictícios. 
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função da concretização da tendência projetada para o capital fictício e não em função da 

valorização do capital portador de juros do qual ele se desdobrou. A tendência é basicamente 

uma regressão linear com diversas variáveis dependentes de diferentes pesos, a escola 

fundamentalista atribui à variável mais-valia o maior peso – obviamente não nestes termos, mas 

assim o faz98. 

A análise técnica ou estatística, por sua vez, pressupõe que os preços das ações estão de 

modo generalizado descolados do capital portador de juros dos quais se originaram, sendo assim 

ainda mais nítida a irrelevância atribuída à capacidade de cada empresa extrair e realizar mais-

valia99. As tendências de alta ou de baixa são projetadas a partir de estudos de probabilidade 

estatística com base no histórico de preços e de volume de negociações de cada ação. 

Identificada a tendência estatística dos preços das ações, a lógica de operação passa a ser a 

mesma: comprar na baixa para vender na alta ou vender na alta para comprar na baixa. A síntese 

feita por Marx acerca da valorização comercial na cabeça do capitalista serve aqui com 

perfeição: “Prima facie, o lucro comercial puro e independente parece impossível enquanto 

produtos forem vendidos por seus valores. Comprar barato para vender caro é a lei do comércio. 

Portanto não o intercâmbio de equivalentes”100. Esta poderia ser também uma precisa definição 

para a forma fictícia. 

Desta cizânia deveria se deduzir ao menos que num mesmo título ora o lucro (portanto, 

a mais-valia) pode ser uma melhor variável explicativa da equação de tendência e ora não. Os 

incontáveis pesos e variáveis que explicam a trajetória de um capital fictício somente poderiam 

ser enumerados pelo “demônio de Laplace”101, que neste caso está mais proximamente 

 
98 Parafraseando Marx: “Ao equiparar seus produtos de diferentes espécies na troca, como valores, equiparam seus 

diferentes trabalhos como trabalho humano. Não o sabem, mas o fazem”.  MARX, Karl. O Capital: Crítica da 

Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 

1, 1996, p. 200. 
99 JULIBONI, Márcio. Distância entre Bolsa e realidade é três vezes maior que a normal, diz BTG. Money Times, 

15/07/2020. Disponível em: <https://www.moneytimes.com.br/distancia-entre-bolsa-e-realidade-e-tres-vezes-

maior-que-a-normal-diz-btg/>. Acesso em: 20/07/2020. 
100 Prossegue Marx a respeito do capital comercial e não do capital como mercadoria, tal como venho examinando: 

“O conceito de valor está implícito nisso à medida que as diferentes mercadorias são todas valores e, por isso, 

dinheiro; pela qualidade, são igualmente expressões do trabalho social”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da 

Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 

1, 1986, p. 247. 
101 “Une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation 

respective des êtres qui la compose embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de 

l'univers et ceux du plus léger atome : rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent 

à ses yeux”. “Uma inteligência que, num dado momento, conhecesse todas as forças com que se anima a natureza 

e a respectiva situação dos seres que a compõem, abraçaria na mesma fórmula os movimentos dos maiores corpos 

do universo e os do mais leve átomo: nada seria incerto para ela, e o futuro, como o passado, seria presente aos 

seus olhos” (Tradução livre do autor). LAPLACE, Pierre-Simon Marquis de. Essai Philosophique sur les 

Probabilités. Cambridge Library Collection, 2009. 
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encarnado em um computador de alto desempenho a serviço de determinadas instituições 

financeiras. Estes computadores, com seus simuladores, robôs, backtesting e High-Frequency 

Trading (HFT), transformam o mercado bursátil quase que literalmente em um cassino, porque 

o apostador principiante pode até auferir algum ganho em suas primeiras apostas, mas seu 

adversário está usando um dado viciado e no médio ou longo prazo ele sempre sairá vitorioso. 

A distribuição normal está a favor do seu dado viciado e esta é uma constatação dos próprios 

economistas neoclássicos: 

 

We observe all individuals who began to day trade between 2013 and 2015 in 

the Brazilian equity futures market, the third in terms of volume in the world, 

and persisted for at least 300 days: 97% of them lost money, only 0.4% earned 

more than a bank teller (US$54 per day), and the top individual earned only 

US$310 per day with great risk (a standard deviation of US$2,560). 

Additionally, we find no evidence of learning by day trading.102 

 

Por não serem o demônio em si, estes computadores podem se prevenir contra eventuais 

choques de mercado (stop loss, stop gain, diversificação de risco em carteira etc.), mas não 

podem prever quando ocorrerão – neste ponto cego reside a verdadeira especulação financeira. 

A mecânica básica da arbitragem comercial transposta ao mercado financeiro não deveria ser 

entendida como especulação. A especulação financeira ocorre quando um agente é capaz de 

induzir momentaneamente os níveis de preços do mercado, isto pode acontecer de forma mais 

ou menos efêmera através de boatos e lobby ou de modo substantivo por meio de um massivo 

deslocamento de capitais monetários em determinado sentido. Se um apostador é capaz de 

mobilizar um volume suficientemente grande de recursos para assegurar a realização de suas 

expectativas referentes a determinado capital fictício – já que este é o elemento de valorização 

que lhe garante uma taxa de retorno positiva – encontrar-se-á aí um exemplo inequívoco de 

especulação. Aquele que aposta contra a probabilidade estatística não deveria ser chamado de 

“especulador”, ainda que mesmo na tradição marxista o termo tenha se popularizado neste 

sentido103. 

 
102 “Observamos todos os indivíduos que começaram a fazer day trade entre 2013 e 2015 no mercado futuro de 

ações brasileiro, o terceiro em termos de volume no mundo, e persistiram por pelo menos 300 dias: 97% deles 

perderam dinheiro, apenas 0,4% ganhou mais do que um caixa bancário (US$ 54 por dia), e o maior ganho 

individual foi de apenas US$ 310 por dia com elevado risco (um desvio padrão de US$ 2.560). Além disso, não 

encontramos evidências de aprendizado por day trading”. CHAGUE, Fernando; DE-LOSSO, Rodrigo. & 

GIOVANNETTI Bruno. Day trading for a living? São Paulo: Department of Economics, FEA-USP, Working 

Paper Nº 2019-47, Agosto/2019. 
103 Neste caso em específico, não me interessa reivindicar uma acepção mais adequada do termo, porém importa 

saber que na obra de Hilferding já há uma compreensão apurada sobre a dinâmica interna da forma fictícia (ainda 

que não nestes termos) através do estudo da chamada especulação: “A especulação consiste na exploração da 
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A verdadeira natureza dúplice mencionada anteriormente, a diferenciação estrutural 

entre as formas de valorização financeira portadora de juros e fictícia, reside no fato de que a 

primeira se alimenta de trabalho vivo e a segunda de trabalho morto: “O capital é trabalho 

morto, que apenas se reanima, à maneira dos vampiros, chupando trabalho vivo e que vive tanto 

mais quanto mais trabalho vivo chupa”104. Trabalho vivo é por definição trabalho presente ou 

futuro, que se explora hoje ou que será explorado amanhã, enquanto trabalho morto é 

necessariamente trabalho passado apenas consubstanciado preponderantemente em capital (em 

quaisquer de suas formas de aparição). 

Na esteira da metáfora marxiana, a forma fictícia é o ramo da roseira silvestre que agora 

desabrocha sugando as energias vampirescas do capital. A metamorfose efêmera de capital 

monetário em capital fictício – chamando-o voluntariosamente de “investimento”, quando em 

verdade são aplicações que operam contra o dado viciado de robôs financeiros – é 

profundamente desejada e incentivada pelos capitalistas possuidores da estaca de prata que se 

apropria de trabalho morto. Para o capital fictício é indiferente se o trabalho morto apropriado 

provém de capitalistas industriais e comerciais ou se deriva de poupanças trabalhistas 

consubstanciadas em fundos de pensão, isto em nada altera a lógica fundamental de valorização 

que ele proporciona a determinado capital ou valor monetário, interessa-lhe apenas que todos 

se transformem em apostadores na forma fictícia105. 

 
variação dos preços. Mas não na exploração da variação dos preços das mercadorias. Em contraste com o 

capitalista produtor, para o especulador é indiferente se os preços sobem ou descem. [...] Se todos os participantes 

na especulação agissem numa mesma direção, isto é, se todos previssem simultaneamente que os títulos fossem 

subir ou baixar, então não poderia absolutamente surgir um lucro. Os lucros só surgem porque se formam 

avaliações opostas, das quais apenas uma pode se evidenciar como correta. A diferença que, num dado momento, 

nasce entre compradores e vendedores nas valorizações dos títulos compõem o lucro especulativo de uns e o 

prejuízo especulativo de outros. O lucro de um é aqui o prejuízo do outro, em completo contraste com relação ao 

lucro do capitalista produtor, pois o lucro da classe capitalista não é nenhum prejuízo da classe operária, que, sob 

condições normais do capitalismo, tem a receber nada mais do que o valor de sua força de trabalho”. 

HILFERDING, Rudolf. O capital financeiro. São Paulo: Nova Cultural, 1985, pp. 139-140. 
104 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 347. Na periferia do mundo esta metáfora alcança a 

literalidade: “Poucos dias depois, na Nicarágua, a multidão lançou-se, furiosa, às ruas. O ditador Somoza, filho do 

ditador Somoza, olhava pelo buraco da fechadura. Várias empresas foram incineradas pela cólera popular. Uma 

delas, chamada Plasmaféresis, tinha se especializado em vampirismo. A empresa Plasmaféresis, arrasada pelo fogo 

no início de 1978, era propriedade de exilados cubanos e se dedicava a vender sangue nicaraguense para os Estados 

Unidos. No negócio do sangue, como em todos os outros, os produtores recebem apenas a gorjeta. A empresa 

Hemo Caribean, por exemplo, paga aos haitianos três dólares por litro que revende a vinte e cinco no mercado 

norte-americano”. GALEANO, Eduardo. As Veias Abertas da América Latina. Tradução de Galeano de Freitas. 

Vol. 12, Coleção Estudos Latino Americanos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978, p. 189. 
105 Cf. OLIVEIRA, João José. Juro baixo fará brasileiro investir mais na Bolsa, diz gigante BlackRock. São Paulo: 

Economia UOL, 27/10/2020. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/financas-

pessoais/noticias/redacao/2020/10/27/gigante-mundial-do-mercado-financeiro-quer-ajudar-brasileiro-a-

investir.htm>. Acesso em: 17/03/2021. 
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Finalmente posso retornar ao problema que inaugura este capítulo, a relembrar, a 

redução de toda forma de rendimento financeiro exclusivamente a juros. Se, por exemplo, em 

05/05/2020 um investidor institucional compra um lote de 100 ações ordinárias da Petrobras 

(PETR3) a R$ 18,67 cada e vende este mesmo lote após um mês em 05/06/2020 a R$ 22,85 

cada – sem receber dividendos por sua posse neste período106 e desconsiderando eventuais taxas 

de corretagem, emolumentos, custódia e imposto de renda – haverá uma taxa de retorno de 

22,39% sobre o capital monetário aplicado que metamorfoseou-se momentaneamente em 

capital fictício. Já demonstrei que a valorização deste capital monetário representa em verdade 

apropriação de outros capitais, ela é absolutamente real e apenas ocorre utilizando-se da forma 

fictícia. Se este modo de valorização do capital monetário se faz recorrente mês a mês, ter-se-á 

uma taxa de retorno média calculada exatamente como uma taxa de “capitalização”, mas com 

a diferença crucial, percebida somente no exame de sua gênese, que esta taxa de retorno da 

arbitragem financeira não transporta uma gota de juros ou de trabalho vivo, entenda-se, de 

fração do lucro produtivo real fundado na extração e realização de mais-valia. 

No que se refere à dinâmica interna do capital em todas as suas sofisticações, muito 

raramente a tradição marxista identificou acertadamente uma insuficiência ou lacuna do 

pensamento marxiano causada por um fenômeno “pouco pronunciado” ao tempo Marx. A plena 

compreensão da lógica de acumulação capitalista permitiu a Marx “antever”, na falta de uma 

melhor expressão, como se daria a reprodução das forças produtivas ao longo do século XX, 

tal como a concentração e centralização global de capitais, a necessária superação do dinheiro 

lastreado em ouro, o crescimento do capital constante na composição orgânica do capital e sua 

decorrente queda da taxa de lucro. Porém, talvez seja um anacronismo demasiadamente grande 

exigir que Marx tivesse antecipado a crescente autonomia da taxa de retorno em relação à taxa 

de juros: 

 

O valor do mercado desses papéis é em parte especulativo, pois não é 

determinado apenas pela receita real, mas também pela esperada, calculada 

por antecipação. Mas, pressuposta a valorização do capital real como 

constante ou, onde não existe capital, como no caso das dívidas públicas, 

pressuposto o rendimento anual como fixado legalmente e também antecipado 

com suficiente segurança, então o preço desses papéis de crédito sobe e cai na 

razão inversa da taxa de juros. [...] Em tempos de aperto no mercado de 

dinheiro, o preço desses títulos cairá de dupla maneira; primeiro, porque a taxa 

de juros sobe e, segundo, porque são lançados em massa ao mercado, para 

 
106 Cf. BRANDÃO, Raquel. Petrobras adia pagamento de dividendos e corta investimentos em 2020. São Paulo: 

Valor Econômico, 26/03/2020. Disponível em: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/03/26/petrobras-

adia-pagamento-de-dividendos-para-preservar-caixa.ghtml>. Acesso em: 15/04/2020. 
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serem realizados em dinheiro. Essa queda de preço ocorre independentemente 

da circunstância de que o rendimento que esses papéis asseguram a seu 

possuidor, seja constante, como no caso dos títulos de dívida pública, ou de 

que a valorização do capital real, que eles representam, como no caso das 

empresas industriais, seja possivelmente atingida pela perturbação do 

processo de reprodução. 107 

 

Aqui o único desacerto de Marx foi colocar os preços de mercado dos capitais fictícios 

em função da taxa de juros, isto porque ele considera que o único rendimento dos títulos são os 

juros. Para ele a referida variabilidade do rendimento atribuída às ações de empresas industriais 

está sempre relacionada à capacidade de repartir lucro. Assim Marx deduz que a taxa de juros 

está em razão inversa à trajetória do capital fictício, o que seria verdade se o rendimento do 

capital monetário aplicado como capital fictício fosse baseado em juros, mas isto acontece 

apenas eventualmente. 

Para a crítica da economia política, pouco importa o quão relevante é o peso da taxa de 

juros como variável explicativa da função de tendência dos capitais fictícios, a relação que 

verdadeiramente importa é aquela entre a taxa de juros e a taxa de retorno da arbitragem 

financeira. A economia vulgar apresenta isto como o dilema risco-retorno, pois a valorização 

baseada na expropriação de mais-trabalho é mais certa e segura que a valorização baseada na 

apropriação financeira do capital monetário – ou de quota-parte de capital fictício – de outros 

apostadores. Isto se reflete no fato de que quanto maior a taxa de juros, menor o interesse pela 

arbitragem financeira (portanto, pelos títulos de renda variável em geral) e quanto menor a taxa 

de juros, mais atrativas se tornam as taxas de retorno. Na medida em que este movimento 

impacta a demanda e a oferta por títulos financeiros, a relação inversa entre taxa de juros e 

preços dos capitais fictícios se apresentará, mas não como lei universal. 

Chego enfim ao ponto chave de conexão com a próxima etapa deste estudo. Ao longo 

deste capítulo tomei o cuidado de especificar que a taxa geral de juros influencia, mas não 

determina o ritmo da financeirização ou do crescimento do capital fictício global. Isto porque 

aquela referida decisão, explicitada por Marx, de transformar um capital funcionante em capital 

monetário para valorização em algumas das formas financeiras não depende exclusivamente da 

taxa de juros, depende também da taxa de retorno esperada, ou seja, do quanto este capitalista 

acredita ser capaz de se apropriar da riqueza de outros capitalistas (e, por vezes, de outros 

 
107 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 12. 



65 
 

 
 

trabalhadores, como no caso dos fundos de pensão), valorizando, portanto, o seu próprio capital 

monetário, sem ter que investi-lo produtivamente. 

 

2.1. A função global de valorização do capitalista funcionante 

 

Se parte indevidamente grande dos capitalistas quisesse transformar seu 

capital em capital monetário, a conseqüência seria uma imensa desvalorização 

do capital monetário e uma imensa queda da taxa de juros; muitos se veriam 

imediatamente impossibilitados de viver de seus juros, e portanto forçados a 

retransformar-se em capitalistas industriais. 108 

 

A financeirização prolongada da riqueza explica em si mesma o equívoco da indistinção 

entre o capital portador de juros e o capital fictício. Se o excesso de capital monetário 

emprestável derruba a taxa geral de juros, por que a financeirização portadora de juros, que 

consiste justamente da transformação de capitais funcionantes em capitais emprestáveis, não 

encontra seu limite quando a taxa de juros cai abaixo da taxa de lucro? Dito de outro modo, por 

que uma taxa de juros permanentemente inferior à taxa de lucro não impede a financeirização 

crescente? E, finalmente, por que se observa desde o último quarto de século a financeirização 

avançando em ritmo acelerado mesmo diante de taxas reais de juros negativas?109 

O excerto acima exemplifica o que foi elaborado nos dois últimos capítulos a respeito 

de uma lacuna nas elaborações marxianas, tornando claro que Marx não diferencia a taxa de 

retorno, oriunda da arbitragem financeira com capital fictício, da taxa de juros, produto do 

capital portador de juros e, por esta razão, não pode notar que a transformação do capital 

funcionante em “capital financeiro” se perpetua – a despeito da queda da taxa de juros que lhe 

implica – desde que a taxa de retorno esperada seja crescente. Esta é a razão pela qual a 

financeirização assume marcha acelerada, a razão pela qual “parte indevidamente” grande de 

capitalistas pode continuar financeirizando suas riquezas, a crença – e em alguns casos, a 

certeza – de que podem se apropriar da riqueza de outros capitalistas num jogo que não tende à 

equalização, mas à concentração. 

 
108 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 282. 
109 AMARAL, Fernando Barrozo do. O estranho mundo dos juros negativos. São Paulo: Valor Econômico, 

20/09/2019. GALA, Paulo. Mundo vive a morte dos juros. São Paulo: Valor Econômico, 24/07/2019. LAMUCCI, 

Sérgio. O Brasil e um mundo de juros baixos. São Paulo: Valor Econômico, 30/09/2019. 
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Até aqui foram apresentadas duas formas de rendimentos que decorrem do “capital 

financeiro” (taxa de juros e taxa de retorno), logo também devem existir dois respectivos modos 

de se financeirizar um capital funcionante após realização de mais-valia e de tê-lo como capital 

monetário: (i) “imobilizando-o” na forma portadora de juros ou (ii) mantendo-o “líquido” para 

ser comprado e vendido na forma fictícia. Chamarei o primeiro modo de financeirização 

portadora de juros e o segundo de financeirização fictícia. 

Esta diferenciação facilita a compreensão de como pode haver (e de fato há) uma 

financeirização acelerada sem redução da taxa geral de juros110. Caso a financeirização seja 

predominantemente portadora de juros, ou seja, se os capitais funcionantes forem 

transformados em capitais monetários emprestáveis, cujos rendimentos decorrem dos juros, a 

maior oferta de capital emprestável derrubará a taxa de juros – e nada há que se remendar em 

Marx. Mas se a financeirização for majoritariamente fictícia ocorrerá uma mutação de capitais 

funcionantes em capitais monetários direcionados à aposta de apropriação da riqueza de outros 

capitais monetários, a mensuração de sua valorização se dará pela taxa de retorno e, como sua 

existência não tem natureza emprestável, tampouco afetará a taxa de juros.  

Conforme antecipei na seção anterior, supondo que toda financeirização é portadora de 

juros, Marx pretende explicar em diversas passagens o movimento nominal dos capitais 

fictícios exclusivamente a partir da taxa de juros: 

 

Os títulos de propriedade sobre empresas por ações, ferrovias, minas etc. são, 

de fato, conforme igualmente vimos, títulos sobre capital real. Entretanto, não 

dão possibilidade de dispor desse capital. Ele não pode ser retirado. Apenas 

dão direitos a uma parte da mais-valia a ser produzida pelo mesmo. [...] Mas, 

como duplicatas que são, em si mesmas, negociáveis como mercadorias e, por 

isso, circulam como valores-capitais, elas são ilusórias e seu montante de valor 

pode cair ou subir de modo inteiramente independente do movimento de valor 

do capital real, sobre o qual são títulos. O montante de seu valor, isto é, sua 

cotação na Bolsa, tem necessariamente a tendência a subir com a queda da 

taxa de juros, na medida em que esta, independentemente dos movimentos 

peculiares do capital monetário, é simples conseqüência da queda tendencial 

da taxa de lucro; de modo que, essa riqueza imaginária, de acordo com a 

expressão de valor de cada uma de suas partes alíquotas de determinado valor 

nominal original, só por essa razão se expande com o desenvolvimento da 

produção capitalista. 111 

 
110 Conforme sustenta Ladislau Dowbor: “Os derivativos emitidos (outstanding derivatives) na segunda metade de 

2012 eram da ordem de 633 trilhões de dólares, nove vezes o PIB mundial total. No momento de finalização da 

presente revisão do texto, em fevereiro de 2017, atingiam 544 trilhões. [...] mostra a impressionante dança dos 

preços das commodities, enquanto a sua produção e consumo são essencialmente estáveis”. DOWBOR, Ladislau. 

A era do capital improdutivo: Por que oito famílias tem mais riqueza do que a metade da população do mundo? 

São Paulo: Autonomia Literária, 2017, pp. 108-109. 
111 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 20. 
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Do exposto segue que o capital-mercadoria perde, em tempos de crise e de 

paralisação dos negócios, em grande parte sua qualidade de representar capital 

monetário potencial. O mesmo se aplica ao capital fictício, aos papéis 

portadores de juros, na medida em que estes mesmos circulam na Bolsa como 

capitais monetários. Com o juro em ascensão cai seu preço. Ele cai, além 

disso, pela escassez geral de crédito, a qual obriga seus proprietários a lançá-

los em massa no mercado, para arranjar dinheiro. Ele cai, finalmente, no caso 

das ações, em parte pela diminuição dos rendimentos a que dão direito, em 

parte devido ao caráter fraudulento dos empreendimentos que com tanta 

freqüência representam. Esse capital monetário fictício fica nas crises 

enormemente reduzido, e com ele o poder de seus proprietários de levantar 

dinheiro sobre ele no mercado. A diminuição do nome monetário desses 

papéis de crédito no boletim da Bolsa nada tem a ver com o capital real que 

representam, muito, porém, com a solvência de seus proprietários. 112 

 

A relação inversa entre capitais fictícios e taxa de juros – e do chamado “juro não fixo” 

– também aparece em Hilferding113. Entretanto, o valor nominal dos capitais fictícios se eleva 

com a queda da taxa de juros não porque isto corresponde a uma maior geração de lucro global 

decorrente da etapa do ciclo de rotação da indústria, mas porque uma baixa taxa de juros pode 

estimular uma financeirização fictícia visando um rendimento baseado na taxa de retorno da 

arbitragem financeira. Se a financeirização fictícia aumentar a demanda por títulos negociados 

neste último propósito, ocorrerá uma elevação em seus preços de mercado. Dito de outro modo, 

a taxa de juros explica o processo de financeirização portadora de juros, mas não explica os 

patamares em que estes capitais portadores de juros, após ocasionalmente serem operados na 

forma fictícia, oscilarão. Contudo, há que se fazer uma modulação, isto não é uma regra, trata-

se apenas de uma tendência que pode ser anulada por outras variáveis explicativas que 

eventualmente tenham maior peso momentâneo na contra tendência. 

De todo modo, meu objetivo não consiste em explicar o patamar de oscilação dos 

capitais fictícios, mas em detalhar o impacto das referidas dinâmicas dos capitais 

financeirizados na configuração de uma nova função de valorização para os capitalistas 

originalmente funcionantes. Isto se torna uma tarefa relativamente fácil após a boa compreensão 

de que a financeirização pode avançar mesmo com a queda da taxa de juros ou, inversamente, 

mas não igualmente, que a queda da taxa de juros pode não desestimular a financeirização. 

 
112 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 31. 
113 “Devem ser analisados agora os fatores que a especulação leva em conta nas suas operações. O objetivo central 

da especulação são os títulos de juro não fixos. Aqui, as variações de preço dependem essencialmente de dois 

fatores. Do nível do lucro e do nível da taxa de juros”. HILFERDING, Rudolf. O capital financeiro. São Paulo: 

Nova Cultural, 1985, p. 140. 
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Os capitais bancário e industrial, que vinham se amalgamando gradualmente desde a 2ª 

Revolução Industrial, alcançam sua maturidade no último quarto do século XX, quando o ciclo 

global de reprodução do capital nas grandes corporações transnacionais destina 

sistematicamente parcela do capital global adiantado à valorização no processo produtivo real 

e outra parcela à valorização na forma financeira114. O encaminhamento crescente de capital 

monetário por parte destas empresas à valorização na esfera financeira (portadora de juros ou 

fictícia) se expressa nos modernos balanços contábeis com o crescimento das “receitas não-

operacionais”, alterando a função de valorização do capital global do capitalista funcionante 

(leia-se, de um mega conglomerado). 

No Livro Segundo d’O Capital, Marx apresenta a “forma explícita do movimento global 

do capital”115, considerando as metamorfoses sofridas pelo capital ao longo de todo o seu 

processo de produção e circulação, qual seja: . Esta 

fórmula “explícita” destaca como o capital, inicialmente em sua forma dinheiro (D), é capaz de 

se valorizar mediante a compra de mercadorias específicas (M) [força de trabalho (FT) e meios 

de produção (MP)] que quando ocupadas no processo produtivo real (P), pelo qual se extrai 

mais-valia, permite sua transmutação para a forma capital-mercadoria (M’), que, por sua vez, 

somente realizará a mais-valia do qual está prenhe no processo de circulação, para, finalmente, 

assumir sua forma final capital-dinheiro (D’). A “fórmula explícita” é, portanto, a função do 

capitalista individual para valorização do capital adiantado em seu ciclo global. 

Marx já havia vislumbrado que na reprodução ampliada amadurecida parcela do capital-

dinheiro (D’) não retorna ao seu ciclo de produção originário, mantendo-se inicialmente como 

capital monetário para então transformar-se em capital portador de juros, percorrendo todo o 

circuito descrito no primeiro capítulo desta parte inicial: “Temos aí, primeiro, a parte do lucro, 

 
114 Eric Hobsbawm bem ilustra este processo: “A família tornou-se parte integral do início do capitalismo porque 

lhe oferecia várias dessas motivações. O mesmo faziam o ‘hábito do trabalho’, os hábitos de obediência e lealdade, 

incluindo lealdade aos diretores da empresa, e outras formas de comportamento que não podiam encaixar-se 

prontamente numa teoria de escolha racional baseada na maximização. O capitalismo podia funcionar sem isso [o 

‘hábito do trabalho’], mas, quando o fez, tornou-se estranho e problemático mesmo para os próprios homens de 

negócios. Isso se deu durante a moda dos ‘golpes’ piratas de corporações comerciais e outras especulações 

financeiras que varreram os distritos financeiros dos Estados de mercado ultralivre, como os EUA e a Grã-

Bretanha, na década de 1980 e que praticamente quebraram todos os laços entre a busca do lucro e a economia 

como um sistema de produção. Foi por isso que os países capitalistas que não esqueceram que não se consegue 

crescimento só com maximização de lucros (Alemanha, Japão, França) tornaram tais ataques difíceis ou 

impossíveis”. HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos – O breve século XX: 1914-1991. Tradução de Marcos 

Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, pp. 266-267. 
115 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume III, Livro Segundo, 1985, p. 41. 
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que não é despendida como rendimento, mas é destinada à acumulação, mas para a qual os 

capitalistas industriais não têm, no momento, emprego em seu próprio negócio”116. Deste modo, 

um único capitalista funcionante se apropria do ganho empresarial decorrente de sua atividade 

principal, seja ela produção de petróleo, automóveis, roupas ou alimentos, mas também recebe 

parte da mais-valia extraída em outros setores produtivos que chegam a ele na forma de juros: 

 

Para o capitalista individual isso é praticamente correto. Ele tem a escolha 

quanto a seu capital, quer exista este já no ponto de partida como capital 

monetário, quer tenha de ser transformado ainda em capital monetário, se 

deseja emprestá-lo como capital portador de juros ou se prefere ele mesmo 

valorizá-lo como capital produtivo. [...] A transformação de todo o capital em 

capital monetário, sem haver pessoas que comprem e valorizem os meios de 

produção, em cuja forma existe todo o capital, abstraindo a parte relativamente 

pequena deste, existente em dinheiro – isso naturalmente é um absurdo. Nisso 

está contido o absurdo ainda maior de que, sobre a base do modo de produção, 

o capital proporcionaria juros sem funcionar como capital produtivo, isto é, 

sem criar mais-valia, da qual o juro é apenas parte; de que o modo de produção 

capitalista seguiria seu curso sem a produção capitalista. 117 

 

Marx está correto ao afirmar o “absurdo maior” de esperar juros de um capital não 

funcionante, mas não identifica como uma possibilidade relevante a espera de rendimento pela 

reorganização continuada dos capitais financeirizados através da forma fictícia. Ainda assim 

ele deixa claro que esta financeirização portadora de juros não poderia ser reduzida a simples 

não-reinversão produtiva, pois, ainda que a mencionada metamorfose portadora de juros 

favoreça sobretudo o capital bancário intermediário, este capital monetário será gasto 

produtivamente por outro capitalista explorador de trabalho vivo. 

Marx faz ainda uma distinção relevante entre o capital monetário emprestável e o capital 

portador de juros propriamente dito, considerando que o rendimento de um capital monetário 

emprestável pode eventualmente assumir a função de crédito comercial e ser produto dos juros 

pagos por consumidores de bens finais (capitalista ou assalariado)118. Inclusive nisto consiste 

fundamentalmente a dinâmica e o lucro dos bancos, contemporaneamente denominado de 

spread bancário, a diferença entre o juro pago ao credor depositante e o juro recebido do 

 
116 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 39. 
117 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 282. 
118 Hilferding contribui neste esclarecimento: “O crédito que se baseia, pois, na liberação do capital monetário 

diferencia-se essencialmente do crédito comercial, que resulta unicamente da função alterada do dinheiro, na 

circulação simples de mercadorias”. HILFERDING, Rudolf. O capital financeiro. São Paulo: Nova Cultural, 1985, 

p. 83. 
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devedor depositário, sendo que ambos os papéis podem ser encarnados por capitalistas e 

trabalhadores em seus respectivos gastos departamentais. A respeito do capital bancário o 

seguinte excerto marxiano é esclarecedor: 

 

A parte que deve ser gasta como rendimento é consumida pouco a pouco, mas 

constitui, no entretempo, como depósito, capital de empréstimo com o 

banqueiro. Portanto, mesmo o crescimento da parte do lucro, despendida 

como rendimento, se expressa numa acumulação gradual, que constantemente 

se repete, de capital de empréstimo. E o mesmo ocorre com a outra parte, 

destinada à acumulação. Com o desenvolvimento do sistema de crédito e de 

sua organização, até o aumento do rendimento, isto é, do consumo dos 

capitalistas industriais e comerciais, se exprime como acumulação de capital 

de empréstimo. 119 

 

Exaurir as ferramentas pelas quais o capital bancário potencializa a concentração de 

capital nesta dinâmica de pagar juros baixos e receber juros elevados não se coloca como 

objetivo desta tese, sendo prioritário aos fins aqui elencados examinar o capital monetário 

convertido em capital portador de juros ou em capital fictício. Como mencionado 

anteriormente, a síntese do movimento de financeirização portadora de juros se mostra evidente 

no balanço contábil de enorme parte dos capitais funcionantes, separando as receitas 

operacionais, específicas do processo produtivo principal, das receitas não-operacionais ou 

financeiras, que apresentam o balanço final entre juros pagos e juros recebidos. 

No entanto, a conta não-operacional dos balanços de capitais funcionantes raramente 

esclarece a repartição de seus ativos financeiros na forma portadora de juros ou na forma 

fictícia. Parte do capital monetário é dedicado à disputa estocástica do cassino bursátil, mas 

como todo rendimento é calculado nos moldes da capitalização, tal distinção se torna inviável. 

Nesta conta não-operacional (ou financeira) do capital funcionante, as taxas de retorno da 

arbitragem financeira podem compensar uma eventual desvalorização do capital portador de 

juros e vice-versa. De todo modo, interessa demarcar que a nova função de valorização global 

do capital funcionante ou a atualizada “forma explícita do movimento global do capital” se 

apresenta simultaneamente dividida em três equações: 

 

 
119 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 40. 
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Um mesmo capital monetário se reparte concomitantemente, mas em diferentes 

proporções, em três formas possíveis de valorização120: (i) explorando trabalho diretamente; 

(ii) se apropriando de parcela do mais-trabalho extraído por outro capitalista; ou (iii) se 

apropriando de parcela de outro capital monetário antes mesmo dele ser gasto produtivamente. 

De imediato esta fórmula demonstra o entrelaçamento entre capitais funcionantes, assim como 

a tendência à equalização da taxa geral de lucro – ou seja, de todos os capitais industriais e 

comerciais – para além do nivelamento imposto pela concorrência setorial. Ela também 

apresenta como um capitalista funcionante serve de capitalista monetário para outro processo 

produtivo em uma imensa cadeia de empréstimos, compras de meios de produção e forças de 

trabalho, apropriação e repartição de mais-valia. Nas precisas palavras de Marx: 

 

A última ilusão do sistema capitalista, a de que o capital é fruto de trabalho 

próprio e de poupança própria, é com isso liquidada. Não só o lucro consiste 

na apropriação de trabalho alheio, mas o capital, com que esse trabalho alheio 

é posto em movimento e explorado, consiste em propriedade alheia, que o 

capitalista monetário põe à disposição do capitalista industrial, e pelo qual ele, 

por sua vez, explora este último. 121 

 

A função-objetivo da empresa não-financeira (F: f [Fi, Ipt, X]) proposta por José Carlos 

de Souza Braga122 ilustra a dinâmica moderna de vinculação e subordinação entre os capitais 

financeiros e industriais. Nesta função, as finanças gerais são representadas por Fi, nas quais 

se incluem: “manobras estritamente patrimoniais” das grandes corporações para aumentar a 

lucratividade na bolsas de valores; especulações e proteções cambiais; operações de arbitragem 

em geral com títulos financeiros diversos; financiamento de empresas associadas às suas 

cadeias de produção e fornecimento; estratégias de funding123 para “investimentos que 

 
120 Por enquanto estou abstraindo a financeirização rentista via títulos da dívida pública. 
121 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 43. 
122 BRAGA, José Carlos de Souza. Financeirização Global. In: TAVARES, Maria da Conceição. & FIORI, José 

Luís. Poder e Dinheiro. Rio de Janeiro: Vozes, 1997, p. 215. 
123 Segundo Paul Davidson, representante da escola pós-keynesiana, o motivo finance corresponde ao crédito 

bancário de curto prazo sujeito a análise, ou seja, submete-se à possibilidade de o banco comercial preferir sua 
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otimizem as vantagens oferecidas pelo crédito bancário”; manobras de “depreciação do capital 

fixo”; e “esquemas temporais adequados, no plano das posições credoras/devedoras, 

ativas/passivas”. José Braga busca, a partir desta variável, caracterizar o papel estratégico que 

assume a liquidez nas empresas não-financeiras – capitais funcionantes, em termos marxistas – 

nas quais as expectativas futuras definem o grau de imobilização do capital: 

 

Trata-se, como imposição da própria concorrência e da administração de 

riscos, de constituir finanças que não apenas impliquem uma adequada 

estrutura de dívida, de passivos (para imobilizar capital) mas ao mesmo tempo 

construir uma adequada posição credora/ativa para ter mobilidade, 

flexibilidade, agilidade inovativa, velocidade na captação de oportunidades 

lucrativas nos vários mercados nacionais, produtivos e financeiros. 124 

 

A função-objetivo de José Braga125 propõe ainda uma variável Ipt que corresponde ao 

“investimento tecnologicamente inovador”, com foco na “economia de escala mas também da 

economia de escopo, novos produtos e novos processos”, na qual gradualmente se percebe 

diminuída a reinversão do capital. E, por fim, a variável X equivale à produção dos tradables, 

bens intermediários e finais integrados às cadeias globais de valor que se consolidaram a partir 

dos anos 1990 com a reestruturação produtiva, “configurando um novo tipo de empresa 

multinacional, cujas características tendem a diferenciar-se do antigo padrão norte-americano 

de replicar suas plantas no exterior”. Apresentei a formulação de Braga pois ela dá certa 

concretude histórica ao que chamei anteriormente – com base em Marx – de atualizada “forma 

explícita do movimento global do capital” (ou nova função de valorização global do capital 

funcionante), que se compõe por aquelas três simultâneas equações de metamorfose do dinheiro 

quando posta nos termos da teoria marxista do valor e, portanto, da centralidade do consumo 

de força de trabalho. 

Para o capitalista, cuja qualificação (industrial, comercial ou bancário) se torna 

gradualmente mais nebulosa conforme avança o entrelaçamento, o recebimento de juros dos 

 
liquidez ao invés de imobilizá-la na forma de empréstimos. O funding representa os fundos de longo prazo no 

mercado de capitais que financiam os projetos de investimento das empresas não-financeiras (por exemplo, ações, 

debêntures, títulos de longo prazo etc.), que serão demandados pelo investidor institucional com base em suas 

expectativas de valorização. Davidson propõe assim um deslocamento teórico da relação poupança–investimento 

para a razão liquidez–financiamento, reiterando a conexão fundamental do mercado de crédito e do mercado de 

capitais decorrente da securitização realizada pelos bancos de investimento ao transformarem, por exemplo, uma 

linha de crédito em um ativo negociável no mercado de capitais. DAVIDSON, Paul. Finance, funding, saving, and 

investment. Journal of Post Keynesian Economics, Vol. IX, N. 1, 1986. 
124 BRAGA, José Carlos de Souza. Financeirização Global. In: TAVARES, Maria da Conceição. & FIORI, José 

Luís. Poder e Dinheiro. Rio de Janeiro: Vozes, 1997, p. 216. 
125 BRAGA, José Carlos de Souza. Financeirização Global. In: TAVARES, Maria da Conceição. & FIORI, José 

Luís. Poder e Dinheiro. Rio de Janeiro: Vozes, 1997, p. 216. 
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mais diversos setores da economia e de parcelas de outros capitais monetários aparece ao modo 

de uma carteira diversificada e securitizada de ativos financeiros. A diversificação dos capitais 

portadores de juros contribui na equalização da taxa geral de lucro da economia, enquanto que 

a securitização (fragmentação de capitais fictícios para constituição de um novo título vendável, 

a exemplo dos índices e fundos de investimentos) permite um balizamento das taxas de retorno 

da arbitragem financeira. Ambos os movimentos geram assim um entrelaçamento absoluto 

entre os capitais, assim como também estão associados ao ciclo de rotação da indústria. Se por 

um lado a diversificação e a securitização postergam a etapa marcadamente de crise, por outro 

lado aceleram a contaminação sistêmica e quase imediata da derrocada, especialmente quando 

os juros pagos por capitalistas funcionantes não estão sustentados por seus ganhos empresariais, 

mas por seus capitais portadores de juros. A crise financeira dos capitais portadores de juros 

também foi bem demonstrada por Marx: 

 

Nessa fase opera-se consideravelmente com mero capital de crédito (capital 

alheio); e a alta taxa de lucro pode, em alguns casos, ser especulativa, 

prospectiva. Uma taxa de juros elevada pode ser paga com taxa de lucro 

elevada, mas com ganho empresarial decrescente. Ela pode ser paga – e isso 

é parcialmente o caso em épocas de especulação – não a partir do lucro, mas 

a partir do próprio capital alheio emprestado, e isso pode perdurar, por algum 

tempo. 126 

 

Apartando ainda a possibilidade de uma financeirização fictícia preponderante, que se 

amplia a despeito do consumo produtivo de força de trabalho, Marx apresenta a possibilidade 

de contra-arrestamento da lei tendencial da queda da taxa de lucro causada por um aumento do 

capital por ações, e, nesta formulação, considera que a remuneração destas ações se dá 

exclusivamente com base em juros (dividendos): 

 

Uma parte do capital, com o progresso da produção capitalista, que anda lado 

a lado com a acumulação acelerada, só se calcula e emprega como capital que 

proporciona juros. Não no sentido de que cada capitalista, que empresta 

capital, se contenta com os juros, enquanto o capitalista industrial embolsa o 

lucro do empresário. Isso em nada afeta o nível da taxa geral de lucro, pois 

para esta o lucro é = juros + lucro de toda espécie + renda fundiária, cuja 

distribuição entre essas categorias específicas lhe é indiferente. Mas no 

sentido de que esses capitais, embora investidos em grandes empresas 

produtivas, só proporcionam, depois da dedução de todos os custos, juros 

grandes ou pequenos, os assim chamados dividendos. Por exemplo, em 

estradas de ferro. Eles não entram, portanto, na equalização da taxa geral de 

lucro, já que proporcionam uma taxa de lucro menor do que a média. Caso 

 
126 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 46. 
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entrassem, esta então cairia muito mais. Do ponto de vista teórico, pode-se 

incluí-los no cálculo e então se obtém uma taxa de lucro menor do que a que 

existe aparentemente e que é na realidade determinante para os capitalistas, já 

que exatamente nessas empresas o capital constante é máximo em relação ao 

variável. 127 

 

Ainda sobre o ciclo de rotação da indústria, existe a possibilidade da etapa de expansão 

vertiginosa que antecede a crise mostrar seus primeiros sinais de esgotamento quando a 

elevação da taxa de juros é causada por uma maior demanda por força de trabalho não realizada 

com capital monetário próprio. As elaborações de Marx a respeito da relação entre salários, 

lucros e juros são novamente essenciais. Se aquele mesmo movimento de procura por força de 

trabalho gerar uma elevação dos salários, pode ocorrer uma dupla pressão de demanda por 

capital monetário e de elevação da taxa de juros, mas agora por parte dos trabalhadores no 

intuito do crédito para consumo. De modo simultâneo, a mesma demanda crescente por força 

de trabalho reduz o lucro, na medida em que sua amplitude real reside sobre a “barateza relativa 

justamente dessa mercadoria [força de trabalho]”128. O ganho empresarial é gradualmente 

espremido de um lado pela elevação da taxa de juros e por outro pelo crescimento dos salários: 

“Se, por qualquer causa, aumentasse o salário, e em conjunturas de resto desfavoráveis, então 

o aumento do salário reduziria a taxa de lucro, mas elevaria a taxa de juros na medida em que 

aumentaria a procura por capital monetário”129. 

Marx demonstra como todas as crises, inclusive as financeiras, são fundadas na 

superprodução, ou seja, excesso de capital-mercadoria impossibilitado de realizar a mais-valia 

extraída130. No contexto do capital portador de juros as crises também não perdem este feitio, 

considerando que a interrupção dos fluxos de juros corresponde justamente à incapacidade de 

 
127 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 182. 
128 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 47. 
129 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 47. 
130 Sobre este denominador comum às crises capitalistas, destaca Flávio Batista: “Com base nessa concepção, 

Marx é capaz também de perceber que a crise, ainda que se manifeste de maneiras diferentes, como uma crise 

monetária ou, como é comum nos dias de hoje, uma crise no capital financeiro, está essencialmente ancorada numa 

superprodução de mercadorias”. BATISTA, Flávio Roberto. O mundo do trabalho e a crise estrutural do capital. 

Rev. Direito e Práxis, Rio de Janeiro, Vol. 9, N. 3, 2018, p. 1664. Em um exame aprofundado desta perspectiva 

estrutural da crise capitalista, propõe Jorge Grespan: “Chegamos, então, ao problema da efetivação das 

determinações da crise, nosso interesse principal. A crise, decorrente da perda de referência do capital em si mesmo 

devido à sua natureza contraditória, é o negativo do movimento totalizante de acumulação e de reprodução do 

capital, é sua paralisação. Neste sentido, numa abordagem inicial, ela constitui o ponto em que o movimento se 

detém. Se este movimento for retomado depois, ainda assim a crise foi sua interrupção, foi um ponto de chegada 

que dá ao processo amplo a aparência puntiforme”. GRESPAN, Jorge. O Negativo do Capital: o conceito de crise 

na crítica de Marx à Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Expressão Popular, 2012, p. 213. 
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realização e repartição da mais-valia extraída em um outro setor produtivo qualquer. O 

profundo entrelaçamento financeiro entre diferentes capitais funcionantes faz com que as crises 

sejam sentidas quase que de imediato por toda a economia. Contudo, penso que com o ganho 

de protagonismo da valorização do capital monetário na forma fictícia, algumas crises 

capitalistas podem fugir à lógica geral da superprodução. Uma queda agressiva das taxas de 

retorno da arbitragem financeira, quando estas estiverem fortemente presentes na composição 

das receitas não-operacionais de grandes capitais funcionantes, pode ocasionar uma interrupção 

drástica do fluxo de pagamentos independente da economia real. A economia real seria em 

verdade repentinamente desorganizada sem que a incapacidade de realização de mais-valia 

causada por uma superprodução de capital-mercadoria iniciasse este processo131. 

Voltando enfim à perspectiva do capitalista individual e à sua função de valorização 

global, tem-se que a transformação de capital monetário em capital portador de juros se dará 

até o limite em que a taxa de juros seja mais atrativa que a taxa de lucro de seu próprio capital 

produtivo, mas a transformação do capital monetário em capital fictício não tem o juro como 

seu propósito e por isso pode não encontrar limites claros, especialmente quando eventualmente 

age na compensação de uma queda da taxa de juros. A identidade do cálculo inviabiliza uma 

distinção entre a taxa de retorno e a taxa de juros auferida, pois também para este capitalista 

pouco importa a natureza do rendimento financeiro (se portador de juros ou fictício), lhe 

interessa o resultado final de suas receitas não-operacionais. 

Isto posto, faço um breve parêntese final para demarcar um certo preciosismo. Do 

verdadeiro desprezo que Marx nutre pela “aristocracia financeira”, somada a indistinção entre 

capital portador de juros e capital fictício, surgiram elaborações teóricas acerca da “classe de 

financistas”. A crítica que John Hobson, por exemplo, se propõe a fazer acerca da “classe de 

financistas” mais parece legitimar aquele referido “salário de superintendência do trabalho”, 

acabando por expressar uma nem tão sútil defesa aos capitalistas industriais: 

 

O que nós vemos aqui é de fato um proletariado dos grandes capitalistas, que 

tem com os operadores das finanças relação rigorosamente análoga à que o 

proletariado trabalhador tem com a classe patronal. O investidor comum, isto 

é, o pequeno capitalista, precisa alienar o uso de seu capital, da mesma 

maneira que o trabalhador precisa transferir o uso de sua capacidade física de 

 
131 Com base nas obras de Maria Mollo e Marcelo Carcanholo, retomarei no capítulo final desta parte inicial alguns 

breves apontamentos a respeito das crises econômicas causadas pelo ganho de protagonismo da forma fictícia. 

MOLLO, Maria de Lourdes Rollenberg. Capital Fictício, Autonomia Produção-Circulação e Crises: Precedentes 

Teóricos para o Entendimento da Crise Atual. EconomiA, Brasília (DF), v.12, n.3, set/dez 2011. CARCANHOLO, 

Marcelo Dias. Conteúdo e forma da crise atual do capitalismo: lógica, contradições e possibilidades. Crítica e 

Sociedade: revista de cultura política. v.1, n.3, Edição Especial, Dossiê: A crise atual do capitalismo, dez. 2011. 
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trabalhar a um organizador de empreendimento de risco, se quiser auferir 

alguma vantagem desta. 132 

 

Penso que não há problema enquanto bandeira de luta – ou por força de linguagem – 

chamar todos aqueles que compram e vendem títulos financeiros de financistas, rentistas, 

especuladores etc., mas estas caracterizações correspondem a sujeitos com funções, disfunções 

e objetivos marcadamente diferentes. Aquele que valoriza seu capital monetário por meio da 

forma fictícia nada tem de financista, ele não financia gasto produtivo capitalista tampouco o 

consumo de subsistência da classe trabalhadora. Por outro lado, a relação estabelecida entre os 

capitalistas que financiam ou realizam gasto produtivo está absolutamente distante da relação 

de exploração da vida que estes impõem à classe trabalhadora. Identificar uma “classe de 

financistas” serve tão somente à caracterização da heterogeneidade burguesa. Consciente disto, 

o tratamento que Marx dá a esta “ninhada de parasitas” traz certo respiro cômico ao final deste 

capítulo: 

 

Reproduz uma nova aristocracia financeira, uma nova espécie de parasitas na 

figura de fazedores de projetos, fundadores e diretores meramente nominais; 

todo um sistema de embuste e de fraude no tocante à incorporação de 

sociedades, lançamentos de ações e comércio de ações. 133 

Com o desenvolvimento do sistema de crédito criam-se grandes mercados 

monetários concentrados, como Londres, que, ao mesmo tempo, são os 

principais centros do comércio com esses papéis. Os banqueiros põem o 

capital monetário do público, em grandes massas, à disposição dessa ralé de 

comerciantes, e assim prolifera essa ninhada de jogadores. 134 

Com o crescimento da riqueza material cresce a classe dos capitalistas 

monetários; multiplica-se, por um lado, o número e a riqueza dos capitalistas 

que se retiram, dos rentiers [rentistas] e, segundo, o desenvolvimento do 

sistema de crédito é incentivado e com isso o número dos banqueiros, 

prestamistas, financistas etc. aumenta. – Com o desenvolvimento do capital 

monetário disponível desenvolve-se a massa dos papéis portadores de juros, 

dos títulos estatais, das ações etc. [...]. Mas, ao mesmo tempo, aumenta a 

procura por capital monetário disponível, em virtude de os jobbers [corretores 

de títulos] que realizam negócios especulativos com esses papéis 

desempenharem um papel fundamental no mercado monetário. 135 

 

  

 
132 HOBSON, John Atkinson. A evolução do capitalismo moderno. São Paulo: Ed. Abril, 1993, pp. 179-80. 
133 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 333. 
134 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 45. 
135 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 45. 
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3. DÍVIDA PÚBLICA E TAXA DE REPARTIÇÃO DE TRIBUTOS 

 

 

A dívida do Estado, isto é, a alienação do Estado — se despótico, 

constitucional ou republicano — imprime sua marca sobre a era capitalista. A 

única parte da assim chamada riqueza nacional que realmente entra na posse 

coletiva dos povos modernos é — sua dívida de Estado. Daí ser totalmente 

conseqüente a doutrina moderna de que um povo torna-se tanto mais rico 

quanto mais se endivida. O crédito público torna-se o credo do capital. E com 

o surgimento do endividamento do Estado, o lugar do pecado contra o Espírito 

Santo, para o qual não há perdão, é ocupado pela falta de fé na dívida do 

Estado. 136 

 

Desde o Livro Primeiro d’O Capital, ainda que de modo não tão explícito, Marx já 

concebe o sistema de crédito público como algo dissociado do financiamento da atividade 

produtiva industrial. De início, o endividamento público está relacionado ao seu potencial 

enquanto “uma das mais enérgicas alavancas da acumulação primitiva”137, no sentido de 

acelerar a “separação entre produtor e meio de produção”138, favorecendo o surgimento do 

sistema tributário moderno (tal como hoje se conhece), dos próprios bancos e da classe de 

financistas: “Tal como o toque de uma varinha mágica, ela dota o dinheiro improdutivo de força 

criadora e o transforma, desse modo, em capital, sem que tenha necessidade para tanto de se 

expor ao esforço e perigo inseparáveis da aplicação industrial e mesmo usurária”139. 

A irônica transformação mágica do dinheiro improdutivo em capital cumpre a função 

primeira de explicitar que a dívida pública não existe para financiar empresas tipicamente 

capitalistas e, consequentemente, aqueles que vivem desse peculiar “juros”140 (livre de “esforço 

e perigo”) também não poderiam ser chamados de capitalistas prestamistas. Os “juros” pagos 

pelos títulos da dívida pública não equivalem a uma fração da mais-valia realizada no processo 

produtivo, consistem, no entanto, em um direito prioritário sobre parte da arrecadação tributária 

do Estado: 

 

Na medida em que observamos a forma peculiar da acumulação do capital 

monetário e da riqueza monetária em geral, até agora, ela se reduziu à 

 
136 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 373. 
137 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 373. 
138 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 340. 
139 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 373. 
140 Atente-se às aspas deste “juros”. 
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acumulação de direitos da propriedade sobre o trabalho. A acumulação do 

capital da dívida pública significa, conforme se mostrou, apenas a 

multiplicação de uma classe de credores do Estado autorizados a retirar 

antecipadamente para si certas somas do montante dos impostos. 141 

  

Para caracterizar os indivíduos que vivem dessa taxa de participação sobre os tributos 

arrecadados, Marx funda a noção de rentismo: 

 

Os credores do Estado, na realidade, não dão nada, pois a soma emprestada é 

convertida em títulos da dívida, facilmente transferíveis, que continuam a 

funcionar em suas mãos como se fossem a mesma quantidade de dinheiro 

sonante. Porém, abstraindo a classe de rentistas ociosos assim criada e a 

riqueza improvisada dos financistas que atuam como intermediários entre o 

governo e a nação — como também os arrendatários de impostos, 

comerciantes e fabricantes privados, aos quais uma boa parcela de cada 

empréstimo do Estado rende o serviço de um capital caído do céu — a dívida 

do Estado fez prosperar as sociedades por ações, o comércio com títulos 

negociáveis de toda espécie, a agiotagem, em uma palavra: o jogo da Bolsa e 

a moderna bancocracia. 142 

 

 O caminho pelo qual “a dívida do Estado fez prosperar [...] a moderna bancocracia” 

reside, dentre outros fatores, na facilidade com que os títulos da dívida pública são comprados 

e vendidos (ou seja, na sua liquidez e solvência), estando em certo sentido aqui também o 

gérmen da forma fictícia que seria anunciada apenas no Livro Terceiro. Contudo, se a dívida 

pública não financia empreendimentos produtivos que possam repartir mais-valia, a criação de 

um sistema tributário que garanta o pagamento dos “juros” desses títulos se faz essencial: 

“Como a dívida do Estado se respalda nas receitas do Estado, que precisam cobrir os juros e 

demais pagamentos anuais, o moderno sistema tributário tornou-se um complemento necessário 

do sistema de empréstimos nacionais” 143. 

É também na conexão umbilical entre credores da dívida pública e sistema tributário 

que Marx delimita historicamente a fundação dos grandes bancos modernos: 

 

Desde seu nascimento, os grandes bancos, decorados com títulos nacionais, 

eram apenas sociedades de especuladores privados, que se colocavam ao lado 

 
141 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 19. 
142 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, pp. 373-374. 
143 “Os empréstimos capacitam o governo a enfrentar despesas extraordinárias, sem que o contribuinte o sinta 

imediatamente, mas exigem, ainda assim, como conseqüência, elevação de impostos. Por outro lado, o aumento 

de impostos causado pela acumulação de dívidas contraídas sucessivamente força o governo a tomar sempre novos 

empréstimos para fazer face a novos gastos extraordinários”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia 

Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, 

p. 375. 
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dos governos e, graças aos privilégios recebidos, estavam em condições de 

adiantar-lhes dinheiro. Por isso, a acumulação da dívida do Estado não tem 

medidor mais infalível que a alta sucessiva das ações desses bancos, cujo 

completo desenvolvimento data da fundação do Banco da Inglaterra (l694). 
144 

 

Ainda que estivesse em seus planos, Marx não escreveu detalhadamente uma teoria do 

Estado e da dívida pública145, de modo que este tema será brevemente retomado no Livro 

Terceiro para servir de ilustração ao seu conceito de capital fictício. Todavia, esta lacuna teórica 

é anunciada logo de início pelo próprio autor: 

 

A análise aprofundada do sistema de crédito e dos instrumentos que ele cria 

para si (dinheiro de crédito etc.) está fora de nosso plano. Há que salientar aqui 

apenas alguns poucos pontos, necessários para caracterizar o modo de 

produção capitalista em geral. Trataremos somente do crédito comercial e 

bancário. A conexão entre o desenvolvimento dele e o do crédito público fica 

fora da área examinada. 146 

 

Este excerto deve ser lido como um alerta de cuidado com a literalidade do que seria 

exposto, especialmente no que diz respeito aos temas sublinhados. Como vejo, o conceito de 

capital fictício inaugurado, mas pouco amadurecido por Marx, encontra seu ponto mais frágil 

na insistente exemplificação a partir da dívida pública: 

 

O Estado tem de pagar anualmente a seus credores certo quantum de juros 

pelo capital emprestado. O credor, nesse caso, não pode pedir do devedor o 

 
144 “O Banco da Inglaterra começou emprestando seu dinheiro ao governo a 8%; ao mesmo tempo foi autorizado 

pelo Parlamento a cunhar dinheiro do mesmo capital, emprestando-o ao público outra vez sob a forma de notas 

bancárias. Com essas notas, ele podia descontar letras, conceber empréstimos sobre mercadorias e comprar metais 

nobres. Não demorou muito para que esse dinheiro de crédito, por ele mesmo fabricado, se tornasse a moeda, com 

a qual o Banco da Inglaterra fazia empréstimos ao Estado e, por conta do Estado, pagava os juros da dívida pública. 

Não bastava que ele desse com uma mão para retomar mais com a outra: ele, enquanto recebia, continuava eterno 

credor da nação até o último tostão adiantado. Progressivamente, tornou-se o receptáculo inevitável dos tesouros 

metálicos do país e o centro de gravitação de todo o crédito comercial. Ao mesmo tempo em que na Inglaterra se 

parou de queimar feiticeiras, começou-se a enforcar falsificadores de notas bancárias. O efeito causado sobre os 

contemporâneos pelo repentino aparecimento dessa ninhada de bancocratas, financistas, rentiers, corretores 

stockjobbers e leões da Bolsa, demonstram os escritos daquela época, como por exemplo os de Bolingbroke”. 

MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 374. 
145 Conforme Rosdolsky: “No plano de 1857, o conjunto da obra estava dividido em seis ‘livros’ (ou ‘seções’ ou 

‘capítulos’). O primeiro deveria versar sobre o capital; o segundo, sobre a propriedade da terra; o terceiro, sobre o 

trabalho assalariado; o quarto, sobre o Estado; o quinto, sobre o comércio exterior; o sexto, sobre o mercado 

mundial e as crises. Além disso, Marx pretendia redigir uma introdução que explicitaria ‘as determinações gerais 

e abstratas que estão presentes, em grau maior ou menor, em todas as sociedades’. Mas, já em fins de 1858 ele 

desistiu de fazer essa introdução, pois considerava ruim ‘antecipar resultados que deveriam ser demonstrados’.” 

ROSDOLSKY, Roman. A estrutura da obra de Marx. In: Gênese e estrutura de O Capital de Karl Marx. Tradução 

de César Benjamin. Capítulo 2. Rio de Janeiro: EDUERJ Contraponto, 2001, p. 27. 
146 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 301. 
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reembolso, mas apenas vender o crédito, ou seja, seu título de propriedade 

sobre ele. O próprio capital foi consumido, despendido pelo Estado. Ele já não 

existe. O que o credor do Estado possui é 1) um título de dívida contra o 

Estado, digamos de 100 libras esterlinas; 2) esse título de dívida lhe dá direito 

sobre as receitas anuais do Estado, isto é, sobre o produto anual dos impostos, 

em determinado montante, digamos de 5 libras esterlinas ou 5%; 3) ele pode 

vender esse título de dívida de 100 libras esterlinas quando quiser a outras 

pessoas. Se a taxa de juros for de 5%, supondo-se ainda a garantia do Estado, 

o proprietário A pode, em regra, vender o título de dívida por 100 libras 

esterlinas a B, pois para B é o mesmo emprestar 100 libras esterlinas a 5% ao 

ano ou assegurar-se mediante o pagamento de 100 libras esterlinas um tributo 

anual do Estado, no montante de 5 libras esterlinas. Mas, em todos esses casos, 

o capital, do qual o pagamento feito pelo Estado considera-se um fruto (juro), 

permanece capital ilusório, fictício. A soma que foi emprestada ao Estado já 

não existe ao todo. Ela em geral jamais se destinou a ser despendida, investida 

como capital, e apenas por seu investimento como capital ela teria podido 

converter-se num valor que se conserva. 147 

 

Destaca-se aqui o contínuo de sua reflexão relativa ao Livro Primeiro dada exposição 

de que “a soma emprestada ao Estado [...] jamais se destinou a ser despendida, investida como 

capital”. Conforme já exposto, a análise histórica dos séculos XVII, XVIII e XIX permite a 

Marx conceber que o Estado não assume de forma generalizada a função de empresa capitalista. 

Todavia, durante um breve período historicamente determinado no século XX, o Estado de 

alguns países da periferia do capitalismo (tais como, Brasil, Argentina, México, Chile e 

Colômbia) vislumbrou algum “grau de liberdade”148 quando da reorganização geopolítica dos 

países imperialistas e puderam assumir de modo ativo a função de empresa capitalista, 

financiando com endividamento público o próprio processo de industrialização nacional. Por 

sua algo “ampla” dimensão e “longa” duração, o endividamento público para criação de 

empresas estatais na periferia do capitalismo se mostra um pouco mais nítido, mas este 

movimento também pode ser verificado nas mais diversas economias capitalistas, sobretudo, 

em setores considerados estratégicos para a soberania nacional (ex. energia e petróleo) ou em 

setores preteridos pela iniciativa privada nos quais o ciclo de rotação global do capital possui 

um prazo excessivamente alongado (ex. infraestrutura urbana e sanitária). 

Independente do endividamento público produtivo ou improdutivo se configurar como 

regra ou exceção, a experiência latino-americana torna evidente que nem todo “juros” pago 

pelos títulos da dívida pública são sustentados exclusivamente por arrecadação tributária 

 
147 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 10. 
148 CANO, Wilson. Soberania e política econômica na América Latina. São Paulo: Unesp, 2000. 
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(incidente ora sobre capitalistas ora sobre trabalhadores149), estes também podem ser resultado 

de repartição do lucro das empresas capitalistas estatais e conformarem-se verdadeiramente 

enquanto juros (agora sem aspas). Nestes casos – que podem com alguma razão ser acusados 

de exceção à regra – os rendimentos pagos pelo endividamento público possuem flagrante 

origem em trabalho vivo, em mais-valia extraída diretamente pelas próprias empresas estatais, 

não podendo ser de origem fictícia em quaisquer concepções dúbias de capital fictício150. 

Mas voltando a Marx, ainda que se adote a hipótese de que todo endividamento público 

não se converte em investimento produtivo, sendo, portanto, pago exclusivamente com base em 

arrecadação tributária sem representar capital real, não penso que isto seja suficiente para 

caracterizar um título da dívida pública enquanto capital fictício. Compreendo que esta possa 

parecer uma afirmação algo petulante já que o próprio Marx inaugurou a categoria capital 

fictício, entretanto, ainda amparado pelo materialismo dialético, faço sobre este objeto o esforço 

da crítica imanente: 

 

Por mais que essas transações se multipliquem, o capital da dívida pública 

permanece puramente fictício, e a partir do momento em que os títulos de 

dívida se tornam invendáveis, desaparece a aparência desse capital. Não 

obstante, como logo veremos, esse capital fictício tem seu próprio movimento. 
151 

Todos esses papéis representam de fato apenas direitos acumulados, títulos 

jurídicos sobre produção futura, cujo valor monetário ou valor-capital ou não 

representa capital algum, como no caso da dívida pública, ou é regulado 

independentemente do valor do capital real que representam. 152 

 
149 Como na sociedade capitalista o que de fato cria valor é o trabalho humano, toda arrecadação tributária recai 

em verdade sobre os trabalhadores. 
150 Não é necessário compreender profundamente o que foi retratado no capítulo anterior sobre a dinâmica interna 

da forma fictícia – podendo inclusive descartá-la por completo – para reconhecer que o endividamento público 

financia empresas estatais. Nisto inclusive se baseiam as próprias aspirações etapistas ou subimperialistas de um 

nacional desenvolvimentismo “keynesiano-marxista”, em que a contradição apriorística ganha destaque. 

Rigorosos ao materialismo histórico-dialético, Reinaldo Carcanholo, Mauricio Sabadini, Maria Mollo e Alfredo 

Saad Filho se atentam ao problema: “É claro que os novos títulos da dívida pública, emitidos por um governo 

qualquer e destinados a financiar seja um investimento físico em infra-estrutura de transportes, por exemplo, ou 

qualquer outro investimento, possuem um correspondente real e são a contraparte dessa riqueza [...] Por isso, como 

assinalamos, chamamos esse capital de capital fictício de tipo 1”. CARCANHOLO, Reinaldo A. & SABADINI, 

Maurício de S. Capital fictício e lucros fictícios. In: GOMES, H. (Org.) Especulação e lucros fictícios: formas 

parasitárias da acumulação contemporânea. São Paulo: Outras Expressões, 2015. “[...] é possível conceber alguns 

destinos para a dívida pública que potencializem a acumulação de capital, não podendo, por isso, ser considerada 

sempre capital fictício dentro da definição acima de Marx. Agradeço comentário de Saad-Filho chamando atenção 

para isso”. MOLLO, Maria de Lourdes Rollenberg. Capital Fictício, Autonomia Produção-Circulação e Crises: 

Precedentes Teóricos para o Entendimento da Crise Atual. EconomiA, Brasília (DF), v.12, n.3, set/dez 2011, p. 

483. 
151 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 10. 
152 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 13. 
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Nesses fatos, de que até uma acumulação de dívidas pode aparecer como 

acumulação de capital, se revela o ápice da distorção que tem lugar no sistema 

de crédito. Esses certificados de dívida, que são emitidos sobre o capital 

originalmente emprestado e há muito despendido, essas duplicatas de papel 

de capital extinto, funcionam como capital para seus proprietários na medida 

em que são mercadorias vendáveis e, por isso, podem ser retransformados em 

capital. 153 

 

Estas passagens são as mais utilizadas para se conceituar a precisão do capital fictício 

e, apegando-se à literalidade marxiana, exemplificá-lo como dívida pública. Também com base 

nestes trechos se propaga quase que consensualmente a caracterização do capital fictício como 

um direito sobre parcela de “produção futura” que se negocia no presente, como se o termo 

“futuro” desconfigurasse a mesma e exata lógica de repartição do lucro (no caso do capital 

portador de juros) ou de tributos (no caso dos títulos públicos). Se o título (privado ou público) 

representa parcela de trabalho presente ou futuro, isto em nada altera sua dinâmica essencial, 

não podendo por esta razão ser alçado à forma fictícia154. 

O direito de apropriação ser presente ou futuro não altera sua natureza, apenas eleva seu 

risco de não realização; não sendo a maior incerteza de pagamento do seu rendimento 

contratualmente definido que lhe torna fictício. Esta é uma compreensão de capital fictício 

retórica que abandona o materialismo dialético e o define por um “esquema teórico ideal”. Da 

mesma maneira, o fato de um título da dívida pública representar um direito sobre parcela de 

tributos a serem arrecadados no futuro não o torna fictício, ainda que ocorra uma elevação do 

risco de insolvência do Estado – especialmente quando são títulos fundados em rolagem da 

dívida (dívida nova criada para pagamento de dívida antiga). Isto porque ser explorado no 

futuro não descaracteriza a essência viva do trabalho. 

Existe uma imprecisão central que transborda a evidência de que os títulos da dívida 

pública remuneram seus credores em parcela de tributos arrecadados ou em parcela de mais-

 
153 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, pp. 19-20. 
154 Esta interpretação se estende desde a rigorosa análise de Jorge Grespan – da qual neste tema em específico 

respeitosamente discordo – até o “keynesiano-marxismo” de Guilherme Melo: “O proprietário de ações com ‘valor 

nominal’ de 100 libras pode vendê-las por 200 libras, porque o ‘valor de mercado’ dobra, ao dobrar o rendimento 

esperado da empresa a cujo lucro as ações dão direito de participação. Essa alta é uma forma de ‘capitalização’ na 

qual o valor de mercado ‘representa’ não mais só valor, mas valor futuro ‘formado’ por expectativas, o fundamento 

do ‘capital fictício’.”. GRESPAN, Jorge. Marx e a crítica do modo de representação capitalista. São Paulo: 

Boitempo, 2019, p. 213. “A origem desta forma de capital-financeiro [o capital fictício] está na capitalização dos 

títulos, ou seja, tem como base a expectativa de rendimento de um determinado título ou direito de posse sobre 

renda futura. A variação do valor deste tipo de capital se dá com base em aumentos ou quedas na taxa de juros 

média, o que altera o preço do título, e/ou na alteração de seu potencial de retorno enquanto geração de renda 

futura”. MELLO, Guilherme Santos. Os derivativos e a crise do subprime: o capitalismo em sua “quarta 

dimensão”. Campinas: IE/Unicamp, Tese de Doutorado, 2013, p. 47. 
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valia realizada, qual seja, o fato de que esta remuneração representa invariavelmente parcela de 

trabalho vivo. A parcela de trabalho vivo que remunera tanto um tradicional capital portador de 

juros quanto um título da dívida pública lastreado em potencial arrecadatório, explica inclusive 

porque a “taxa de juros” paga pelo título público interfere diretamente tanto nas taxas de juros 

de todos os capitais emprestáveis quanto na transformação de capitais funcionantes em capitais 

monetários a serem financeirizados. Quando o Estado compra e vende títulos públicos no 

mercado secundário para alcançar a almejada “taxa de juros meta”, por exemplo, ele desloca a 

oferta e demanda de todos os capitais monetários emprestáveis, tornando na prática impossível 

realizar uma distinção entre a taxa de repartição dos tributos que remunera os títulos da dívida 

pública e a taxa de juros que remunera os capitais portadores de juros155. 

Todas as ferramentas utilizadas pelo Estado para geração de superávit primário, 

passando pela mais óbvia austeridade fiscal, pela privatização de empresas e serviços públicos 

e por todo o invólucro fantasioso do assim chamado “regime de metas de inflação”, cumprem 

rigorosamente a função de assegurar o pagamento da dívida pública e de sua correspondente 

“taxa de juros”. Deste modo, o Estado alavanca de modo imediato a financeirização rentista 

(baseada em títulos da dívida pública), mas também de forma indireta a financeirização 

portadora de juros e fictícia, já que também a taxa de repartição dos tributos se apresenta a todos 

os capitais monetários como parâmetro básico do retorno financeiro de baixo risco156. Diante 

 
155 Novamente, de modo bastante respeitoso, me posiciono contrário à literalidade marxiana, bem como à 

interpretação de Marcelo Carcanholo, no que se refere especificamente à caracterização da dívida pública enquanto 

capital fictício: “Mesmo no caso em que os títulos públicos não representam perpetuidades, isto é, tenham uma 

determinada data de vencimento, o caráter especificamente fictício dos títulos públicos permanece. Se o credor 

mantém, sob sua posse, o direito de crédito, apropriando-se dos juros até o vencimento, resgatará o principal da 

dívida quando o Estado lhe pagar este direito. No caso de não esperar tal vencimento, o credor pode repassar o 

direito no mercado secundário, repassando o direito de apropriação, até que o Estado resgate o título. De uma 

forma ou de outra, o título, no momento de seu vencimento, tem que ser pago com receitas provenientes do 

orçamento público (com base nos impostos) ou com novo endividamento (rolagem da dívida pública). Mesmo 

assim, permanece a característica ressaltada por Marx, de forma que a soma originalmente emprestada ao Estado 

diz respeito a um gasto já realizado, que nem existe mais, e o que se transaciona, ficticiamente, é o direito à 

participação no orçamento público futuro”. CARCANHOLO, Marcelo Dias. Marx(ismo) e dívida pública: para 

uma crítica da economia política do endividamento público. In: BOSCHETTI, Ivanete (org.). Que política social 

para qual emancipação? Brasília: Abaré Editorial, 2018, pp. 51-52. 
156 Principal “custo de oportunidade” para os neoclássicos ou balizador da “eficiência marginal do capital” para os 

pós-keynesianos. O movimento de capitais em busca de maiores taxas de lucro, conforme a exposição inaugural 

de Marx, ainda me parece mais adequada inclusive à análise do deslocamento dos capitais monetários que buscam 

valorização por uma das formas financeiras: “Mas, se as mercadorias se vendem por seus valores, então surgem, 

como foi desenvolvido, taxas de lucro muito diferentes nas diferentes esferas da produção, de acordo com a 

diferente composição orgânica das massas de capital nelas investidas. O capital, porém, retira-se de uma esfera 

com baixa taxa de lucro e se lança em outra, que proporciona lucro mais elevado. Mediante essa continua 

emigração e imigração, numa palavra, mediante sua distribuição entre as diversas esferas, conforme suba ou desça 

a taxa de lucro, ele ocasiona tal relação entre oferta e procura, que o lucro médio nas diversas esferas da produção 

se torna o mesmo e, por isso, os valores se transformam em preços de produção. Essa equalização é alcançada pelo 

capital mais ou menos quanto mais desenvolvido estiver o capitalismo em dada sociedade nacional; isto é, quanto 

mais as condições do país em questão estiverem adaptadas ao modo de produção capitalista. Com o progresso da 
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deste contexto se faz fundamental sublinhar que o sistema tributário, razão primeira (mas não 

única) da existência do Estado burguês, nasce e se perpetua no propósito de garantir o 

pagamento da dívida pública e não na função de redistribuir renda e amenizar desigualdades – 

aspecto este que será retomado na segunda parte desta tese. As contas públicas funcionam como 

uma dupla bomba de concentração do valor, primeiro sobrecarregando a classe trabalhadora na 

arrecadação tributária e, em seguida, priorizando a burguesia no gasto orientado pelo 

pagamento de “juros” dos títulos da dívida pública. 

Por sua vez, a taxa com que o capital fictício se apropria de trabalho morto – a taxa de 

retorno da arbitragem financeira – poderá ser impactada apenas indiretamente pela “taxa de 

juros” dos títulos da dívida pública, pois quando esta última decresce ocorre um estímulo à 

financeirização fictícia já que a bolsa de valores se torna mais atraente. A financeirização 

rentista (fundada na conversão de capitais monetários em títulos da dívida pública) está muito 

mais próxima da financeirização portadora de juros, pois, ainda que sua remuneração não esteja 

fundada em parcela da mais-valia de uma empresa capitalista (razão pela qual lhe é atribuída a 

retórica do adjetivo fictício), ela está sustentada na apropriação de trabalho vivo mediada pela 

forma financeira tributária. Remendando algo na definição de Marx, o “valor monetário [preço 

de mercado]” pode até “não representa[r] capital algum”157 (se assim tomado como a forma 

geral do endividamento público), mas seu laço jurídico representa em regra repartição de 

trabalho vivo. 

Os títulos públicos podem eventualmente assumir a forma fictícia caso os mercados de 

capitais lhes proporcionem liquidez e volatidade suficiente para terem seus valores de face 

apreciados ou depreciados independentemente das “taxas de juros” (ou mais precisamente, da 

taxa de repartição dos tributos arrecadados) que são pagas aos seus credores. Do prisma de uma 

teoria geral, não vem ao caso estabelecer se esta configuração fictícia dos títulos públicos se 

manifesta como regra ou exceção, interessa saber que assumindo a forma fictícia, os títulos 

públicos se comportam exatamente na lógica da arbitragem financeira e, portanto, da 

apropriação de outros valores ou capitais monetários – de trabalho morto. Somente nesta 

particular aparição dos títulos da dívida pública a descrição de Marx se apresenta exata: 

 

 
produção capitalista desenvolvem-se também suas condições, ela submete o conjunto das premissas sociais dentro 

das quais se opera o processo de produção a seu caráter específico e a suas leis imanentes”. MARX, Karl. O 

Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume IV, 

Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 150. 
157 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 13. 
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Vimos como nas fases desfavoráveis do ciclo industrial a taxa de juros pode 

subir tanto que para ramos isolados de negócios, especialmente 

desfavorecidos, chega a devorar temporariamente o lucro inteiro. Ao mesmo 

tempo caem os preços dos títulos estatais e dos outros papéis de crédito. Este 

é o momento em que os capitalistas monetários compram em massa esses 

papéis desvalorizados, que nas fases posteriores voltam logo a subir a seu 

nível normal e acima dele. Então eles são vendidos e assim uma parte do 

capital monetário do público é apropriada. A parte que não é vendida 

proporciona juros mais altos, porque foi comprada abaixo do preço. Mas todo 

o lucro que os capitalistas monetários fazem e que retransformam em capital, 

eles o transformam, antes de mais nada, em capital monetário emprestável. A 

acumulação deste último, enquanto distinta da acumulação real, embora seja 

seu rebento, já segue portanto, quando consideramos apenas os próprios 

capitalistas monetários, banqueiros etc., como acumulação desta classe 

especial de capitalistas. E ela tem de crescer cada vez que o sistema de crédito 

se expande, assim como acompanha a ampliação real do processo de 

reprodução. 158 

 

Finalmente, tendo avançado na dinâmica do endividamento público, faz-se possível 

apresentar sumariamente as três formas fundamentais de valorização financeira: (i) portadora 

de juros, quando remunerada por parcela da mais-valia extraída e realizada; (ii) fictícia, quando 

remunerada por uma taxa de apropriação de outros valores ou capitais monetários; e (iii) pública 

ou rentista, quando remunerada por parte do tributo arrecadado. Todas estas três formas de 

rendimentos financeiros são habitualmente resumidas em “juros” (pois naturalmente também 

são diferentes maneiras de se adiantar dinheiro), mas a rigor somente a primeira deveria ser 

assim denominada. Talvez aqui seja importante reforçar o que foi dito na introdução desta 

primeira parte. Bem compreendo que o juro consiste – em sua essência mais elementar e pré-

capitalista159 – na remuneração por qualquer valor monetário adiantado160, mas no que interessa 

ao sistema de crédito moderno essencial à reprodução capitalista, o juro representa 

fundamentalmente fração do lucro. As diferentes formas financeiras podem ser percebidas em 

sua aparência como formas de se adiantar dinheiro no modo de produção tipicamente 

capitalista, mas nem todas estas formas financiam algo e são remuneradas por fração de lucro 

 
158 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 39. 
159 Nas línguas de origem latina, a identidade de prefixo entre o verbo “jurar” e o substantivo “juros” sugere que 

todos os adiantamentos em dinheiro são realizados mediante promessa solene de pagamento – “juramento”. No 

uso corrente, o juro significa inclusive o pagamento pelo adiantamento de qualquer coisa material ou imaterial: 

“Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro”. BUARQUE, Chico. Apesar de 

você. Compacto Simples. Rio de Janeiro: Phonogram, 1970.  
160 “[...] o capital usurário, pertence, com seu irmão gêmeo, o capital comercial, às formas antediluvianas do capital, 

que por longo tempo precedem o modo de produção capitalista e se encontram nas mais diversas formações 

econômicas da sociedade”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora 

Nova Cultural, Os Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 107. 
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(portanto, juro); ainda assim – pela estética e didática – as adjetivei todas deliberadamente de 

financeiras. 

Do mesmo modo, habitualmente se atribui a qualquer uma das formas de valorização 

financeira o termo “capital financeiro”, que, apesar de também didaticamente bastante útil, 

somente se manifesta quando algum capital monetário, portanto, “capital”, assume a forma 

portadora de juros (ou eventualmente, de dívida pública) financiando algo, consequentemente, 

“financeiro”. De todo modo, como até mesmo a forma fictícia tem seu adjetivo financeiro 

(historicamente localizado e daí atribuído), a expressão “capital financeiro” não me parece 

equivocada, desde que se suponha o conteúdo capital. Além disso, o termo “capital financeiro” 

serve com precisão aos títulos compostos simultaneamente por frações de capitais portadores 

de juros, fictícios e de dívida pública, ou seja, a uma infinidade de títulos derivativos 

securitizados. A expressão “autonomização do capital financeiro” está algo associada ao 

conteúdo capital que preenche a forma fictícia, pois lhe está pressuposta a autonomia dos preços 

de mercado. 

Todavia, as três referidas formas financeiras particulares não fogem à natureza dúplice 

da lógica geral de valorização: apropriação de trabalho vivo ou de trabalho morto. Tanto os 

capitais portadores de juros quanto os títulos públicos representam expropriação de trabalho 

vivo, enquanto que os capitais fictícios correspondem à apropriação de trabalho morto. Esta é 

a razão fundamental pela qual os títulos públicos – e suas assim chamadas “taxas de juros” – 

estão tão próximos dos capitais portadores de juros quanto estão distantes dos capitais fictícios. 

Desvendar a essência da lógica de valorização é de fundamental importância, pois enquanto a 

apropriação de trabalho morto orientar parte crescente da valorização capitalista, o consumo de 

força de trabalho – ou seja, a exploração de trabalho vivo – será em algo preterido, permitindo 

assim que o valor da força de trabalho desmorone. No imediato da conjuntura isto se expressa 

por uma redução drástica dos salários em geral e pela retirada de direitos sociais que portam 

valor (“salários indiretos”) – conforme analisarei na segunda parte do estudo –, porém, 

estruturalmente, trata-se de uma perda relativa de protagonismo do capital variável na 

composição orgânica do capital. 

A transformação incessante de valores monetários em formas financeiras numa espécie 

de “acumulação financeira” (sejam eles anteriormente capitais não reinvestidos na produção ou 

poupanças trabalhistas) explica a desregulamentação financeira promovida pelo Estado e não o 

inverso. Essa transformação de capitais monetários – de trabalho morto passível de apropriação 

– em capitais financeiros autonomizados desvenda porque as taxas de retorno da arbitragem 
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financeira (ou seja, das operações unicamente na forma fictícia) podem ser positivas para a 

maior parte dos apostadores e também porque a “acumulação financeira” precisa ser contínua. 

Aqui novamente o movimento real do capital é evidentemente a “determinação em última 

instância”161, tratando-se de um desvio kantiano, weberiano, keynesiano etc. (em suma, 

metodológico) atribuir “culpa” ao Estado burguês – e aqui o adjetivo “burguês” é especialmente 

importante – pela flexibilização jurídica162. A irrealidade do reformismo intervencionista que 

pretende conter a financeirização apenas começa na incompreensão de que isto significa refrear 

três forças “financeirizantes”, com lógicas de valorização completamente distintas umas das 

outras. 

  

 
161 ALTHUSSER, Louis. A Favor de Marx - Pour Marx. 2ª Ed., Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979, pp. 98-99. 
162 Localizando historicamente, Pablo Biondi argumenta no mesmo sentido: “A financeirização da economia 

mundial é um fenômeno que se inicia nos anos 70, com a desregulamentação dos chamados mercados de capitais. 

Esta desregulamentação, por sua vez, é uma resposta ao enorme contingente de capital sobreacumulado oriundo 

do notável crescimento econômico do período em que vigeu o arranjo ‘fordista-keynesiano’ (os ‘anos dourados’ 

do capitalismo)”. BIONDI, Pablo. Acumulação por espoliação e direitos sociais: crítica do reformismo. Crítica 

do Direito, n. 1, v. 13, 2011. 
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4. UMA CRÍTICA À INTERPRETAÇÃO MAJORITÁRIA DA 

TRADIÇÃO MARXISTA 

 

Os capítulos anteriores foram dedicados a um diálogo quase que exclusivo com O 

Capital de Marx, pois do modo como vejo lá ainda reside o estado da arte a respeito da forma 

financeira. Contudo, a análise conjuntural dos chamados “investimentos financeiros”, 

sobretudo a partir da década de 1980, foi vastamente desenvolvida por autores marxistas e não 

marxistas, todos contribuindo de algum modo para montar o sofisticado quebra-cabeça da 

“engenharia financeira” e das inovações bancárias pelas quais o capital se “alavancou” 

mundialmente nas últimas décadas. Reservei este capítulo final da primeira parte para 

apresentar sobre quais marcos teóricos este debate avança – ou regride. 

Apresento os dois problemas centrais pelos quais procurei respostas na vasta literatura 

sobre o tema: (i) o que é capital fictício? Pois ainda que não haja um reconhecimento da 

valorização financeira enquanto forma, a compreensão do processo de valorização que perpassa 

o capital fictício pode servir como importante critério organizador do debate; e (ii) como 

explicar o ritmo contínuo de financeirização sem distinguir taxa de juros, taxa de retorno da 

arbitragem financeira e taxa de repartição de tributos? Considerando que constatar a reinversão 

de capital monetário em investimentos não-produtivos mostra-se apenas como a apresentação 

do problema, identificação de uma faceta da financeirização que nada diz sobre suas razões 

internas. Pelo contrário, supor a identidade entre capital portador de juros, capital fictício e 

títulos da dívida pública implica em assumir que toda forma de rendimento dos diferentes 

capitais, que assumem a forma financeira, decorre de juros e, portanto, a financeirização da 

riqueza deveria encontrar seu fim no exato momento em que a taxa de juros, devido ao excesso 

de capital emprestável, se tornasse inferior à taxa de lucro – conforme bem previsto por Marx. 

Este é um nó que não pode ser desatado sem a crítica imanente do capital portador de juros e o 

alcance das diferentes formas particulares de valorização financeira. 

Começo pela importante tradição marxista francesa, representada sobretudo por 

François Chesnais, Suzanne de Brunhoff, Gérard Duménil e Dominique Lévy, que com 

algumas nuances internas, parte de uma leitura do capital como valor que se valoriza no seu 

movimento (pressuposta a exploração do trabalho) e resume o capital fictício a um emblema 

desmistificador do capital portador de juros, considerando em essência ambos uma única e 

mesma coisa. A caracterização sumária feita por Gérard Duménil, Michael Löwy (brasileiro 
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radicado na França) e Emmanuel Renault resume o que seria um certo “consenso francês” – 

mesmo não sendo o objetivo dos autores nesta obra aprofundar a discussão do termo “capital 

fictício”: 

 

Pour Marx, le capital est de la valeur en mouvement, le mouvement du capital 

passant d’une forme à l’autre et à la recherche de son accroissement (voir 

Capital). Tout ce qui ressemble à du capital mais ne répond pas à cette 

définition est déclaré « capital fictif ». Ainsi, tout le capital de prêt (voir 

Intérêt) est-il du capital fictif. 

Il y a deux degrés principaux de « fictivité ». D’abord tout les titres émis par 

l’État en vue de financer ses déficits représentent du capital fictif. L’État 

n’investit pas les fonds collectés par emprunt dans une activité capitaliste 

d’entreprise (en faisant abstraction ici de la nationalisation d’entreprises 

industrielles). Cet argent est dépensé en salaires, achats de fournitures, 

constructions, infrastructures, mais il n’y a pas de circuit mis en mouvement. 

Ces crédits rapportent à leurs auteurs des intérêts qui sont des fractions de 

l’impôt collecté par l’État (ou de nouveaux emprunts). Les emprunts des 

entreprises ou les actions qu’elles émettent sont également classes par Marx 

à la rubrique « capital fictif », bien que les fonds soient investis en capital au 

sens plein du terme. Marx insiste sur le fait que le capital ne se dédouble pas, 

le capital dans le circuit du capital d’um côté, et les créances sur ce capital, 

de l’autre. Cette idée est renforcée par le fait que les titres, comme notamment 

les actions, sont doués d’une vie propre sur des marches, comme la bourse, 

où ils sont négociables à des prix reflétant des calculs, des anticipations sur 

des gains à venir, et sujets à des mouvements spéculatifs... 163 

 

Respeitando os autores e a qualidade do debate que pretendo agora desenvolver, cumpre 

demarcar que estas definições de capital fictício consistem em um esquema teórico distante da 

materialidade, tautológico e generoso às suas próprias concessões ideais. Em primeiro lugar, o 

capital portador de juros é eminentemente valor em movimento na busca de valorização, 

pressuposta inclusive a necessidade de exploração do trabalho, não podendo ser fictício pela 

própria “definição” apresentada pelos autores em sua primeira frase. Segundo, a parcela dos 

tributos que remuneram prioritariamente os credores da dívida pública é assumida como 

 
163 “Para Marx, capital é valor em movimento, o movimento de capital passando de uma forma para outra e em 

busca de seu incremento (ver Capital). Qualquer coisa que pareça capital, mas não atenda a essa definição, é 

declarada “capital fictício”. Portanto, todo capital de empréstimo (ver Juros) é capital fictício. Existem dois graus 

principais de “ficticiedade”. Primeiro, todos os títulos emitidos pelo Estado para financiar seus déficits representam 

capital fictício. O Estado não investe os recursos arrecadados por empréstimos em uma atividade capitalista 

empresarial (abstraindo aqui a nacionalização de empresas industriais). Esse dinheiro é gasto em salários, compras 

de suprimentos, construções, infraestruturas, mas não há circuito posto em movimento. Esses créditos geram aos 

seus detentores juros que representam uma fração do imposto cobrado pelo Estado (ou de novos empréstimos). Os 

empréstimos empresariais ou as ações que as empresas emitem também são classificados por Marx sob o título 

“capital fictício”, embora os fundos sejam investidos em capital no sentido pleno do termo. Marx insiste que o 

capital não se divide, o capital no circuito do capital de um lado e os recebíveis sobre esse capital, do outro. Essa 

ideia é reforçada pelo fato de que os títulos, como notadamente as ações, têm vida própria nos mercados, como na 

bolsa de valores, onde são negociados a preços que refletem cálculos, antecipações sobre ganhos futuros, e sujeitos 

a movimentos especulativos...” (Tradução livre do autor). DUMÉNIL, Gérard.; LÖWY, Michael.; RENAULT, 

Emmanuel. Les 100 mots du marxisme. Paris: Presses Universitaires de France, 2009, pp. 25-26. 
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“juros”, ainda que após terem ponderado o fato desse financiamento não gerar lucro já que não 

é posto em movimento como capital (os juros são assim concebidos em sua forma pré-

capitalista, ou seja, remuneração pelo adiantamento de qualquer quantia em dinheiro164); logo, 

como não é posto em movimento, ainda que contraditoriamente pague “juros” (fração de lucro 

segundo a própria literalidade marxiana à qual me vejo ironicamente obrigado a recorrer), é 

“capital fictício”. Ou se está fora do movimento do capital que se valoriza no processo produtivo 

ou se paga juros. Um ou outro. Admitir ambos consiste numa contradição indissolúvel. Por fim, 

soma-se ao “conceito” de capital fictício as oscilações de preço bursátil descoladas do capital 

funcionante que seus respectivos títulos representam, o que também não o caracteriza em seu 

movimento próprio enquanto valor antes e depois de assumir a forma fictícia, mas apenas 

descreve esquematicamente aquilo que pode ser visto a olho nu – de método marxista. 

Para Suzanne de Brunhoff, o capital fictício desdobra-se conceitualmente do capital 

portador de juros, sustentado na ideia de “capitalização”, conforme a literalidade do termo em 

Marx (a relembrar, “Cada receita que se repete regularmente é capitalizada em se a calculando 

na base da taxa média de juros, como importância que um capital, emprestado a essa taxa de 

juros, proporcionaria”165). Entende-se disto que o capital fictício estaria disfarçado em uma 

aparição duplamente fetichizada, já que não poderia estar desvinculado de incertos juros a 

serem apropriados no futuro: 

 

 
164 Interessante como inclusive isto denuncia a ausência do método proposto por Marx: “O dinheiro pode existir, 

e existiu historicamente, antes que exista o capital, antes que existam os bancos, antes que exista o trabalho 

assalariado etc. A partir desse ponto de vista, portanto, pode ser dito que a categoria mais simples pode expressar 

relações dominantes de um todo ainda não desenvolvido, ou relações subordinadas de um todo desenvolvido que 

já tinham existência histórica antes que o todo se desenvolvesse no sentido que é expresso em uma categoria mais 

concreta. Nesse caso, o curso do pensamento abstrato, que se eleva do mais simples ao combinado, corresponderia 

ao processo histórico efetivo”. MARX, Karl. Grundrisse: Manuscritos econômicos de 1857-1858: Esboços da 

crítica da economia política. Tradução de Mario Duayer e Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 80. 
165 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 11. Marcelo Carcanholo também assume esta 

compreensão: “Dada uma taxa de juros de mercado igual a 10% ao ano, por exemplo, considera-se que todo 

rendimento fixo anual de 10 é oriundo de um capital de 100, quando este último, na realidade, nem existe. Ou 

melhor, se constitui (passa a existir) com base na promessa de apropriação de uma fração de valor que ainda nem 

foi produzida. Para o proprietário individual, que comprou o direito de apropriação futura de valor, constitui, de 

fato, seu capital. Entretanto, do ponto de vista da totalidade do capitalismo, constitui um capital fictício, já que 

possui como base a mera expectativa de algo que pode nem se constituir. Este processo de capitalização de 

rendimentos futuros é a base de constituição do que Marx chama capital fictício”. CARCANHOLO, Marcelo Dias. 

Marx(ismo) e dívida pública: para uma crítica da economia política do endividamento público. In: BOSCHETTI, 

Ivanete (org.). Que política social para qual emancipação? Brasília: Abaré Editorial, 2018, pp. 47-48. Mesma 

caracterização feita por José Raimundo Trindade: “O segundo motivo diz respeito ao cálculo econômico do capital 

fictício, sendo a taxa de juro o coeficiente de capitalização, ou seja, de estimativa da massa de valores nominais 

referentes aos títulos de propriedade que garantem ganhos de rendimento sobre mais-valia futura”. TRINDADE, 

José Raimundo. Dívida pública e teoria do crédito em Marx: elementos para análise das finanças do estado 

capitalista. Curitiba: UFPR, Tese de Doutorado, 2006, p. 100. 
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The notion of ‘fictitious capital’ derives from that of loaned money-capital. It 

suggests a principle of evaluation which is opposed to that which is based on 

labour-value: ‘The formation of fictitious capital is called capitalization. 

Capitalization takes place by calculating the sum of capital which, at the 

average rate of interest, would regularly yield given receipts of all kinds’. 

According to Marx, financial revenues regulate the evaluation of all other 

receipts. It is ‘totally absurd’ to capitalize wages as if they were a return to 

‘human capital’, and an ‘illusion’ to do the same with interest on the public 

debt to which there corresponds no productive investment. 

Nevertheless, the issue of bonds provides the right to a part of the surplus 

which will be created by future work. Hilferding remains faithful to Marx 

when he states that ‘on the stock exchange, capitalist property appears in its 

pure form ... outside the process of production’. Although doubly fetished, in 

the circuit A-A’ and on the financial markets, this fictitious capital has some 

real roots – the necessity of there being money-capital, credit and the means 

of financial circulation as an expression of the functioning of the capitalist 

mode of production. 166 

 

Não à toa Brunhoff sustenta uma “noção derivada” do capital monetário emprestado, 

pois para a autora não se trata de uma lógica de valorização material, mas apenas um conceito 

abstrato cuja existência se encerra nos limites do fetiche burguês. A materialidade da dialética 

marxiana no conjunto de sua obra não se limita à aparição fenomênica de produtos enquanto 

mercadorias. A valorização D – D’ sem extração de mais-valia é tão real e material quanto a 

valorização D – D – M – D’ – D’, cuja “derivação” é unicamente histórica já que a liquidez e 

volatilidade dos títulos representativos do capital portador de juros foi que primeiro permitiu 

sua utilização generalizada na forma fictícia para apropriação de outros valores 

consubstanciados no passado (trabalho morto já explorado). 

Parte majoritária da literatura sobre o tema tomou por certo este “consenso teórico” e se 

dedicou a examinar o desenrolar conjuntural desse capitalismo mundialmente financeirizado. 

Compreendidos estes limites teóricos que atravessam de modo mais ou menos acentuado a 

tradição marxista francesa, a tarefa absolutamente árdua e imprescindível por ela cumprida 

precisa ser reconhecida, com destaque à obra de François Chesnais, que, para além do 

 
166 “A noção de ‘capital fictício’ deriva da noção de capital monetário emprestado. Sugere um princípio de 

avaliação oposto ao que se baseia no valor-trabalho: ‘A formação de capital fictício é chamada capitalização. A 

capitalização ocorre calculando a soma do capital que, à taxa média de juros, produziria regularmente todos os 

tipos de recebimentos’. Segundo Marx, as receitas financeiras regulam a avaliação de todos os outros 

recebimentos. É ‘totalmente absurdo’ capitalizar os salários como se eles fossem um retorno do ‘capital humano’ 

e uma ‘ilusão’ fazer o mesmo com juros sobre a dívida pública que não correspondem a nenhum investimento 

produtivo. No entanto, a emissão de títulos oferece o direito a uma parte do excedente que será criado por trabalho 

futuro. Hilferding permanece fiel a Marx quando afirma que ‘na bolsa de valores, a propriedade capitalista aparece 

em sua forma pura... fora do processo de produção’. Embora duplamente fetichizado, no circuito D – D’ e nos 

mercados financeiros, esse capital fictício tem algumas raízes reais – a necessidade de haver capital monetário, 

crédito e meios de circulação financeira como expressão do funcionamento do modo de produção capitalista” 

(Tradução livre do autor). BRUNHOFF, Suzanne de. Fictitious Capital. In: EATWELL, John; MILGATE, 

Murray; NEWMAN, Peter. The New Palgrave: Marxian Economics. The Macmillan Press Limited, 1990, p. 187. 
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detalhamento minucioso da contemporânea dinâmica financeira da economia global, chegou 

algo mais próximo ao capital fictício como conteúdo do que aqui chamo de forma fictícia: 

 

A autonomia do setor financeiro nunca pode ser senão uma autonomia 

relativa. Os capitais que se valorizam na esfera financeira nasceram – e 

continuam nascendo – no setor produtivo. [...] A esfera financeira alimenta-se 

da riqueza criada pelo investimento e pela mobilização de uma força de 

trabalho de múltiplos níveis de qualificação. Ela mesma não cria nada. 

Representa a arena onde se joga um jogo de soma zero: o que alguém ganha 

dentro do circuito fechado do sistema financeiro, outro perde. 167 

Os atualmente chamados “novos produtos financeiros” decorrem, em muitos 

casos, desse processo de formação de mercados de caráter exclusivamente 

financeiro. Por exemplo, um mesmo crédito pode dar lugar a transações – e 

portanto a ganhos ou perdas financeiras – sobre vários mercados: primeiro 

como crédito principal e depois como “derivado” desse crédito. O número e 

complexidade dessas cadeias de transações “derivadas”, bem como seu 

altíssimo volume conceitual, refletem a irracionalidade e a anarquia de uma 

esfera financeira que funciona, cada vez mais, em circuito fechado, mas que 

impõe sua marca a todas as operações de investimento. 168 

 

Parte expressiva do marxismo brasileiro foi claramente influenciada pela compreensão 

francesa. Guardadas novamente algumas pontuais diferenças internas, essas leituras apresentam 

a expressão “fictícia” como um modo de desmascarar a essência invariavelmente portadora de 

juros dos capitais negociados no mercado de capitais, na qual a extração e realização de mais-

valia se apresenta inequivocamente como o elemento de valorização do capital funcionante e, 

portanto, deste suposto “capital fictício”169. Esta posição se apresenta, por exemplo, no estudo 

de Júlia Lenzi: 

 

 
167 CHESNAIS, François. A mundialização do capital. Tradução de Silvana Finzi Foá. São Paulo: Xamã, 1996, p. 

241. 
168 CHESNAIS, François. A mundialização do capital. Tradução de Silvana Finzi Foá. São Paulo: Xamã, 1996, p. 

268. Conforme Rosa Marques e Paulo Nakatani: “De acordo com Chesnais, em sua leitura sobre Marx, o capital 

fictício concretiza a análise do fetichismo inerente ao capital portador de juro ou de aplicação financeira mais 

geral. O que parece, aos olhos do portador de títulos ser para ele ‘capital’, ‘seu capital’, deve ser analisado como 

sendo uma pura ficção do ponto de vista do movimento do capital entendido como reprodução do capital 

produtivo”. MARQUES, Rosa Maria. & NAKATANI, Paulo. A finança capitalista: a contribuição de François 

Chesnais para a compreensão do capitalismo contemporâneo. IERI-UFU: Revista Economia Ensaios, v. 24, n.1, 

2009. 
169 Sem maiores elaborações e bastante anterior às reflexões de Chesnais, Ernest Mandel assume esta mesma 

posição: “Le divorce entre le capital réel et la masse des titres négociables, déjà prononcé par suite de la 

surcapitalisation de beaucoup de sociétés par actions, devient dès lors total. La masse des titres ne représente 

plus qu'un capital fictif qui, sous l 'apparence d'une fraction du capital social total, cache son véritable caractère 

: celui d'être un simple titre de revenu, donnant droit à la participation au partage de la plus-value sociale”. “O 

divórcio entre o capital real e a massa de títulos negociáveis, já pronunciado em função da sobrecapitalização de 

muitas sociedades por ações, torna-se, portanto, total. A massa de títulos não representa mais que um capital fictício 

que, sob a aparência de uma fração do capital social total, esconde o seu verdadeiro caráter: o de ser um simples 

título de renda, dando direito à participação na partilha do mais-valor social” (Tradução livre do autor). MANDEL, 

Ernest. Traité d’économie marxiste. Tome II. Paris: Union Générale d’Éditions, 1962, p. 99. 
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Na sequência, a influência determinante da atuação dos investidores 

institucionais sobre os principais indicadores macroeconômicos será analisada 

a partir da atuação dos fundos de pensão, debatendo-se o já referido processo 

de “privatização da previdência social” à luz da teoria sobre a forma jurídica 

previdenciária em seu atual movimento de conformação para atender à 

insaciável fome de mais-valia dos capitais fictícios. 170 

[...] destacamos que a atual proeminência das sociedades anônimas como 

modelo jurídico-organizativo da esfera produtiva emerge, na circulação, 

mediada por um processo contínuo de fragmentação e despersonalização da 

propriedade capitalista [...], a qual passa a estar pulverizada na forma de uma 

multiplicidade de títulos de propriedade (ações) que, adquiridos nas Bolsas de 

Valores, asseguram a seus proprietários (acionistas) o direito a rendimentos 

advindos da produção futura (dividendos, que nada mais são que formas 

mistificadas de juros e, portanto, parcelas do mais-valor). 171 

 

Ainda partindo da perspectiva basilar de François Chesnais, em que “[...] nesse regime 

de acumulação, o capital portador de juros [...] está situado no centro das relações econômicas 

e sociais”172, Leda Paulani também admite a compreensão que associa os capitais fictícios à 

fragilidade dos direitos de recebimento futuro de juros, contudo dá um importante passo além 

ao conceber alguma valorização fictícia liberta “das restrições e limitações impostas pela 

acumulação produtiva”: 

 

O primeiro deles é o fato de esses ativos serem comercializáveis em bolsas, 

ou nos mercados secundários de títulos, o que faz que sua “valorização” 

decorra do puro jogo da circulação, descolando-se de qualquer pressuposto 

vinculado à acumulação produtiva. O segundo é que a fonte dos juros não 

precisa necessariamente ser o lucro, podendo estar nos salários ou nos recursos 

extraídos pelo Estado. O terceiro é o caráter prolífico do próprio capital 

fictício, de que dá prova a “produção de direitos” e de “valorização”, que os 

ativos derivativos possibilitam. Evidentemente, a fragilidade e a 

vulnerabilidade da economia e sua propensão a crises aumentam pari passu 

com o crescimento da riqueza financeira e o aprofundamento das contradições 

sistêmicas que ela implica. 173 

 

Merece ainda destaque na obra de Leda Paulani a compreensão expandida sobre a 

função das economias periféricas no contexto da financeirização global, no qual desempenham 

o papel de “plataformas de valorização financeira internacional”, tendo em vista que a 

“arquitetura financeira internacional, baseada numa moeda puramente fiduciária, sanciona 

 
170 SILVA, Júlia Lenzi. Para uma crítica além da universalidade: forma jurídica e previdência social no Brasil. 

São Paulo: FDUSP, Tese de Doutorado, 2019, p. 212. 
171 SILVA, Júlia Lenzi. Para uma crítica além da universalidade: forma jurídica e previdência social no Brasil. 

São Paulo: FDUSP, Tese de Doutorado, 2019, p. 216. 
172 PAULANI, Leda Maria. A crise do regime de acumulação com dominância da valorização financeira e a 

situação do Brasil. Estudos Avançados, São Paulo, v. 23, n. 66, p. 25-39, 2009, p. 27. 
173 PAULANI, Leda Maria. A crise do regime de acumulação com dominância da valorização financeira e a 

situação do Brasil. Estudos Avançados, São Paulo, v. 23, n. 66, p. 25-39, 2009, pp. 28-29. 
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mundo afora a valorização fictícia desses capitais fictícios” – adotando aqui a literalidade da 

expressão marxiana para se referir aos títulos da dívida pública, o que, no entanto, não prejudica 

de modo algum a solidez de seu argumento principal –, “aumentando a pressão sobre os Estados 

nacionais periféricos para que funcionem como aspiradores de renda real ainda mais 

violentos”174. 

Quero ser especialmente respeitoso com as interpretações que considero nestes pontos 

em específico equivocadas, não apenas pela admiração que guardo por todos os autores e 

autoras que foram e serão citados, mas porque este caminho decorre de uma introjeção da teoria 

marxista do valor175 – ou seja, politicamente, trata-se da introjeção menos criticável da história 

moderna na luta contra o capital. Desde que apresenta a sua teoria do valor, Marx não perde 

qualquer oportunidade de espezinhar a compreensão invertida e ideológica da economia política 

vulgar, que fantasia com a autovalorização do capital e se mostra incapaz de enxergar a mais-

valia extraída da classe trabalhadora no processo produtivo. Acerca desta mistificação em 

relação ao capital portador de juros, o excerto seguinte talvez seja o mais importante, 

considerando que o próprio Lukács176 o utiliza para ilustrar a “elevação do poder da reificação”: 

 

Aqui a figura fetichista do capital e a concepção do fetiche-capital está 

acabada. Em D – D' temos a forma irracional do capital, a inversão e reificação 

das relações de produção em sua potência mais elevada: a figura portadora de 

juros, a figura simples do capital, na qual este é pressuposto de seu próprio 

processo de reprodução; a capacidade do dinheiro, respectivamente da 

mercadoria, de valorizar seu próprio valor, independentemente da reprodução 

– a mistificação do capital em sua forma mais crua. 

Para a Economia vulgar, que pretende apresentar o capital como fonte 

autônoma do valor, da criação de valor, essa forma é naturalmente um petisco, 

uma forma em que a fonte do lucro já não é reconhecível e em que o resultado 

 
174 PAULANI, Leda Maria. Brasil Delivery: servidão financeira e estado de emergência econômico. São Paulo: 

Boitempo, 2008, pp. 64-65. No caso brasileiro, Leda Paulani ilustra com clareza os resultados das transferências 

de valor operadas pelos “capitais financeiros” (no plural devido à impossível distinção da exata forma financeira, 

conforme nomenclatura da base de dados do Banco Central): “Entre o início de 1975 e o fim de 2004, as despesas 

anuais do país com serviços de fatores de produção (lucros e dividendos de investimentos diretos e juros de 

empréstimos intercompanhia; lucros, dividendos e juros de investimentos em carteira; e juros de empréstimos 

convencionais) cresceram 1.085% (passaram de US$ 2 bilhões para US$ 23,7 bilhões), enquanto, no mesmo 

período, o PIB cresceu 129% e o PIB per capita 42%. Assim, ao mesmo tempo em que o envio de renda ao exterior 

cresceu 10,9 vezes, o PIB cresceu 1,3 vez e o PIB per capita apenas 0,4 vez. [...] a partir dos anos 1980, as 

economias hoje ditas emergentes passaram de importadoras a exportadoras líquidas de capital”. PAULANI, Leda 

Maria. Brasil Delivery: servidão financeira e estado de emergência econômico. São Paulo: Boitempo, 2008, pp. 

77-79. 
175 Reinaldo Carcanholo e Mauricio Sabadini atribuem a uma incompreensão da teoria do valor em Marx: “Em 

primeiro lugar, entender sua existência pressupõe, a nosso juízo, além da já mencionada perspectiva dialética das 

coisas, uma adequada interpretação da teoria do valor de Marx, algo pouco frequente”. CARCANHOLO, Reinaldo 

A. & SABADINI, Maurício de S. Capital fictício e lucros fictícios. In: GOMES, H. (Org.) Especulação e lucros 

fictícios: formas parasitárias da acumulação contemporânea. São Paulo: Outras Expressões, 2015. 
176 LUKÁCS, Georg. História e consciência de classe. 1ª Ed., São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 212. 
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do processo capitalista de produção adquire existência autônoma, separada do 

próprio processo. 177 

 

Logo, nenhum pensador marxista, tendo bem compreendido a teoria do valor, poderia 

cair na armadilha de admitir uma forma de valorização do capital independente da extração e 

realização de mais-valia, e, caso o fizesse, estaria incorrendo num falseamento burguês. Ocorre 

que conforme acredito já ter bem demonstrado, nem toda forma financeira é impositivamente 

necessária à reprodução capitalista, tampouco precisa ser preenchida necessariamente pelo 

conteúdo capital. Um valor monetário pode assumir a forma de títulos públicos, a forma 

portadora de juros e a forma fictícia. Nesta última, a efetiva valorização é individual, ou seja, 

depende necessariamente da desvalorização do valor monetário de outro indivíduo apostador 

(ou do capital monetário de outro capitalista), consiste, em resumo, na reorganização da riqueza 

financeirizada já existente e na apropriação de trabalho morto. Tanto pela reorganização de 

capitais quanto pela expropriação financeira “primitiva”, enquanto capital fictício, um 

determinado volume de capital monetário pode se valorizar independentemente da capacidade 

de expropriação da mais-valia presente ou futura naquele capital portador de juros do qual ele 

se originou, trata-se de uma valorização sem juros. 

Também por estas razões penso que as concepções apresentadas por Reinaldo 

Carcanholo e Mauricio Sabadini, substancialmente mais rigorosas na utilização do método 

marxista, foram as mais profícuas no entendimento do capital fictício. Porém, como tratam 

invariavelmente do conteúdo “capital” sem, portanto, alcançar a totalidade da forma financeira, 

os autores se veem na necessidade de criar tipificações internas e novas nomenclaturas (ex. 

capital ilusório, capital especulativo parasitário, capital fictício de tipo 1, capital fictício de 

tipo 2, lucro fictício etc.) que supostamente enquadrariam as formas financeiras externas178. 

 
177 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 294. 
178 Seria como dizer que as aranhas são insetos de tipo 2 e não artrópodes pertencentes a outra classe taxonômica. 

José Raimundo Trindade, por sua vez, é até mais criativo ao cunhar a “forma pura e híbrida do capital fictício”: 

“A diferença presente entre a forma pura de capital fictício representada nos títulos públicos, cujo montante 

constitui a dívida pública e a forma híbrida, estabelecida nos títulos de ações, cujo montante representa o ‘capital 

acionário’ das empresas, se manifesta na maneira como se contabiliza essas duas formas de capital”. TRINDADE, 

José Raimundo. Dívida pública e teoria do crédito em Marx: elementos para análise das finanças do estado 

capitalista. Curitiba: UFPR, Tese de Doutorado, 2006, p. 111. Algo semelhante se identifica no estudo de Rosa 

Marques e Paulo Nakatani acerca da obra de François Chesnais: “Em sua leitura do capital [...] Chesnais destaca 

as três principais formas de capital fictício, que encontramos em Marx e que são as mais comentadas pelos autores 

marxistas: o capital bancário, a dívida pública e o capital acionário nas bolsas de valores. Mas, Chesnais 

desenvolve seu estudo avançando para a nova configuração dos bancos e suas mudanças com a criação de novos 

ativos financeiros, com as novas formas de atuação dos bancos na expansão da dívida dos países do Terceiro 

Mundo, e a ascensão dos fundos de pensão e fundos de investimentos, que assumem um papel preponderante no 

capitalismo contemporâneo”. MARQUES, Rosa Maria. & NAKATANI, Paulo. A finança capitalista: a 

contribuição de François Chesnais para a compreensão do capitalismo contemporâneo. IERI-UFU: Revista 
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Ainda assim demarcam claramente uma distinção entre capital portador de juros e “capital 

fictício de tipo 2”: 

 

[...] o capital fictício também aparece como resultado da especulação, quando 

eleva o valor de mercado de qualquer ativo (seja real ou fiduciário). 

Obviamente que se temos uma redução especulativa do valor de ativos, nos 

encontramos com uma destruição de capital fictício. 179 

 

A depreciação de ativos não corresponde a qualquer “destruição de capital fictício”, o 

sentido das oscilações de preços não determina a valorização ou desvalorização do capital 

monetário que assume momentaneamente a forma fictícia, mas sim a expectativa-realizada, seja 

ela de alta ou de baixa. Por outro lado, Reinaldo Carcanholo e Mauricio Sabadini avançam ao 

enfatizar que: “Algumas vezes o capital fictício é visto como simples acumulação de direitos 

de apropriação de mais-valia no futuro. Pelo anterior, esperamos que seja compreensível que 

tal visão é equivocada”180. Os autores destacam também o esforço de David Harvey no estudo 

do capital fictício, ainda que limitado quando da vinculação com o “capital real” e com a 

apropriação de mais-valia futura: 

 

A capacidade de fazer essa transição depende, no entanto, da disponibilidade 

de crédito e da capacidade de ‘formação de capital fictício’. Este capital é 

definido como capital que em valor monetário nominal e existência como 

papel, mas que, num dado momento do tempo, não tem lastro em termos de 

atividade produtiva real ou de ativos físicos. O capital fictício é convertido em 

capital real na medida em que são feitos investimentos que levem a um 

aumento apropriado em ativos úteis (por exemplo, instalações e equipamentos 

que possam ter emprego lucrativo) ou mercadorias úteis (bens e serviços que 

possam ser vendidos com lucro). Por isso, o deslocamento temporal para usos 

futuros é um paliativo de curto prazo para o problema da superacumulação a 

não ser que haja um contínuo deslocamento através da permanente aceleração 

das taxas de formação do capital fictício e da expansão dos volumes de 

investimento de prazo mais longo. 181 

 

 
Economia Ensaios, v. 24, n.1, 2009. De todo modo, não me oponho às palavras e sim aos seus sentidos, inclusive 

por isto destaco o enorme avanço de Reinaldo Carcanholo e Mauricio Sabadini, que se mostra explícito quando 

contraposto, por exemplo, ao trecho destacado de Rosa Marques e Paulo Nakatani. 
179 CARCANHOLO, Reinaldo A. & SABADINI, Maurício de S. Capital fictício e lucros fictícios. In: GOMES, 

H. (Org.) Especulação e lucros fictícios: formas parasitárias da acumulação contemporânea. São Paulo: Outras 

Expressões, 2015. 
180 CARCANHOLO, Reinaldo A. & SABADINI, Maurício de S. Capital fictício e lucros fictícios. In: GOMES, 

H. (Org.) Especulação e lucros fictícios: formas parasitárias da acumulação contemporânea. São Paulo: Outras 

Expressões, 2015. 
181 HARVEY, David. Condição Pós-Moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 6ª Ed., São 

Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 171. 
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Contudo, David Harvey assinala a necessidade de uma “permanente aceleração das 

taxas de formação do capital fictício”, ainda que o autor não esteja associando claramente este 

movimento a um requisito da financeirização continuada pela necessária diferenciação das 

formas financeiras182. O estudo de Reinaldo Carcanholo e Maurício Sabadini apresenta também 

em sua seção final uma contundente crítica à incompreensão keynesiana e neoclássica – bem 

como de suas respectivas variantes contemporâneas – acerca do capital fictício. 

Quanto ao imbróglio da financeirização acelerada e independente da taxa de juros, a 

tradição marxista não tem empreendido grandes esforços de resolução teórica, relegando ao 

campo keynesiano seu “aprofundamento” (entenda-se, suas proposições de gestão do capital 

via Estado183). As formulações de Michal Kalecki são as mais férteis da perspectiva de 

resolução da questão, pois indiretamente o autor soluciona em alguma medida a problemática 

propondo que a taxa de juros independe do volume de capital monetário emprestável: 

 

Afirmamos acima que a taxa de juros não pode ser determinada pela demanda 

e pela oferta de capital, porque o investimento automaticamente cria uma 

poupança de idêntico valor. Assim, o investimento se “autofinancia” qualquer 

que seja o nível da taxa de juros. A taxa de juros, portanto, resulta da interação 

de outros fatores. Iremos tratar de demonstrar que a taxa de juros a curto prazo 

é determinada pelo valor das transações e pela oferta monetária por parte dos 

bancos; e que a taxa a longo prazo é determinada por previsões da taxa a curto 

prazo baseadas na experiência passada e por estimativas do risco envolvido 

na possível depreciação do ativo realizável, a longo prazo. 184 

 

Como vejo, este posicionamento contraria a exposição marxiana sobre a determinação 

da taxa de juros apresentada no Livro Terceiro d’O Capital, o que não significa necessariamente 

 
182 Referenciado no conceito de “acumulação por espoliação” da obra de David Harvey, Pablo Biondi corrobora 

com esta mesma leitura: “Para sair do atoleiro da sobreacumulação, Harvey nota que o capital se socorre daquilo 

que ele denomina como ordenação espaço-temporal. Trata-se de um fenômeno largamente reproduzido no 

capitalismo global e que se apresenta como um meio de se lidar com as contradições do sistema. [...] Outro 

procedimento é postergar no tempo a expectativa de lucro, motivo pelo qual se mostram convidativos os 

investimentos de longo prazo e a valorização financeira. [...] Faz-se evidente, portanto, que a financeirização é 

uma modalidade de acumulação por espoliação, tendo no Estado um garante das aventuras especulativas, ainda 

que em detrimento das necessidades da população”. BIONDI, Pablo. Acumulação por espoliação e direitos 

sociais: crítica do reformismo. Crítica do Direito, n. 1, v. 13, 2011. 
183 Distante de uma pretensa teoria geral, não à toa as proposições keynesianas ganham força política no contexto 

da depressão econômica, a “armadilha da liquidez” keynesiana caracteriza a situação de crise na qual uma 

expansão monetária seria ineficiente no estímulo da demanda efetiva caso a preferência pela liquidez do público 

fosse maior que a própria quantidade de moeda disponibilizada. Segundo Keynes, ainda que se mantenha uma 

reduzida taxa de juros, os fluxos de investimento, bem como o nível de emprego, não serão retomados conquanto 

a eficiência marginal do capital se reduza de forma mais acelerada, em virtude da elevada incerteza de retorno dos 

investimentos produtivos e da reduzida “propensão a consumir”. KEYNES, John Maynard. A teoria geral do 

emprego, do juro e da moeda: inflação e deflação. São Paulo: Editora Abril, 1983. 
184 KALECKI, Michal. Teoria da dinâmica econômica: ensaio sobre as mudanças cíclicas e a longo prazo da 

economia capitalista. Tradução de Paulo de Almeida. São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, 1977, 

p. 93. 
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um equívoco desde que amparado no método. Entretanto, Michal Kalecki recorre a um 

empirismo contraproducente, que leva o autor a identificar uma volatilidade das taxas de juros 

de curto prazo e uma estabilidade das taxas de juros de longo prazo, justificando assim sua 

reduzida importância ao investimento produtivo185. Mesmo aceitando por hipótese que uma 

maior oferta de capital monetário emprestável não reduza as taxas de juros, ter-se-ia ao menos 

que se supor uma desmobilização funcionante deste capital (que proporcionaria a elevação 

inicial de capital monetário). Nisto inclusive consiste o primeiro passo da financeirização em 

quaisquer de suas formas. De todo modo, ainda que não seja esta a proposta de Kalecki, 

assumindo uma taxa de juros que independe da oferta de valores emprestáveis – e, portanto, da 

lei geral da acumulação capitalista –, está teoricamente resolvida a possibilidade de uma 

financeirização prolongada. Assim capitalistas antes funcionantes poderiam converter-se em 

financistas e rentistas ad eternum – tese que aqui não endosso. 

O contemporâneo esforço marxista de José Raimundo Trindade, por sua vez, destaca a 

relevância do estudo da taxa de juros e sua conexão fundamental com o sistema de crédito: 

 

A importância da taxa de juro no sistema marxiano parece estar ligada a dois 

aspectos que estão integrados no sistema de crédito: o primeiro é que na 

medida em que se generaliza o crédito monetário na forma de capital de 

empréstimo, a taxa de juro passa a determinar o preço da mercadoria capital, 

ou seja, o principal preço da economia na medida em que referencia todos os 

custos de adiantamento da produção social da economia. 186 

 

No entanto, como explicitei anteriormente, o próprio Marx desconstrói a compreensão 

da taxa de juros como o preço da “mercadoria capital”. Nisto inclusive se apresenta a primeira 

complexidade do capital portador de juros187. O segundo aspecto de relevância da taxa de juros 

levantado pelo autor se refere ao balizamento dos rendimentos do “capital fictício”, que também 

 
185 Ernest Mandel assume posição semelhante: “C'est évidemment le taux d’intérêt à long terme, celui qui gouverne 

le crédit d’investissement, c’est-à-dire avant tout l’achat à crédit de moyens de production, qui est le plus élevé, 

qui se rapproche le plus du taux moyen de profit, et qui gouverne à la longue toutes les oscillations des différents 

taux d’intérêt”. “É evidentemente a taxa de juros de longo prazo, que rege o crédito para investimento, ou seja, 

sobretudo a compra a crédito de meios de produção, que é a mais alta, a que mais se aproxima da taxa média de 

lucro e que, no longo prazo, governa todas as oscilações das várias taxas de juros” (Tradução livre do autor). 

MANDEL, Ernest. Traité d’économie marxiste. Tome II. Paris: Union Générale d’Éditions, 1962, p. 84. 
186 TRINDADE, José Raimundo. Dívida pública e teoria do crédito em Marx: elementos para análise das finanças 

do estado capitalista. Curitiba: UFPR, Tese de Doutorado, 2006, p. 100. 
187 A menos que o autor esteja se referindo ao preço de mercado do capital como mercadoria, o que não parece ser 

o caso já que este não poderia ser considerado o “principal preço da economia” – do contrário, cabe rememorar: 

“Se se quiser chamar o juro de preço do capital monetário, então essa é uma forma irracional de preço, 

completamente em contradição com o conceito do preço da mercadoria”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da 

Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 

1, 1986, pp. 265-266. 
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já foi aqui devidamente contestado. A financeirização prolongada é teoricamente irresolúvel 

enquanto não se estabeleça uma nítida diferenciação entre as formas de valorização financeira, 

pois a desmobilização de capital funcionante direcionado a um dos circuitos financeiros pode 

não objetivar necessariamente a remuneração via juros. A ampliação da oferta de capitais 

monetários emprestáveis derrubará a taxa geral de juros, mas não de modo imperativo as 

receitas financeiras, contanto, por exemplo, que a valorização na forma fictícia seja crescente. 

Finalmente, cumpre esclarecer que Marx não utilizou o termo “capital financeiro” em 

sua obra, tendo este sido empregado primeiramente por Hilferding188 para designar a relação 

entre o processo de concentração industrial e formação de cartéis com a expansão do sistema 

bancário. Compreender o “capital financeiro” como a “fusão do monopólio industrial com o 

monopólio bancário”189, tal como proposto por Hilferding e encampado por Lenin – 

“Concentração da produção, tendo como consequência os monopólios; fusão ou junção dos 

bancos com a indústria: tal é a história do aparecimento do capital financeiro e do conteúdo que 

este conceito encerra”190 –, significa conceituar politicamente o aprofundamento em escala da 

própria lógica de valorização do capital portador de juros que, como o próprio Marx 

demonstrou, pressupõe articulação ou vinculação entre capitais bancários (em regra) e 

industriais. Ainda assim penso que esta concepção possa ser útil na caracterização 

historicamente determinada da conjuntura econômica e política europeia ou para fins de 

exposição didática. De qualquer modo, Hilferding bem compreendeu a dinâmica da forma 

fictícia, vislumbrando como sua lógica própria de valorização decorrente da volatilidade dos 

mercados financeiros podem proporcionar “lucros diferenciais”: 

 

Os lucros ou prejuízos da especulação surgem, portanto, apenas das diferenças 

das valorizações correspondentes dos títulos de juro. Elas não são lucros, nem 

participação da mais-valia, mas nascem tão-somente das oscilações das 

valorizações da participação da mais-valia que sai da empresa e cabe aos 

proprietários de ações, oscilações que, como ainda veremos, não precisam 

surgir da variação do lucro verdadeiramente realizado. São puros lucros 

diferenciais. Enquanto a classe capitalista como tal se apropria, sem 

compensação, de uma parte do trabalho do proletariado, obtendo dessa forma 

 
188 “O capital financeiro desenvolveu-se com o desenvolvimento da sociedade anônima e alcança o seu apogeu 

com a monopolização da indústria. O rendimento industrial ganha um caráter seguro e contínuo; com isso, a 

possibilidade de investimento de capital bancário, e os proprietários majoritários das ações bancárias dispõem do 

domínio sobre o banco”. HILFERDING, Rudolf. O capital financeiro. São Paulo: Nova Cultural, 1985, p. 219. 
189 SAMPAIO JÚNIOR, Plínio de Arruda. Por que voltar a Lênin? Imperialismo, barbárie e revolução. Campinas: 

Navegando Publicações, 2011, p. 39. 
190 LENIN, Vladimir Ilitch. O imperialismo: etapa superior do capitalismo. Campinas/SP: FE/Unicamp, 2011, p. 

161. 
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seu lucro, os especuladores ganham apenas uns dos outros. O prejuízo de uns 

é o lucro dos outros. Les affaires, c’est l’argent des autres. 191 

 

Pela qualidade das análises, possivelmente Hilferding e Lenin apenas não tenham 

antevisto uma transformação em massa de capitalistas monetários (antes funcionantes) em 

“especuladores” tais como nas dimensões atuais. Voltando ao termo “capital financeiro”, 

curiosamente, Maria Mollo se utiliza da prejudicada primeira tradução para o português192 

(porém não imprecisa já que circunscreveu conceitualmente o “capital financeiro” ao capital 

portador de juros) e faz amplo uso da expressão “capital financeiro”, o que entretanto não 

exatamente prejudica sua análise, pois seu maior rigor com o método marxista do que com a 

literalidade marxiana lhe permite uma compreensão algo mais precisa do capital fictício: 

 

Essa percepção de capital de empréstimo diferente de capital fictício não é 

compartilhada pela literatura marxista como um todo. Por um lado, temos os 

que, como [Ferdinando] Meacci, por exemplo, afirma que “...the money 

capital lent to (deposited at) a bank is in turn turned into nothing but a claim 

on the bank, and therefore again into fictitious capital”. A percepção de todo 

o crédito como capital fictício esquece o papel que o crédito tem de 

potencializar a produção, seja ampliando o ritmo, ao antecipar investimentos 

e sincronizar as várias etapas de produção e circulação, seja ampliando a 

escala dos processos produtivos, ou seja, estimulando, de fato, a produção real. 
193 

[Anitra] Nelson também associa diretamente capital fictício e capital 

financeiro [...]. Entendemos, ao contrário, que o capital financeiro, visto como 

o capital que se especializa no comércio de dinheiro, envolve, por um lado, o 

capital de crédito produtor de juros e, por outro, o capital fictício, que não 

retorna à produção real para se valorizar. 194 

 

 Apesar de Maria Mollo não detalhar neste texto as metamorfoses do valor na forma 

fictícia ou, mais especificamente, como capitais monetários assumem a forma fictícia visando 

 
191 HILFERDING, Rudolf. O capital financeiro. São Paulo: Nova Cultural, 1985, p. 139. 
192 De acordo com Victor Klagsbrunn: “Na edição de O Capital da Editora Civilização Brasileira, essa função 

específica foi traduzida como ‘capital financeiro’, expressão que pouco tem a ver com a original 

geldhandiungskapital, tanto em termos literais quanto em conteúdo, e que apresenta o agravante de avançar 

desenvolvimentos teóricos de outro autor – Hilferding –, que se referem a aspectos mais específicos. A edição 

brasileira posterior de O Capital, da Editora Abril Cultural, foi, nesse particular, bem mais precisa e correta. Ao 

que tudo indica, a origem do erro está na tradução francesa da Editions Sociales, Paris, 1976 (tradução de Mm. 

Cohen-Solal e M. Gilbert Badia), na qual o título do cap. 19 p. 301 aparece como ‘Le Capital Financier (Capital 

Marchant)’. Isso levou a empreendimentos inócuos, como, por exemplo, o de Brunhoff de contrapor ‘a noção de 

capital financeiro apresentada por Marx’ com a de Hilferding”. KLAGSBRUNN, Victor Hugo. Considerações 

sobre a categoria dinheiro de crédito. Ensaios FEE, Porto Alegre, v. 13, n. 2, 1992, p. 603. 
193 MOLLO, Maria de Lourdes Rollenberg. Capital Fictício, Autonomia Produção-Circulação e Crises: 

Precedentes Teóricos para o Entendimento da Crise Atual. EconomiA, Brasília (DF), v.12, n.3, set/dez 2011, p. 

483. 
194 MOLLO, Maria de Lourdes Rollenberg. Capital Fictício, Autonomia Produção-Circulação e Crises: 

Precedentes Teóricos para o Entendimento da Crise Atual. EconomiA, Brasília (DF), v.12, n.3, set/dez 2011, p. 

484. 
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a valorização, a autora propõe reflexões fundamentais sobre os desdobramentos do gradual 

ganho de protagonismo da valorização fictícia, chegando ao que considero o ponto alto de sua 

obra: 

 

A articulação, mesmo que frouxa, entre produção, circulação e distribuição 

conduz a que os ganhos sem lastro em valor-trabalho precisem ser 

compensados de alguma maneira. Como esses ganhos serão pagos com rendas 

provenientes da produção, esses ganhos fictícios serão compensados por não 

ganhos ou perdas nas vendas de outras mercadorias cujos preços não 

compensam os valores-trabalho nelas contidos. Ganhos fictícios, por outro 

lado, não podem se manter indefinidamente, se rendas, provenientes da 

produção, não fornecerem a demanda necessária à sua valorização. Assim, o 

desenvolvimento do capital fictício tem limites e é justamente a crise que 

anuncia os limites da autonomia preço-valor e circulação-produção que estão 

contidas no desenvolvimento do capital fictício. Assim fazendo, a crise apura 

as divergências entre produção e circulação, entre preços e valores e impõe, 

mesmo que de forma brutal e cega, a lei do valor. 195 

 

Marcelo Carcanholo também destaca a centralidade da categoria capital fictício para a 

compreensão das crises contemporâneas, e, portanto, busca estabelecer uma distinção entre esta 

forma desdobrada e o próprio capital portador de juros. No entanto, sua definição de capital 

fictício se limita à incerteza da apropriação futura de juros, ou seja, a lógica de valorização das 

duas formas financeiras permanece a mesma, fundada em juros, encontrando uma vaga 

diferença no tempo (presente ou futuro) em que se produzem e se apropriam estes juros: 

 

Assim, um capital (fictício) se constitui (passa a existir) com base na promessa 

de apropriação de uma fração de valor que ainda nem foi produzida. Para o 

proprietário individual, que comprou o direito de apropriação futura de valor, 

constitui, de fato, seu capital. Entretanto, do ponto de vista da totalidade do 

capitalismo, constitui um capital fictício, na medida em que tem como base a 

mera expectativa de algo que pode nem se constituir. 196 

 

No plano ideal, isto resolve o imbróglio da crise financeira, associando sua gravidade 

não apenas ao entrelaçamento dos capitais portadores de juros, mas também à elevada incerteza 

de apropriação futura de “juros” por estes “capitais fictícios”. Todavia, ao tratar 

especificamente das contradições que desembocam na crise econômica, ainda que a meu ver 

sem uma apreensão exata da lógica de valorização que perpassa a forma fictícia, Marcelo 

 
195 MOLLO, Maria de Lourdes Rollenberg. Capital Fictício, Autonomia Produção-Circulação e Crises: 

Precedentes Teóricos para o Entendimento da Crise Atual. EconomiA, Brasília (DF), v.12, n.3, set/dez 2011, pp. 

487-488. 
196 CARCANHOLO, Marcelo Dias. Conteúdo e forma da crise atual do capitalismo: lógica, contradições e 

possibilidades. Crítica e Sociedade: revista de cultura política. v.1, n.3, Edição Especial, Dossiê: A crise atual do 

capitalismo, dez. 2011, p. 75. 
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Carcanholo também é rigoroso com a dialética materialista ao identificar que o capital fictício 

“não participa diretamente do processo de produção do valor”: 

 

Quando uma massa crescente do capital se especializa na mera apropriação de 

valor, e este não é produzido na mesma magnitude, prevalece a 

disfuncionalidade do capital fictício para o modo de produção capitalista. Esta 

dialética do capital fictício, em sua funcionalidade e disfuncionalidade para o 

capital total, nos permite entender de alguma forma o capitalismo 

contemporâneo. Enquanto prevaleceu a funcionalidade, em conjunto com os 

outros elementos da resposta do capitalismo para sua crise, o capitalismo 

apresentou alguma dinâmica de acumulação. A nova crise estrutural do 

capitalismo, neste início de século XXI, se explica justamente pelo 

predomínio da disfuncionalidade da lógica do capital fictício para a 

acumulação do capital total. 197 

 

Neste trecho a exata lógica do capital fictício quase é alcançada na expressão “mera 

apropriação de valor”, faltando identificar que se trata da apropriação de valor criado no 

passado, trabalho morto que não carrega um grama de juro e, conforme visto anteriormente, 

este não é um detalhe irrelevante para a dinâmica global do capital. Ressalto que minha crítica 

se restringe à noção de capital fictício esposada, pois a rica descrição das contradições que 

resultam na crise, bem como seus desdobramentos e fenômenos mais peculiares, são essenciais 

ao desenvolvimento de seu objeto de estudo. Este é o exato ponto em que eu precisava chegar 

para encerrar esta primeira parte sobre a forma financeira e avançar rumo à forma jurídica. 

Assumo que a particular forma fictícia de valorização financeira não é necessária à 

reprodução do valor (nas palavras de Marcelo Carcanholo, o capital fictício é “disfuncional”198), 

pois esta forma permite que determinado montante de valor monetário se valorize independente 

da extração e realização de mais-valia, ou seja, apartado do consumo de força de trabalho. Esta 

conclusão, que aqueles mais apegados à literalidade marxiana não podem identificar, é o ponto 

de partida ao entendimento das crises contemporâneas na obra de Marcelo Carcanholo e será 

também minha premissa para compreensão da simultânea pressão sofrida pelo valor da força 

de trabalho para rebaixamento dos salários e reformulação dos direitos sociais. Se no capital 

industrial, nas palavras de Pachukanis, “a submissão e a dependência do trabalhador assalariado 

 
197 CARCANHOLO, Marcelo Dias. Conteúdo e forma da crise atual do capitalismo: lógica, contradições e 

possibilidades. Crítica e Sociedade: revista de cultura política. v.1, n.3, Edição Especial, Dossiê: A crise atual do 

capitalismo, dez. 2011, pp. 75-76. 
198 Porém, cumpre frisar que o próprio autor identifica uma possível “funcionalidade” do capital fictício quando a 

apreciação nominal deste permite o financiamento produtivo pela emissão de novos títulos portadores de juros: 

“[...] ele permite formas de financiamento (crédito) para um capital que não poderia se constituir de outra forma, 

em função, por exemplo, da enorme massa de capital requerido para tal empreendimento”. CARCANHOLO, 

Marcelo Dias. Marx(ismo) e dívida pública: para uma crítica da economia política do endividamento público. In: 

BOSCHETTI, Ivanete (org.). Que política social para qual emancipação? Brasília: Abaré Editorial, 2018, p. 48. 
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em relação ao capitalista existem também de modo imediato: o trabalho morto acumulado 

domina aqui o vivo”199, na forma fictícia a acumulação capitalista mais que domina o trabalho 

vivo, ela em algo o despreza. 

  

 
199 PACHUKANIS, Evgeni. A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929). 

Coordenação Marcus Orione, Tradução Lucas Simone. São Paulo: Sundermann, 2017, p. 172. 
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SEGUNDA PARTE – A FORMA JURÍDICA 

 

5. DA FORMA JURÍDICA SIMPLES À FORMA JURÍDICA 

PLENAMENTE DESENVOLVIDA 

 

A tese sobre os direitos sociais que proponho neste capítulo requer a compreensão da 

totalidade da forma jurídica. Começarei, portanto, pela forma jurídica simples, aquela que 

emana das trocas equivalentes mais simples e prescinde de conteúdo jurídico, até alcançar a 

forma jurídica plenamente desenvolvida, cujo conteúdo cria quando necessário os requisitos de 

sua forma simples e geral. Nesta opção de exposição didática não pretendo de modo algum criar 

novas classificações positivistas, mas apenas demonstrar o que penso ser o fio condutor 

principal entre as obras de Evgeni Pachukanis e Bernard Edelman, assim como sua pontual 

lacuna. Dissecada a teoria geral do direito – ou a forma jurídica plenamente desenvolvida – 

ambos os autores se debruçam mais detidamente sobre seus desdobramentos ideológicos no 

âmbito da reprodução das relações de produção. Tomo um caminho diferente para propor uma 

concepção marxista dos direitos sociais em particular diante de sua incidência no processo de 

produção para composição do valor da força de trabalho200. Pretendo também demonstrar como 

a forma jurídica não se resume exclusivamente ao sujeito de direito, ainda que para ela este lhe 

seja imprescindível. 

Para iniciar caracterizando a totalidade da forma jurídica enquanto “forma social”, 

resgato a seguinte compreensão exposta por Isaak Rubin: “A Economia Política não analisa o 

aspecto técnico-material do processo de produção capitalista, mas sua forma social, isto é, a 

totalidade das relações de produção que constituem a ‘estrutura econômica’ do capitalismo”201. 

O entendimento do direito enquanto forma jurídica pressupõe a totalidade de reprodução das 

 
200 Almejo, portanto, pretensamente, dar continuidade ao percurso teórico desenvolvido pelo meu orientador Prof. 

Dr. Flávio Roberto Batista, precisando o conteúdo jurídico dos direitos sociais nos limites do valor da força de 

trabalho: “Tudo isso revela que o tratamento dado por Edelman ao tema, embora absolutamente preciso por se ater 

primordialmente à crítica do direito por meio da forma, padece do problema de não ser generalizável. [...] Mas o 

que dizer das disposições jurídicas que fixam determinados conteúdos de tal contrato de trabalho, como, para usar 

exemplos brasileiros, as normas constitucionais que estabelecem o pagamento do décimo terceiro salário (artigo 

7º, VIII) e o recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço (artigo 7º, III)? A questão, de que me ocuparei 

em seguida, não é abordada por Edelman”. BATISTA, Flávio Roberto. Crítica da tecnologia dos direitos sociais. 

São Paulo: Outras Expressões; Dobra Editorial, 2013, pp. 231-232. 
201 RUBIN, Isaak Illich. Teoria Marxista do Valor. Tradução de José Bonifácio de S. Amaral Filho. São Paulo: 

Editora Polis, 1987, p. 15. 
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forças produtivas, compostas pela produção e circulação (necessariamente ambas), e das 

relações de produção capitalistas. Deste modo, a forma jurídica consiste no denominador 

comum a todas as relações sociais – aquelas necessárias à sobrevivência material dos indivíduos 

– na sociedade produtora de mercadorias, a saber, a propriedade privada tipicamente capitalista: 

“[...] a moderna propriedade privada burguesa é a última e mais perfeita expressão do modo de 

produção e de apropriação baseado nos antagonismos de classes, na exploração de uns pelos 

outros”202. Inicio, portanto, com o seguinte alicerce marxista-pachukaniano: 

 

Tanto o valor como o direito de propriedade são gerados pelo mesmo 

fenômeno: a circulação dos produtos convertidos em mercadorias. A 

propriedade no sentido jurídico surgiu não porque ocorreu às pessoas dotar 

umas às outras com essa qualidade jurídica, mas porque elas podiam trocar 

mercadorias somente depois de vestir a máscara de proprietário. “O poder 

ilimitado sobre a coisa” é apenas o reflexo da circulação ilimitada das 

mercadorias. 203 

 

A propriedade privada não dota as mercadorias e seus proprietários dos atributos de 

liberdade e igualdade para que estes últimos possam fazer suas ilimitadas trocas mercantis, ao 

contrário, o fato concreto destes indivíduos trocarem ilimitadamente mercadorias de valores 

equivalentes faz com que a liberdade e a igualdade emerjam como os atributos essenciais da 

propriedade privada204. Portanto, tais qualidades se apresentarão sempre duplamente. Primeiro, 

no que se refere especificamente à mercadoria, a propriedade pressupõe liberdade de circulação 

mercantil e equivalência das trocas (desvendada por Marx precisamente na essência comum a 

todas as mercadorias: “o trabalho humano abstrato”205). Em segundo lugar – e em decorrência 

do primeiro – tratam-se de atributos dos próprios indivíduos, a propriedade privada alça os 

indivíduos à condição de sujeitos de direitos206, formalmente livres e iguais para satisfazerem 

suas necessidades de existência por meio da troca de mercadorias: 

 
202 MARX, Karl. & ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 52. 
203 PACHUKANIS, Evgeni. A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929). 

Coordenação Marcus Orione, Tradução Lucas Simone. São Paulo: Sundermann, 2017, p. 154. 
204 Márcio Naves resgata as diversas passagens em que Pachukanis constrói esta compreensão e conclui: “Todas 

essas expressões denotam evidente afirmação do caráter derivado do direito, e de sua específica determinação pelo 

processo de trocas mercantis. É, portanto, a esfera da circulação das mercadorias que ‘produz’ as diversas figuras 

do direito, como uma decorrência necessária de seu próprio movimento”. NAVES, Márcio Bilharinho. Marxismo 

e Direito: um estudo sobre Pachukanis. São Paulo: Boitempo, 2000, p. 54. 
205 “O segredo da expansão de valor, a igualdade e a equivalência de todos os trabalhos, porque e na medida em 

que são trabalho humano em geral, somente pode ser decifrado quando o conceito da igualdade humana já possui 

a consciência de um preconceito popular. Mas isso só é possível numa sociedade na qual a forma mercadoria é a 

forma geral do produto de trabalho, por conseguinte também a relação das pessoas umas com as outras enquanto 

possuidoras de mercadorias é a relação social dominante”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 

4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 187. 
206 E simultaneamente, sujeito de deveres, passíveis de responsabilização patrimonial, obrigacional e criminal. 
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As mercadorias não podem por si mesmas ir ao mercado e se trocar. Devemos, 

portanto, voltar a vista para seus guardiões, os possuidores de mercadorias. As 

mercadorias são coisas e, consequentemente, não opõem resistência ao 

homem. [...] Para que essas coisas se refiram umas às outras como 

mercadorias, é necessário que os seus guardiões se relacionem entre si como 

pessoas, cuja vontade reside nessas coisas, de tal modo que um, somente de 

acordo com a vontade do outro, portanto cada um apenas mediante um ato de 

vontade comum a ambos, se aproprie da mercadoria alheia enquanto aliena a 

própria. Eles devem, portanto, reconhecer-se reciprocamente como 

proprietários privados. Essa relação jurídica, cuja forma é o contrato, 

desenvolvida legalmente ou não, é uma relação de vontade, em que se reflete 

a relação econômica. O conteúdo dessa relação jurídica ou de vontade é dado 

por meio da relação econômica mesma. 207 

 

Precisamente voltando a vista aos guardiões das mercadorias, Pachukanis pode concluir: 

“Por isso, ao mesmo tempo em que o produto do trabalho adquire a qualidade de mercadoria e 

se torna portador do valor, o homem adquire a qualidade de sujeito jurídico e se torna portador 

do direito”208. A forma jurídica simples consiste, portanto, nesta totalidade expressa pela 

realização da liberdade e da igualdade – simultaneamente posta à materialidade da circulação 

das mercadorias e do sujeito de direito – nos limites estreitos da propriedade privada 

tipicamente capitalista. Propondo então uma teoria geral do direito materialista e dialética que 

não sucumbe à subjetividade de uma justiça natural, universal e eterna, esclarece Pachukanis: 

“[...] o próprio Marx frisa o fato de que a camada fundamental e mais profundamente alicerçada 

da superestrutura jurídica – as relações de propriedade – encontra-se em contato tão íntimo com 

a base, que elas são ‘as mesmas relações de produção expressas pela linguagem jurídica’.”209. 

É sobre estas bases que a forma jurídica a princípio prescinde da norma jurídica, bem 

como de seus infinitos possíveis conteúdos jurídicos, pois onde houver generalizado o modo de 

produção capitalista – e sua correlata propriedade – haverá também necessariamente 

generalizada a forma jurídica210. Do mesmo modo, a universalização do sujeito de direito está 

 
207 Para evitar confusões, neste caso em específico, entenda a literalidade do termo “forma” enquanto “instrumento 

jurídico” – no caso, o contrato. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora 

Nova Cultural, Os Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 209. 
208 PACHUKANIS, Evgeni. A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929). 

Coordenação Marcus Orione, Tradução Lucas Simone. São Paulo: Sundermann, 2017, p. 141. 
209 PACHUKANIS, Evgeni. A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929). 

Coordenação Marcus Orione, Tradução Lucas Simone. São Paulo: Sundermann, 2017, p. 117. 
210 A explanação de Celso Kashiura contribui neste ponto: “[...] a persistência do direito implica a persistência do 

capitalismo e que, assim sendo, o fim deste modo de produção deve ser igualmente o fim da forma jurídica. Direito 

é capitalismo tanto quanto capitalismo é direito. Por si só esta conclusão já garante a atualidade da crítica de 

Pachukanis, característica que certamente não perderá enquanto prosseguir a ordem capitalista”. KASHIURA 

JÚNIOR, Celso Naoto. Dialética e forma jurídica – considerações acerca do método de Pachukanis. In: NAVES, 

M. (org.). O discreto charme do direito burguês: ensaios sobre Pachukanis. Campinas, SP: UNICAMP, Instituto 

de Filosofia e Ciências Humanas, 2009, p. 54. 
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posta quando da universalização do modo de produção capitalista e a forma jurídica 

simplesmente corresponde à realidade concreta destes sujeitos sobreviverem materialmente 

pela troca de valores equivalentes dos quais são proprietários, como precisamente sintetiza 

Edelman, “o sujeito existe apenas a título de representante da mercadoria que ele possui, isto é, 

a título de representante de si próprio enquanto mercadoria”211. Esta síntese edelmaniana tem 

clara inspiração nas elaborações de Pachukanis: 

 

[...] teoricamente, essa convicção de que o sujeito e a relação jurídica não 

existem fora da norma objetiva é tão errônea como a convicção de que o valor 

não existe e não é definível fora da oferta e da procura, pois empiricamente 

ele não se manifesta de outro modo que não nas oscilações dos preços. 212 

Na realidade, é claro que a premissa fundamental sob a qual todas essas 

normas concretas adquirem sentido é a presença da economia mercantil-

monetária. Só com essa premissa o sujeito jurídico tem o seu substrato 

material na pessoa do sujeito econômico egoísta, que a lei não cria, mas 

encontra. Onde esse substrato está ausente, a relação jurídica correspondente 

é inconcebível a priori. 213 

 

Proponho que se entenda “norma objetiva [ou] concreta” – aqui adotarei 

preferencialmente o termo “norma ou conteúdo jurídico” – como um abreviativo para toda a 

matriz institucional, normativa e judiciária que regulamenta a compra e venda de qualquer 

mercadoria nos limites da necessidade e da possibilidade de cada mercado e estrutura produtiva, 

em outras palavras, trata-se dos incontáveis possíveis ajustes das liberdades e igualdades na 

produção e circulação de mercadorias e de indivíduos. A princípio, os conteúdos e normas 

jurídicas, que emanam das relações de produção e das forças produtivas de uma sociedade, 

cumprirão o papel de estabelecer os graus de liberdade e igualdade que cada mercadoria e cada 

sujeito de direito requerem para a realização tão somente do processo de circulação. Conforme 

demonstrado, onde a divisão social do trabalho impõe que os indivíduos possam sobreviver 

unicamente no intercâmbio de mercadorias214, não há necessidade de uma “Carta Maior 

 
211 EDELMAN, Bernard. O direito captado pela fotografia: elementos para uma teoria marxista do direito. 

Tradução de Soveral Martins e Pires de Carvalho. Coimbra: Centelha, 1976, p 95. 
212 PACHUKANIS, Evgeni. A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929). 

Coordenação Marcus Orione, Tradução Lucas Simone. São Paulo: Sundermann, 2017, p. 116. 
213 PACHUKANIS, Evgeni. A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929). 

Coordenação Marcus Orione, Tradução Lucas Simone. São Paulo: Sundermann, 2017, p. 120. 
214 “Numa sociedade cujos produtos assumem, genericamente, a forma de mercadoria, isto é, numa sociedade de 

produtores de mercadorias, desenvolve-se essa diferença qualitativa dos trabalhos úteis, executados 

independentemente uns dos outros, como negócios privados de produtores autônomos, num sistema complexo, 

numa divisão social do trabalho”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: 

Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 172. 
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Constitucional” lhes dizendo serem “livres, iguais e proprietários” – a forma jurídica já está 

instaurada. 

Por outro lado, onde a materialidade da marcha do desenvolvimento capitalista requereu 

pelas razões não-morais e não-subjetivas mais diversas que os indivíduos fossem 

normativamente “livres, iguais e proprietários”, portanto, sujeitos de direitos, e que o 

intercâmbio de determinadas mercadorias fosse regulamentado (ou desregulamentado) no 

intuito da acumulação, ela assim o fez. Conforme bem esclarece a elaboração de Márcio Naves: 

“Essa liberdade e essa igualdade, no entanto, tiveram a sua própria pré-história, que muito nos 

diz sobre a natureza [...] de extrema violência, que parece negar a própria afirmação da liberdade 

e da igualdade burguesas, mas que são, na verdade, o seu modo de emergência histórico”215. 

Por esta razão que as normas jurídicas de um determinado ramo do direito podem assumir 

infinitos conteúdos no propósito de assegurar a “ideal” liberdade e igualdade das mercadorias 

e dos indivíduos sobre os quais elas incidem. Em resumo, os conteúdos jurídicos se 

consubstanciam sempre em uma linha tênue de “otimização” dos graus de liberdade e igualdade 

– supondo-se aqui certa soberania do “poder constituinte” e de suas desdobradas instâncias 

executivas, legislativas e judiciárias – que possibilitam a realização do valor das mercadorias e 

a própria existência do sujeito de direito, tanto para reprodução das forças produtivas216 quanto 

para reprodução das relações de produção.  

Neste cenário preliminar, o direito eminentemente reproduz as relações de produção 

capitalista, assim como os conjuntos de normas e regras das sociedades pré-capitalistas 

reproduziram as suas correspondentes relações de produção. As próprias relações de produção 

– em cada diferente sociedade historicamente considerada – emanam dos seus respectivos 

modos de produção e reprodução da vida material, transformando-se mutuamente e 

incessantemente nessa contradição dialética que compreende a totalidade; conforme 

precisamente esclarece Althusser: “Originam-se das relações de produção, que são, com efeito, 

um dos termos da contradição, mas ao mesmo tempo sua condição de existência; 

superestruturas, instâncias que dela derivam, mas que têm consistência e eficácia próprias 

[...]”217. 

 
215 NAVES, Márcio Bilharinho. A questão do direito em Marx. São Paulo: Outras Expressões; Dobra, 2014, p. 46. 
216 Neste estágio inicial de abstração considero na esfera das forças produtivas apenas a divisão social do trabalho 

e não o processo de trabalho e de valorização no interior da produção capitalista. 
217 ALTHUSSER, Louis. A Favor de Marx - Pour Marx. 2ª Ed., Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979, p. 86. 
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Se, por exemplo, toma-se qualquer direito pelo seu conteúdo específico (cível, penal, 

trabalhista, empresarial, consumerista, ambiental etc.) observa-se com facilidade que o direito 

é, por assim dizer, “superestrutural”, afinal todo e qualquer conteúdo que ele possa vir a assumir 

servirá primordialmente para assegurar a reprodução das relações de produção capitalista e a 

realização das liberdades e igualdades de suas respectivas mercadorias e sujeitos de direitos218. 

Mas no percurso de desenvolvimento da forma jurídica tem-se um ponto crucial de 

“inversão”219 no qual os conteúdos jurídicos – até então meramente “superestruturais” – agem 

decisivamente sobre a “estrutura” material de reprodução do valor. 

A forma jurídica simples – por assim dizer – apresentada até o momento, tem imediata 

correspondência com a Seção I, do Livro I, d’O Capital, isto porque ainda se supõe neste grau 

de abstração que os sujeitos de direitos são todos proprietários de mercadorias hors du corps. 

No entanto, a forma jurídica somente alcançará seu pleno desenvolvimento ao se considerar 

que a imensa maioria dos sujeitos de direitos, enquanto “cidadãos livres”, trazem na 

materialidade de seus corpos sua única mercadoria, a força de trabalho220. Esta paradoxal 

liberdade do trabalhador “obrigado a ser livre” também é enfatizada na obra de Márcio Naves: 

“A separação do trabalhador direto dos meios de produção vai constituir uma esfera de 

circulação mercantil inteiramente nova, na qual a própria pessoa ingressa como ‘portador’ de 

um objeto que é ele mesmo e no qual ele se vende a outro sem perder a sua liberdade”221. A 

 
218 “Da perspectiva da ilusão jurídica, ele não considera a lei como produto das relações materiais de produção, 

mas, pelo contrário, as relações de produção, como produto da lei. Linguet demoliu o ilusório Esprit des Lois com 

uma frase: L’esprit des lois, c’est la propriété [O espírito das leis é a propriedade]”. MARX, Karl. O Capital: 

Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume II, Livro 

Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 248. 
219 Utilizo o termo “inversão” por seu apelo pedagógico (intenção esta inclusive devidamente criticada por 

Althusser, mas a qual me vejo obrigado a recorrer: “É, pois, decididamente impossível manter, no seu aparente 

rigor, a ficção da ‘inversão’. Pois, na verdade, Marx não conservou, mesmo ‘invertendo-os’, os termos do modelo 

hegeliano da sociedade”). O termo adequado em sentido ao que pretendo defender está na concepção althusseriana 

de “contradição e sobredeterminação”: “[...] essa sobredeterminação não se atém às situações aparentemente 

singulares ou aberrantes da história (por exemplo, a Alemanha), mas que ela é universal, que jamais a dialética 

econômica age em estado puro, que jamais na história se vê essas instâncias que são as superestruturas etc. afastar-

se respeitosamente quando elas realizaram a sua obra ou dissipar-se como o seu puro fenômeno para deixar avançar 

no caminho real da dialética Sua Majestade a Economia porque os Tempos teriam chegado. Nem no primeiro nem 

no último instante, a hora solitária da ‘última instância’ jamais soa”. ALTHUSSER, Louis. A Favor de Marx - 

Pour Marx. 2ª Ed., Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979, pp. 95 e 99. 
220 “Para que seu possuidor venda-a como mercadoria, ele deve poder dispor dela, ser, portanto, livre proprietário 

de sua capacidade de trabalho, de sua pessoa. Ele e o possuidor de dinheiro se encontram no mercado e entram em 

relação um com o outro como possuidores de mercadorias iguais por origem, só se diferenciando por um ser 

comprador e o outro, vendedor, sendo portanto ambos pessoas juridicamente iguais”. MARX, Karl. O Capital: 

Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume I, Livro 

Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 285. 
221 NAVES, Márcio Bilharinho. A questão do direito em Marx. São Paulo: Outras Expressões; Dobra, 2014, pp. 

46-47. Complementando com outro estudo de Márcio Naves: “Se, portanto, é a troca que constitui a liberdade do 

homem, podemos dizer que quanto mais se alarga a sua esfera de comercialização, mais livre então pode ele ser, 

de tal modo que a expressão mais ‘acabada’, a mais completa, a mais absoluta de sua liberdade é a liberdade de 
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liberdade e igualdade do indivíduo trabalhador está virtualmente posta à imagem e semelhança 

da liberdade e igualdade do indivíduo capitalista, ambos na qualidade de sujeitos de diretos são 

livres e iguais para trocar e comercializar, entretanto, como bem pondera Pachukanis, trata-se 

de “qualidade puramente formal”: 

 

A forma jurídica da propriedade não se encontra em contradição alguma com 

o fato da expropriação da propriedade de um número significativo de 

cidadãos. Pois a qualidade de ser sujeito de direitos é uma qualidade 

puramente formal. Ela qualifica todas as pessoas como igualmente “dignas” 

da propriedade, mas nem de longe faz delas proprietárias. 222 

 

Do mesmo modo que a universalização do sujeito de direito na forma jurídica simples 

independe de positivação constitucional (ou que a troca de pães e carnes, por exemplo, 

independa da assinatura de um contrato), a venda individual da mercadoria par excellence da 

sociedade capitalista, a força de trabalho, independe da formalização de um contrato de 

trabalho. Entretanto, enquanto as mercadorias de propriedade dos capitalistas gozam de plena 

liberdade e igualdade, a mercadoria de propriedade do trabalhador – na essência subterrânea à 

aparência da circulação – é privada de liberdade e igualdade223. Não digo que a força de trabalho 

não seja vendida pelo seu valor ou que “perca” sua equivalência de troca na esfera da circulação 

(apoiado em Marx, “Partimos do pressuposto de que a força de trabalho seja comprada e 

vendida pelo seu valor. Seu valor, como o de qualquer outra mercadoria, é determinado pelo 

tempo de trabalho necessário à sua produção”224), expresso apenas que na esfera da produção 

o valor criado pela força de trabalho não corresponde ao valor que lhe remunera. Esta específica 

ausência de igualdade225 imposta pelo processo produtivo à mercadoria força de trabalho 

consiste finalmente na essência da propriedade privada tipicamente capitalista, pressuposto de 

totalidade da forma jurídica plenamente desenvolvida, bem como o segredo da extração de 

 
disposição de si mesmo como mercadoria”. NAVES, Márcio Bilharinho. Marxismo e Direito: um estudo sobre 

Pachukanis. São Paulo: Boitempo, 2000, p. 67. 
222 PACHUKANIS, Evgeni. A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929). 

Coordenação Marcus Orione, Tradução Lucas Simone. São Paulo: Sundermann, 2017, p. 157. 
223 Agradeço a Flávio Batista pela leitura atenta e a sugestão do cuidado terminológico desta exposição, bem como 

a importância de delimitá-la à esfera da produção. 
224 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 345. 
225 Utilizarei o termo “ausência de igualdade” pela construção argumentativa e didática que venho desenvolvendo, 

no esforço de bem localizar o rompimento dos atributos essenciais à propriedade privada (liberdade e igualdade) 

quando do exame da mercadoria força de trabalho, porém, a rigor, a expressão exata, tratando-se da esfera da 

produção, seria “opressão” e “exploração”. A “ausência de liberdade”, já analisada, se impõe pela própria divisão 

social do trabalho no sistema capitalista e, naturalmente, encontra ressonância na superestrutura jurídica, vide, por 

exemplo, Art. 59 da Lei de Contravenções Penais (Decreto Lei Nº 3.688/41): “Entregar-se alguem habitualmente 

à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou 

prover à própria subsistência mediante ocupação ilícita: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses”. 
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mais-valia. Os indivíduos proprietários da mercadoria força de trabalho não deixam de ser livres 

e iguais na esfera da circulação e, portanto, das trocas equivalentes, contudo, no âmbito da 

produção, sua mercadoria não goza de liberdade ou igualdade. As normas e conteúdos jurídicos 

que incidirão sobre a mercadoria força de trabalho no processo produtivo, bem como sobre seus 

proprietários – individual e coletivamente considerados –, precisam ser detalhadamente 

analisadas. 

Começo por aquilo que já foi bem desvendado por Edelman, as normas que 

circunscrevem e asseguram a liberdade e igualdade do sujeito de direito que emerge desta 

peculiar mercadoria. A despeito da venda da mercadoria força de trabalho ser individual, seu 

consumo por parte do capital na realidade da produção se faz de modo coletivo. Este é um 

elemento fulcral, pois justamente na venda individual e no consumo coletivo da única 

mercadoria privada de liberdade e igualdade que a forma jurídica simples apresenta o gérmen 

de sua expressão desenvolvida – note, portanto, que a subsunção real do trabalho ao capital está 

a partir deste momento tomada como dada226. Aquilo que na virtualidade jurídica aparece como 

simples consumo em escala da mercadoria força de trabalho, mostra-se no plano fático como 

exploração coletiva de trabalho humano, explica Edelman: “A categoria do sujeito [...] é 

salvaguardada na exata medida da produção, mas o desenvolvimento das forças produtivas 

criou este sujeito coletivo que anuncia ‘a incoerência ideológica’ das relações de produção”227. 

Esta é a realidade imperativa pela qual o capital industrial extrai mais-valia e conforma 

materialmente a classe trabalhadora (em si), devidamente demonstrada por Marx quando da 

produção da mais-valia absoluta: “uma luta entre o capitalista coletivo, isto é, a classe dos 

capitalistas, e o trabalhador coletivo, ou a classe trabalhadora”228. 

Mas até então, nas trocas mercantis simples, as qualidades de igualdade e liberdade do 

sujeito de direito (passível de responsabilização patrimonial, obrigacional e criminal) – 

reguladas pelos mais diversos conteúdos jurídicos – não se aplicam ao coletivo, às massas ou à 

classe, lembre-se que elas são capacidades dos indivíduos alçados à condição de sujeitos de 

direitos e deveres. Os infinitos conteúdos da forma jurídica simples, enquanto meros 

 
226 “A característica geral da subsunção formal continua sendo a direta subordinação do processo de trabalho – 

qualquer que seja, tecnologicamente falando, a forma em que se efetue – ao capital. Nessa base, entretanto, se 

ergue um modo de produção tecnologicamente específico que metamorfoseia a natureza real do processo de 

trabalho e suas condições reais: o modo capitalista de produção. Somente quando este entra em cena, se dá a 

subsunção real do trabalho ao capital”. MARX, Karl. O Capital, Livro I, Capítulo VI (inédito). 1ª Ed., São Paulo: 

Livraria Editora Ciências Humanas Ltda., 1978, p. 66. 
227 EDELMAN, Bernard. O direito captado pela fotografia: elementos para uma teoria marxista do direito. 

Tradução de Soveral Martins e Pires de Carvalho. Coimbra: Centelha, 1976, p. 82. 
228 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 349. 
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mediadores das trocas mercantis equivalentes (livres, iguais e individuais), não abrangem o 

fenômeno fático expresso pelo consumo coletivo da mercadoria força de trabalho. Por esta 

mesma razão que a resistência da classe trabalhadora contra a sua exploração não ocorrerá 

acidentalmente de maneira coletiva, como bem ironiza Edelman: “A greve é um ato coletivo; 

um grevista fazendo greve é um absurdo”229. Neste exato ponto a concepção de forma jurídica 

se eleva à sua formulação mais complexa, pois o conteúdo jurídico que regulamenta a venda e 

consumo individual da mercadoria força de trabalho (genericamente chamado de “direito 

individual do trabalho”) precisa agora também criar um sujeito de direito que fragmente a ação 

de resistência coletiva dos trabalhadores, dando assim origem ao “direito coletivo do trabalho” 

(ou algo que o valha). 

Deste modo surgem os sindicatos, as comissões de fábrica e o direito de greve, 

resistência e organização trabalhista coletiva, mas dialeticamente o modo pelo qual a forma 

jurídica plenamente desenvolvida torna possível o enquadramento da classe trabalhadora 

enquanto sujeito de direito passível de responsabilização. Quando a resistência coletiva in 

factum supera as possibilidades da forma jurídica simples lhe fragmentar, reduzindo 

violentamente o coletivo à equivalência individual dos sujeitos e das mercadorias (vide o 

sempre sangrento percurso da criminalização230 à contratualização das greves231), nascem os 

sindicatos – ou as instituições correlatas quaisquer – como produto da forma jurídica 

plenamente desenvolvida. Marx, Pachukanis e, sobretudo, Edelman retratam com qualidade 

este percurso histórico: 

 

Proibia-se, sob pena de prisão, pagar salários mais altos do que o estatutário, 

porém o recebimento de salários mais altos era punido mais duramente do que 

seu pagamento. Assim, o Estatuto dos Aprendizes de Elisabeth, nas seções 18 

e 19, impunha 10 dias de prisão para quem pagasse salário mais alto, em 

contraposição a 21 dias para quem os recebesse. [...] Coalizão de trabalhadores 

é considerada crime grave, desde o século XIV até 1825, ano da abolição das 

leis anticoalização. O espírito do Estatuto dos Trabalhadores de 1349 e de seus 

 
229 EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. Tradução de Marcus Orione, Flávio Roberto Batista, 

Jorge Luiz Souto Maior, Pablo Biondi. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 60. 
230 Além da célebre Lei Chapelier de 1791 na França, tem-se os exemplos brasileiros do Código Penal de 1890, 

Art. 139 da Constituição Federal de 1937, Art. 81 do Decreto-Lei nº 1.237/39, Arts. 199 e 200 do Código Penal 

de 1940 e Art. 723 da Consolidação das Leis do Trabalho de 1943. 
231 “O direito de greve é um direito burguês. Entendamos: não digo que a greve é burguesa, o que seria um absurdo, 

mas que o direito de greve é um direito burguês. O que quer dizer, muito precisamente, que a greve só atinge a 

legalidade em certas condições, e essas condições são as mesmas que permitem a reprodução do capital”. 

EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. Tradução de Marcus Orione, Flávio Roberto Batista, 

Jorge Luiz Souto Maior, Pablo Biondi. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 48. 
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descendentes se revela claramente no fato de que um salário máximo é ditado 

pelo Estado, mas de forma alguma um mínimo. 232 

Na Idade Média, considerava-se um violador da lei aquele que queria se 

dedicar a um ofício sem ingressar em uma corporação; a burguesia capitalista, 

mal tendo nascido, declarou criminosa a intenção dos operários de se unirem 

em sindicatos. 233 

Assim, o sindicalismo é atravessado de parte a parte pela legalidade, obscura 

e, com frequência, irrefletidamente. Tentarei esclarecer esse ponto cego – o 

poder de fato dos sindicatos – pois dele depende a compreensão das formas 

modernas da luta de classes. 234 

A classe operária tem uma existência dupla: existência legal, em plena luz, 

porém, nesse caso, stricto sensu, já não é necessário falar de classe operária, e 

sim de uma soma de “sujeitos”, uma soma de contratantes; e uma existência 

obscura, uma existência “de fato”, à qual o direito não confere estatuto algum. 
235 

 

Justamente no movimento histórico-dialético que a essência peculiar da mercadoria 

força de trabalho resultará em um conteúdo jurídico que cria um também peculiar sujeito de 

direito. Conformado este sujeito de direito sui generis, a princípio “coletivo”, mas agora 

fragmentado e no limite um identificável “cidadão livre” individualizado, resgata-se uma face 

do equilíbrio fundante da propriedade privada tipicamente capitalista, irrompe-se a forma 

jurídica plenamente desenvolvida, aquela cujo conteúdo jurídico se mostra capaz de quando 

necessário forjar sujeitos de direitos que funcionem nos limites da propriedade privada (da 

forma jurídica simples) e não meramente “refletir” relações materiais de produção. Como vejo, 

esta é a dissecação do movimento teórico desenvolvido por Edelman236 a partir de Pachukanis; 

tudo se resume à “forma jurídica”, e a adjetivação enquanto “simples” ou “plenamente 

 
232 “Logo no início da tormenta revolucionária, a burguesia francesa ousou abolir de novo o direito de associação 

que os trabalhadores tinham acabado de conquistar. Pelo decreto de 14 de junho de 1791 ela declarou toda coalizão 

de trabalhadores como um ‘atentado à liberdade e à declaração dos direitos humanos’, punível com a multa de 500 

libras além da privação, por um ano, dos direitos de cidadão ativo. Essa lei, que comprime a luta de concorrência 

entre o capital e o trabalho por meio da polícia do Estado nos limites convenientes ao capital, sobreviveu a 

revoluções e mudanças dinásticas. Mesmo o Governo do Terror deixou-a intocada. Só recentemente foi ela riscada 

totalmente do Code Pénal”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora 

Nova Cultural, Os Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, pp. 360 e 362. 
233 PACHUKANIS, Evgeni. A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929). 

Coordenação Marcus Orione, Tradução Lucas Simone. São Paulo: Sundermann, 2017, p. 208. 
234 EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. Tradução de Marcus Orione, Flávio Roberto Batista, 

Jorge Luiz Souto Maior, Pablo Biondi. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 23. 
235 EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. Tradução de Marcus Orione, Flávio Roberto Batista, 

Jorge Luiz Souto Maior, Pablo Biondi. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 31. 
236 Com isto me antecipo também em afirmar que Edelman propõe uma teoria geral alicerçada no método 

marxista-pachukaniano e não um isolado estudo de caso francês historicamente localizado. Ainda que ilustrando 

em sua obra os casos extremos dos conteúdos jurídicos relativos ao “direito de greve” e à “representação sindical”, 

bem como seus respectivos tratamentos jurisprudenciais franceses, estes “objetos de estudo” servem ao 

desvendamento da forma jurídica plenamente desenvolvida e geral. Esta constatação assim exposta precisa ser 

creditada aos cinco anos de releituras e discussões acaloradas com Alexandre De Chiara – que provavelmente 

ainda divergirá de mim – que me permitiram uma formulação algo original a respeito dos direitos sociais em 

particular, mas especialmente sobre a totalidade do valor da força de trabalho. 
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desenvolvida” consiste aqui apenas de uma opção didática, pois a rigor não há que se falar em 

qualificativos da forma jurídica237, sendo esta a estrutura geral (material e teórica) – ou ainda, 

o prisma da totalidade – sobre a qual os qualificativos somente podem ser atribuídos aos seus 

infinitos possíveis conteúdos, aos seus sujeitos específicos ou às suas formas particulares de 

aparição do valor. 

Começo então a demarcar uma diferença importante entre os caminhos percorridos por 

Edelman – e anteriormente por Pachukanis – e a minha opção de pesquisa, pois ambos os 

autores, após dissecar a forma jurídica, sobretudo alcançando o “átomo sujeito de direito”238 

num detido exame dos infinitos possíveis conteúdos jurídicos, demonstraram sua central função 

ideológica para reprodução das relações de produção – o que sem dúvida não se trata de uma 

tarefa menor. De acordo com Edelman, já que resultado imediato da resistência coletiva da 

classe trabalhadora, estes conteúdos jurídicos podem ser concebidos idealmente sob a bandeira 

de “conquistas”239, mas rigorosamente todos os direitos conquistados ou concedidos funcionam 

na lógica da propriedade privada e no propósito da acumulação capitalista, ou seja, asseguram 

as liberdades e igualdades das mercadorias e dos sujeitos em suas trocas mercantis mais 

simples, porém também ocultam a ausência de liberdade e igualdade da mercadoria força de 

trabalho na esfera da produção, criando o sujeito de direito responsabilizável quando da 

resistência coletiva. Balizando todos os direitos pela enviesada régua do valor, a forma jurídica 

apresenta assim sua justiça ao espírito dos indivíduos que reproduzem as relações de produção. 

Apresento a exata síntese dialética edelmaniana que desmascara a ideologia jurídica deste tão 

particular conteúdo jurídico que incide sobre a mercadoria força de trabalho: 

 

Queria demonstrar, na contramão de todos os lugares-comuns dos marxistas, 

que as “conquistas” da classe operária – jornada de trabalho, férias 

remuneradas, reforma da dispensa... – eram, na realidade, “derrotas” políticas. 

Claro, as condições de trabalho haviam melhorado; certamente, a classe 

operária vivia melhor, mas o preço a pagar havia sido o abandono de qualquer 

ambição revolucionária, de qualquer vontade de abater o capitalismo e de 

tomar para si os meios de produção. A oposição capital/trabalho havia se 

 
237 Bem compreendo os objetivos teóricos, mas parecem-me, portanto, imprecisos os termos “forma jurídica 

brasileira” e “forma jurídica previdenciária”. SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Um conceito marxista de salário. 

Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 6, n. 2, dez. 2014, p. 102. SILVA, Júlia Lenzi. Para 

uma crítica além da universalidade: forma jurídica e previdência social no Brasil. São Paulo: FDUSP, Tese de 

Doutorado, 2019, p. 42. 
238 “Toda relação jurídica é uma relação entre sujeitos. O sujeito é o átomo da teoria jurídica, o elemento mais 

simples, que não pode ser decomposto. É dele que começaremos nossa análise”. PACHUKANIS, Evgeni. A teoria 

geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929). Coordenação Marcus Orione, Tradução Lucas 

Simone. São Paulo: Sundermann, 2017, p. 137. 
239 EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. Tradução de Marcus Orione, Flávio Roberto Batista, 

Jorge Luiz Souto Maior, Pablo Biondi. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 8. 
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renovado numa aliança capital/trabalho, em compromisso. E o instrumento 

privilegiado desse comprometimento havia sido o direito. Ao se “legalizar” a 

“classe” operária, ela era capturada, neutralizada, amordaçada. 240 

 

Minha pesquisa, por sua vez, partindo do alicerce teórico edificado pelos referidos 

autores, avança rumo à participação destes conteúdos jurídicos na composição do valor da força 

de trabalho, almejando esclarecer algo mais sobre seu papel na reprodução das forças 

produtivas. Este não é um itinerário trivial, pois disto implica um deslocamento no estudo da 

forma jurídica do processo de circulação para o processo de produção, transbordando neste 

sentido as “teses” de Edelman: “o Direito fixa e assegura a realização, como dado natural, da 

esfera da circulação (tese I) [e] no mesmo momento torna possível a produção (tese II)”241. Na 

medida em que certos conteúdos jurídicos compõem o próprio valor da mercadoria força de 

trabalho, sem se limitar a um ajuste nos requisitos de suas trocas equivalentes, ele faz algo mais 

que tão somente “tornar possível a produção”. Parece-me que a forma jurídica resumida ao 

denominador comum “sujeito de direito” – e não à propriedade privada tipicamente capitalista 

– acaba por tomar a reprodução das forças produtivas exclusivamente pela circulação, beirando 

a totalidade (pois o sujeito de direito de fato conecta dialeticamente a reprodução das forças 

produtivas e as relações de produção), mas não alcançando-a; o que se ilustra, por exemplo, na 

mencionada transposição dos qualificativos do sujeito de direito242 à totalidade da forma 

jurídica (constituindo uma imprecisão da perspectiva de totalidade da forma social). 

Na forma jurídica simples, quando os conteúdos jurídicos quase que correspondem as 

relações de produção e “apenas” facilitam as trocas equivalentes, a distinção dos atributos da 

propriedade privada, eminentemente unitários e simultaneamente emanados dos indivíduos e 

das mercadorias, apenas ilustra (como tese) a dialética materialista. Perceba, porém, que na 

forma jurídica plenamente desenvolvida a distinção da incidência dos atributos da propriedade 

sobre as mercadorias e sobre os sujeitos é de enorme importância, pois o papel dos conteúdos 

jurídicos não se esgota na identificação do sujeito de direito (por mais sui generis que ele seja 

enquanto resultado de fragmentação da resistência coletiva in factum). A respeito da mercadoria 

força de trabalho, alcançou-se até agora, por assim dizer, o proprietário, mas não a propriedade. 

Se por um lado, os conteúdos jurídicos que incidem sobre a exploração coletiva da mercadoria 

 
240 EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. Tradução de Marcus Orione, Flávio Roberto Batista, 

Jorge Luiz Souto Maior, Pablo Biondi. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 8. 
241 EDELMAN, Bernard. O direito captado pela fotografia: elementos para uma teoria marxista do direito. 

Tradução de Soveral Martins e Pires de Carvalho. Coimbra: Centelha, 1976, p. 127. 
242 Realmente admissíveis, por exemplo, em um “sujeito de direito brasileiro” ou “sujeito de direito 

previdenciário”. 
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força de trabalho individualizam o sujeito de direito necessário à equivalência da circulação, 

por outro lado, eles não são capazes de restabelecer a ausência de liberdade e igualdade que a 

produção lhe impõe. Não poderiam estas normas agirem a semelhança do ajuste que em regra 

se opera sobre as mais variadas mercadorias e indivíduos na esfera da circulação, já que a 

recomposição desta específica igualdade subterrânea da mercadoria força de trabalho negaria a 

própria produção e reprodução capitalista que lhe dá origem243. 

Eis enfim minha tese. O conteúdo jurídico que incide especificamente sobre a 

mercadoria força de trabalho no processo produtivo (resumido no termo “direitos sociais”) 

possui a capacidade de carregar, portar, rubricar ou delimitar valor, sem, contudo, restabelecer 

a igualdade entre o valor da força de trabalho e o valor por ela criado na produção. Note que 

diversos conteúdos jurídicos carregam, portam, rubricam ou delimitam valor no propósito de 

restabelecer uma “ideal” equivalência de troca no âmbito da circulação244, porém ocorre algo 

diferente com as normas que incidem sobre a mercadoria força de trabalho no processo 

produtivo e este fenômeno não pode ser abrangido por uma compreensão de forma jurídica que 

se resume à identificação do sujeito de direito. A infinidade de conteúdos jurídicos “portadores” 

ou “rubricadores” de valor incidente sobre a força de trabalho na produção não equiparará o 

valor pago pelo tempo de trabalho necessário ao valor por ele criado em sua totalidade, ou seja, 

não extinguirá o trabalho excedente245. Não há conteúdo jurídico que resgate a igualdade 

subterrânea da mercadoria força de trabalho e seu papel se “esgota” em uma rebuscada 

suspensão e ocultação de valor. Portanto, na composição interna do valor da força de trabalho246 

reside meu objeto de estudo prioritário, que será detidamente examinado nos capítulos seguintes 

em suas duas partes constituintes: salários e direitos sociais. 

O valor da força de trabalho compreende invariavelmente os salários diretos e os direitos 

sociais em particular (enquanto síntese dos conteúdos jurídicos que incidem sobre a mercadoria 

força de trabalho e, que da perspectiva da reprodução das forças produtivas, podem também ser 

 
243 “[...] uma troca direta de dinheiro, isto é, de trabalho objetivado, por trabalho vivo, ou anularia a lei do valor, 

que apenas com base na produção capitalista se desenvolve livremente, ou anularia a própria produção capitalista, 

que repousa precisamente no trabalho assalariado”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª 

Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 166. 
244 Em termos gerais, refiro-me a todo direito comercial, tributário, aduaneiro, sucessório etc., que não regule 

especificamente a constituição e delimitação de seus respectivos sujeitos de direito. O imposto de importação sobre 

produtos industrializados, por exemplo, rubrica e porta parte do valor destes bens, podendo inclusive ser tomado 

como “custos de produção” pelos capitalistas que os fabricam e os exportam. 
245 Ainda que isto possa ocorrer na abstração do contrato de trabalho individualmente considerado ou mesmo na 

concretude de determinadas unidades produtivas empresariais “vítimas” de um processo de oligopolização setorial. 
246 “[...] valor dos meios de subsistência necessários à sua manutenção e reprodução, valor esse regulado, em última 

análise, pela quantidade de trabalho necessário para produzi-los”. MARX, Karl. Salário, preço e lucro. Tradução 

de Leandro Konder. São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, 1996, p. 114. 
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concebidos como “salário indireto”). Antecipo que esta compreensão não corresponde 

exclusivamente à contemporaneidade do Welfare State ou à circunscrição dos países cujos 

direitos sociais respondem por expressiva parcela do valor da força de trabalho, mas está posta 

historicamente com a generalização do modo de produção capitalista e, portanto, da forma 

jurídica e da forma Estado. A jornada de trabalho decomposta em tempo de trabalho necessário 

e tempo de trabalho excedente, bem como a regulamentação de sua duração, conforme 

examinado por Marx já no Capítulo VIII, do Livro I d’O Capital (A jornada de trabalho), se 

apresenta como o exemplo mais inequívoco da participação dos direitos sociais na composição 

interna do valor da força de trabalho, sendo este o caso geral do desenvolvimento capitalista e 

não sua exceção: “a regulamentação da jornada de trabalho apresenta-se na história da produção 

capitalista como uma luta ao redor dos limites da jornada de trabalho”247. 

Para simplificar em algo esta oculta metamorfose do valor, chamarei de direitos sociais 

em particular todas as normas e conteúdos jurídicos que intervêm no processo produtivo e 

rubricam fração do valor (restrito à jornada de trabalho necessária) para compor junto com os 

salários o próprio valor da força de trabalho. Esta intervenção no processo produtivo para 

retirada de parte do valor e transportá-lo no conteúdo dos direitos sociais ao valor da força de 

trabalho pode ser feita diretamente pelos capitalistas, sendo chamados de (i) “direitos sociais 

privados”248, tais como, o pagamento de adicionais por horas extras, trabalho noturno, 

insalubridade, periculosidade etc.  (os direitos sociais enquanto gênero assumem aqui a espécie 

de “direito individual do trabalho”, ou, se convencionados coletivamente, de “direito coletivo 

do trabalho”); mas a intervenção pode ser também mediada pelo Estado249 e neste caso são 

 
247 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 349. 
248 Empresto aqui a classificação didática de Flávio Batista. BATISTA, Flávio Roberto. Crítica da tecnologia dos 

direitos sociais. São Paulo: Outras Expressões; Dobra Editorial, 2013, pp. 243-244. 
249 Antes de caracterizar o Estado em sua inequívoca feição burguesa – a despeito das ilusões reformistas – resgato 

o gérmen da concepção da forma Estado pachukaniana: “No intercâmbio entre os possuidores de mercadorias, a 

necessidade da coerção autoritária surge quando a paz é violada, ou quando o contrato não é espontaneamente 

cumprido, por isso, a doutrina do direito natural reduz as funções do poder à manutenção da paz e declara 

excepcional a destinação do Estado de ser instrumento do direito. Finalmente, no mercado, cada um é possuidor 

de mercadorias pela vontade do outro, e todos eles o são por sua vontade comum. Por isso, a doutrina do direito 

natural deriva o Estado do contrato de pessoas isoladas e separadas. Esse é o arcabouço da doutrina que admite as 

mais diversificadas e concretas variações dependendo da situação histórica, das simpatias políticas e das 

capacidades dialéticas desse ou daquele autor. Esse ensinamento admite inclinações republicanas e monarquistas, 

e graus totalmente diferentes de democratismo e revolucionarismo”. [...] “Pois graças à pureza da teoria, a 

burguesia nunca perdeu de vista o outro lado da questão, a saber, que a sociedade de classe não é só um mercado 

em que se encontram os possuidores de mercadorias independentes, mas, ao mesmo tempo, uma arena de uma 

encarniçada guerra de classes, em que o aparato de Estado é um dos mais poderosos instrumentos. E, nessa arena, 

as relações nem de longe se formam no espírito da definição kantiana do direito como restrição da liberdade da 

pessoa em limites mínimos, imprescindíveis para o convívio social”. PACHUKANIS, Evgeni. A teoria geral do 

direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929). Coordenação Marcus Orione, Tradução Lucas Simone. 

São Paulo: Sundermann, 2017, pp. 175 e 181. 
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denominados de (ii) “direitos sociais públicos”, transbordando cada vez mais o indivíduo e a 

categoria profissional rumo à composição do valor da força de trabalho dos trabalhadores 

enquanto classe (aqui são diversas as espécies de “direitos”: previdenciário, sanitário, 

assistencial, educacional, habitacional etc.). 

Apresentados estes elementos encerro anunciando a tese que encadeia todo o trabalho e 

que somente será retomada na conclusão. O avanço da financeirização fictícia – na exata 

definição construída na parte anterior – implica uma compressão global do valor da força de 

trabalho, pois provoca tanto uma redução dos salários diretos quanto uma reformulação dos 

direitos sociais (ou “salários indiretos”, se assim didaticamente se preferir). Defendo que na 

medida em que a forma fictícia de valorização reduz o volume de capital destinado ao consumo 

de trabalho vivo, o valor da força de trabalho (ou seja, os salários e os direitos sociais) têm 

momentaneamente e na mesma proporção reduzida sua importância para o processo de 

“valorização” (leia-se, reorganização) global do capital, sendo esta a razão fundamental pela 

qual as remunerações serão generalizadamente comprimidas pela gestão capitalista através de 

mecanismos diversos (demissões, reestruturação produtiva, terceirizações, rotatividade etc.) e 

os direitos sociais serão massivamente reformulados (desregulamentação do trabalho, 

desmontes da seguridade social, dos serviços públicos e precarizações em geral). Neste 

contexto, o estudo da reprodução das relações de produção não é apendicular, pois para se 

operacionalizar uma redefinição desta fração do valor da força de trabalho – os direitos sociais 

– requer-se um retumbante sucesso dos aparelhos ideológicos de Estado250.  

 
250 Aprofundarei esta elaboração no capítulo final desta tese. Cf. ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos 

ideológicos de Estado. In: ZIZEK, Slavoj. Um mapa da ideologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 
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6. VALOR DA FORÇA DE TRABALHO E SALÁRIOS 

 

Insisto que a hipótese de pesquisa sobre a composição interna do valor da força de 

trabalho não infirma em absolutamente nada as elaborações de Marx a respeito do tema, pelo 

contrário, somente vêm à luz diante da exposição marxiana sobre a reprodução global do 

capital. Para que pudesse inicialmente expor o processo de produção (Livro I) e circulação 

(Livro II) do capital, Marx parte de elaborações com maior grau de abstração e avança rumo à 

concretude251 da reprodução global (Livro III). Este movimento se mostra também evidente no 

tratamento do valor da força de trabalho, pois a princípio esta categoria simplesmente serve de 

suporte aos salários em acordo com a sua teoria do valor: os salários correspondem ao preço da 

mercadoria força de trabalho e o valor da mercadoria força de trabalho, assim como o de todas 

as outras mercadorias, equivale ao tempo de trabalho necessário à sua produção. Se, por 

exemplo, são necessários alimentos, roupas e abrigo para que se produza força de trabalho, o 

valor da força de trabalho corresponderá respectivamente ao tempo de trabalho socialmente 

necessário à produção de alimentos, roupas e abrigo. 

Todo o valor existente na sociedade capitalista possui como substrato material o 

trabalho humano, este, por sua vez, na realidade da produção, se reparte em trabalho necessário 

e mais-trabalho: “A parte da jornada de trabalho [...] em que sucede essa reprodução [do 

trabalhador], eu chamo de tempo de trabalho necessário, e de trabalho necessário o trabalho 

despendido durante esse tempo”252. Com isto, desvenda Marx, o valor relativo ao tempo de 

 
251 Explica Jorge Grespan que se compreende o “concreto não no sentido de tangível, imediato empírico, mas no 

de ‘síntese de múltiplas determinações’ [...] a apresentação deve reconstituir a articulação entre os vários aspectos 

deste conceito como um desdobramento de etapas ou momentos – as determinidades formais econômicas –, 

desdobramento através do qual a definição de capital [do valor da força de trabalho, no caso deste capítulo] se 

enriquece progressivamente até alcançar seu conteúdo mais complexo, mais concreto, num movimento que tem 

como finalidade apreender a relação entre o ‘nexo interno’ do objeto e suas formas externas de manifestação como 

uma dedução de categorias”. GRESPAN, Jorge. O Negativo do Capital: o conceito de crise na crítica de Marx à 

Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Expressão Popular, 2012, p. 18. Nas palavras de Marx: “O concreto é 

concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, portanto, unidade da diversidade. Por essa razão, o 

concreto aparece no pensamento como processo da síntese, como resultado, não como ponto de partida, não 

obstante seja o ponto de partida efetivo e, em consequência, também o ponto de partida da intuição e da 

representação”. MARX, Karl. Grundrisse: Manuscritos econômicos de 1857-1858: Esboços da crítica da 

economia política. Tradução de Mario Duayer e Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2011, pp. 77-78. 
252 “Necessário ao trabalhador, por ser independente da forma social de seu trabalho. Necessário ao capital e seu 

mundo, por ser a existência contínua do trabalhador a sua base. O segundo período do processo de trabalho, em 

que o trabalhador labuta além dos limites do trabalho necessário, embora lhe custe trabalho, dispêndio de força de 

trabalho, não cria para ele nenhum valor. Ela gera a mais-valia, que sorri ao capitalista com todo o encanto de uma 

criação do nada. Essa parte da jornada de trabalho chamo de tempo de trabalho excedente, e o trabalho despendido 

nela: mais-trabalho (surplus labour)”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: 

Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 331. 
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trabalho necessário consiste naquele que remunera o trabalhador na “forma salário” e o valor 

respectivo ao tempo de trabalho excedente (mais-trabalho) equivale àquele apropriado pelo 

capitalista na “forma lucro”: “O lucro, tal como o temos inicialmente ante nós, é, portanto, o 

mesmo que a mais-valia, apenas numa forma mistificada, que, no entanto, brota 

necessariamente do modo de produção capitalista”253. Portanto, o preço pago pelo tempo de 

trabalho necessário corresponde ao valor da força de trabalho ou ao salário – que até então são 

uma única e mesma coisa. Se na esfera de reprodução das forças produtivas o preço da 

mercadoria força de trabalho corresponde rigorosamente ao seu valor, por que então alça-lo à 

condição de “salário”? Prioritariamente porque a categoria salário cumpre também um essencial 

papel mistificador no âmbito da reprodução das relações de produção, ela apaga qualquer rastro 

da divisão da jornada de trabalho em necessária e excedente. A esta totalidade Marx dá o nome 

de “forma salário”: 

 

A forma salário extingue, portanto, todo vestígio da divisão da jornada de trabalho em 

trabalho necessário e mais-trabalho, em trabalho pago e trabalho não pago. Todo 

trabalho aparece como trabalho pago. Na corveia distinguem-se espacial e 

temporalmente, de modo perceptível para os sentidos, o trabalho do servo para si 

mesmo e seu trabalho forçado para o senhor da terra. No trabalho escravo, a parte da 

jornada de trabalho em que o escravo apenas repõe o valor de seus próprios meios de 

subsistência, em que, portanto, realmente só trabalha para si mesmo, aparece como 

trabalho para seu dono. Todo seu trabalho aparece como trabalho não pago. No 

trabalho assalariado, ao contrário, mesmo o mais-trabalho ou trabalho não pago 

aparece como trabalho pago. Ali a relação de propriedade oculta o trabalho do escravo 

para si mesmo; aqui a relação de dinheiro oculta o trabalho gratuito do assalariado. 254 

 

Após finalmente alcançar a totalidade da “forma salário” na Seção VI (O Salário) do 

Livro I d’O Capital, Marx assume a premissa básica de equivalência entre salário e valor da 

força de trabalho255 e avança ao processo de acumulação do capital (tal qual o título da 

subsequente Seção VII), no qual gradualmente vai se despindo das abstrações iniciais: 

“Suponhamos: 1) que as mercadorias sejam vendidas por seu valor, 2) que o preço da força de 

 
253 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 29. 
254 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 169. 
255 “O mais-trabalho neste caso apenas seria prolongado por ultrapassar seus limites normais, seu domínio só se 

expandiria usurpando parte do domínio do trabalho necessário. Apesar do papel importante que esse método 

desempenha no movimento real do salário, ele é aqui excluído pelo pressuposto de que as mercadorias, inclusive 

portanto a força de trabalho, sejam compradas e vendidas por seu pleno valor. Uma vez admitido isso, o tempo de 

trabalho necessário para produzir a força de trabalho ou para reproduzir seu valor pode diminuir, não porque o 

salário do trabalhador cai abaixo do valor de sua força de trabalho, mas só porque esse próprio valor cai. Com a 

duração da jornada de trabalho dada o prolongamento do mais-trabalho tem de decorrer da redução do trabalho 

necessário e não do contrário, ou seja, a redução do trabalho necessário do prolongamento do mais-trabalho”. 

MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, pp. 430-431. 
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trabalho suba ocasionalmente acima de seu valor, porém jamais caia abaixo dele”256. Meu 

propósito consiste em revisitar estas abstrações, pois, munido do conjunto de sua obra, acredito 

que seja possível apresentar o valor da força de trabalho em toda a sua concretude, o que implica 

em romper com a circunscrição que lhe foi imposta pela premissa de equivalência com a “forma 

salário”, mas jamais com os limites do valor correspondente ao tempo de trabalho necessário. 

Nisto consiste minha hipótese central, a globalidade do valor da força de trabalho corresponde 

ao valor criado durante o tempo de trabalho necessário, dividindo-se em proporções diversas 

entre a “forma salário” e o conteúdo jurídico dos direitos sociais257. 

Em Marx, o núcleo teórico fundante do valor da força de trabalho – e que não se altera 

ao longo da obra – consiste no tempo de trabalho necessário à produção da própria força de 

trabalho. Sobre este pilar são propostas algumas abstrações teóricas e uma decisiva mediação 

histórico-social. Começarei pela abstração mais simples que surge logo na primeira concepção 

do valor da força de trabalho apresentada ao final do Capítulo IV (Transformação do dinheiro 

em capital) no Livro I d’O Capital: 

 

Essa mercadoria peculiar, a força de trabalho, tem de ser agora examinada mais de 

perto. Como todas as outras mercadorias, ela tem um valor. Como ele é determinado? 

O valor da força de trabalho, como o de toda outra mercadoria, é determinado pelo 

tempo de trabalho necessário à produção, portanto também reprodução, desse artigo 

específico. Enquanto valor, a própria força de trabalho representa apenas determinado 

quantum de trabalho social médio nela objetivado. A força de trabalho só existe como 

disposição do indivíduo vivo. Sua produção pressupõe, portanto, a existência dele. 

Dada a existência do indivíduo, a produção da força de trabalho consiste em sua 

própria reprodução ou manutenção. Para sua manutenção, o indivíduo vivo precisa de 

certa soma de meios de subsistência. O tempo de trabalho necessário à produção da 

força de trabalho corresponde, portanto, ao tempo de trabalho necessário à produção 

desses meios de subsistência ou o valor da força de trabalho é o valor dos meios de 

subsistência necessários à manutenção do seu possuidor. 258 

 

Além da precisa exposição do núcleo teórico já anunciado, suscita-se deste excerto uma 

abstração didática que associa “os meios de subsistência necessários” exclusivamente às 

mercadorias de primeira necessidade, aquele conjunto de bens imprescindíveis à manutenção 

da vida e de certo modo associado a um “salário de miséria”. Tomada esta concepção como 

conceito teórico encerrado em si mesmo não se poderia conceber a correspondência entre o 

valor da força de trabalho e o salário nos eventuais movimentos de elevação deste último. 

 
256 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 147. 
257 Neste sentido restrito e específico, os direitos sociais, enquanto expressão aparente do valor, são concebidos 

como “forma jurídica particular”. 
258 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 288. 
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Tampouco poderia se admitir diferenças salariais entre trabalhadores de diferentes regiões, 

setores de atividade e períodos históricos. Saad Filho acrescenta ainda que admitindo esta 

“leitura pobre” enquanto conceito para o valor da força de trabalho, a interpretação da “cesta 

fixa de bens” a la Srafa “implicitamente nega o pagamento de salários monetários, e confunde 

os trabalhadores com os bens que eles consomem”259. 

Porém, para avançar no diálogo que estabeleço prioritariamente com Marx, cumpre 

examinar mais de perto esta cesta de bens agora livre de sua fixidade260, isto porque 

absolutamente todas as mercadorias passíveis de compra pelos salários compreendem em algum 

aspecto a subsistência necessária à produção de cada diferente força de trabalho. Em seu 

consumo, as mercadorias transferem aos trabalhadores seus respectivos valores e não 

exclusivamente suas cargas energéticas, isto porque, como bem destaca Saad Filho, o “valor 

dos salários” não pode ser determinado “conforme a quantidade de meios de subsistência 

recebidos pelo trabalhador, mas conforme a quantidade de trabalho que esses meios custam”261. 

Como vejo, precipuamente por esta razão que considerar as diversas cestas de bens nas quais 

os salários são convertidos não implica necessariamente em confundi-las com os próprios 

trabalhadores, tendo inclusive sua relevância para alcançar a abstração real do valor da força de 

trabalho, conforme esclarece Marx: 

 

Abstraindo todas as demais esquisitices, não é, por exemplo, o preço do pão que 

reaparece na força renovada, mas suas substâncias formadoras de sangue. O que 

reaparece, ao contrário, como valor da força, não são os meios de subsistência, mas 

seu valor. Se os mesmos alimentos custam apenas a metade, produzirão exatamente a 

mesma quantidade de músculos, ossos etc., em suma, a mesma força, mas não força 

do mesmo valor. Essa conversão de “valor” em “força” e toda essa indeterminação 

farisaica, dissimulam a tentativa, de resto vã, de fazer surgir uma mais-valia do mero 

reaparecimento de valores adiantados. 262 

 

Trazida à sua materialidade, a caracterização dos meios de subsistência necessários à 

cada força de trabalho precisa estar assentada no que de fato pode compreender a cesta de 

consumo da classe trabalhadora. A resolução desse enigma se vê facilitada invertendo os termos 

do enunciado: o que não pertence à cesta de consumo da classe trabalhadora? Apenas não 

 
259 SAAD FILHO, Alfredo. Salários e exploração na teoria marxista do valor. Economia e Sociedade, Campinas, 

(16): 42 27-42, jun. 2001, p. 33. 
260 Anteriormente à crítica de Saad Filho, mas no mesmo sentido, defende Luiz Gonzaga Belluzzo: “Os equívocos 

começam pela identificação entre valor da força de trabalho e ‘cesta’ fixa de bens-salários”. BELLUZO, Luiz 

Gonzaga de Mello. Valor e Capitalismo: um ensaio sobre a Economia Política. São Paulo: Editora Brasiliense, 

1980, p. 110. 
261 SAAD FILHO, Alfredo. Salários e exploração na teoria marxista do valor. Economia e Sociedade, Campinas, 

(16): 42 27-42, jun. 2001, p. 37. 
262 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 324. 
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compõem suas cestas de consumo os meios de produção e a própria força de trabalho. O 

canibalismo expresso pelo salário que consome força de trabalho consiste numa grosseira 

generalização da exceção, trata-se do extraordinário caso dos trabalhadores que poupando 

salários são capazes de transladar de classe e consumir seus semelhantes263. A fonte de renda 

que cria propriedade, ou melhor, que permite o consumo das mercadorias meio de produção e 

força de trabalho se chama lucro – a forma mistificada da mais-valia: 

 

Mas o trabalho do proletário, o trabalho assalariado cria propriedade para o proletário? 

De modo algum. Cria o capital, isto é, a propriedade que explora o trabalho 

assalariado, para voltar a explorá-lo. Em sua forma atual, a propriedade se move entre 

dois termos antagônicos: capital e trabalho. 264 

 

Aqui preciso abrir um brevíssimo parêntese para responder alguns dos meus 

interlocutores mais próximos. Se salários não consomem força de trabalho como então explicar 

o consumo que as remunerações mais elevadas podem fazer dos serviços domésticos? Ocorre 

que neste caso, categoricamente, não se trata de consumir força de trabalho. O valor de uso 

satisfeito no consumo da mercadoria força de trabalho tem o propósito primeiro da extração de 

mais-valia, não sendo este o caso do consumo de serviços domésticos. Em que pese a 

especificidade do trabalho doméstico (no qual em regra o serviço não é oferecido por uma 

empresa capitalista), este não se diferencia estruturalmente do consumo de qualquer outro bem 

ou serviço. Caso seja organizado e ofertado por uma empresa especializada ter-se-á evidente 

extração de mais-valia por parte desta última, mas não por parte da família assalariada de alta 

renda que consome o serviço265. O mesmo se deu ainda quando o consumo do serviço doméstico 

 
263 Conforme Marcus Orione: “[...] depende-se muito mais do que do esforço pessoal para se alcançar a 

propriedade, no entanto, isto não pode emergir transparente, e o discurso da meritocracia é o que passa a valer. 

Acreditamos que temos liberdade e igualdade suficiente para sermos proprietários da nossa própria força de 

trabalho e, mais, para sermos futuros exploradores de forças de trabalho alheias. É a tal conversa do 

microempreendedor, do espírito empreendedor e coisas do gênero”. CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. A 

legalização da classe trabalhadora – uma leitura a partir do recorte da luta de classes. In: SIQUEIRA et al. 

Direito do Trabalho: releituras, resistência. São Paulo: LTr, 2017, p. 145. 
264 MARX, Karl. & ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 52. 
265 Quanto ao trabalho doméstico “não-pago” dedicado à própria família, com o cuidado de não velar a reprodução 

patriarcal mais repugnante no interior das próprias famílias proletárias, cumpre resgatar a elaboração marxiana 

sobre os efeitos imediatos da produção mecanizada: “O valor da força de trabalho era determinado pelo tempo de 

trabalho não só necessário para a manutenção do trabalhador individual adulto, mas para a manutenção da família 

do trabalhador. A maquinaria, ao lançar todos os membros da família do trabalhador no mercado de trabalho, 

reparte o valor da força de trabalho do homem por toda sua família”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia 

Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, 

p. 28. De certa forma, a crítica do trabalho reprodutivo “não-pago” dialoga com a tese desta etapa do estudo se 

entendida como uma crítica à insuficiência teórica do valor da força de trabalho limitado aos salários, já que a 

sobrevivência e reprodução da classe trabalhadora está associada a todo o tempo de trabalho necessário à 

reprodução de todos os seus integrantes e não apenas daqueles que efetivamente recebem em suas mãos os salários. 

Contudo, não me parece ser esse o caso da crítica que avança sobre a necessidade do assalariamento direto do 

trabalho reprodutivo. Para uma síntese do debate ver: VOGEL, Lise. Domestic-Labour Debate. In: Historical-
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esteve historicamente localizado exclusivamente na cesta de consumo das famílias burguesas. 

De todo modo, esta dissecação teórica pretende tão somente caracterizar a amplitude da cesta 

de consumo que compreende os meios de subsistência da classe trabalhadora, mas em hipótese 

alguma encobrir as excrecências de herança escravocrata que até hoje marcam as condições do 

trabalho doméstico na periferia do mundo. 

Meu ponto central para trazer à concretude a primeira abstração marxiana se resume no 

fato de que todos os bens finais são passíveis de compor a subsistência da classe trabalhadora, 

inclusive os “bens de luxo”, e, portanto, não há rigidez estrita na composição desta cesta de 

consumo. Os bens de luxo são aquelas mercadorias de uso final que quando do imediato de seu 

surgimento pertenceram por um período mais ou menos longo exclusivamente à cesta de 

consumo da burguesia – ao lado do consumo dos meios de produção e da força de trabalho. 

Esta concepção naturalmente engloba a ideia de bens suntuosos ou ostentatórios266, mas não 

restringe sua caracterização a uma subjetiva inutilidade supostamente incompatível com os 

altos preços que paradoxalmente sustentam sua demanda, já que o valor dos bens de luxo se 

consubstancia da mesma forma que o de todas as outras mercadorias, a saber, pelo tempo de 

trabalho socialmente necessário à sua produção. E, para relembrar uma das primeiras lições de 

Marx n’O Capital, se estas suntuosas necessidades “se originam do estômago ou da fantasia, 

não altera nada na coisa”267. De todo modo, parcela expressiva das mercadorias produzidas pela 

classe trabalhadora não entra em seu circuito de consumo e, portanto, somente a mais-valia 

acumulada pelos capitalistas pode durante certo período realizar o valor destes “bens de luxo”, 

conforme apresenta Marx no Livro II d’O Capital: 

 

 
Critical Dictionary of Marxism. BRILL, Historical Materialism 16, 2008, pp. 237–243. Destaco, por fim, a posição 

de Marcus Orione e Pablo Biondi em que “No caso da trabalhadora doméstica que trabalha para a própria família, 

e não para o mercado, efetivamente não se produz valor. Isto não significa, porém, que este fato não se comunique 

com a produção de valor na sociedade. Sustentaremos que, embora indiretamente, o trabalho doméstico concorre 

para a formação do valor e da mais-valia”. CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. & BIONDI, Pablo. Uma leitura 

marxista do trabalho doméstico. Revista LTR, v. 75, p. 311-317, 2011. 
266 São os chamados bens de Veblen, aos quais somente faço menção pela fama e não pela capacidade explicativa 

da interpretação institucionalista: “Alcançado o estágio quase pacífico de indústria, com a escravidão como sua 

instituição fundamental, o princípio geral, mais ou menos rigorosamente observado, é que a classe servil industrial 

deve consumir somente o que é necessário à sua subsistência. Pela própria natureza das coisas, os luxos e os 

confortos da vida pertencem à classe superior. Em virtude do tabu, certos alimentos e mais particularmente certas 

bebidas são estritamente reservados a essa classe”. VEBLEN, Thorstein Bunde. A Teoria da Classe Ociosa: um 

estudo econômico das instituições. Tradução de Olivia Krahenbul. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1965, p. 

36. 
267 “A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a qual pelas suas propriedades satisfaz 

necessidades humanas de qualquer espécie. A natureza dessas necessidades, se elas se originam do estômago ou 

da fantasia, não altera nada na coisa”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: 

Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 165. 
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Abstraindo a parte constante de seu capital, poder-se-ia dividir seu mais-produto 

anual, em analogia com o regime capitalista, em duas partes: uma (a), que repõe 

meramente seus meios de subsistência necessários; a outra (b), que eles consomem 

parcialmente em produtos de luxo, parcialmente aplicam para ampliar a produção. 268 

 

Tão logo estes bens entram em maiores ou menores proporções na cesta de consumo de 

parte da classe trabalhadora, não apenas sua subjetiva suntuosidade é descaracterizada269, mas 

também se eleva o valor da força de trabalho que os consome. As diferentes composições 

possíveis para as cestas de consumo dos trabalhadores entre “meios de subsistência necessários” 

e “bens de luxo” têm raízes estruturais. O valor – ou o mix de “meios de subsistência 

necessários” e de “bens de luxo” – requerido à produção de cada diferente força de trabalho 

varia sensivelmente de acordo com a etapa do ciclo de reprodução global do capital em que 

estas respectivas forças de trabalho são exploradas. Mas isto somente se apresenta com maior 

clareza no Capítulo XIV (Causas contrariantes [da Lei da Queda Tendencial da Taxa de 

Lucro]) do Livro III d’O Capital: 

 

Agora se pergunta: qual é a situação dos trabalhadores assalariados do comércio que 

o capitalista comercial, aqui o comerciante de mercadorias, ocupa? De um lado, tal 

trabalhador comercial é um trabalhador assalariado como qualquer outro. [...] à 

medida que o valor de sua força de trabalho, e portanto de seu salário, é determinado, 

como no caso dos demais trabalhadores assalariados, pelos custos de produção e de 

reprodução de sua força de trabalho específica, não pelo produto de seu trabalho. 270 

O trabalhador comercial propriamente dito pertence à classe mais bem paga dos 

trabalhadores assalariados, aqueles cujo trabalho é trabalho qualificado, estando 

acima do trabalho médio. No entanto, o salário tem a tendência a cair, mesmo em 

relação ao trabalho médio, com o progresso do modo de produção capitalista. [...] 

porque a formação preparatória, os conhecimentos comerciais e linguísticos etc. são 

reproduzidos, com o progresso da ciência e da educação popular, de maneira cada vez 

mais rápida, fácil, geral e barata, quanto mais o modo de produção capitalista orienta 

os métodos pedagógicos etc. para a prática. A generalização do ensino popular permite 

recrutar essa espécie entre classes que antes estavam excluídas, acostumadas a um 

modo de vida pior. 271 

 

Compondo a cesta de consumo da classe trabalhadora, ou seja, não se tratando de meios 

de produção e de força de trabalho, pouco importa se os bens são qualificados como 

 
268 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume III, Livro Segundo, 1985, p. 243. 
269 O inverso também pode vir a ocorrer, como visceralmente retrata Carolina Maria de Jesus: “Antigamente era a 

macarronada o prato mais caro. Agora é o arroz e feijão que suplanta a macarronada. São os novos ricos. Passou 

para o lado dos fidalgos. Até vocês, feijão e arroz, nos abandona! Vocês que eram os amigos dos marginais, dos 

favelados, dos indigentes. Vejam só. Até o feijão nos esqueceu. Não está ao alcance dos infelizes que estão no 

quarto de despejo. Quem não nos despresou foi o fubá. Mas as crianças não gostam de fubá”. JESUS, Carolina 

Maria de. Quarto de despejo: diário de uma favelada. 10ª Ed., São Paulo: Ática, 2014, p. 39. 
270 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 220. 
271 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, pp. 225-226. 
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“necessários” ou de “luxo”, pois todo o consumo possível via salários pertence ao valor 

requerido à produção e reprodução da força de trabalho com determinado grau de qualificação 

que cada diferente etapa da produção ou da circulação exige. A qualificação dos trabalhadores 

não compreende exclusivamente um específico grau de escolaridade, mas pressupõe toda uma 

perene cesta de consumo que gradualmente transborda os bens de primeira necessidade. Se a 

força de trabalho ocupada, por exemplo, no comércio (enquanto etapa de realização da mais-

valia), requer maior qualificação272 para que seja consumida de forma útil pelos capitalistas do 

setor, esta qualificação consequentemente pressupõe o consumo de uma cesta ampliada de bens, 

portanto, um maior valor da força de trabalho e dos salários273. 

A determinação interna do salário alicerçada em seu valor aponta o primeiro passo 

material pelo qual se pode compreender também a heterogeneidade interna da classe 

trabalhadora, distante, portanto, do tautológico “ponto de equilíbrio” entre curvas de oferta e 

demanda274, assim como da estática “nova interpretação” que define externamente o valor da 

força de trabalho pela participação dos salários na renda nacional275. Uma pista deste processo 

 
272 “O trabalho que vale como trabalho superior, mais complexo em face do trabalho social médio, é a 

exteriorização de uma força de trabalho na qual entram custos mais altos de formação, cuja produção custa mais 

tempo de trabalho e que, por isso, tem valor mais elevado que a força de trabalho simples. Se o valor dessa força 

é superior, ela se exterioriza, por conseguinte, em trabalho superior e se objetiva nos mesmos períodos de tempo, 

em valores proporcionalmente mais altos”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São 

Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 314. 
273 Na perspectiva dos trabalhadores enquanto classe e da “lei geral da acumulação capitalista” – que será detalhada 

no próximo capítulo –, cumpre apresentar de imediato a ponderação feita por Rosdolsky: “No capitalismo, a classe 

trabalhadora está submetida de antemão ao poder econômico do capital, e sua ‘parte’ é definida conforme a ‘parte’ 

do capital. Por isso, o limite máximo do salário é dado pelo montante dos lucros e, mais exatamente, pelos 

movimentos da taxa de lucro”; soma-se a esta determinação estrutural o movimento da luta de classes: “Segundo 

a teoria marxiana do salário [...] o que fixa o limite superior é a ‘relação de forças entre as partes em confronto’, o 

capital e os trabalhadores”. ROSDOLSKY, Roman. Sobre a crítica à teoria marxiana do salário. In: Gênese e 

estrutura de O Capital de Karl Marx. Tradução de César Benjamin. Capítulo 27. Rio de Janeiro: EDUERJ 

Contraponto, 2001, pp. 239 e 243. 
274 “A Economia Política clássica tomou de empréstimo à vida cotidiana, sem maior crítica, a categoria ‘preço do 

trabalho’, para perguntar-se, depois, como se determina esse preço. Reconheceu logo que a variação da relação 

entre procura e oferta nada esclarece a respeito do preço do trabalho, assim como do que qualquer outra mercadoria, 

além de sua variação, isto é, a oscilação dos preços de mercado abaixo ou acima de certa grandeza. Se procura e 

oferta coincidem, cessa, permanecendo as demais circunstâncias constantes, a oscilação de preço. Mas, então, 

procura e oferta cessam também de explicar qualquer coisa. O preço do trabalho, quando procura e oferta 

coincidem, é seu preço natural, determinado independentemente da relação entre procura e oferta, preço que, desse 

modo, se tornou o objeto que, na verdade, deveria ser analisado”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia 

Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, 

p. 167. 
275 A “nova interpretação” do valor da força de trabalho põe ênfase na intermediação monetária promovida pelos 

salários em um recorte fotográfico, invertendo a relação de determinação dos salários e desconsiderando, 

sobretudo, a acumulação capitalista enquanto processo. Na exatidão da crítica de Rosdolsky: “Seria simplório 

imaginar que a classe trabalhadora e o capital constituem dois poderes autônomos, cujas respectivas ‘participações’ 

no produto nacional dependem apenas de sua força relativa”. ROSDOLSKY, Roman. Sobre a crítica à teoria 

marxiana do salário. In: Gênese e estrutura de O Capital de Karl Marx. Tradução de César Benjamin. Capítulo 

27. Rio de Janeiro: EDUERJ Contraponto, 2001, p. 239. Sobre a “nova interpretação”, ver: FOLEY, Duncan K. 

The value of money, the value of labour power and the Marxian transformation problem. Review of Radical 
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já havia sido apresentada no início da primeira parte quando descrevi a dinâmica e reprodução 

do “salário de superintendência do trabalho”, que, conforme bem adverte Marx, é gradualmente 

comprimido “como todo salário por trabalho qualificado, com o desenvolvimento geral que 

rebaixa os custos de produção da força de trabalho com escolaridade específica”276. 

Por mais elevados que os salários possam parecer eles sempre corresponderão a um 

espectro de subsistência da classe trabalhadora, independentemente se se queira caracterizar a 

respectiva cesta de consumo em sua integralidade como “meios de subsistência necessários” ou 

como um particular mix de bens necessários e de luxo277. Isto posto, tem-se que mesmo os 

salários individuais invariavelmente poderão ser resumidos a valor da força de trabalho, ainda 

que cresçam a ponto dos bens necessários à sobrevivência mais imediata apenas lhes tomarem 

uma fração diminuta. A síntese de Marx a respeito dos salários não poderia, portanto, ser mais 

precisa: 

 

[...] o preço do trabalho no mercado, da mesma forma que o das demais mercadorias, 

tem que se adaptar, no decorrer do tempo, ao seu valor, que, portanto, a despeito de 

todas as altas e baixas e do que possa fazer, o operário acabará recebendo sempre, em 

média, somente o valor de seu trabalho, que se reduz ao valor da sua força de trabalho, 

a qual, por sua vez, é determinada pelo valor dos meios de subsistência necessários à 

sua manutenção e reprodução, valor esse regulado, em última análise, pela quantidade 

de trabalho necessário para produzi-los. 278 

 

Identifico ainda uma segunda abstração marxiana em complemento à primeira. Marx 

anuncia uma situação limite na qual o valor da força de trabalho é balizado pelos “meios de 

subsistência fisicamente indispensáveis” para um único trabalhador a cada dia de sua vida. Se 

anteriormente analisei a diversidade de salários em seu movimento de elevação e 

distanciamento da miséria, agora, trazendo à materialidade a segunda abstração marxiana, 

percorrerei o trajeto oposto de queda dos salários na perspectiva geracional de reprodução da 

classe trabalhadora: 

 

 
Political Economics, v. 14, n. 2, pp. 37-47, 1982. Para uma crítica aprofundada, ver: FINE, B.; LAPAVITSAS, 

C.; SAAD FILHO, A. Transforming the transformation problem: why the “new solution” is a wrong turning. 

Review of Radical Political Economics, v. 36, n. 1, pp. 3-19, 2004. 
276 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 290. 
277 Note que esta compreensão está inclusive alinhada à posição política de Marx na crítica ao Programa de Gotha: 

“[...] o sistema do trabalho assalariado é um sistema de escravidão e, mais precisamente, de uma escravidão que 

se torna tanto mais cruel na medida em que as forças produtivas sociais do trabalho se desenvolvem, sendo 

indiferente se o trabalhador recebe um pagamento maior ou menor”. MARX, Karl. Crítica do Programa de Gotha. 

Tradução de Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2012, p. 39. 
278 MARX, Karl. Salário, preço e lucro. Tradução de Leandro Konder. São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, 1996, p. 114. 
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O limite último ou limite mínimo do valor da força de trabalho é constituído pelo valor 

de uma massa de mercadorias, sem cujo suprimento diário o portador da força de 

trabalho, o homem, não pode renovar o seu processo de vida, sendo portanto o valor 

dos meios de subsistência fisicamente indispensáveis. Se o preço da força de trabalho 

baixa a esse mínimo, então ele cai abaixo do valor dela, pois assim ela só pode manter-

se e desenvolver-se em forma atrofiada. Mas o valor de cada mercadoria é 

determinado pelo tempo de trabalho requerido para fornecê-la com sua qualidade 

normal. 279 

 

O assim chamado limite mínimo ou último para o valor da força de trabalho de um único 

indivíduo trabalhador consiste evidentemente em uma abstração da exposição dialética 

marxiana: “A ilusão, gerada pela forma monetária, desaparece imediatamente tão logo sejam 

consideradas a classe capitalista e a classe trabalhadora em vez do capitalista individual e do 

trabalhador individual”280. Requer-se, portanto, demonstrar simultaneamente como o valor da 

força de trabalho se baseia fundamentalmente em uma categoria social e o que ocorre na 

hipótese de os salários efetivamente pagos caírem abaixo deste mínimo existencial em abstrato. 

Tomando o excerto anterior pela sua literalidade teria de se admitir que, na hipótese de 

os salários caírem abaixo do mínimo necessário à subsistência física, o indivíduo trabalhador 

estaria condenado à morte. Perceba que o mero exercício teórico de supor um salário pago 

abaixo da “subsistência fisicamente indispensável” pressupõe também um rompimento com a 

premissa de que os salários são permanentemente igualados ao valor da força de trabalho281. 

Esta cisão teórica se mostra imprescindível à compreensão do descenso salarial no qual o valor 

da força de trabalho se apresenta finalmente como uma média localizada histórica e 

geograficamente282. O gradual processo de materialização destas abstrações faz com que o 

 
279 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 290. 
280 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 200. 
281 O próprio Engels relata, em nota à edição alemã da Miséria da Filosofia de 1855, o amadurecimento de Marx 

sobre a questão do valor da força de trabalho: “A tese de que o preço ‘natural’, ou seja, normal, da força de trabalho 

coincide com o mínimo de salário, isto é, com o valor de troca dos meios de subsistência absolutamente necessários 

à vida e à reprodução do operário, essa tese eu a formulei pela primeira vez em ‘Umrisse zu einer Kritik der 

Nationalökonomie’ [Esboço de uma crítica da economia política], em Deutsch-Französische Jahrbücher [Anais 

Franco-Alemães], 1844, e em A situação da classe trabalhadora na Inglaterra (Leipzig, 1845) (ed. bras.: São 

Paulo, Boitempo, 2008). Como se vê, Marx adotou-a e, posteriormente, Lassalle tomou-a de nós. Mas, mesmo 

que, na realidade, o salário tenda a aproximar-se constantemente de seu mínimo, essa tese não é exata. É verdade 

que, em geral e em média, a força de trabalho é paga abaixo de seu valor; no entanto, esse fato não altera seu valor. 

N’O capital, Marx corrigiu essa tese (ver o item ‘A compra e a venda de força de trabalho’), analisando as 

condições que permitem à produção capitalista reduzir progressivamente o preço da força de trabalho, pagando 

por ela menos que o seu valor (ver cap. 23, ‘A lei geral da acumulação capitalista’)”. MARX, Karl. Miséria da 

filosofia. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 59. 
282 “Na comparação de salários nacionais devem ser pois considerados todos os momentos determinantes da 

variação na grandeza de valor da força de trabalho, preço e volume das primeiras necessidades vitais naturais e 

historicamente desenvolvidas, custos da educação do trabalhador, papel do trabalho feminino e infantil, 

produtividade do trabalho, sua grandeza extensiva e intensiva”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia 
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próprio Marx ao longo d’O Capital sugira – não poucas vezes – a possibilidade de os salários 

caírem abaixo do valor da força de trabalho: 

 

Como a divisão da jornada de trabalho em trabalho necessário e mais-trabalho é 

diferente em diferentes países, bem como no mesmo país em diferentes períodos ou 

durante o mesmo período em diferentes ramos de atividades; como, além disso, o 

verdadeiro salário do trabalhador ora cai abaixo do valor de sua força de trabalho, ora 

se eleva acima dele, a diferença entre o preço da maquinaria e o preço da força de 

trabalho a ser substituída por ela pode variar muito [...]. 283 

A própria máquina, em países há mais tempo desenvolvidos, produz, por sua aplicação 

em alguns ramos de atividade, tal excesso de trabalho (redundancy of labour, diz 

Ricardo), em outros ramos, que aí a queda do salário abaixo do valor da força de 

trabalho impede o uso da maquinaria e torna-o supérfluo, frequentemente impossível, 

do ponto de vista do capital, cujo lucro surge de qualquer modo da diminuição não do 

trabalho aplicado, mas do trabalho pago. 284 

Além dessa rivalidade, produzida por esse fato, no uso de maquinaria aperfeiçoada, 

que substitui a força de trabalho, e de novos métodos de produção, surge toda vez um 

ponto em que o barateamento da mercadoria é buscado mediante diminuição forçada 

dos salários abaixo do valor da força de trabalho. 285 

[Capítulo XIV – Causas Contrariantes] II. Compressão do salário abaixo de seu valor: 

Isso só se cita aqui empiricamente, já que, de fato, como várias outras coisas que 

deveriam ser mencionadas aqui, nada tem a ver com a análise geral do capital, mas 

pertence à exposição sobre a concorrência, que não é tratada nesta obra. Mesmo assim, 

é uma das causas mais significativas de contenção da tendência à queda da taxa de 

lucro. 286 

Caso ele consiga, portanto, forçar o salário abaixo do valor da força de trabalho, 

portanto abaixo de seu nível normal, ou obter capital a uma taxa inferior de juros e 

pagar arrendamentos abaixo do nível normal da renda, então lhe é completamente 

indiferente vender o produto abaixo de seu valor ou mesmo abaixo do preço geral de 

produção, portanto ceder de graça uma parte do mais-trabalho contido na mercadoria. 
287 

 

Aqui me compete abrir outro parêntese. O debate em torno da categoria 

“superexploração da força de trabalho”, que se sintetiza na ideia de remuneração abaixo do 

valor da força de trabalho, apesar de bastante amplo, tem sua origem na teoria marxista da 

dependência de Rui Mauro Marini: “[...] maior exploração da força física do trabalhador, em 

contraposição à exploração resultante do aumento de sua produtividade, e tende normalmente 

 
Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, 

p. 189. 
283 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 26. 
284 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 27. 
285 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 83. 
286 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 179. 
287 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 309. 
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a se expressar no fato de que a força de trabalho se remunera abaixo de seu valor real”288. Opto 

por interpretar este mencionado “valor real” como “valor médio”, pois Marini acertadamente 

se afasta da concepção de valor da força de trabalho enquanto piso único e universal ao 

explicitar que o resultado deste processo corresponde, por exemplo, ao “esgotamento prematuro 

da força de trabalho”. Hugo Corrêa e Marcelo Carcanholo, após desmontar o uso rasteiro da 

“crítica moral”289 apoiada nesta mesma categoria, defendem que para a teoria marxista da 

dependência a “superexploração da força de trabalho” consiste em “um mecanismo de 

compensação da periferia do capitalismo à transferência de valor, e não como o mero 

pagamento da força de trabalho por valor aquém do que possui”, acrescentando que a polêmica 

se agrava porque “Marini usou a mesma expressão (superexploração) tanto para a necessidade 

de compensar as transferências de valor (categoria), como para as distintas maneiras (formas) 

de obter essa compensação”290.  

Mesmo diante das fundamentais mediações de Hugo Corrêa e Marcelo Carcanholo, não 

estou suficientemente convencido de que tal categoria transborda a ideal “bandeira de luta” que 

lhe pressupõe e tampouco de que a “superexploração” caracteriza um traço distintivo das 

“economias dependentes”. Neste aspecto em específico, a tese de Paulo Renato por ora me 

parece mais alinhada ao método marxista: 

 

Apesar de reconhecer a articulação completa do sistema econômico, nossa visão 

aparta-se bastante dos autores que enfatizam as relações de superexploração entre as 

diversas esferas produtivas. A existência das formas mercantis simples é essencial 

para o processo de acumulação somente porque cumpre a (importante) função de 

produzir ou comercializar determinados bens ou serviços, preenchendo “espaços” 

delimitados pelo núcleo capitalista. Não é certo, porém, que o dinamismo do sistema 

esteja de alguma forma baseado ou influenciado por esta relação: nem o núcleo 

capitalista está obtendo uma taxa de mais valia superior à “normal” devido ao papel 

“rebaixador do custo de reprodução da força de trabalho” que usualmente é outorgado 

à pequena produção, nem tampouco realizando uma acumulação mais rápida porque 

a pequena produção lhe está “poupando esforços”. Tanto o dinamismo como a 

distribuição da renda do núcleo capitalista dependem somente de suas condições 

próprias de funcionamento. A debilidade das outras formas de organização frente ao 

mesmo capital, por sua vez, os baixos níveis de renda de seus ocupados. 291 

 

 
288 MARINI, Ruy Mauro. Dialética da Dependência. Tradução de Marcelo Carcanholo. 10ª Ed., México: Editora 

Era, 1990. 
289 Ver a “crítica moral” em: NASCIMENTO, Carlos Alves.; DILLENBURG, Fernando Frota.; SOBRAL, Fábio 

Maia. Teoria da exploração e da superexploração da força de trabalho em O capital (Livro I) de Marx. Revista 

da Sociedade Brasileira de Economia Política, n. 40, fev.-maio 2015. 
290 CORRÊA, Hugo Figueira. & CARCANHOLO, Marcelo Dias. Uma teoria da superexploração da força de 

trabalho em Marx? Um Marx que nem ele mesmo tinha percebido. Revista da Sociedade Brasileira de Economia 

Política, n. 44, 2016, p. 23. 
291 SOUZA, Paulo Renato Costa. A determinação dos salários e do emprego nas economias atrasadas. Campinas: 

Unicamp, Tese de Doutorado, 1980, p. 5. 
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Neste excerto Paulo Renato também contesta em alguma medida a compreensão de 

Francisco de Oliveira, para quem “o preço de oferta da força de trabalho urbana se compunha 

[pelo] custo da alimentação – determinado este pelo custo de reprodução da força de trabalho 

rural – e custo dos bens e serviços propriamente urbanos”, tentando demonstrar  a existência de 

uma “economia de subsistência urbana” fortemente pressionada pela pequena produção 

agrícola, “tudo forçando para baixo o preço de oferta da força de trabalho urbana e, 

consequentemente, os salários reais”292. De todo modo, encerrando este nem tão breve 

parêntese, interessa-me apenas frisar que Marx já havia bem ponderado o movimento de queda 

dos salários abaixo do valor da força de trabalho na materialidade da dinâmica de acumulação 

capitalista293, chegando enfim à conclusão mais categórica: 

 

Nas seções sobre a produção de mais-valia, foi suposto constantemente que o salário 

era pelo menos igual ao valor da força de trabalho. A redução forçada do salário 

abaixo desse valor desempenha, contudo, no movimento prático, papel 

demasiadamente importante para que não nos detenhamos nela por um momento. Essa 

redução transforma, de fato, dentro de certos limites, o fundo necessário de consumo 

do trabalhador em um fundo de acumulação de capital. 294 

Se os trabalhadores, porém, pudessem viver do ar, não seria possível comprá-los por 

nenhum preço. O seu não-custo é portanto um limite em sentido matemático, sempre 

inalcançável, ainda que sempre aproximável. É constante tendência do capital 

rebaixar os trabalhadores a esse nível niilista. 295 

 

No contexto do incansável movimento de rebaixamento dos salários, ainda que o capital 

não seja capaz de impor à classe trabalhadora a alimentação niilista de seu próprio reflexo, o 

valor da força de trabalho precisa necessariamente ser compreendido pela sua média – seu nível 

normal296. Deste modo, os salários pagos podem perfeitamente cair abaixo do valor médio da 

 
292 OLIVEIRA, Francisco de. Crítica à razão dualista. São Paulo: Boitempo, 2003, p. 31. 
293 Compartilho assim da mesma interpretação de Hugo Corrêa e Marcelo Carcanholo: “[...] ao mostrar que na 

realidade a mercadoria força de trabalho pode ser vendida por menos que seu valor, Marx não está criando uma 

‘teoria da superexploração’. Ele está explicando a forma concreta pela qual opera, em circunstâncias históricas 

determinadas, a exploração do trabalho pelo capital”. [...] “No famoso Capítulo XXIII, que trata da lei geral da 

acumulação capitalista, Marx percebe como a produção tendencial de um exército industrial de reserva é funcional 

para o próprio capitalismo, na medida em que permite o processo de acumulação de capital sem que isso represente 

que o crescimento (relativo) da demanda por força de trabalho eleve os salários. Quando esse exército industrial 

de reserva é muito elevado, os salários tendem a estar abaixo do valor da força de trabalho [...]. Mesmo nesse caso, 

não se trata de uma categoria, mas de uma consequência possível (portanto, não necessária) das leis gerais do 

modo de produção capitalista. Este modo de produção e suas leis não deixam de funcionar em uma situação 

conjuntural específica em que os salários estejam acima do valor da força de trabalho”. CORRÊA, Hugo Figueira. 

& CARCANHOLO, Marcelo Dias. Uma teoria da superexploração da força de trabalho em Marx? Um Marx que 

nem ele mesmo tinha percebido. Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política, n. 44, 2016, pp. 17 e 21. 
294 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 232. 
295 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 233. 
296 Note que esta média se refere à própria força de trabalho em todas as suas especificidades e múltiplas 

determinações, não se confundindo, portanto, com a genérica “média ex post” de toda a classe trabalhadora 



134 
 

força de trabalho ou – que resulta no mesmo efeito – os salários reais podem ser comprimidos 

por uma elevação de preços dos meios de subsistência, redefinindo assim o valor médio da força 

de trabalho: “[...] a diferença entre o valor de troca da força de trabalho e a massa dos meios de 

subsistência, em que se converte esse valor, apresenta-se agora como diferença entre salário 

nominal e salário real”297. Quando este valor médio da força de trabalho já corresponde aos 

“meios de subsistência fisicamente indispensáveis”, uma queda dos salários pode de fato causar 

a morte do indivíduo trabalhador (quando a situação limite em abstrato impõe sua materialidade 

do modo mais assombroso), mas em regra disto resulta o desenvolvimento “atrofiado” da 

geração de trabalhadores298.  

Suponha que o valor da força de trabalho equivalha ao tempo de trabalho necessário 

para produção das mercadorias de toda a vida de uma geração de trabalhadores (situados em 

alguma específica etapa da produção capitalista), e, sob determinadas condições histórico-

sociais, isto se traduza numa expectativa de vida média de 65 anos de idade. Caso o preço pago 

pela força de trabalho seja reduzido, ou seja, se os salários passam a ser pagos abaixo daquilo 

que até então era o valor médio da força de trabalho geracional, tem-se um desenvolvimento 

“atrofiado” que resulta, por exemplo, numa geração subsequente com expectativa de vida média 

de 60 anos de idade. Esta é o cálculo atuarial capitalista ao qual se refere Marx em sua ironia: 

“Todo homem perece diariamente por 24 horas. Mas não se nota em ninguém por quantos dias 

 
precisamente criticada por Saad Filho: “O nível de salários e a norma de consumo dos trabalhadores são parte das 

condições de reprodução da força de trabalho. Eles variam sistematicamente através dos mercados de trabalho, e 

precisam ser diferenciados uns dos outros para evitar o cálculo de uma “média” puramente ideal através da classe 

trabalhadora, ignorando as diferenças de profissão, renda, gênero, idade, e composição familiar. A norma, em 

termos de salário ou nível de consumo, deve ser entendida de uma forma mais complexa do que como uma média 

ex post, pois o nível e a incidência das necessidades, padrões de consumo e salários resultam de processos 

socioeconômicos dinâmicos que determinam os padrões de consumo, especialmente a produção e satisfação de 

necessidades e demandas dos trabalhadores. O que são essas necessidades, demandas e padrões de consumo, e 

como eles são determinados, pode variar muito entre distintos segmentos da classe trabalhadora. Os padrões 

alimentares, de habitação, entretenimento, etc., não apenas variam dentro da classe, como resultam de estruturas e 

processos causais muito diferentes, incluindo a estrutura do emprego, o papel do Estado, o conteúdo do trabalho 

doméstico, a qualificação dos trabalhadores, o papel dos sindicatos e a influência política das diferentes seções da 

classe trabalhadora”. SAAD FILHO, Alfredo. Salários e exploração na teoria marxista do valor. Economia e 

Sociedade, Campinas, (16): 42 27-42, jun. 2001, pp. 37-38. 
297 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 173. 
298 A obra de Paulo Renato apresenta uma síntese relevante sobre a “teoria dos dois limites”. Especificamente 

sobre o limite inferior: “De fato, portanto, os salários podem permanecer por longos períodos abaixo do que seriam 

as condições mínimas para a reprodução física da força da força de trabalho e isto parece não diminuir as 

possibilidades de acumulação de capital. Os numerosos estudos, hoje em desenvolvimento, sobre a grande 

incidência da ‘extrema pobreza’ no mundo, definida como sendo a parte da população, inclusive assalariada, de 

um grande número de países que não consegue satisfazer suas ‘necessidades essenciais’, não são mais do que a 

comprovação da indeterminação do limite inferior para a subsistência dos trabalhadores”. SOUZA, Paulo Renato 

Costa. A determinação dos salários e do emprego nas economias atrasadas. Campinas: Unicamp, Tese de 

Doutorado, 1980, p. 44. 
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já pereceu. Isso não impede, entretanto, as companhias de seguros de vida de tirarem, da vida 

média dos homens, conclusões muito seguras e, o que é muito mais, muito lucrativas”299. Veja 

que estas elaborações estão pressupostas no curso de concretude da exposição marxiana e 

sobretudo em sua precisa mediação histórico-social: 

 

[...] o âmbito das assim chamadas necessidades básicas, assim como o modo de sua 

satisfação, é ele mesmo um produto histórico e depende, por isso, grandemente do 

nível cultural de um país, entre outras coisas também essencialmente sob que 

condições, e, portanto, com que hábitos e aspirações de vida, se constituiu a classe 

dos trabalhadores livres. Em antítese às outras mercadorias a determinação do valor 

da força de trabalho contém, por conseguinte, um elemento histórico e moral. No 

entanto, para determinado país, em determinado período, o âmbito médio dos meios 

de subsistência básicos é dado. 300 

Mas há certos traços peculiares que distinguem o valor da força de trabalho dos 

valores de todas as demais mercadorias. O valor da força de trabalho é formado por 

dois elementos, um dos quais puramente físico, o outro de caráter histórico e social. 
301 

 

O movimento de queda dos salários não pode ser explicado na circunscrição do 

trabalhador individualmente considerado, como se houvesse um piso universal dissociado de 

sua exploração em uma específica etapa da acumulação capitalista e de seus elementos 

histórico-sociais – ainda que se tenha demonstrado anteriormente como um salário elevado 

guarda estrita correspondência com o valor de sua respectiva força de trabalho. Tão somente na 

acepção social dos salários e, portanto, do valor médio da força de trabalho, que se torna 

possível compreender as oscilações salariais de alta ou de baixa em suas mais diversas 

particularidades setoriais, regionais e históricas.  

No intuito de encadear estas conclusões com o capítulo seguinte, adianto que deste 

prisma social e geracional torna-se ainda mais evidente como a expectativa de vida de uma 

 
299 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 321. 
300 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 289. 
301 MARX, Karl. Salário, preço e lucro. Tradução de Leandro Konder. São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, 1996, p. 114. Ilustra Althusser: “Lembremos de que essa quantidade de valor (o salário) necessária 

à reprodução da força de trabalho não é determinada apenas pelas necessidades de um ‘biológico’ salário mínimo 

garantido (Salaire Minimum Interprofessionel Garanti), mas pelas necessidades de um mínimo histórico (Marx 

observou que os trabalhadores ingleses precisam de cerveja, enquanto os proletários franceses precisam de vinho 

[e, acrescento, os trabalhadores brasileiros de cachaça]) – isto é, historicamente variável”. ALTHUSSER, Louis. 

Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado. In: ZIZEK, Slavoj. Um mapa da ideologia. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 1996, p. 107. Complementa Rosdolsky: “A economia política não é uma ciência natural, mas social; 

não pergunta que exigências são necessárias ‘em si’, a partir do ponto de vista da fisiologia, mas sim quais 

correspondem à maneira de viver ‘tradicional’, estabelecida socialmente, do trabalhador em um país e uma época 

determinados”. ROSDOLSKY, Roman. Sobre a crítica à teoria marxiana do salário. In: Gênese e estrutura de O 

Capital de Karl Marx. Tradução de César Benjamin. Capítulo 27. Rio de Janeiro: EDUERJ Contraponto, 2001, p. 

238. 
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geração de trabalhadores não se explica exclusivamente pelo preço pago por sua força de 

trabalho na forma de salários, tem-se de incluir nesta equação absolutamente todo o valor 

dedicado à reprodução e sobrevivência proletária. A extensão do tempo médio de vida da classe 

trabalhadora não favorece exclusivamente os próprios trabalhadores, mas beneficia 

primordialmente o capital que terá uma jornada de trabalho geracional ampliada para extração 

de mais-valia. Não se funda em virtuosa benevolência da burguesia a remessa compulsória de 

parte do valor gerado no processo produtivo para composição do valor da força de trabalho em 

departamentos específicos como saúde, saneamento, educação, segurança etc. Se o pagamento 

de salários mais elevados pode parecer contestável como explicação para uma ampliação da 

expectativa de vida da classe trabalhadora, definitivamente não o são, por exemplo, os gastos 

com saneamento básico. 

A parte do valor dedicada à sobrevivência dos trabalhadores ou à manutenção do valor 

médio da força de trabalho que não aparece nos salários existe em regra sob a aparência de 

direitos sociais. A coisa é bastante simples. Se os salários são integralmente gastos com bens 

finais (“necessários” ou “de luxo”) e nunca na compra da mercadoria força de trabalho, todo 

salário pode ser resumido ao valor médio da força de trabalho – e isto é suficiente ao que 

interessa a Marx n’O Capital – por outro lado, se o valor dedicado à sobrevivência e à 

reprodução da classe trabalhadora transborda a massa de salários pagos, tem-se que a recíproca 

não é verdadeira, o valor da força de trabalho não pode ser resumido a salário, ainda que 

naturalmente guarde rigorosa correspondência com o tempo de trabalho necessário enquanto 

fração da jornada de trabalho. Finalmente, seguirei no último capítulo ao exame do “eterno”302 

direito de propriedade encrostado no valor da mercadoria força de trabalho.  

 
302 Veja a crítica de Marx à “justice éternelle” proudhoniana: “Proudhon cria, primeiramente, seu ideal de justiça, 

da justice éternelle a partir das relações jurídicas correspondentes à produção de mercadorias, com o que, diga-se 

de passagem, proporciona a prova tão consoladora a todos os filisteus de que a forma de produção de mercadorias 

é algo tão eterno quanto a justiça. Depois inversamente, ele pretende remodelar a produção real de mercadorias e 

o direito real correspondente a ela segundo esse ideal. Que pensaríamos de um químico, que, em vez de estudar as 

verdadeiras leis do metabolismo e com base nelas resolver determinados problemas, resolvesse remodelar o 

metabolismo por meio das “idéias eternas”, da naturalité e da affinité? Acaso sabe-se mais sobre a “usura” quando 

diz-se que ela contraria a justice éternelle, a équité éternelle, a mutualité éternelle e outras vérités éternelles do 

que os padres da Igreja sabiam, quando diziam que a usura contraria a grâce éternelle, a foi éternelle e a volonté 

éternelle de Dieu? MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova 

Cultural, Os Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 209. 
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7. VALOR DA FORÇA DE TRABALHO E DIREITOS SOCIAIS 

 

No percurso didático da chamada forma jurídica simples à forma jurídica plenamente 

desenvolvida, que inaugura esta segunda parte do estudo, caminhei da liberdade e igualdade de 

que gozam as mercadorias e os sujeitos de direitos (propriedades e proprietários) em suas 

relações mercantis mais simples rumo à não-liberdade e não-igualdade de que “desfrutam” 

aqueles que têm sua mercadoria força de trabalho consumida: “E igual exploração da força de 

trabalho é o primeiro direito humano do capital”303. No paraíso do direito individualizado, a 

forma jurídica simples está pressuposta e independe de conteúdo, mas no inferno do fato 

coletivo – característico do consumo produtivo da mercadoria força de trabalho – o conteúdo 

da forma jurídica plenamente desenvolvida é capaz de quando necessário (i) criar o sujeito de 

direito, enquadrando e fragmentando a resistência coletiva, e, (ii) também sob o título de 

“direitos sociais”, portar ou rubricar valor304. 

Esta tão especial faculdade de criar sujeitos de direitos que possui a forma jurídica 

plenamente desenvolvida nasce do enfrentamento à resistência coletiva da classe trabalhadora, 

mas a ela não se limita, pois este expediente será utilizado pelo capital sob qualquer rótulo de 

“ramo do direito” para fragmentar as mais variadas resistências coletivas que eventualmente 

impeçam a reprodução do valor (vide a quase perene e universal ilegalidade do lockout 

empresarial). O discernimento desta capacidade se apresenta na exatidão do pensamento 

edelmaniano: “[...] quando abandonamos o direito civil (o contrato de trabalho), colocamo-nos 

no direito coletivo, e o direito coletivo, sendo extracontratual, tem uma natureza de ‘fato’. Por 

quê? Porque tem a ver com as massas, e as massas são de ‘fato’, assim como a guerra” 305.  

Nisto consiste o cerne de fundamentação da obra de Edelman, que detalha as obstinadas 

incursões jurídicas do capital para enquadramento da classe trabalhadora nos dois casos 

extremos da resistência coletiva: a greve e a organização no local de trabalho. No primeiro caso, 

“conquistou-se” o direito de greve, e no segundo, “conquistou-se” a representação sindical: 

 

 
303 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 405. 
304 Segui esta ordem de exposição pelo enorme avanço de Edelman no primeiro campo; historicamente, entretanto, 

os direitos sociais que portam ou rubricam valor antecedem aqueles que fragmentam a resistência coletiva, ou seja, 

estas normas jurídicas incidiram antes sobre a esfera da produção e depois sobre a circulação. 
305 EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. Tradução de Marcus Orione, Flávio Roberto Batista, 

Jorge Luiz Souto Maior, Pablo Biondi. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 38. 
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Como o direito fez a greve chegar à posição de direito; como a tirou do inferno 

do “fato” para constituí-la como categoria jurídica, como “direito de greve”, 

justamente; e que preço se paga por essa existência jurídica? Pois, veremos, a 

greve tornou-se um “direito” sob a única condição de submeter-se ao poder 

jurídico do capital, tanto na “sociedade civil” como no Estado. Tornou-se um 

direito sob a condição de ser medida pela régua do direito das obrigações 

(contrato de trabalho) e do direito de propriedade (propriedade dos meios de 

produção). É a esse preço que ela passa a integrar o “horizonte limitado do 

direito burguês”. 306 

 

Acredito que esta primeira aptidão dos direitos sociais em geral de reduzir toda e 

qualquer resistência coletiva ao átomo do sujeito de direito – posto num dos polos da “oposição 

entre interesses privados”307 – já foi suficientemente demonstrada em capítulo anterior. 

Todavia, compete-me detalhar a segunda expressão destes conteúdos jurídicos sui generis – a 

lacuna do pensamento edelmaniano “não ser generalizável”308, nas palavras de Flávio Batista – 

a saber, sua forma particular capaz de portar, carregar ou transferir valor. O objetivo principal 

do capítulo anterior foi demonstrar como o valor médio e social da força de trabalho tem 

correspondência imediata com o tempo de trabalho necessário, mas não inequivocamente com 

o salário, ainda que isto bastasse para Marx no intuito de avançar ao exame do capital variável 

e, consequentemente, à composição orgânica do capital309. 

Proponho que em uma chave de compreensão marxista-pachukaniana, o valor da força 

de trabalho é necessariamente composto pelos salários e pelos direitos sociais. Dito de outro 

modo, os direitos sociais abrangem todos os conteúdos jurídicos que compõe o valor da força 

de trabalho na medida em que se consubstanciam numa cesta de consumo (ou, mais 

precisamente, numa quantidade de trabalho necessária à produção dos meios de 

 
306 EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. Tradução de Marcus Orione, Flávio Roberto Batista, 

Jorge Luiz Souto Maior, Pablo Biondi. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 22. 
307 De acordo com Pachukanis: “A conduta das pessoas pode ser regulada pelas normas mais complexas, mas o 

elemento jurídico nessa regulamentação começa justamente onde inicia o isolamento e a oposição entre os 

interesses”. PACHUKANIS, Evgeni. A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929). 

Coordenação Marcus Orione, Tradução Lucas Simone. São Paulo: Sundermann, 2017, p. 106. 
308 BATISTA, Flávio Roberto. Crítica da tecnologia dos direitos sociais. São Paulo: Outras Expressões; Dobra 

Editorial, 2013, p. 231. 
309 “A composição do capital tem de ser compreendida em duplo sentido. Da perspectiva do valor, ela é 

determinada pela proporção em que se reparte em capital constante ou valor dos meios de produção e capital 

variável ou valor da força de trabalho, soma global dos salários. Da perspectiva da matéria, como ela funciona no 

processo de produção, cada capital se reparte em meios de produção e força de trabalho viva; essa composição é 

determinada pela proporção entre, por um lado, a massa dos meios de produção utilizados e, por outro lado, o 

montante de trabalho exigido para seu emprego. Chamo a primeira de composição-valor e a segunda de 

composição técnica do capital. Entre ambas há estreita correlação. Para expressá-la, chamo a composição-valor do 

capital, à medida que é determinada por sua composição técnica e espelha suas modificações, de: composição 

orgânica do capital. Onde se fala simplesmente de composição do capital, deve-se entender sempre sua composição 

orgânica”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 245. 
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subsistência310), paga direta ou indiretamente pela classe trabalhadora. Isto independe da 

classificação didática dos direitos sociais como “privados” (direito individual e coletivo do 

trabalho, consumerista311 etc.) ou “públicos” (previdência, assistência social, saúde, educação, 

habitação etc.).  

Para defender esta tese começarei pelo estudo dos “direitos sociais privados”, pois 

nestes específicos conteúdos jurídicos a transmutação do direito em remuneração é premente. 

Considere, por exemplo, o caso dos trabalhadores que têm o direito (neste caso sob o rótulo de 

“direito individual do trabalho”) a receber um percentual de acréscimo monetário pela hora de 

trabalho que excede a jornada normal ou pelas horas trabalhadas em condições insalubres ou 

ainda em horário noturno. Em todas estas situações o direito se traduz imediatamente em 

remuneração, compondo o valor relativo ao tempo de trabalho necessário – inclusive 

compensando em medida mínima o maior desgaste da força de trabalho – e sendo destinada às 

cestas de consumo escolhidas pelos trabalhadores em suas restritas margens de preferências e 

por eles diretamente pagas. 

A “monetização” imediata deste direito social privado, bem como sua respectiva 

destinação aos meios de sobrevivência, pode ser facilmente percebida em todas as chamadas 

normas ou cláusulas econômicas, sejam elas convencionadas diretamente entre trabalhador e 

capitalista, negociadas entre sindicatos e empresas ou “asseguradas” pelo Estado ao conjunto 

da classe trabalhadora nas relações privadas de compra e venda da força de trabalho. São 

diversos e notórios os conteúdos jurídicos que prontamente carregam valor na forma monetária: 

adicional de hora extra, adicional noturno312, adicional de insalubridade, adicional de 

periculosidade, adicional de férias, décimo terceiro salário, triênio, quinquênio etc. Outros 

conteúdos jurídicos se encontram em uma espécie de transição entre “cláusulas econômicas” e 

 
310 Utilizarei em regra o termo “cesta de bens” ou “cesta de consumo” como síntese desta compreensão expandida 

devidamente detalhada no capítulo anterior. 
311 O direito do consumidor compõe o valor da força de trabalho somente na medida em que amplia o poder de 

compra dos salários, encontra-se em uma zona cinzenta porque esta sua capacidade independe da divisão da 

jornada de trabalho em necessária e excedente. Conforme Flávio Batista: “[...] com relação ao direito do 

consumidor, sequer é necessária a utilização de tal aparato teórico para compreender que a proteção jurídica do 

consumidor serve para manter a lógica da equivalência da relação de troca. A diferença, aqui, é que a mercadoria 

que está em causa não é a força de trabalho, mas uma mercadoria de consumo qualquer”. BATISTA, Flávio 

Roberto. Crítica da tecnologia dos direitos sociais. São Paulo: Outras Expressões; Dobra Editorial, 2013, p. 243. 
312 “Fornos de fundição e edifícios de trabalho que se imobilizam à noite e não absorvem nenhum trabalho vivo 

são ‘mera perda’ (mere loss) para o capitalista. Por isso, fornos de fundição e edifícios de fábrica constituem um 

‘direito de exigir trabalho noturno’ das forças de trabalho. A mera transformação do dinheiro em fatores objetivos 

do processo de produção, em meios de produção, torna os últimos títulos jurídicos e títulos coercitivos ao trabalho 

e mais-trabalho alheios”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova 

Cultural, Os Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 424. 
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“cláusulas sociais”, cuja monetização é imediata, porém a finalidade é pré-estabelecida, tais 

como: vale alimentação, vale refeição, vale transporte, auxílio creche, subsídio para 

medicamentos etc. Toda a retórica doutrinária e jurisprudencial sobre a “natureza” destes 

conteúdos jurídicos é apresentada por Souto Maior de maneira crítica e didática: 

 

O mundo jurídico [...] nos conduz ainda mais à abstração alienante quando se 

presta, na sequência, a pôr em discussão as diversas formas de remuneração 

(em dinheiro ou “in natura”), partindo para o “debate” para definir quais das 

formas de pagamento possui, ou não, natureza salarial, para o efeito da 

verificação da incidência, ou não, de outras parcelas, tais como Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), contribuição previdenciária, 13º, 

férias, etc., utilizando-se, para tanto, de novas fórmulas artificiais. E diz-se, 

então, que se o pagamento é feito “pelo” trabalho prestado é salário e se é feito 

“para” que o trabalho se efetive, não é salário, sendo que somente quando o 

pagamento, considerado salário, for “habitual” é que as parcelas referidas 

terão incidência, não o tendo quando forem esporádicas, iniciando-se nova 

discussão para fixar critérios objetivos que possam auxiliar na separação das 

situações. 313 

 

Ainda no âmbito do direito individual do trabalho, o conteúdo jurídico que regulamenta 

os limites da jornada de trabalho guarda uma correspondência algo mais complexa com o tempo 

de trabalho necessário. Primeiro, sua própria existência atesta como a venda da mercadoria 

força de trabalho esteve historicamente acompanhada quase que desde seu nascimento pela 

regulamentação da jornada de trabalho e, portanto, pelos direitos sociais privados. De acordo 

com Marx, a “história da regulamentação da jornada de trabalho em alguns modos de produção 

e a luta que ainda prossegue em outros por essa regulamentação” expressa claramente o modo 

pelo qual “o trabalhador como ‘livre’ vendedor de sua força de trabalho, a certo nível de 

amadurecimento da produção capitalista encontra-se incapaz de resistir”314. Disto Marx defende 

que o processo histórico de regulamentação da jornada normal de trabalho, nascido “no âmbito 

da indústria moderna”, consiste no resultado “de uma guerra civil de longa duração, mais ou 

menos oculta entre a classe capitalista e a classe trabalhadora”315. 

A história da venda da força de trabalho assim se confunde com a história da luta pela 

regulamentação da jornada de trabalho, isto porque o crescimento da mais-valia absoluta 

depende necessariamente da compressão dos salários ou da extensão da jornada de trabalho:  

 
313 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Um conceito marxista de salário. Germinal: Marxismo e Educação em Debate, 

Salvador, v. 6, n. 2, dez. 2014, p. 97. 
314 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 411. 
315 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 411. 
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“A burguesia nascente precisa e emprega a força do Estado para ‘regular’ o salário, isto é, para 

comprimi-lo dentro dos limites convenientes à extração de mais-valia, para prolongar a jornada 

de trabalho e manter o próprio trabalhador num grau normal de dependência”316. O contínuo 

ímpeto burguês de estender a jornada de trabalho para além de seus limites normais não poderia, 

portanto, ser ocasional, tampouco poderia ser fortuita a resistência da classe trabalhadora. 

De todo modo, supondo determinado grau de produtividade do trabalho constante, uma 

redução legal da jornada global significaria de imediato uma diminuição do valor total criado 

pelo trabalho no conjunto das jornadas necessárias e excedentes. Não se pode supor a priori 

que a redução da jornada de trabalho comprima o tempo de trabalho necessário (reduzindo o 

valor da força de trabalho) ou o tempo de trabalho excedente (reduzindo a mais-valia), estes 

desdobramentos internos de uma nova regulamentação da jornada global dependerão da 

capacidade de cada capitalista repassar os novos limites gerais em que se cria valor. Caso se 

mantenha o mesmo nível de produção, sem intensificação do grau de exploração, e sendo o 

capitalista incapaz de repassar toda compressão da jornada global ao tempo de trabalho 

necessário, por quaisquer razões que sejam (composição orgânica do capital, grau de 

concorrência setorial, resistência trabalhista organizada etc.), haverá uma elevação no valor 

total da força de trabalho do respectivo setor de atividade. Individualmente talvez não se 

perceba uma elevação do valor da força de trabalho, pois o capitalista poderá empregar novos 

trabalhadores para manter a produção nos mesmos patamares, mas da perspectiva social 

certamente haverá um crescimento no valor da força de trabalho – materializada numa maior 

cesta social de bens – com toda e qualquer ampliação do tempo de trabalho necessário em 

relação ao tempo de trabalho excedente. 

Com isto me parece suficientemente bem demonstrada a participação deste peculiar e 

fundante direito social privado e individual na composição do valor da força de trabalho. No 

entanto, conforme se avança à caracterização “social” destes direitos, normas e cláusulas, mais 

pré-determinada se faz a cesta de bens indiretamente paga, assim como maior se faz a presença 

do Estado na condução deste valor. Chego assim aos “direitos sociais públicos” precisamente 

sintetizados por Flávio Batista, como segue: 

 

Sua peculiaridade em relação aos “direitos sociais privados” consiste 

justamente no fato de que sua previsão não atinge uma relação determinada 

entre dois sujeitos de direito. São direitos que, do ponto de vista estritamente 

 
316 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 359. 
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linguístico, assumem a forma de prescrições abstratas, como o direito à saúde, 

direito à educação, à previdência social etc. Sua evolução dogmática, no 

contexto da forma jurídica, não poderia tê-los levado a nenhum outro ponto: 

tornaram-se direitos a prestações do Estado. 317 

 

Ainda que o reconhecimento do valor ocultado por estes direitos sociais públicos seja 

especialmente obscurecido pela intermediação estatal, proporei um percurso expositivo para 

alcançá-lo de sua inicial delimitação na forma de fundos públicos até a sua realização na forma 

de uma cesta de bens e serviços à classe trabalhadora. Neste itinerário apresentarei o sentido da 

crítica estrutural pressupondo um nível qualquer de efetivação dos direitos sociais, deixando 

por ora de lado possíveis controvérsias sobre a sua não realização, as quais retornarei nas 

próximas seções deste capítulo. 

Os valores monetários que sustentam os fundos públicos318 financiadores dos direitos 

sociais públicos (ou, se se preferir, dos “gastos sociais”) prestados pelo Estado (tais como, a 

seguridade social e seus direitos previdenciários, assistenciais e sanitários, o sistema 

educacional, os programas habitacionais etc.) são a princípio concebidos na virtualidade 

jurídica dos tributos incidentes sobre as mais diversas aparências do valor (mercadorias, 

salários, meios de produção, propriedades etc.). O progressismo reformista – das mais variadas 

inclinações – centrou sua análise e crítica sobre a regressividade das estruturas que abastecem 

os fundos públicos, bem como na conseguinte ineficiência dos gastos sociais, tal como indicam 

os estudos de Piketty, Saez e Zucaman, para os quais “[...] the ideal fiscal system should also 

entail a progressive inheritance tax, in addition to progressive income and wealth taxes”319. 

No Brasil, os estudos de Rodrigo Orair e Sérgio Gobetti enfatizam: “[...] mais do que o 

nível da carga brasileira, que pode ser parcialmente explicado pelo projeto de instituir um estado 

de bem-estar social, o que mais preocupa é sua ineficiente e regressiva estrutura”320. De um 

 
317 BATISTA, Flávio Roberto. Crítica da tecnologia dos direitos sociais. São Paulo: Outras Expressões; Dobra 

Editorial, 2013, p. 244. 
318 Toda a formulação sobre os “fundos públicos” pode ser encontrada na seguinte síntese de Francisco de Oliveira: 

“Nas últimas cinco décadas, acelerada e abrangentemente, o que se chama Welfare State, como conseqüência das 

políticas originalmente anticíclicas de teorização keynesiana, constituiu-se no padrão de financiamento público da 

economia capitalista. Este pode ser sintetizado na sistematização de uma esfera pública onde, a partir de regras 

universais e pactadas, o fundo público, em suas diversas formas, passou a ser o pressuposto do financiamento da 

acumulação de capital, de um lado, e, de outro, do financiamento da reprodução da força de trabalho, atingindo 

globalmente toda a população por meio dos gastos sociais”. OLIVEIRA, Francisco de. O surgimento do antivalor: 

capital, força de trabalho e fundo público. São Paulo: Novos Estudos CEBRAP, Nº 22, out/1988, p. 8. 
319 “[...] o sistema fiscal ideal também deve envolver um imposto sobre herança progressivo, além de impostos 

progressivos de renda e riqueza” (Tradução livre do autor). PIKETTY, Thomas.; SAEZ, Emmanuel.; 

ZUCAMAN, Gabriel. Rethinking Capital and Wealth Taxation. Mimeo, 2013. Disponível em: 

<http://piketty.pse.ens.fr/files/PikettySaez2014RKT.pdf>. Acesso em: 12/11/2020. 
320 ORAIR, Rodrigo. & GOBETTI, Sérgio. Reforma tributária no Brasil: princípios norteadores e propostas em 

debate. São Paulo: Novos estudos CEBRAP, V. 37, Nº 02, 2018, p. 224. 
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modo ou de outro, as abordagens relativas à “tributação ótima do capital”321 sugerem que seria 

possível uma conversão da estrutura tributária regressiva para um modelo progressivo, 

tributando o lucro, distribuindo renda e promovendo a justiça social. Mas a crítica dialética 

suscita a questão sobre onde e quando na história da sociedade capitalista isto ocorreu, pois a 

estrutura tributária regressiva parece não ser uma assimetria tipicamente latino-americana e sim 

a estrutura óssea de todas as economias capitalistas – “la espina dorsal del planeta, es mi 

cordillera”322 –, conforme reconstitui o próprio Marx: 

 

O regime fiscal moderno, cujo eixo é constituído pelos impostos sobre os 

meios de subsistência mais necessários (portanto, encarecendo-os), traz em si 

mesmo o germe da progressão automática. A supertributação não é um 

incidente, porém muito mais um princípio. Na Holanda, onde esse sistema foi 

primeiramente inaugurado, o grande patriota de Witt o celebrou por isso em 

suas máximas, como o melhor sistema para manter o trabalhador assalariado 

submisso, frugal, diligente e (...) sobrecarregado de trabalho. A influência 

destruidora que exerce sobre a situação dos trabalhadores assalariados 

interessa-nos aqui, entretanto, menos que a violenta expropriação do 

camponês, do artesão, enfim, de todos os componentes da pequena classe 

média, que ele condiciona. Sobre isso não há opiniões divergentes, nem 

mesmo entre os economistas burgueses. Sua eficácia expropriante é 

fortalecida ainda pelo sistema protecionista, que constitui uma de suas partes 

integrantes. [...] A grande participação da dívida pública e de seu 

correspondente sistema fiscal na capitalização da riqueza e na expropriação 

das massas levou muitos escritores, como Cobbett, Doubleday e outros a 

buscar erroneamente aqui a causa básica da miséria dos povos modernos. 323 

 

Mesmo as raras exceções menos regressivas dos países nórdicos, propagandeadas pelo 

reformismo como um ideal a se seguir, tributam infimamente a propriedade – o que nem poderia 

ser diferente. Entre arrecadação e gasto, a política fiscal do Estado capitalista opera 

fundamentalmente na otimização da extração de mais-valia e na “administração” do valor 

médio da força de trabalho. Interessa somente ao positivismo tributário e financeiro se o 

orçamento estatal que financia a seguridade social é custeado por arrecadação incidente sobre 

a folha de pagamentos ou sobre o lucro líquido das empresas, este é um impasse conjuntural e 

metafísico que pertence ao plano das ideias puras e altruístas324. 

 
321 PIKETTY, Thomas.; SAEZ, Emmanuel.; ZUCAMAN, Gabriel. Rethinking Capital and Wealth Taxation. 

Mimeo, 2013. Disponível em: <http://piketty.pse.ens.fr/files/PikettySaez2014RKT.pdf>. Acesso em: 12/11/2020. 
322 CALLE 13 part. Totó la Momposina, Susana Baca & Maria Rita. Latinoamérica. Sony Music Entertainment 

US Latin LLC, 2010. 
323 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Nova Cultural, Volume I, Livro Primeiro, 

Tomo 1, 1996, p. 375. 
324 Cf. MELLO, Guilherme Santos. Reforma tributária solidária: uma oportunidade para mudar o Brasil. 

Observatório da Economia Contemporânea, Le Monde Diplomatique Brasil, 2019. 
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Insisto que no movimento dialético do modo de produção capitalista, todo valor provém 

do trabalho e este se divide em tempo de trabalho necessário e em tempo de trabalho 

excedente325. Na aparência, os direitos sociais públicos correspondem a uma determinada cesta 

de bens e serviços mínimos pagos indiretamente pelo Estado à classe trabalhadora. Porém, em 

essência, a própria classe trabalhadora criou o valor que “paga” estes bens, a intermediação do 

Estado apenas oculta o fato de eles comporem parte da retribuição pela jornada de trabalho 

necessária, ou seja, parte do valor da força de trabalho. Por esta razão que a “real” tributação 

do lucro em favor da classe trabalhadora é um devaneio, uma mistificação das propostas de 

gestão do capital via Estado. A capacidade do Estado tributar o valor apropriado pelos 

capitalistas na jornada de trabalho excedente corresponderá cedo ou tarde à capacidade destes 

últimos comprimirem o valor médio da força de trabalho, seja pela redução da massa salarial 

ou pela elevação dos preços das mercadorias. Disto não se deduz que o Estado não possa afetar 

a repartição de mais-valia entre os capitalistas ou até mesmo que não possa ampliar o valor 

médio da força de trabalho quando de sua inserção como típica empresa capitalista em etapas 

específicas do processo de acumulação (sendo até mesmo o eixo dinâmico da acumulação 

capitalista nacional326) – isto porque a forma Estado não se resume à tributação327. 

Na medida em que os meios de subsistência são cada vez mais satisfeitos por estes 

fundos públicos e seus respectivos gastos com direitos sociais, ocupando assim uma maior 

fração na composição interna do valor da força de trabalho, os salários diretos são liberados à 

compra de outras mercadorias. As mercadorias agora alcançadas por estes salários são em regra 

do mesmo gênero, contudo de melhor qualidade (melhor alimentação, vestuário, saúde, 

educação, transporte etc.)328, e parte da classe trabalhadora mais bem remunerada acessará o 

que até então eram “bens de luxo” (duráveis ou não duráveis), a depender dos interesses da 

 
325 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 331. 
326 TAVARES, Maria da Conceição. Acumulação de capital e industrialização no Brasil. 3ª Ed., Campinas: 

IE/UNICAMP, 1998. TAVARES, Maria da Conceição. O Papel do BNDE na industrialização do Brasil – os Anos 

Dourados do Desenvolvimentismo, 1952-1980. In: TAVARES, Maria da Conceição (org.). Memórias do 

Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Centro Celso Furtado, ano 4, n. 4, set. 2010. 
327 Ironicamente devo então admitir que nem sempre a reivindicação reformista do Estado consiste num ingênuo 

devaneio, às vezes ela é apenas um constrangido sonho subimperialista. Compete-me, novamente, lembrar que 

esta análise se refere ao caso geral (ao sentido tendencial da acumulação capitalista) e não às temporárias exceções 

conjunturais: “[...] as contradições devem resultar das próprias relações gerais; não da fraude de capitalistas 

singulares”. MARX, Karl. Grundrisse: Manuscritos econômicos de 1857-1858: Esboços da crítica da economia 

política. Tradução de Mario Duayer e Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2011, pp. 564-565. 
328 Para um exame das alterações no contemporâneo padrão de consumo das famílias brasileiras, ver: VAZ, Daniela 

Verzola. & HOFFMANN, Rodolfo. Evolução do padrão de consumo das famílias brasileiras entre 2008 e 2017. 

Texto para Discussão Nº 384. Campinas: IE/Unicamp, 2020. 
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estrutura produtiva que emprega e acessa esse mercado consumidor. Sobre esta função dos 

direitos sociais, a explicação de Pablo Biondi se mostra precisa: 

 

Também cabe ao Estado prover, até certo ponto, educação e moradia à classe 

proletária, poupando a burguesia de arcar inteiramente com estas despesas 

(além das despesas com a seguridade social). Funcionando como um 

assalariamento indireto, os direitos sociais fazem da força de trabalho uma 

mercadoria menos custosa, já que se desobriga cada empregador de 

providenciar a habitação e a capacitação técnica rudimentar dos seus 

empregados. Tem-se que uma fração do capital variável total é dividida com 

o poder público, o qual coleta recursos de todas as classes pelo fisco e reparte 

o custeio. Em contrapartida, os salários são aliviados, dando margem a níveis 

maiores de consumo. O compromisso welfarista dos anos 1945-1973 (a “Era 

de Ouro” do capitalismo) foi, precipuamente, um acordo em prol do consumo 

de massa e da empregabilidade em abundância – uma mola fordista de 

apaziguamento social e de revitalização do imperialismo europeu na época. 
329 

 

No mesmo sentido avança a compreensão de Júlia Lenzi, para quem “a oferta de bens e 

serviços públicos estatais representa a assunção, por parte do Estado, de parcela importante da 

função de produção e reprodução da mercadoria força de trabalho”, assegurando, portanto, “a 

continuidade de sua oferta, função essa que representa importante custo a ser considerado pelos 

burgueses ao se engajarem na produção”330. Longe de ser uma lei do desenvolvimento 

capitalista, esta socialização dos custos de reprodução da mercadoria força de trabalho pode 

significar um importante impulso à diversificação produtiva e à acumulação de capital, 

dificilmente vislumbrada pelo liberal empreendedorismo e ardentemente desejada pelos 

programas de reforma e gestão do Estado331. 

Deste prisma expandido, em que o Estado oculta parcela do valor da força de trabalho 

no conteúdo dos direitos sociais públicos, se faz também evidente como esta composição mista 

 
329 BIONDI, Pablo. Dos direitos sociais aos direitos de solidariedade: elementos para uma crítica. São Paulo: 

LTr, 2017, pp. 220-221. 
330 SILVA, Júlia Lenzi. Para uma crítica além da universalidade: forma jurídica e previdência social no Brasil. 

São Paulo: Tese de Doutorado, FD/USP, 2019, p. 83. 
331 Mário Pedrosa foi quem melhor enfrentou este debate contra o desenvolvimentismo de Celso Furtado já em 

1966: “A fragilidade do desenvolvimentismo não estava nas análises de seus economistas, estava, sobretudo nos 

equívocos – em muitos deliberados – de sua política e acima de tudo de sua ideologia [...]. Os burocratas e técnicos 

apegados ao poder do Estado acreditaram que podiam substituir as classes sociais dominantes no seu dinamismo 

e representá-las e agir, no uso e gozo do poder, em nome delas. A burguesia, mesmo brasileira, [...] não tem por 

hábito deixar-se representar por alguma camada especial de dirigentes [...]. A burguesia é essencialmente 

privatista. Os burocratas desenvolvimentistas pensaram substituí-la até o fim, sem traumas, sem tropeços [...]. A 

base social sobre que se apoiava o desenvolvimentismo era um compromisso híbrido entre interesses burgueses 

agrários, interesses rurais, interesses industriais, interesses das classes trabalhadoras, classes camponesas – e 

interesses financeiros internacionais. Sua fragilidade não podia surpreender”. PEDROSA, Mário. A opção 

brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966, pp. 227. 
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não se restringe aos trabalhadores formais ou aos assalariados em geral. Os direitos sociais 

públicos perpassam necessariamente a reprodução da força de trabalho de toda a classe 

trabalhadora e, equivalendo ao valor rubricado pelo Estado no processo produtivo, podem ser 

revertidos como aposentadorias, pensões, auxílios doença, acidente e reclusão, salários-

maternidade, benefícios assistenciais etc.; transbordando assim a estrita reprodução da força de 

trabalho imediatamente empregada, mas também circunscrevendo os limites do próprio 

exército industrial de reserva, pois aquelas pessoas – à margem da margem – não contempladas 

direta ou indiretamente por salários ou por direitos sociais, inviabilizadas de até mesmo 

concorrerem à produção do valor, são condenadas ao que Marx pontualmente chamou de 

lumpemproletariado – “candidatos ao exército industrial de reserva”332. 

Naturalmente que a participação crescente dos direitos sociais na composição das cestas 

de consumo da classe trabalhadora não passou despercebida por qualquer matriz teórica 

progressista. Em geral estes debates circundaram as produções sobre o Welfare State (ou Estado 

de Bem-Estar Social333) e pressupuseram em grande medida a “desaparição das classes 

sociais”334 alcançada por um estável pacto social e produtivo. Em outra recente e badalada 

chave de interpretação, a noção principiológica do “comum”335 e seus renovados direitos 

consuetudinários têm sido propostos como modo de negação da propriedade privada e via de 

superação do capital336. Contudo, talvez seja na concepção do “antivalor” e da “antimercadoria” 

de Francisco de Oliveira que a formulação sobre o papel ocupado pelos direitos sociais na 

reprodução das forças produtivas alcance seu delírio máximo – e aqui visto altivo a carapuça 

daquilo que o autor chamou de “esquerda comunista” e “esquerdismo infantil” para travar o 

debate. 

Francisco de Oliveira assume que no curso do desenvolvimento capitalista as políticas 

anticíclicas de caráter keynesiano ampliaram a função do “financiamento público de bens e 

serviços sociais” na reprodução da força de trabalho, o que se traduz em uma “crescente 

 
332 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 273. 
333 Para uma ampla revisão bibliográfica a respeito do Estado de Bem-Estar Social, ver: DRAIBE, Sônia Miriam. 

Welfare State no Brasil: características e perspectivas. Caderno NEPP/UNICAMP, n. 08, 1993. 
334 OLIVEIRA, Francisco de. O surgimento do antivalor: capital, força de trabalho e fundo público. São Paulo: 

Novos Estudos CEBRAP, Nº 22, out/1988, p. 21. 
335 DARDOT, Pierre. & LAVAL, Christian. Commun. Essai sur la Révolution du XXI siècle. Paris: La Découverte, 

2014. 
336 Para uma breve crítica, ver: ALMEIDA, Daniel Ferrer de. Crítica à propriedade privada e insistência na forma 

jurídica: o direito em “Comum - ensaio sobre a revolução no século XXI”. São Bernardo do Campo: FDSBC, 

Monografia, 2018. 
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participação do salário indireto no salário total”337. Esta é uma constatação relevante e até aqui 

irretocável, porém prossegue o autor: “Esses bens e serviços funcionaram, na verdade, como 

antimercadorias sociais, pois sua finalidade não é a de gerar lucros, nem mediante sua ação dá-

se a extração da mais-valia”338.  Esta última afirmação no mínimo abdica da teoria do valor, 

pois, ainda que se abstraia por completo a possibilidade de o Estado agir como típica empresa 

capitalista, vendendo “bens e serviços sociais” no propósito da extração de mais-valia e da 

geração de lucro, suscita-se a ideia de que parte da produção destinada ao consumo de 

subsistência da classe trabalhadora não se consubstancia por meio de trabalho humano. Trata-

se do caso extremo da confusão idealista causada pela mera rubrica que o Estado faz de parte 

do valor criado no próprio tempo de trabalho necessário.  

Alternando entre o economicismo e o subjetivismo, o autor defende que os direitos 

sociais negam a reprodução capitalista devido a “uma tendência à desmercantilização da força 

de trabalho pelo fato de que os componentes de sua reprodução representados pelo salário 

indireto são antimercadorias sociais”, alegando finalmente uma “homogeneização do mercado 

e do preço da força de trabalho” e a “autonomização do capital constante”339. Ao propor que o 

conteúdo jurídico dos direitos sociais – ao invés de portarem valor – são negadores do valor e 

promotores da “desmercantilização da força de trabalho”, Francisco de Oliveira se coloca 

exatamente ao lado daquilo que chamou de “interpretações mais ingênuas” e, seguro do 

marxismo de sua tese, arremata: “Em termos marxistas, a função do fundo público tende a 

desfazer os conceitos e realidades do capital e da força de trabalho, esta última enquanto 

mercadoria, ou [...] a mercadoria-padrão, que determina o valor e o preço de qualquer outra”340. 

Infelizmente os direitos sociais não extinguem a mercadoria essencial do sistema 

capitalista, porque não há “desmercantilização” da força de trabalho se a reprodução de um 

determinado padrão de acumulação, ao assegurar uma perene cesta de bens e serviços, lhe 

viabiliza a própria oferta de “trabalho simples” ou de “trabalho superior”341 apta a ser 

 
337 OLIVEIRA, Francisco de. O surgimento do antivalor: capital, força de trabalho e fundo público. São Paulo: 

Novos Estudos CEBRAP, Nº 22, out/1988, p. 15. 
338 OLIVEIRA, Francisco de. O surgimento do antivalor: capital, força de trabalho e fundo público. São Paulo: 

Novos Estudos CEBRAP, Nº 22, out/1988, p. 15. 
339 OLIVEIRA, Francisco de. O surgimento do antivalor: capital, força de trabalho e fundo público. São Paulo: 

Novos Estudos CEBRAP, Nº 22, out/1988, p. 16. 
340 OLIVEIRA, Francisco de. O surgimento do antivalor: capital, força de trabalho e fundo público. São Paulo: 

Novos Estudos CEBRAP, Nº 22, out/1988, p. 17. 
341 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 314. Para uma síntese e resolução da polêmica suscitada 

por Böhm-Bawerk a respeito da “tese de redução do trabalho qualificado em trabalho médio simples”, ver: 

ROSDOLSKY, Roman. O problema do trabalho qualificado. In: Gênese e estrutura de O Capital de Karl Marx. 

Tradução de César Benjamin. Capítulo 27. Rio de Janeiro: EDUERJ Contraponto, 2001, pp. 421-434. 
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consumida conforme as necessidades desta mesma estrutura produtiva, bem como apta a formar 

um específico mercado consumidor. Disto não se deduz que a função dos direitos sociais, que 

compõem o valor da força de trabalho, se restrinja à reprodução das forças produtivas, mas esta 

tem de ser percebida como uma de suas faces fundamentais. A definição acabada do “antivalor” 

talvez possa bem ilustrar a diferença entre o materialismo-dialético e o economicismo de um 

acanhado socialismo utópico: 

 

O fundo público, em resumo, é o antivalor, menos no sentido de que o sistema 

não mais produz valor, e mais no sentido de que os pressupostos da reprodução 

do valor contêm, em si mesmos, os elementos mais fundamentais de sua 

negação. Afinal, o que se vislumbra com a emergência do antivalor é a 

capacidade de passar-se a outra fase em que a produção do valor, ou de seu 

substituto, a produção do excedente social, toma novas formas. 342 

 

A melhor resposta contra todos os descaminhos percorridos por Francisco de Oliveira 

encontra-se logo no início de seu texto: “A descrição anterior pode ser refutada com a afirmação 

de que toda a vasta gama de subsídios e auxílios públicos é constitutiva do próprio capitalismo, 

não sendo marca específica do Estado-Providência”343. Isto por si só seria uma expressiva tese 

marxista, entretanto o autor defende que o “financiamento público contemporâneo” possui um 

aspecto distintivo por ter se tornado “abrangente, estável e marcado por regras assentidas pelos 

principais grupos sociais e políticos. Criou-se [...] uma esfera pública ou um mercado 

institucionalmente regulado”344. A propagação das neoliberais reformas trabalhistas e 

previdenciárias ao redor do globo nos séculos XX e XXI, bem como a própria reivindicação 

trabalhista generalizada pela “lei de bronze lassalliana”345 – contemporaneamente conhecida 

como “renda básica de cidadania” –, refutam por si só a desmercantilização da força de trabalho 

operada pela suposta abrangência e estabilidade dos direitos sociais. Satisfeita enfim esta 

primeira caracterização dos direitos sociais (“privados” e “públicos”) nos limites do valor da 

força de trabalho e do tempo de trabalho necessário, posso avançar à demonstração de como a 

 
342 OLIVEIRA, Francisco de. O surgimento do antivalor: capital, força de trabalho e fundo público. São Paulo: 

Novos Estudos CEBRAP, Nº 22, out/1988, p. 19. 
343 OLIVEIRA, Francisco de. O surgimento do antivalor: capital, força de trabalho e fundo público. São Paulo: 

Novos Estudos CEBRAP, Nº 22, out/1988, p. 9. 
344 OLIVEIRA, Francisco de. O surgimento do antivalor: capital, força de trabalho e fundo público. São Paulo: 

Novos Estudos CEBRAP, Nº 22, out/1988, p. 9. 
345 Lassalle propôs para o Programa de Gotha a defesa de um salário não inferior ao mínimo vital necessário, sendo 

duramente contestado por Marx: “É como se, entre escravos que tivessem desvendado o segredo da escravidão e 

iniciado uma rebelião, um escravo preso às concepções ultrapassadas escrevesse no programa da rebelião: ‘A 

escravidão tem de ser abolida, pois o custo de manutenção dos escravos não pode, no sistema de escravidão, 

ultrapassar certo limite máximo, bastante baixo’!”. MARX, Karl. Crítica do Programa de Gotha. Tradução de 

Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2012, p. 47. 
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plena realização dos valores por eles portados ocorre necessariamente circunscrita à lei geral 

da acumulação capitalista e à forma jurídica. 

 

7.1. A plena efetividade circunscrita à lei da acumulação capitalista 

Tendo concluído esta primeira etapa de desvendamento do valor portado pelo conteúdo 

jurídico dos direitos sociais privados e públicos, posso avançar para um ponto controvertido 

situado na dicotomia existência-inexistência das fontes de custeio dos direitos sociais para o 

“restabelecimento” da equivalência na mercadoria força de trabalho. Diante de todo o exposto 

e a título de contribuição a um debate autêntico, posso enfim apresentar o que penso ser uma 

contribuição relevante à crítica marxista dos direitos sociais, somente possível na oposição a 

uma das elaborações de Flávio Batista. Talvez o excerto seguinte seja o terreno mais fértil ao 

passo adiante que pretendo propor: 

 

Eis aí porque os “direitos sociais privados”, e particularmente o direito do 

trabalho, assumem tranquilamente a forma jurídica. Muito além de 

restabelecer uma suposta vontade perdida ou de identificar os verdadeiros 

interesses protegidos por sua instituição, os “direitos sociais privados” 

desempenham o indispensável papel de restabelecer a equivalência perdida 

com o afastamento muito drástico entre valor e preço da mercadoria força de 

trabalho. Em outras palavras: quando o salário médio, manifestação concreta 

do preço da força de trabalho, como aparência da realidade essencial do valor, 

não é capaz de patrocinar o sustento do trabalhador e de sua família, a lógica 

de equivalência do sistema de troca mercantil fica ameaçada e pode pôr por 

terra todo o modo de produção. Com efeito, o fato de a mercadoria força de 

trabalho, uma das mais importantes para a reprodução do metabolismo social, 

ser vendida generalizadamente por um preço muito inferior ao seu valor 

ameaça arruinar a lógica de equivalência. É claro que, como conceito elástico 

que é, a subsistência familiar do trabalhador ocorrerá, ainda que de forma 

muito imperfeita. O problema, portanto, não se manifesta pelo lado da 

pauperização do trabalhador – não se pode esperar tanta sensibilidade da 

classe burguesa –, mas pela ameaça de não realização monetária da mais-valia 

produzida em razão da contração do consumo motivada pelo baixo nível dos 

salários. Enfim, a manutenção da equivalência na troca de mercadorias 

representada pelo contrato de trabalho é essencial para que o consumo se 

mantenha em níveis que permitam o escoamento da produção para a 

realização da mais-valia. 346 

 

Inicio pela seguinte contraposição. Uma sistemática redução do valor da força de 

trabalho pode de fato impedir a realização de mais-valia e a reprodução do sistema capitalista, 

 
346 BATISTA, Flávio Roberto. Crítica da tecnologia dos direitos sociais. São Paulo: Outras Expressões; Dobra 

Editorial, 2013, pp. 240-241. 
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mas isto não se dá por uma prolongada falta de equivalência entre salários e valor da força de 

trabalho. A ausência de igualdade da mercadoria força de trabalho não está posta na divergência 

entre seu preço e seu valor – ou seja, não se apresenta na esfera da circulação – mas entre seu 

valor e o valor total que cria ao longo da jornada de trabalho no processo produtivo. Esta 

distinção é essencial, pois disto implica que os conteúdos jurídicos dos direitos sociais em 

particular (especificamente aqueles relativos à mercadoria força de trabalho e não ao sujeito de 

direito) não funcionam no restabelecimento da correspondência entre preço e valor da força de 

trabalho, mas agem invariavelmente na composição do valor da força de trabalho; ou seja, 

carregam, transferem, portam ou rubricam fração de valor criado no tempo de trabalho 

necessário. 

A mesma proposição de Flávio Batista é endossada por Júlia Lenzi em seu detalhamento 

dos direitos sociais públicos: “são eles tanto mecanismo de ‘correção’ e ‘ajuste’ para 

manutenção do princípio da equivalência (circulação), quanto importante meio de garantir que 

os custos da produção e reprodução da força de trabalho sejam ‘socializados’”, prossegue a 

autora, “parcialmente retirados da esfera da produção, permitindo, assim, a diminuição dos 

valores pagos diretamente à classe trabalhadora (rebaixamento do salário direto)”347. Já 

apresentei anteriormente como esta socialização de custos não implica necessariamente uma 

pressão pelo rebaixamento dos salários diretos, ainda que isto possa eventualmente ocorrer, no 

entanto interessa à discussão desta seção a demonstração de como estes direitos sociais não 

agem primordialmente na “correção” ou “ajuste” do princípio da equivalência já que eles 

invariavelmente compõem o próprio valor da força de trabalho, isto é, são conteúdos jurídicos 

que incidem fundamentalmente na produção e não na circulação. 

Se se desconsidera a existência dos direitos sociais, pode-se assumir por hipótese geral, 

como faz Marx, que o preço da força de trabalho tenderá ao seu valor com o peso de “lei 

gravitacional”348. É justamente por esta razão que Marx prescinde do detalhamento dos direitos 

 
347 SILVA, Júlia Lenzi. Para uma crítica além da universalidade: forma jurídica e previdência social no Brasil. 

São Paulo: Tese de Doutorado, FD/USP, 2019, p. 83. 
348 Neste aspecto, a síntese de Paulo Renato sobre o objetivo de Marx se mostra bastante precisa: “O que Marx 

necessitava demonstrar, portanto, era que o sistema, ainda nas mais adversas circunstâncias, era capaz de produzir 

a quantidade de mão-de-obra suficiente para sua expansão. Em nenhum momento, entretanto, ele se colocou a 

questão de que houvesse alguma determinação ou relação entre o volume total do exército de reserva e o volume 

total da força de trabalho ou qualquer coisa semelhante. Ao contrário: era preciso demonstrar que sempre haveria 

um mínimo de trabalhadores excedentes. É precisamente neste sentido que ele se pronuncia sobre a criação de um 

exército de reserva ‘adequado’ à dinâmica da acumulação. Entretanto, essa mesma dinâmica leva a uma constante 

alteração na composição orgânica, o que significa que a ‘população trabalhadora cresce sempre mais rapidamente 

que a necessidade de exploração do Capital’.”. SOUZA, Paulo Renato Costa. A determinação dos salários e do 

emprego nas economias atrasadas. Campinas: Unicamp, Tese de Doutorado, 1980, pp. 40-41. 
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sociais ou dos “salários indiretos” para alcançar o ciclo global de reprodução do capital, bem 

como suas tendências e contra tendências: 

 

O que não é experimentado é a secreta causa dessa correlação. Além disso: o 

preço médio do trabalho, isto é, o valor da força de trabalho, é determinado 

pelo preço de produção dos meios de subsistência necessários. Se este sobe ou 

desce, assim também aquele. O que aqui não é experimentado é a existência 

de uma correlação entre o salário e o preço das mercadorias; mas a causa pode 

se apresentar como efeito e o efeito como causa, como este também é o caso 

no movimento dos preços de mercado, onde uma elevação do salário acima 

de sua média corresponde à elevação, ligada ao período de prosperidade, dos 

preços de mercado acima dos preços de produção, e a subseqüente redução do 

salário abaixo de sua média corresponde à diminuição dos preços de mercado 

abaixo dos preços de produção. 349 

 

As oscilações do capital variável, independentemente de sua particular composição 

interna, são tomadas pela aparência dos movimentos salariais e isto é suficiente para a 

formulação da principal lei tendencial da acumulação capitalista. Utilizando das próprias 

palavras de Marx, poderia se resumir a lei da queda tendencial da taxa de lucro nos seguintes 

termos: “[...] o progressivo decréscimo relativo do capital variável em relação ao capital 

constante, gera uma composição orgânica crescentemente superior do capital global, cuja 

consequência imediata é que a taxa de mais-valia”, supondo-se permanente ou em elevação a 

exploração do trabalho, tem-se como resultado que “a taxa média geral de mais-valia tem de 

expressar-se numa taxa geral de lucro em queda”350. No curso do desenvolvimento capitalista, 

a tendencial queda de participação do capital variável se faz consequentemente acompanhada 

de uma maior liberação de trabalhadores assalariados, porém Marx identifica justamente aqui 

uma importante contra tendência: 

 

Por outro lado, abrem-se novos ramos da produção, sobretudo para consumo 

de luxo, que tomam como base precisamente essa população relativa, liberada 

frequentemente pelo predomínio do capital constante em outros ramos da 

produção, e que, por sua vez, repousam no predomínio do elemento 

constituído pelo trabalho vivo e que só pouco a pouco percorrem o mesmo 

caminho que os outros ramos da produção. Em ambos os casos, o capital 

variável constitui uma proporção significativa do capital global e o salário está 

abaixo da média, de modo que tanto a taxa de mais-valia quanto a massa de 

mais-valia são extraordinariamente altas nesses ramos da produção. Como a 

taxa geral de lucro é constituída mediante a equalização das taxas de lucro nos 

ramos da produção específicos, aqui, mais uma vez, a mesma causa que gera 

 
349 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 305. 
350 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 164. 
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a tendência decrescente da taxa de lucro faz surgir um contrapeso a essa 

tendência, que paralisa mais ou menos seu efeito. 351 

 

A proporção em que os direitos sociais e os salários se repartem no interior do valor da 

força de trabalho não está necessariamente relacionada à sua amplitude total ou mesmo à 

presença do Estado. Uma força de trabalho extremamente precarizada pode por hipótese se 

reproduzir exclusivamente com assistência social, ou seja, apenas com “salário indireto” 

intermediado pelo Estado e sem nenhum centavo salarial privado352; direitos sociais e salários 

distribuem-se neste caso na proporção 1:0353. Poderia se supor também o exato inverso no qual 

a reprodução de determinada força de trabalho rebaixada ocorre apenas por meio de salário, 

portanto, na proporção 0:1. Outra força de trabalho medianamente precarizada e de valor total 

pouco superior pode se reproduzir pela soma de um piso salarial qualquer mais o consumo das 

mercadorias saúde e educação via Estado; direitos sociais e salários distribuem-se agora na 

proporção 1:1. Finalmente, pode haver uma força de trabalho de valor sensivelmente superior 

à média dos demais setores, que se reproduz com uma grande participação de direitos sociais 

privados (plano de saúde, seguro de vida, vale refeição etc.) e relativamente reduzida presença 

salarial; ou o inverso, com altos salários e poucos benefícios. Em resumo, a dimensão do valor 

da força de trabalho não pré-determina sua composição interna entre direitos sociais e salários, 

tampouco se os direitos sociais serão “públicos” ou “privados”, ainda que se possam identificar 

tendências e particularidades nacionais. 

No microscópio da dinâmica conjuntural, a realização dos direitos sociais pode de fato 

corresponder a um crescimento imediato no valor total da força de trabalho com compressão da 

mais-valia, viabilizando inclusive em certos casos uma dinamização do padrão de 

acumulação354, sem, contudo, negá-lo. Se a plena realização dos direitos sociais eventualmente 

 
351 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 180. 
352 Aqui a noção de classe é peremptória já que esta força de trabalho não está sendo no imediato consumida por 

qualquer capitalista, apesar de indiretamente concorrer para a produção de valor na sociedade. 
353 Esta hipótese não é comportada pelo argumento da divergência entre valor e preço da mercadoria força de 

trabalho em Flávio Batista: “Atinjo, com isso, o ponto culminante da crítica aos ‘direitos sociais públicos’: o exame 

do sistema de assistência social. Na assistência social, a troca de equivalentes não desempenha, aparentemente, 

nenhum papel: ela é prestada ‘a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social’, 

conforme dispõe o artigo 203 da Constituição Federal de 1988. Não está, igualmente, vinculada à venda da 

mercadoria força de trabalho: um de seus mais importantes vieses, no Brasil, consiste em prover a subsistência 

daqueles que presumivelmente estejam impossibilitados de vender-se como força de trabalho – idosos e pessoas 

com deficiência (artigo 203, V, da Constituição Federal). A despeito disso, os direitos sociais relativos à assistência 

social, como todas as outras prestações estatais, assumem a forma de direitos subjetivos e, desse modo, pressupõem 

a categoria do sujeito de direito, atraindo, assim, toda a lógica da equivalência”. BATISTA, Flávio Roberto. Crítica 

da tecnologia dos direitos sociais. São Paulo: Outras Expressões; Dobra Editorial, 2013, pp. 251-252. 
354 FAGNANI, Eduardo. A política social do Governo Lula (2003-2010): perspectiva histórica. Texto para 

Discussão. IE/Unicamp, n. 192, junho 2011. 
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extinguir a mais-valia em alguma unidade produtiva (sendo este mecanismo recorrentemente 

utilizado nos mais diversos processos de oligopolização setorial), haverá uma incorporação 

capitalista tendente ao monopólio ou uma redução violenta dos salários diretos. Entretanto, da 

perspectiva estrutural, ensina Marx, “assim que essa diminuição [do trabalho não-pago]”, aqui 

expressa por uma efetivação de direitos sociais, “atinge o ponto em que o mais-trabalho, que 

alimenta o capital, já não é oferecido na quantidade normal”, obtém-se o seguinte resultado: 

“uma parte menor da renda é capitalizada, a acumulação se desacelera e o movimento 

ascendente do salário sofre um contragolpe”355. No caso de haver uma momentânea rigidez dos 

salários este contragolpe poderá ser observado mais rapidamente no crescimento das taxas de 

desemprego ou de rotatividade. 

Em síntese, a plena realização dos conteúdos jurídicos dos direitos sociais jamais 

transbordará sua circunscrição enquanto valor relativo ao tempo de trabalho necessário na 

jornada de trabalho decomposta. Na desmistificação que Marx faz da “lei da acumulação 

capitalista”, a efetivação dos direitos sociais está integralmente contemplada na “elevação do 

preço do trabalho”: 

 

A elevação do preço do trabalho permanece, portanto, confinada em limites 

que não só deixam intocados os fundamentos do sistema capitalista, mas 

também asseguram sua reprodução em escala crescente. A lei da acumulação 

capitalista, mistificada em lei da Natureza, expressa, portanto, de fato apenas 

que sua natureza exclui todo decréscimo no grau de exploração do trabalho ou 

toda elevação do preço do trabalho que poderia ameaçar seriamente a 

reprodução continuada da relação capital e sua reprodução em escala sempre 

ampliada. 356 

 

A existência de qualquer um dos direitos sociais que se apresentam de modo imediato 

ou mediato como adicionais monetários ou in natura para além dos salários, não implica em 

um transbordamento ou nivelamento do valor da força de trabalho, significa apenas que o tempo 

de trabalho necessário pago para cada diferente força de trabalho, em suas respectivas etapas 

do ciclo de acumulação capitalista, se distribui entre as formas salários e direitos sociais em 

diferentes proporções. O valor da força de trabalho é simultaneamente o piso e o teto do 

somatório salário e direito social357. O conjunto salários e direitos sociais (expressos pela sua 

 
355 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 253. 
356 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 253. 
357 Conforme elaborado anteriormente, compreendendo o valor da força de trabalho em sua “magnitude média à 

qual o salário efetivamente pago tende a equiparar-se, em períodos prolongados, sendo portanto independente da 
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correspondente cesta de bens, ou melhor, pelo correspondente tempo de trabalho necessário à 

sua produção) pode oscilar acima ou abaixo do que até então era o valor médio historicamente 

considerado para uma determinada força de trabalho, contudo não há que se falar em um 

patamar mínimo de valor para todas as forças de trabalho em todas as etapas do ciclo de 

acumulação capitalista – isto enfim explica porque tive de percorrer a longa trajetória de 

materialização das abstrações marxianas que se referem ao valor da força de trabalho no 

capítulo anterior.  

Cada diferente força de trabalho requer uma diferente cesta de consumo, seus 

respectivos valores podem variar em relação à sua média histórica e a variação dos salários 

consiste apenas em um dos componentes internos desta equação ao lado da variação (ou 

maleabilidade) dos direitos sociais358. Em sua globalidade, o valor da força de trabalho guarda 

correspondência com o tempo de trabalho necessário, com o capital variável, e, finalmente, com 

o somatório salários e direitos sociais. De todo modo, esta divergência interna é estritamente 

teórica, não prejudicando em absolutamente nada a irretocável conclusão a que chega Flávio 

Batista: 

 

[...] os direitos sociais não podem ser direitos anticapitalistas – ou qualquer 

expressão semelhante que se pretenda adotar – pois não são capazes de romper 

a forma jurídica do sujeito de direito cuja assunção de direitos e obrigações 

jurídicas está submetida ao princípio da equivalência derivado da troca 

mercantil; incapacidade essa que não é autônoma ou decorrente de uma 

insuficiência técnico-jurídica, mas referente à percepção de que é possível 

identificar, em cada direito social, o papel desempenhado na estrutura 

econômica de reprodução do valor, isto é, no modo de produção capitalista. 
359 

 

Diante de todo o exposto, esvazia-se de sentido uma teoria sobre a determinação dos 

salários em uma economia qualquer dissociada de sua estrutura produtiva e dos padrões de 

industrialização e consumo. Deste modo, a tese de Paulo Renato se apresenta por um lado 

acertada: “Em termos macroeconômicos, deve haver alguma correspondência entre a estrutura 

de salários, a estrutura de consumo e a estrutura produtiva dos departamentos produtores destes 

 
oferta e da demanda”. ROSDOLSKY, Roman. Sobre a crítica à teoria marxiana do salário. In: Gênese e estrutura 

de O Capital de Karl Marx. Tradução de César Benjamin. Capítulo 27. Rio de Janeiro: EDUERJ Contraponto, 

2001, p. 237. 
358 Neste sentido, os direitos sociais podem até cumprir um papel complementar de nivelamento ou de ajuste 

especificamente na esfera de circulação da mercadoria força de trabalho, porém, por mais maleáveis que se 

mostrem estes direitos sociais, a função de ajuste será predominantemente desempenhada pela velocidade de 

queda-aumento dos próprios salários diretos ou de dispensa-contratação de trabalhadores. 
359 BATISTA, Flávio Roberto. Crítica da tecnologia dos direitos sociais. São Paulo: Outras Expressões; Dobra 

Editorial, 2013, p. 258. 
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bens”360. Por outro lado, a exata determinação sobre a “taxa de salários [salário mínimo], a 

distribuição dos salários e o salário médio da indústria”361 tem agora uma importância 

significativamente reduzida, já que por mais preciso que se faça este diagnóstico não se terá 

retratado o valor da força de trabalho individual, coletiva, setorial ou social362, pois o peso dos 

direitos sociais em particular (portadores de valor) que invariavelmente participam desta 

composição também oscila historicamente363 e sua determinação é eminentemente político-

ideológica – encontra-se, portanto, na síntese da luta de classes. Uma “teoria geral dos salários”, 

por assim dizer, foi apresentada por Marx364 e ela independe das peculiares configurações 

internas do valor da força de trabalho, todavia uma “teoria particular dos salários” – a qual tanto 

pretenderam as mais diversas escolas econômicas e sociológicas365 – é simplesmente 

inalcançável sem os “direitos sociais”, ou melhor, sem uma teoria da forma e dos conteúdos 

jurídicos. 

 
360 SOUZA, Paulo Renato Costa. A determinação dos salários e do emprego nas economias atrasadas. Campinas: 

Unicamp, Tese de Doutorado, 1980, p. 63. 
361 SOUZA, Paulo Renato Costa. A determinação dos salários e do emprego nas economias atrasadas. Campinas: 

Unicamp, Tese de Doutorado, 1980, p. 55. 
362 Naturalmente que nisto não consiste o objetivo do autor, mas me parece que de certo modo termina-se por 

recair naquilo que ele mesmo chamou de “caráter tautológico” de inspiração ricardiana ou marxista (“O salário é 

determinado pelo Custo de Reprodução da Força de Trabalho e esse, por sua vez, é o valor dos bens que constituem 

a cesta de consumo dos trabalhadores em cada época histórica, o que depende – entre outras coisas – da evolução 

histórica dos salários”), pois, como acredito já ter bem demonstrado, a equiparação entre salário e valor da força 

de trabalho consiste apenas de mera abstração marxiana preliminar. SOUZA, Paulo Renato Costa. A determinação 

dos salários e do emprego nas economias atrasadas. Campinas: Unicamp, Tese de Doutorado, 1980, p. 22. 
363 Em dissertação de mestrado me dediquei basicamente à análise histórica da maleabilidade dos conteúdos 

jurídicos dos direitos sociais brasileiros: “Ao longo deste período a matriz institucional do mercado de trabalho 

brasileiro passaria somente por alterações superficiais, permanecendo inalteradas as bases institucionais 

consolidadas durante a Era Vargas. Procuraremos demonstrar como a progressão desta matriz institucional pôde 

ocorrer se amoldando de forma complexa à correlação de forças estabelecida em cada momento”. ALMEIDA, 

Daniel Ferrer de. A matriz institucional do mercado de trabalho brasileiro (1930-1964). Campinas: IE/Unicamp, 

Dissertação de Mestrado, 2014. 
364 Eis a síntese marxiana para uma “teoria geral dos salários”: “A lei da produção capitalista, que subjaz à pretensa 

‘lei natural da população’, redunda simplesmente nisso: a relação entre capital, acumulação e taxa de salário não 

é nada mais que a relação entre o trabalho não-pago, transformado em capital, e o trabalho adicional necessário à 

movimentação do capital adicional. Não é, portanto, de modo algum uma relação de duas grandezas independentes 

entre si, por um lado a grandeza do capital, por outro o tamanho da população trabalhadora, mas é, em última 

instância, muito mais a relação entre o trabalho não-pago e o trabalho pago, da mesma população trabalhadora. Se 

cresce a quantidade de trabalho não-pago fornecido pela classe trabalhadora e acumulada pela classe capitalista de 

modo suficientemente rápido para só com um acréscimo extraordinário de trabalho pago poder transformar-se em 

capital, então o salário sobe e, permanecendo tudo mais constante, o trabalho não-pago diminui proporcionalmente. 

Mas, assim que essa diminuição atinge o ponto em que o mais-trabalho, que alimenta o capital, já não é oferecido 

na quantidade normal, então ocorre uma reação: uma parte menor da renda é capitalizada, a acumulação se 

desacelera e o movimento ascendente do salário sofre um contragolpe”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da 

Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 

2, 1996, pp. 252-253. 
365 Cf. CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Rio de Janeiro: Editora 

Vozes, 1998. 
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A determinação das referidas proporções internas do valor da força de trabalho – entre 

salários e direitos sociais – terá de ser esclarecida no âmbito da reprodução das relações de 

produção, rumo à necessidade ou não de um conteúdo jurídico que mistifique o trabalho não-

pago relativo à jornada excedente e que circunscreva sujeitos de direitos, regulamentando, 

enquadrando e fracionando a fática resistência coletiva. Onde a “forma salário” não foi 

suficientemente bem sucedida na ocultação da jornada excedente entram em cena os direitos 

sociais, quando estes perdem sua eficácia mistificadora ganham espaço os salários diretos. Este 

movimento naturalmente acompanha as etapas do ciclo global de acumulação capitalista, bem 

como as especificidades da luta de classes nos diferentes países em seus respectivos processos 

históricos. Adianto por fim que os direitos sociais que compõem o valor da mercadoria força 

de trabalho agem simultaneamente na desmobilização da resistência coletiva, postergando – ou 

até mesmo extinguindo – a necessidade daquele específico conteúdo jurídico fragmentador do 

fato coletivo e criador de um sujeito de direito sui generis. Encerrado este longo percurso 

expositivo, acredito ter bem preenchido a anunciada lacuna identificada no detalhamento da 

trajetória teórica entre Pachukanis e Edelman, qual seja, o exato papel cumprido pelo valor 

portado ou rubricado pelo conteúdo jurídico dos direitos sociais, incidentes sobre o consumo 

produtivo da mercadoria força de trabalho, para a reprodução das forças produtivas capitalistas. 

 

7.2. A eventual realização reduzida à forma jurídica 

Anteriormente examinei como a absoluta realização dos direitos sociais em nada altera 

a lógica de acumulação capitalista, já que pressuposta no valor da força de trabalho, 

reconhecendo assim no tempo de trabalho necessário global a primeira circunscrição material 

à sua plena facticidade. O percurso que proponho agora se vê facilitado pela compreensão do 

que foi estudado nos capítulos anteriores, podendo avançar aos desdobramentos da realização 

dos direitos sociais na esfera de reprodução das relações de produção. Isto significa, orientado 

pelo método marxista, abstrair toda “vaga fraseologia”366 sobre os parciais ganhos de 

“consciência de classe” ou de “saldos organizativos” que a luta pela efetividade dos direitos 

sociais possa eventualmente promover. 

Compete-me esboçar minimamente os limites objetivos impostos pela forma jurídica à 

reprodução das relações de produção, isto porque a fruição de qualquer direito social ocorre 

necessariamente no átomo do indivíduo sujeito de direito – mesmo no caso dos chamados 

 
366 MARX, Karl. Crítica do Programa de Gotha. Tradução de Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2012, p. 40. 
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“direitos sociais públicos”. Sem ser alçado à condição de sujeito de direito, “cidadão livre e 

igual”, o indivíduo alvo da norma jurídica não poderá receber ou usufruir da fração de valor 

portada pelos direitos sociais que lhe foram contemplados. Não estou dizendo que a formulação 

abstrata de um direito subjetivo, seguida pela sua reivindicação e conquista (ou concessão) 

positivada, não possa ser marcadamente coletiva, digo que somente na individualidade – à qual 

a forma jurídica tudo reduz – que se pode realizar a fruição de um direito social ou o seu pleito 

jurisdicional. 

Isto se torna especialmente evidente quando o indivíduo, munido integralmente de sua 

condição de sujeito de direito, precisa recorrer ao judiciário para pleitear a efetivação de um 

direito social qualquer. Nesta situação limite, em que o trabalhador individualmente se põe no 

polo ativo de uma relação jurídica controvertida e a empresa capitalista (ou o Estado) se 

apresenta no polo passivo, tem-se explicitada a oposição de interesses privados; alinhado à 

compreensão de Pachukanis: “a relação jurídica é a célula primária do tecido do direito, e só 

nela o direito completa seu movimento real”367.  

Surge ainda desta mesma relação jurídica a mistificação de que se serão contrapostos 

em juízo direitos de distintas naturezas, de acordo com Edelman: “O tribunal pode afirmar, 

então, ‘que é próprio do direito do trabalho colocar limites’ aos abusos do empregador”, e 

arremata em sua ironia, “Então, é grande a perplexidade. Como pode o tribunal opor ao direito 

de propriedade um direito do trabalho que é ele mesmo o direito de propriedade aplicado às 

relações de trabalho?”368. O resultado é bastante previsível. Não porque o polo passivo conta 

com todo um aparato judicial que lhe assegurará a vitória (como tão heroica e ingenuamente 

pretendem subverter os reformismos jurídicos), mas porque, desprovida de toda a sua 

mistificação, a sentença simplesmente determinará se o valor portado pelos direitos sociais se 

realizará ao lado do tempo de trabalho necessário ou ao lado do tempo de trabalho excedente. 

De um modo ou de outro, a propriedade privada é de antemão a grande vitoriosa. 

Mesmo com todo suposto ou real sopesamento da retórica judicial encarnada pelo 

Estado, tem-se com a sentença o enquadramento da violação de direito pela régua da 

equivalência de valores. Nisto consiste invariavelmente a responsabilização patrimonial e 

 
367 PACHUKANIS, Evgeni. A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929). 

Coordenação Marcus Orione, Tradução Lucas Simone. São Paulo: Sundermann, 2017, p. 111. 
368 EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. Tradução de Marcus Orione, Flávio Roberto Batista, 

Jorge Luiz Souto Maior, Pablo Biondi. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 73. 
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obrigacional369, ou seja, a conversão última de qualquer transgressão normativa a uma quantia 

monetária de valor. À violação de um direito social ter-se-á sempre uma correspondente 

indenização monetária a se pleitear judicialmente. Neste contexto, a síntese de Flávio Batista 

se apresenta novamente bastante exata: 

 

Todo direito subjetivo, por mais que a doutrina jurídica tente atribuir-lhe o 

aspecto coletivo ou difuso, é individual, porque, no limite, somente assim 

pode ser exigido e fruído. Além disso, todo direito subjetivo é patrimonial, se 

não originariamente, ao menos se tornando patrimonializável com a 

sistemática da responsabilidade pelo descumprimento das obrigações 

jurídicas. 370 

 

Satisfeito este primeiro desvendamento fundamental, preciso alcançar algo que foi 

marginalmente suscitado ao final da seção anterior, quando defendi que a determinação da 

amplitude dos direitos sociais na composição interna do valor da força de trabalho, além de 

variar historicamente, é eminentemente político-ideológica. Complemento propondo que o peso 

destes conteúdos jurídicos se apresenta na extensão da falha da “forma salário” em sua função 

de ocultação da jornada de trabalho não-paga. 

Para facilitar esta exposição resgato algo já tratado anteriormente. Ainda na esfera de 

reprodução das forças produtivas, o preço da mercadoria força de trabalho e o salário podem 

ser tomados como sinônimos, entretanto, no âmbito da reprodução das relações de produção, a 

“forma salário” significa algo mais, pois ela transborda a precificação desta peculiar mercadoria 

na medida em que oculta a existência de trabalho excedente não-pago. Conforme Marx, esta 

ocultação se dá em função da forma monetária, a “forma salário extingue [...] todo vestígio da 

divisão da jornada de trabalho em trabalho necessário e mais-trabalho, em trabalho pago e 

trabalho não pago. [...] aqui a relação de dinheiro oculta o trabalho gratuito do assalariado”371. 

 
369 A responsabilização criminal também não escapa a esta lógica. Em “Direito e Delito”, Pachukanis exemplifica 

e desvenda com absoluta clareza o conteúdo jurídico deste conjunto de normas: “Para que surgisse a ideia da 

possibilidade de se livrar de um crime pagando com um quinhão previamente determinado de liberdade abstrata, 

foi necessário que todas as formas concretas de riqueza social se resumissem à forma mais simples e abstrata: o 

trabalho humano medido pelo tempo. Aqui, indubitavelmente observamos mais um caso que confirma a inter-

relação de diferentes aspectos da cultura. O capitalismo industrial, a declaração dos direitos do homem e do 

cidadão, a economia política ricardiana e o sistema de encarceramento com prazo determinado são fenômenos da 

mesma época histórica”. PACHUKANIS, Evgeni. A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos 

(1921-1929). Coordenação Marcus Orione, Tradução Lucas Simone. São Paulo: Sundermann, 2017, p. 215. 
370 BATISTA, Flávio Roberto. Crítica da tecnologia dos direitos sociais. São Paulo: Outras Expressões; Dobra 

Editorial, 2013, p. 219. 
371 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 169. 
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Todavia, em determinadas circunstâncias históricas, o acirramento da luta de classes 

lançou luz sobre a jornada excedente ocultada pela “forma salário” e, no mais das vezes, o 

resgate deste tão essencial véu mistificador emergiu da realização dos direitos sociais. A 

primeira perversidade engendrada pela ocultação que os direitos sociais fazem de fração do 

valor da força de trabalho consiste no deslocamento da luta classes para o campo da efetividade 

jurídica. Posto de outro modo, na eventual falha da “forma salário”, o simples deslocamento da 

luta de classes para o campo da efetivação jurídico-judicial tem sido historicamente suficiente 

para ocultar a jornada excedente e desmobilizar ascensos coletivos, não por um engano 

psíquico-subjetivo de “corações e mentes” das massas organizadas, mas pelos seus próprios 

elementos objetivos e estruturantes (circunscrição ao tempo de trabalho necessário e à fruição 

individual). 

Sendo-me mais familiar o caso brasileiro, utilizarei de seus traços gerais da “luta de 

classes regulada”372 para ilustrar a ocultação exercida pelos direitos sociais. Ainda que o debate 

acerca do caráter fundante da legislação social brasileira encontrado na literatura sobre o tema 

seja profundo e, mesmo até hoje, acalorado, a concisa síntese de Adalberto Cardoso se faz 

bastante útil na apresentação sumária desta historiografia, especialmente quando integrada a 

sua interpretação final à qual pretendo me contrapor: 

 

O mito da outorga (ou dádiva) dos direitos trabalhistas foi desconstruído pela 

primeira vez por Moraes Filho. Leôncio Martins Rodrigues sustentou que os 

trabalhadores, sozinhos, não teriam conquistado o que Vargas instituiu, com 

o que não concorda, entre outros, Weffort. Mais recentemente, Jorge Ferreira 

e equipe vêm tentando resgatar a ideia de que Vargas de fato inovou na 

concessão dos direitos sociais. French pretende ter colocado uma pá de cal na 

controvérsia. De meu ponto de vista, ela é irrelevante. 373 

 

Adalberto Cardoso considera irrelevante esta discussão, pois, utilizando-se da noção de 

“cidadania regulada”374, emprestada de Wanderley Guilherme dos Santos, defende que “o 

horizonte da luta por direitos tornou-se, legitimamente, o horizonte da luta de classes no país”, 

seguindo sua defesa pela necessidade de os direitos sociais adquirirem “faticidade por meio da 

luta regulada de classes”375. Abstraindo balanços subjetivistas, defendo que a irrelevância do 

 
372 CARDOSO, Adalberto Moreira. A construção da sociedade do trabalho no Brasil: uma investigação sobre a 

persistência secular das desigualdades. Rio de Janeiro: FGV, FAPERJ, 2010, p. 223. 
373 CARDOSO, Adalberto Moreira. A construção da sociedade do trabalho no Brasil: uma investigação sobre a 

persistência secular das desigualdades. Rio de Janeiro: FGV, FAPERJ, 2010, p. 243. 
374 SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Cidadania e justiça: a política social na ordem brasileira. Rio de Janeiro: 

Campus, 1979, pp. 75-6. 
375 CARDOSO, Adalberto Moreira. A construção da sociedade do trabalho no Brasil: uma investigação sobre a 

persistência secular das desigualdades. Rio de Janeiro: FGV, FAPERJ, 2010, p. 223. 
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debate abrange inclusive a suposta efetivação de direitos ou a própria “cidadania regulada”, 

diminuindo ainda mais a importância destes direitos positivados serem produto de pressão 

organizada da classe trabalhadora, “dádiva” estatal ou explícita exigência da burguesia, já que 

sua realização – quando alcançável – além de prevista e pressuposta na reprodução da 

mercadoria força de trabalho, também eclipsa a exploração de trabalho excedente que primeiro 

dá causa à resistência coletiva. 

Não há grandes segredos, no essencial esta ocultação se faz do mesmo modo que a 

“forma salário”, ofuscando a divisão da jornada de trabalho em necessária e excedente – porém 

não mais através da forma monetária e sim por meio da ideologia jurídica – recompondo na 

mente dos indivíduos a equivalência de sua mercadoria na esfera da circulação, sendo inclusive 

no limite atestada pelo Estado na figura de um poder judiciário neutro e imparcial. O mais 

simples direito social portador de valor se apresenta na verdade como o modo mais bem 

acabado da forma jurídica plenamente desenvolvida, pois ao mesmo tempo em que seu 

conteúdo jurídico mistifica o trabalho excedente376, recompondo na aparência uma essencial 

desigualdade subterrânea – desempenhando assim com maestria a função ideológica da “forma 

salário” (quando de suas eventuais falhas ou carências) – ele simultaneamente reduz a 

concessão coletiva de um direito à incerta realização individual no “átomo do sujeito de direito” 

(apto a usufruir do valor portado pelo conteúdo jurídico que lhe foi concedido). 

Ainda que os direitos sociais desempenhem com esmero a tarefa de ocultação do 

trabalho não-pago, é somente no estudo do processo histórico específico a cada luta de classes 

que se poderá esclarecer em quais medidas a mistificação mais cara à reprodução das relações 

de produção capitalista será satisfeita pela “forma salário” ou pela “forma e ideologia jurídica”. 

Tem-se ainda uma perversidade adicional causada pelo deslocamento da luta de classes para o 

campo da “facticidade” jurídica que se apresenta com o sempre exitoso e concreto esvaziamento 

da luta política, como bem retrata Marcus Orione: 

 

O máximo desta práxis antirrevolucionária se expressa exatamente na 

completude da figura do sujeito de direito a partir da expansão dos direitos 

sociais. O máximo do homem econômico do capitalismo é aqui alcançado na 

esfera jurídica, enfim, a troca final da luta política por uma série de vantagens 

meramente econômica. A mágica está em todo o processo, mas o mais 

 
376 Na esclarecedora ironia de Edelman: “Que surpreendente, ainda, que os especialistas do direito do trabalho, 

que, no entanto, devem lidar primordialmente com as formas jurídicas de extorsão do mais-valor, sejam 

completamente incapazes de pôr em seu devido lugar essas diferentes relações – da extorsão do mais-valor à venda 

da mercadoria – e, sobretudo, sejam completamente incapazes de descobrir no direito do trabalho o ‘segredo’ do 

capital, em sua expressão jurídica!”. EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. Tradução de Marcus 

Orione, Flávio Roberto Batista, Jorge Luiz Souto Maior, Pablo Biondi. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 20. 
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importante é que a ideologia jurídica chega ao máximo de fazer esconder da 

maior parte das pessoas o que realmente representa esta “vitória” do 

trabalhador. Faz parecer vitória o que é derrota. Faz parecer conquista (e, 

realmente, trata-se de uma conquista econômica) o que é uma derrota (e, 

realmente, se trata de uma derrota política a troca da luta de classes por uma 

série de vantagens episódicas de natureza econômica, que podem ser postas e 

retiradas, segundo a disposição da burguesia, com uma constante regulação 

marcada apenas pela resistência da classe trabalhadora, que se enclausura na 

luta contra a “perda de direitos”, contra “nenhum direito a menos”)377. 

 

Assim insisto que somente as especificidades históricas das lutas de classes em cada 

território poderão explicar em que medida serão sobrepostos os véus das formas monetária 

(salários) e jurídica (direitos sociais) na ocultação do trabalho excedente não-pago378. Ainda 

que as expressões aparentes do valor da força de trabalho atuem sincronamente na mesma 

mistificação, isto não se dá de modo pontual e acabado com todo pagamento de salário ou com 

toda realização de direito social, pois a completa reprodução das relações de produção 

capitalista está materialmente amparada no próprio processo de formação e qualificação (para 

não dizer produção) das diferentes forças de trabalho – e, portanto, dos diferentes sujeitos de 

direito proprietários da mercadoria força de trabalho379. Justamente por esta razão penso que a 

compreensão de totalidade da reprodução capitalista requer as contribuições de Althusser a 

respeito da ideologia e do Estado: “[...] a reprodução da força de trabalho revela, como sua 

condição sine qua non, não apenas a reprodução de sua ‘qualificação’, mas também a 

reprodução de sua submissão à ideologia dominante ou da ‘prática’ dessa ideologia”, disto 

depreende o autor, “está claro que é nas formas e sob as formas da sujeição ideológica que se 

assegura a reprodução da qualificação da força de trabalho”380. 

A específica “reprodução da qualificação da força de trabalho” ocorre no interior dos 

aparelhos ideológicos de Estado381 (religioso, escolar, familiar, jurídico, político, sindical, da 

 
377 CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Forma jurídica e luta de classes como critérios informadores da crítica 

marxista de modelos constitucionais: um estudo a partir das Constituições do México de 1917, de Weimar de 1919 

e da República Socialista Federativa Soviética da Rússia de 1918. In: Revolução Russa, Estado e Direito. São 

Paulo: Dobradura Editorial, 2017, p. 177. 
378 “O trabalho ocupa todo o seu tempo, hora extra é necessário pro alimento. Uns reais a mais no salário, esmola 

do patrão. [...] milionário! Ser escravo do dinheiro é isso, fulano! 360 dias por ano sem plano. Se a escravidão 

acabar pra você, vai viver de quem? Vai viver de quê? O sistema manipula sem ninguém saber. A lavagem cerebral 

te fez esquecer, que andar com as próprias pernas não é difícil. Mais fácil se entregar, se omitir. Nas ruas áridas 

da selva eu já vi lágrimas suficientes pra um filme de guerra”. RACIONAIS MC’s. Periferia é periferia. In: 

Sobrevivendo no Inferno. São Paulo: Cosa Nostra, 1997. 
379 Retomo enfim o sujeito de direito, enquanto elemento também essencial à propriedade privada tipicamente 

capitalista, para encerrar o exame da totalidade pelo prisma da forma jurídica. 
380 ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado. In: ZIZEK, Slavoj. Um mapa da ideologia. 

Rio de Janeiro: Contraponto, 1996, p. 109. 
381 “[...] o Estado (e a sua existência em seu aparelho) não tem sentido a não ser em função do poder estatal. Toda 

a luta política de classes gira em torno do Estado. Entendamos: em torno da posse, isto é, da tomada e preservação 
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informação e cultural – e quantos mais se quiser elencar), nos quais não apenas a ausência de 

igualdade da força de trabalho no processo produtivo é prematuramente apagada em sua 

eternização, mas também toda a dominação classista necessária à reprodução das relações de 

produção é naturalizada pela ideologia. Mapeando a vasta multiplicidade de acepções para o 

termo ideologia, Terry Eagleton resume a compreensão althusseriana enquanto “relações 

afetivas e inconscientes com o mundo, aos modos pelos quais, de maneira pré-reflexiva, 

estamos vinculados à realidade social”382. Esta percepção me parece acertadamente alinhada 

com o materialismo proposto por Marx e Engels em sua célebre e mais literal elaboração sobre 

o tema: 

 

A produção de ideias, de representações, da consciência, está, em princípio, 

imediatamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio 

material dos homens, com a linguagem da vida real. O representar, o pensar, 

o intercâmbio espiritual dos homens ainda aparecem, aqui, como emanação 

direta de seu comportamento material. O mesmo vale para a produção 

espiritual, tal como ela se apresenta na linguagem da política, das leis, da 

moral, da religião, da metafísica etc. de um povo. Os homens são os 

produtores de suas representações, de suas ideias e assim por diante, mas os 

homens reais, ativos, tal como são condicionados por um determinado 

desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo intercâmbio que a ele 

corresponde, até chegar às suas formações mais desenvolvidas. A consciência 

[Bewusstsein] não pode jamais ser outra coisa do que o ser consciente 

[bewusste Sein], e o ser dos homens é o seu processo de vida real. Se, em toda 

ideologia, os homens e suas relações aparecem de cabeça para baixo como 

numa câmara escura, este fenômeno resulta do seu processo histórico de vida, 

da mesma forma como a inversão dos objetos na retina resulta de seu processo 

de vida imediatamente físico. 383 

 

Entretanto, Althusser elenca o aparelho ideológico educacional como aquele “que se 

instalou na posição dominante nas formações sociais capitalistas maduras”384, e, a despeito de 

sua robusta fundamentação, compete-me aqui destacar a contribuição original de Flávio Batista 

 
do poder estatal por uma certa classe, ou por uma aliança entre classes. Esse primeiro esclarecimento nos obriga, 

portanto, a distinguir entre o poder estatal (conservação do poder estatal ou tomada do poder estatal), o objetivo 

da luta política de classes, de um lado, e o Aparelho de Estado, de outro”. ALTHUSSER, Louis. Ideologia e 

aparelhos ideológicos de Estado. In: ZIZEK, Slavoj. Um mapa da ideologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996, 

p. 113. 
382 “Não há dúvida de que Althusser desfere um golpe mortal contra qualquer teoria puramente racionalista da 

ideologia – contra a noção de que ela consiste apenas em uma coletânea de representações que distorcem a 

realidade e de proposições empiricamente falsas”. EAGLETON, Terry. Ideologia: uma introdução. São Paulo: 

Boitempo/UNESP, 1997, p. 30. 
383 MARX, Karl. & ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus 

representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas (1845-1846). 

Tradução de Rubens Enderle, Nélio Schneider, Luciano Cavini Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007, pp. 93-

94. 
384 ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado. In: ZIZEK, Slavoj. Um mapa da ideologia. 

Rio de Janeiro: Contraponto, 1996, p. 121. 
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à teoria dos aparelhos ideológicos de Estado, em que se identifica no direito o “lócus 

privilegiado de investigação [...], uma vez que sua estreita relação com a estrutura econômica 

determina-lhe uma materialidade toda peculiar em relação aos demais aparelhos”385. Isto 

porque a interpelação social do indivíduo (trabalhador) enquanto sujeito (de direito) é o que lhe 

torna apto a sobreviver comprando e vendendo na “sociedade de produtores de mercadorias”386, 

antes mesmo que lhe seja proposta a qualificação “educacional” e ideológica de sua própria 

mercadoria – a força de trabalho. Explica o autor: 

 

Com efeito, se os aparelhos ideológicos de estado interpelam os indivíduos 

enquanto sujeitos, como estabelece Althusser, e se a teoria do direito 

movimenta-se em torno da categoria sujeito de direito, que assume as 

características das mercadorias de que é proprietário ao ser posto como livre 

e igual aos demais sujeitos, fica claro que a interpelação do sujeito de direito 

é dada de forma peculiarmente material em relação às interpelações dos 

demais aparelhos. 387 

 

Munido desta compreensão, em que a materialidade das ideologias se mostra patente, 

volto à minúcia do meu objeto de estudo para demonstrá-la também no conteúdo jurídico dos 

direitos sociais em particular. No âmbito das forças produtivas, se por quaisquer razões que 

sejam os direitos sociais não se efetivam, o valor que eles virtualmente portam se consubstancia 

ao lado da jornada excedente e da mais-valia. Perdida reiteradamente esta parcela do valor da 

força de trabalho no tortuoso caminho da efetivação de direitos, é possível que se perca também 

em alguma medida – no campo das relações de produção – sua função ideológica mistificadora 

da jornada excedente, e só então desponta no horizonte burguês a necessidade de uma “norma 

extrema” (ou “direito coletivo do trabalho”388) orientada exclusivamente à fragmentação do 

fato coletivo; pressupondo aqui uma ineficácia repressiva do Aparelho de Estado389, uma 

desvelada jornada excedente e uma persistente mobilização das massas. Novamente, para além 

das avaliações subjetivas, a imperativa fruição individual implícita na realização do direito 

social acaba por postergar – ou até mesmo extinguir – a necessidade do recurso extremo 

 
385 BATISTA, Flávio Roberto. O conceito de ideologia jurídica em Teoria geral do direito e marxismo: uma 

crítica a partir da perspectiva da materialidade das ideologias. Verinotio, v. X, nº 19, 2014, p. 102. 
386 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 172. 
387 BATISTA, Flávio Roberto. O conceito de ideologia jurídica em Teoria geral do direito e marxismo: uma 

crítica a partir da perspectiva da materialidade das ideologias. Verinotio, v. X, nº 19, 2014, p. 102. 
388 “Eufemismo para não nomear as ações violentas às quais a classe operária é obrigada a recorrer”. EDELMAN, 

Bernard. A legalização da classe operária. Tradução de Marcus Orione, Flávio Roberto Batista, Jorge Luiz Souto 

Maior, Pablo Biondi. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 22. 
389 ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado. In: ZIZEK, Slavoj. Um mapa da ideologia. 

Rio de Janeiro: Contraponto, 1996, p. 111. 
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edelmaniano, ou seja, do conteúdo jurídico que não porta valor, mas que age exclusivamente 

na fragmentação e individualização da resistência coletiva (ex. lei de greve, representação 

sindical, comissões de fábrica e todos institutos relativos à “autonomia privada coletiva”).  

Talvez agora minha asserção preambular sobre não reduzir a forma jurídica à 

identificação do sujeito de direito seja menos petulante. A forma jurídica plenamente 

desenvolvida, cujos conteúdos jurídicos são capazes de quando necessário criar os requisitos 

de sua forma simples e geral, isto é, reduzir tudo e todos à lógica da troca de equivalentes, 

encontra na completude dos direitos sociais uma de suas expressões mais sofisticadas. 

Conquanto a facticidade ou a fruição dos direitos sociais se dá inequivocamente de modo 

individual, pressupondo a existência de um sujeito de direito passível de contemplação pela 

norma, tem-se ao mesmo tempo prevenida – em alguma extensão – a necessidade de uma 

“norma extrema” orientada exclusivamente à fragmentação do fato coletivo. O sistema jurídico 

de realização dos direitos sociais se apresenta per se um solo arenoso em que insistentemente 

se edifica a mobilização da classe trabalhadora e se trava uma malfadada “luta regulada de 

classes”390. 

Concluído o exame dos direitos sociais que portam valor e que incidem tanto na compra 

e venda da mercadoria força de trabalho quanto na delimitação da liberdade e igualdade de seus 

proprietários individualmente considerados, encerro com um breve exame dos conteúdos 

jurídicos que regulam a ação dos proprietários de força de trabalho coletivamente organizados 

(a classe trabalhadora para si)391. Até o momento supus uma geral “norma extrema” 

edelmaniana sempre capaz de restabelecer a igualdade e liberdade deste antes coletivo e depois 

individual (por isto, sui generis) sujeito de direito. Entretanto, no movimento material e 

dialético, este particular conteúdo jurídico também consiste da “síntese de múltiplas 

determinações”392 e, portanto, acredito que seja necessário começar por uma curta análise de 

sua “determinação em última instância”393, pois somente assim ter-se-á estabelecido seus 

limites absolutos – tal como foi feito anteriormente ao considerar a plena realização dos direitos 

sociais no espectro da lei geral da acumulação capitalista. 

 
390 CARDOSO, Adalberto Moreira. A construção da sociedade do trabalho no Brasil: uma investigação sobre a 

persistência secular das desigualdades. Rio de Janeiro: FGV, FAPERJ, 2010, p. 223. 
391 Ou ainda, dos direitos sociais em geral, que não portam valor, mas que agem na constituição e delimitação de 

seus respectivos sujeitos de direito, ou, mais precisamente, no ajuste de seus graus de liberdade e igualdade na 

esfera da circulação. 
392 MARX, Karl. Grundrisse: Manuscritos econômicos de 1857-1858: Esboços da crítica da economia política. 

Tradução de Mario Duayer e Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2011, pp. 77-78. 
393 ALTHUSSER, Louis. A Favor de Marx - Pour Marx. 2ª Ed., Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979, pp. 98-99. 



165 
 

 
 

A norma jurídica que versa sobre uma específica representação sindical delimita – mas 

não cria – a categoria profissional. Dito de outro modo, o direito coletivo do trabalho não 

fragmenta materialmente a classe trabalhadora em categorias profissionais, ele impõe que a 

representação de uma determinada fração da classe trabalhadora (na hipótese de coletivamente 

mobilizada) se dê por um sujeito de direito bem definido, o sindicato (ou algo que o valha). São 

as variadas composições orgânicas dos diferentes setores produtivos, em seus respectivos graus 

de incremento tecnológico e monopólio394, que estabelecem as fronteiras entre as categorias 

profissionais no interior do proletariado, pois assim são equalizados os custos de produção com 

capital variável dentro de um mesmo setor. 

Os capitalistas da metalurgia, por exemplo, concorrem na materialidade da produção 

entre eles e não com os capitalistas da construção civil, estes setores produtivos possuem 

internamente diferentes composições de capital constante e variável, bem como distintos ciclos 

de rotação do capital. Através do enquadramento sindical, o capital se encarrega de que todo o 

impacto organizativo de uma categoria profissional, consubstanciado, por exemplo, no 

pagamento de Participação de Lucros e Resultados (PLR) ou no direito à aposentadoria especial 

– que afeta, portanto, a distribuição da jornada entre trabalho necessário e trabalho excedente – 

mantenha-se restrito ao seu respectivo setor produtivo, modificando apenas a sua composição 

orgânica do capital. Contudo, requer-se a mediação de que no curso de equalização das taxas 

de lucro intersetoriais os limites das categorias profissionais também tendem a ser 

reformulados395. De todo modo, a fragmentação da classe trabalhadora em categorias 

profissionais é um pressuposto da divisão social do trabalho tipicamente capitalista, mas sua 

assunção de responsabilidade enquanto sujeito de direito é atributo que lhe foi conferido pela 

forma jurídica plenamente desenvolvida. 

A circunscrição deste peculiar sujeito de direito é um tanto quanto mais complexa 

porque se opera em diversos níveis e através dos mais engenhosos conteúdos jurídicos. O 

 
394 “A diferença na composição orgânica dos capitais é independente, portanto, de sua grandeza absoluta. O que 

sempre importa saber é quanto em cada 100 é capital variável e quanto é constante”. MARX, Karl. O Capital: 

Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume IV, Livro 

Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 115. 
395 “A contínua equalização das contínuas desigualdades realiza-se tanto mais rapidamente: 1) quanto mais móvel 

for o capital, isto é, quanto mais facilmente puder ser transferido de uma esfera e de um lugar para outro, e 2) 

quanto mais rapidamente a força de trabalho puder ser lançada de uma esfera para outra e de um local de produção 

para outro. O item 1) pressupõe completa liberdade de comércio no interior da sociedade e eliminação de todos os 

monopólios, exceto os naturais, a saber, oriundos do próprio modo de produção capitalista. E ainda o 

desenvolvimento do sistema de crédito, que concentra a massa inorgânica do capital social disponível em face dos 

capitalistas individuais; finalmente a subordinação das diversas esferas da produção a capitalistas”. MARX, Karl. 

O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume IV, 

Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 150. 
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denominador comum destes também direitos sociais (mais precisamente, direito sindical ou 

coletivo do trabalho) reside na delimitação de um sujeito de direito responsabilizável. Se a fática 

resistência coletiva dos trabalhadores se mantém restrita a uma fábrica, a forma jurídica lhe 

abençoará com uma comissão de fábrica; se for capaz de transbordar os muros da empresa, lhe 

garantirá a representação sindical; se superar certos limites territoriais, lhe oferecerá 

convenções coletivas de trabalho; e em todos estes níveis lhe dirá as exatas circunstâncias de 

legalidade das mobilizações grevistas396, assim como quem por elas responderá judicialmente. 

Da perspectiva de reprodução das relações de produção em que este peculiar sujeito de direito 

se insere, somente me compete resgatar a precisão da obra de Edelman: 

 

[...] a greve tornou-se um “direito” sob a única condição de submeter-se ao 

poder jurídico do capital, tanto na “sociedade civil” como no Estado. Tornou-

se um direito sob a condição de ser medida pela régua do direito das 

obrigações (contrato de trabalho) e do direito de propriedade (propriedade dos 

meios de produção). É a esse preço que ela passa a integrar o “horizonte 

limitado do direito burguês”. 397 

Diz-se ainda que os direitos individuais encontram seus limites naturais na 

obrigação de não prejudicar os outros. Ora, prejudicar os outros é inerente à 

greve. Consequentemente, “a greve é, por sua natureza, o ato de uma 

coletividade, e, se é necessário dar um titular ao direito de greve, nós o 

atribuiríamos às coletividades particulares, e não aos indivíduos”. Conclusão: 

se o direito à greve não é inerente à pessoa humana, é preciso regulamentá-lo; 

se a greve é um poder, deve-se constituí-la em direito, submetido ao regime 

da legalidade. 398 

 

Para reconstituir a liberdade e igualdade do sujeito de direito pelo qual a classe 

trabalhadora terá de se expressar, estes conteúdos jurídicos “extremos” terão de realizar um 

enorme malabarismo retórico – sua eficácia, portanto, será sempre bastante dependente do 

sucesso dos aparelhos ideológicos de Estado. Exemplifico. O “princípio da proteção” ou da 

“hipossuficiência da relação empregatícia”399 (ou quaisquer de suas variantes conteudistas) 

 
396 A fruição individual irrompe até mesmo contra os direitos essencialmente coletivos, tal como, o direito de 

greve. Nenhum trabalhador pode individualmente fruir do “direito” de interromper a produção, contudo todos os 

trabalhadores podem individualmente fruir do seu “direito” de não aderir à greve coletivamente deliberada e 

deflagrada. A vitória da forma jurídica plenamente desenvolvida – que a tudo individualiza – se faz ainda mais 

eloquente no sucesso da ideologia jurídica que lhe acompanha, como bem ilustra o personagem Tião em sua 

paradoxal reivindicação do direito de greve: “Greve é a defesa de um direito. Se você não quer usar esse direito 

ninguém tem nada a ver com isso. [...] Quem quiser entrar que entre. É democracia ou não é? Vão entrando, vão 

entrando, fica com medo deles não. Não quer fazer greve não faz”. ELES não Usam Black-Tie. Roteiro: 

Gianfrancesco Guarnieri e Leon Hirszman. Distribuição: Embrafilme, 1995. 
397 EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. Tradução de Marcus Orione, Flávio Roberto Batista, 

Jorge Luiz Souto Maior, Pablo Biondi. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 22. 
398 EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. Tradução de Marcus Orione, Flávio Roberto Batista, 

Jorge Luiz Souto Maior, Pablo Biondi. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 60. 
399 De acordo com Mauricio Delgado: “Princípio da Proteção – Informa este princípio que o Direito do Trabalho 

estrutura em seu interior, com suas regras, institutos, princípios e presunções próprias, uma teia de proteção à parte 
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fundamentará a necessidade de um enquadramento sindical supostamente capaz de equalizar 

forças entre empregados e empregadores, recompondo assim o pilar da igualdade em que se 

apoia tal sujeito de direito. A formulação abstrata de “autonomia privada coletiva”400, por sua 

vez, habilita a representação sindical a negociar em nome de sua fração da classe trabalhadora, 

restabelecendo enfim a liberdade deste sujeito de direito (paradoxalmente coletivo e individual) 

e o último sustentáculo que faltava à plena propriedade privada tipicamente capitalista. 

Despidas de romantismo, as entidades sindicais cumprem o papel de auxiliar na 

regulação dos preços da mercadoria força de trabalho, negociando salários diretos e indiretos 

(seus respectivos direitos sociais em particular), em nome de uma determinada fração da classe 

trabalhadora, servindo adicionalmente de anteparo às greves declaradas ilegais. Em virtude da 

“lei de acumulação capitalista” e da forma jurídica plenamente desenvolvida, este sujeito de 

direito sui generis é sistematicamente relegado à disputa econômica, independente da etérea 

caracterização vanguardista ou reformista que dele se faça; tal como precisamente constatou 

Lenin já em 1902: “A luta econômica é a luta coletiva dos operários contra os patrões, para 

vender vantajosamente sua força de trabalho, para melhorar suas condições de trabalho e de 

existência [...] É exatamente o que fazem e sempre fizeram os sindicatos operários”401.  

Além de todos os incontáveis conteúdos jurídicos mistificadores do consumo da 

mercadoria força de trabalho e da “representação coletiva” – da forma jurídica reconstituída 

nos pilares da propriedade privada em todas as estudadas dimensões e desdobramentos da venda 

de força de trabalho – a burguesia se vale ainda dos mais diversos instrumentos de violência e 

repressão. Resta-me apenas ponderar que apesar do curso de exposição didática talvez ter 

 
hipossuficiente na relação empregatícia – o obreiro –, visando retificar (ou atenuar), no plano jurídico, o 

desequilíbrio inerente ao plano fático do contrato de trabalho”. DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito 

do Trabalho. 16ª Ed., São Paulo: LTr, 2017, p. 213. 
400 Ainda segundo Mauricio Delgado: “O Direito Coletivo do Trabalho, por sua vez, regula as relações inerentes 

à chamada autonomia privada coletiva, isto é, relações entre organizações coletivas de empregados e empregadores 

e/ou entre as organizações obreiras e empregadores diretamente, a par das demais relações surgidas na dinâmica 

da representação e atuação coletiva dos trabalhadores”. DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do 

Trabalho. 16ª Ed., São Paulo: LTr, 2017, p. 1453. 
401 LENIN, Vladimir Ilitch. Que fazer? São Paulo: Hucitec, 1978, p. 55. Quanto à natureza dos sindicatos, Rosa 

Luxemburgo posiciona-se do mesmo modo: “Comecemos pelos sindicatos: a sua função principal – ninguém a 

expôs melhor que o próprio Bernstein, em 1891 na Neue Zeit – consiste em permitir aos operários a realização da 

lei capitalista dos salários, quer dizer a venda da força de trabalho ao preço conjuntural do mercado. Os sindicatos 

servem o proletariado utilizando no seu próprio interesse, a cada instante, essas conjunturas do mercado. Mas as 

próprias conjunturas, isto é, por um lado a procura da força de trabalho determinada pelo estado da produção e, 

por outro, a oferta da força de trabalho criada pela proletarização da classe operária, enfim, o grau de produtividade 

do trabalho, estão situadas fora da esfera de influência dos sindicatos. Assim, esses elementos não podem suprimir 

a lei dos salários. Podem, na melhor das hipóteses, manter a exploração capitalista no interior dos limites ‘normais’ 

determinados em cada momento pela conjuntura, mas estão longe do processo de suprimir a exploração em si 

mesma, mesmo que progressivamente”. LUXEMBURGO, Rosa. Reforma ou Revolução? The Marxists Internet 

Archive, 1900, pp. 8-9. 
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sugerido uma escala de gradação, na realidade concreta o capital utiliza de maneira simultânea 

e permanente todo o seu amplo repertório ideológico e repressivo para preservar a reprodução 

das relações de produção capitalistas. 
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CONCLUSÃO 

 

Quando propus o projeto de pesquisa desta tese de doutorado pretendia melhor 

compreender os mecanismos pelos quais a crescente financeirização capitalista pressionava o 

Estado brasileiro para reformulação dos direitos sociais historicamente conquistados (e 

concedidos) à classe trabalhadora. Estava ciente de que não me propunha uma tarefa fácil, 

porém acredito que seria mais simples do que aquilo que acabei realizando com a tese por fim 

entregue. As formulações mais simples e aparentes que substanciavam o projeto inicial estavam 

amparadas, por exemplo, no flagrante sistema da dívida pública em que, sob o disfarce de “tripé 

macroeconômico” ou de “regime de metas de inflação”, se orienta toda a política econômica 

brasileira – ao menos desde 1999 – para ajuste das contas públicas. A bandeira da austeridade 

fiscal acelerou os processos de privatização das empresas estatais e de precarização dos serviços 

públicos e, com esta mágica geração de superávit primário, pagaram-se os credores – em sua 

enorme maioria, não por coincidência, instituições financeiras, bancos, seguradoras, 

resseguradoras e estrangeiros – de uma sempre crescente dívida pública. 

A financeirização rentista402 nitidamente destruía os direitos sociais no Brasil enquanto 

contribuía no refreamento da acumulação industrial. Ainda assim os programas de reforma 

implementados entre 2003 e 2015, longe de cogitar uma ainda recuada auditoria da dívida 

pública, priorizaram a preservação dos “instrumentos de política fiscal e gestão monetária”403, 

administrando o perfil dos títulos públicos e alterando muito lenta e gradualmente seus 

indexadores e prazos de vencimento – esforço vão que foi desfeito num piscar de olhos com o 

impeachment404 de 2016. Conforme avançava com a pesquisa parecia-me cada vez mais 

insuficiente a redução teórica de toda financeirização ao rentismo, bem como a generalização 

de todo rentismo ao capital fictício, tal como parte majoritária da literatura marxista defende405. 

O rentismo exerce de fato um mais evidente impacto na reformulação dos direitos 

sociais, mas até aí se tem apenas uma das possíveis expressões aparentes desta ofensiva 

 
402 No exato sentido detalhado no Capítulo 3 desta tese. 
403 E seguem priorizando: MELLO, Guilherme Santos. O equívoco “bem intencionado” da Auditoria Cidadã da 

Dívida. Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa, 2020. Disponível em: <https://iree.org.br/o-

equivoco-bem-intencionado-da-auditoria-cidada-da-divida/>. Acesso em: 21 Out/2020. 
404 Apesar da utilidade agitativa do termo “golpe”, tratando-se de um trabalho acadêmico opto pela correta 

expressão “impeachment”, não porque o golpe parlamentar esteve revestido de seu risível “devido processo legal”, 

mas porque ainda se faz necessário reforçar que, a despeito dos sonhos desenvolvimentistas, o Estado democrático 

é burguês e que o impeachment consiste tão somente em mais um de seus muitos expedientes. 
405 Ver Capítulo 4 da presente tese. 
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financeira. Estudos reformistas muito competentes406 – me incluo neste rol407 – já haviam 

clarificado as relações mais imediatas e conteudistas sobre a contemporânea acumulação 

financeira e seu impacto sobre os direitos sociais. Optei então por empreender um esforço de 

maior fôlego e rigor materialista-dialético para desvendar as metamorfoses sofridas pelo valor 

nas formas financeira e jurídica, afastando-me pouco a pouco do estudo de caso brasileiro e 

avançando rumo à teoria geral. Identifiquei no estudo da lógica de valorização das particulares 

formas financeiras as raízes da pressão que a acumulação contemporânea exerce sobre o valor 

da força de trabalho em sua completude, ou seja, sobre salários e direitos sociais. Diante deste 

panorama mais geral, apresento as conclusões alcançadas por esta tese de modo sintético e algo 

denso, que quando consideradas isoladamente não possuem grande relevância didática – 

diferente assim do esforço empreendido ao longo dos capítulos. 

A primeira forma financeira particular e elementar, o capital portador de juros, se 

configura pelo próprio capital transformado em mercadoria, cuja valorização depende 

invariavelmente da extração e realização de mais-valia no processo de produção e circulação, 

ou seja, depende da exploração de trabalho vivo. Capital por ações (quando remunerado em 

dividendos), debêntures, títulos de crédito etc., são todos instrumentos jurídicos que 

consubstanciam o capital enquanto mercadoria e que estabelecem os parâmetros pelos quais o 

dinheiro adiantado retornará ao capitalista prestamista após ser produtivamente posto em 

movimento pelo capitalista funcionante. Conforme Rosdolsky, o sistema de crédito é assim 

“conditio sine qua non da produção capitalista”408, isto é, o crédito e os juros possuem uma 

singularidade própria no sistema capitalista, um traço distintivo de sua existência pré-capitalista 

que lhes permite serem alçados ao status de forma financeira. Sob este prisma financeiro da 

totalidade requer-se a distinção das formas particulares e desdobradas de aparição do valor, pois 

cada uma delas apresentam diferentes dinâmicas de valorização da riqueza. 

A parcela do lucro (leia-se, da mais-valia) portada e destinada ao prestamista adquire a 

forma do juro tipicamente capitalista – inclusive sem a qual o sistema maduro não poderia ser 

concebido – nas palavras do próprio Marx, “um nome particular, uma rubrica particular para 

 
406 GENTIL, Denise Lobato. A política fiscal e a falsa crise da seguridade social brasileira: uma história de 

desconstrução e de saques. Rio de Janeiro: MauadX, 2019. ANFIP – Associação Nacional dos Auditores Fiscais 

da Receita Federal do Brasil.; DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. 

Previdência: reformar para excluir? Contribuição técnica ao debate sobre a reforma da previdência social 

brasileira. Brasília: ANFIP/DIEESE, 2017. 
407 ALMEIDA, Daniel Ferrer de.; TAMASHIRO, Ricardo de Melo.; JENSEN, Thomaz Ferreira. Dívida pública 

brasileira e compressão do orçamento: o que resta aos trabalhadores? São Paulo: DIEESE, Nota Técnica nº 148, 

2015. 
408 ROSDOLSKY, Roman. Fragmentos sobre o juro e o crédito. In: Gênese e estrutura de O Capital de Karl Marx. 

Tradução de César Benjamin. Capítulo 27. Rio de Janeiro: EDUERJ Contraponto, 2001, p. 328. 
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uma parte do lucro, a qual o capital em funcionamento, em vez de pôr no próprio bolso, tem de 

pagar ao proprietário do capital”409. A proporção em que o lucro se divide em juros, 

conformando a taxa de juros, e em “ganho empresarial”410 propriamente dito (industrial ou 

comercial), foi cuidadosamente detalhada no Capítulo 1, contudo, importa destacar nestas 

considerações finais a peculiar natureza do juro e da taxa de juros, ou seja, sua essência como 

fração da mais-valia que só pode existir no consumo produtivo da força de trabalho. Se o juro 

capitalista compreende uma parcela do lucro e a taxa de juros corresponde à razão matemática 

juros-lucro, a única lei da taxa de juros é estar contida no lucro. Não havendo custos de produção 

do juro, Marx é taxativo: “A concorrência não determina aqui os desvios da lei, mas não existe 

lei alguma da repartição além da ditada pela concorrência, porque [...] não existe uma taxa 

natural de juros”411. 

A inexistência de uma taxa natural de juros, isto é, o fato de a taxa de juros ser 

determinada exclusivamente pela oferta e demanda de crédito, variando, portanto, de acordo 

com a etapa do ciclo de rotação da indústria moderna, tem implicações decisivas sobre os 

limites da financeirização portadora de juros. Na medida em que os capitalistas funcionantes se 

convertem em prestamistas, se eleva a oferta de crédito e se reduz a taxa de juros, até o ponto 

em que a taxa de lucro da atividade produtiva volta a se apresentar mais atrativa que a taxa de 

juros da atividade financeira. Novamente, Marx não poderia ser mais claro: 

 

Se parte indevidamente grande dos capitalistas quisesse transformar seu 

capital em capital monetário, a conseqüência seria uma imensa desvalorização 

do capital monetário e uma imensa queda da taxa de juros; muitos se veriam 

imediatamente impossibilitados de viver de seus juros, e portanto forçados a 

retransformar-se em capitalistas industriais. 412 

 

 A questão que se apresenta à compreensão do capitalismo contemporâneo não pode ser 

outra: por que a financeirização avança continuamente a despeito das taxas de juros em queda? 

Em uma resposta cirúrgica e a título de conclusão, digo que nem toda financeirização é 

 
409 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 256. 
410 De acordo com Marx, o ganho empresarial (Unternehmergewinn), em sua antítese com o juros, será entendido 

pelo capitalista funcionante como “salário de superintendência do trabalho”, fetichizando conjuntamente a 

atividade de exploração “em virtude do propósito apologético de apresentar o lucro não como mais-valia, isto é, 

como trabalho não-pago, mas como salário do próprio capitalista por trabalho efetuado”. MARX, Karl. O Capital: 

Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume IV, Livro 

Terceiro, Tomo 1, 1986, pp. 286 e 290. 
411 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 267. 
412 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 282. 
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portadora de juros e nem toda forma financeira se valoriza com base nos juros. Um valor 

monetário qualquer – mais-trabalho acumulado (capital monetário) ou trabalho necessário 

acumulado (poupança trabalhista) –, que assume momentaneamente a forma fictícia, pretende 

uma valorização baseada em apropriação de outras riquezas já financeirizadas (trabalho morto, 

passado) e não em juros (trabalho vivo, presente ou futuro). Isto explica a possibilidade de uma 

financeirização prolongada e independente da queda das taxas de repartição da mais-valia entre 

capitalistas prestamistas e funcionantes. Alcançar a essência da forma fictícia, bem como sua 

correspondente dinâmica de valorização e financeirização, talvez seja uma das contribuições 

mais relevantes desta tese, cuja fundamentação foi cuidadosamente apresentada no Capítulo 2. 

 Marx inaugura a categoria “capital fictício”, mas o detalhamento de sua dinâmica 

interna está longe de ter sido esgotado em sua obra, como inclusive atesta Roman Rosdolsky413. 

A interpretação predominante na tradição marxista se limitou à literalidade conceitual do termo 

“capital fictício” nos rascunhos marxianos do Livro Terceiro d’O Capital. Busquei assim 

utilizar o materialismo dialético para alcançar a essência de valorização da forma fictícia, 

demonstrando como o “capital fictício” não consiste em uma formulação posta no mundo das 

ideias para desmistificar um futuro e incerto capital portador de juros. A aparência fictícia de 

um capital se configura quando seu valor de face não corresponde ao valor real do capital por 

ele representado, esta é a compreensão fundamental proposta por Marx. Porém, esta aparência 

perceptível de um “capital fictício” expressa, por exemplo, em uma ação (um título ou um 

ativo), não diz de imediato de onde provém o valor monetário que lhe preenche (embora muito 

provavelmente corresponda a um capital monetário), tampouco diz se sua valorização decorre 

de dividendos (leia-se, juros, fração de lucro funcionante) ou de arbitragem financeira (comprar 

barato para vender caro ou vender caro para comprar barato). 

Se em sua materialidade for reconhecido o primeiro caso, a ação consiste 

inequivocamente em um capital portador de juros, identificado o segundo caso, trata-se de um 

capital fictício, sendo que um mesmo título pode se valorizar simultaneamente em ambas as 

formas. Na hipótese da arbitragem financeira, o entendimento de como um valor monetário 

pode se valorizar com a depreciação nominal de uma ação é suficiente à depuração da essência 

 
413 “Como, nesse tema, Engels precisou redigir uma nova versão do manuscrito de Marx, é difícil decidir se parte 

dele estava destinada à ‘eventual continuação da obra’. Seja como for, o capítulo XXV, que trata do ‘crédito e do 

capital fictício’, começa com estas frases: ‘A análise exaustiva do sistema de crédito e dos instrumentos que ele 

cria para si (moeda de crédito etc.) está fora do nosso plano. Aqui, só cabe destacar alguns poucos pontos, 

necessários para caracterizar de modo geral o sistema capitalista de produção’.”. ROSDOLSKY, Roman. 

Fragmentos sobre o juro e o crédito. In: Gênese e estrutura de O Capital de Karl Marx. Tradução de César 

Benjamin. Capítulo 27. Rio de Janeiro: EDUERJ Contraponto, 2001, p. 322. 
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fictícia414, cuja valorização está necessariamente assentada na apropriação e reorganização de 

outras riquezas financeirizadas ou passíveis de financeirização, ou seja, de trabalho morto. Isto 

porque a valorização na forma fictícia independe do sentido das oscilações nominais dos preços 

dos títulos financeiros, bem como do patamar em que ocorrem, lhe interessa apenas prever 

acertadamente a direção das oscilações, se de alta ou de baixa. O elemento da sua valorização 

se encontra na expectativa-realizada e não no mais-trabalho, independendo assim da capacidade 

deste hipotético título portador de juros originário extrair, realizar e repartir mais-valia. 

Compreender a exata dinâmica da forma financeira fictícia não corresponde a uma 

reformulação da lei geral da acumulação capitalista, significa apenas que uma das causas 

contrariantes à lei tendencial da queda da taxa de lucro se enriqueceu em complexidade, já que 

parcela crescente do capital está sendo destinada a uma forma de “autofagia”415. 

A valorização via títulos da dívida pública, por sua vez, expressão da financeirização 

rentista416, também não deveria ser tomada de imediato pela retórica da aparência fictícia, tal 

como induz a literalidade marxiana417. A ficticidade aqui não pode ultrapassar a dimensão do 

adjunto adnominal que se esvai no plano das ideias. Ainda que um valor monetário, após 

assumir a forma de dívida pública, não tenha seu lastro de valorização configurado pela 

repartição de mais-valia em um capital funcionante, seu rendimento se dá eminentemente pela 

repartição da parcela de trabalho vivo arrecadada pelo Estado sobre toda a economia nacional. 

Isto não impede que um título público de elevada liquidez sirva simultaneamente de 

instrumento à valorização na forma fictícia, significa apenas que em regra a remuneração da 

dívida pública corresponde a uma taxa de repartição ou de preferência na arrecadação estatal 

que incide sobre todo o trabalho vivo. Ainda que genericamente chamada de “taxa de juros” – 

 
414 A demonstração desta mecânica foi detalhadamente ilustrada no Capítulo 2. 
415 Outras implicações da financeirização fictícia posta no rol das causas contrariantes à lei tendencial de queda da 

taxa de lucro (o que não equivale ao aumento do capital por ações tal como indicado expressamente por Marx no 

Capítulo XIV do Livro Terceiro d’O Capital) não puderam ser aprofundadas nesta tese. Penso que esta discussão 

se relaciona mais diretamente com os estudos desenvolvidos por Marcelo Carcanholo e Maria Mollo acerca das 

contemporâneas crises financeiras. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: 

Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 182. CARCANHOLO, 

Marcelo Dias. Conteúdo e forma da crise atual do capitalismo: lógica, contradições e possibilidades. Crítica e 

Sociedade: revista de cultura política. v.1, n.3, Edição Especial, Dossiê: A crise atual do capitalismo, dez. 2011. 

MOLLO, Maria de Lourdes Rollenberg. Capital Fictício, Autonomia Produção-Circulação e Crises: Precedentes 

Teóricos para o Entendimento da Crise Atual. EconomiA, Brasília (DF), v.12, n.3, set/dez 2011. 
416 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, pp. 373-374. 
417 “[...] em todos esses casos, o capital, do qual o pagamento feito pelo Estado considera-se um fruto (juro), 

permanece capital ilusório, fictício. A soma que foi emprestada ao Estado já não existe ao todo. Ela em geral 

jamais se destinou a ser despendida, investida como capital, e apenas por seu investimento como capital ela teria 

podido converter-se num valor que se conserva”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., 

São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume V, Livro Terceiro, Tomo 2, 1986, p. 10. A crítica 

completa e detalhada se encontra no Capítulo 3. 
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em virtude do nome herdado de sua aparição pré-capitalista e usurária – ela não consiste em 

essência numa taxa de repartição de mais-valia entre prestamistas e funcionantes, dado que, 

apesar da mesma natureza (repartição de trabalho vivo), realiza-se por outro processo bastante 

particular. No rigor da crítica imanente me parece que o véu da intermediação estatal não pode 

por si só caracterizar a forma fictícia dos títulos da dívida pública. 

Chego enfim à peça-chave que encadeia esta tese, qual seja, o valor da força de trabalho. 

Note que um aprofundamento da financeirização portadora de juros ou rentista – ainda 

dependente, portanto, da exploração de trabalho vivo, quando considerada nos ciclos de 

acumulação capitalista (assim como nas oscilações das composições orgânicas do capital) – não 

poderia necessariamente implicar uma compressão prolongada do valor da força de trabalho. 

Entretanto, a financeirização fictícia – que a tudo devora – se alimenta de trabalho morto, ou 

seja, se empenha numa guerra pela reorganização de riquezas financeirizadas ou passíveis de 

financeirização. Não me propus a “comprovar” que esta se tornou a forma financeira 

preponderante – ainda que seja uma hipótese razoável418 –, mas na exata medida em que a 

financeirização fictícia avança, o consumo de trabalho vivo, a extração e realização de mais-

valia e a dimensão do capital variável na composição orgânica do capital, têm sua importância 

reduzida. Alcanço assim minha tese de encadeamento. Com esta mais ou menos duradoura 

perda de protagonismo do capital variável decorrente da financeirização fictícia, o valor da 

força de trabalho em suas duas partes constituintes (salários e direitos sociais) pode ser 

violentamente comprimido – não me competindo mais as particularidades históricas e regionais 

que resultam desta precarização generalizada. 

Afastando-me metodologicamente destas referidas especificidades, coube-me, portanto, 

formular uma exata compreensão do valor da força de trabalho trazendo à concretude as 

abstrações marxianas apresentadas n’O Capital. O valor da força de trabalho guarda 

correspondência inequívoca com o “tempo de trabalho necessário”419 à produção da própria 

força de trabalho, ou seja, com o valor dedicado à subsistência e reprodução da classe 

trabalhadora. Observe que o valor da força de trabalho apenas corresponderá aos salários – ou 

a uma respectiva cesta de bens – em determinado grau de abstração. Isto porque o valor relativo 

 
418 Resgato aqui a caracterização de Ladislau Dowbor: “Os derivativos emitidos (outstanding derivatives) na 

segunda metade de 2012 eram da ordem de 633 trilhões de dólares, nove vezes o PIB mundial total. No momento 

de finalização da presente revisão do texto, em fevereiro de 2017, atingiam 544 trilhões. [...] mostra a 

impressionante dança dos preços das commodities, enquanto a sua produção e consumo são essencialmente 

estáveis”. DOWBOR, Ladislau. A era do capital improdutivo: Por que oito famílias tem mais riqueza do que a 

metade da população do mundo? São Paulo: Autonomia Literária, 2017, pp. 108-109. 
419 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 331. 
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ao tempo de trabalho necessário pode se consubstanciar materialmente de incontáveis maneiras, 

tanto antes de ser posto efetivamente nas mãos dos trabalhadores quanto depois de ter sido 

“pago” (ou seja, em suas mais diversas formas particulares). Em um primeiro momento, este 

valor pode assumir a forma imediata salário ou alguma forma particular de direitos sociais (hora 

extra, adicional noturno, décimo terceiro, aposentadoria, pensão, benefício de prestação 

continuada etc.) e, posteriormente, em posse da classe trabalhadora poderá assumir uma das 

incontáveis aparições da forma mercadoria (a exceção, por suposto, das mercadorias força de 

trabalho e meios de produção420). 

A chamada subsistência da classe trabalhadora – livre da abstração que lhe remete às 

condições mínimas de sobrevivência, tal como na formulação inicial proposta por Engels421 – 

compreende absolutamente todos os bens finais passíveis de compor o consumo da classe 

trabalhadora, independente dos peculiares mix de “meios de subsistência necessários” e de 

“bens de luxo” que cada particular cesta de consumo apresenta422. As diversas cestas de bens 

existentes correspondem às incontáveis necessidades de reprodução de cada diferente força de 

trabalho, visto que as distintas etapas do ciclo global de reprodução do capital requerem forças 

de trabalho de diferentes valores, que justamente por consubstanciarem diferentes valores 

podem ser consumidas de modo útil pelos diferentes capitalistas. O grau de qualificação destas 

forças de trabalho sintetiza e exemplifica a existência destes diversos valores, mas uma força 

de trabalho “superior”423 pressupõe – além dos maiores custos de formação e qualificação – um 

padrão de consumo superior para a sua manutenção. 

 
420 Retomo a precisa síntese de Marcus Orione: “[...] depende-se muito mais do que do esforço pessoal para se 

alcançar a propriedade, no entanto, isto não pode emergir transparente, e o discurso da meritocracia é o que passa 

a valer. Acreditamos que temos liberdade e igualdade suficiente para sermos proprietários da nossa própria força 

de trabalho e, mais, para sermos futuros exploradores de forças de trabalho alheias. É a tal conversa do 

microempreendedor, do espírito empreendedor e coisas do gênero”. CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. A 

legalização da classe trabalhadora – uma leitura a partir do recorte da luta de classes. In: SIQUEIRA et al. 

Direito do Trabalho: releituras, resistência. São Paulo: LTr, 2017, p. 145. 
421 “A tese de que o preço ‘natural’, ou seja, normal, da força de trabalho coincide com o mínimo de salário, isto 

é, com o valor de troca dos meios de subsistência absolutamente necessários à vida e à reprodução do operário, 

essa tese eu a formulei pela primeira vez em ‘Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie’ [Esboço de uma 

crítica da economia política], em Deutsch-Französische Jahrbücher [Anais Franco-Alemães], 1844, e em A 

situação da classe trabalhadora na Inglaterra (Leipzig, 1845) (ed. bras.: São Paulo, Boitempo, 2008). Como se 

vê, Marx adotou-a e, posteriormente, Lassalle tomou-a de nós. Mas, mesmo que, na realidade, o salário tenda a 

aproximar-se constantemente de seu mínimo, essa tese não é exata. É verdade que, em geral e em média, a força 

de trabalho é paga abaixo de seu valor; no entanto, esse fato não altera seu valor. N’O capital, Marx corrigiu essa 

tese (ver o item ‘A compra e a venda de força de trabalho’), analisando as condições que permitem à produção 

capitalista reduzir progressivamente o preço da força de trabalho, pagando por ela menos que o seu valor (ver cap. 

23, ‘A lei geral da acumulação capitalista’)”. MARX, Karl. Miséria da filosofia. São Paulo: Boitempo, 2017, p. 

59. 
422 Ver o desenvolvimento completo deste argumento no Capítulo 6. 
423 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 314. 
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Em síntese, os salários e os direitos sociais em particular (que portam valor) estão 

contidos no valor da força de trabalho por mais elevados ou reduzidos que eles sejam. No Livro 

I d’O Capital, o salário é tomado como o preço da mercadoria força de trabalho e, em uma 

primeira abstração, como o próprio valor da força de trabalho, porque para se alcançar a lei 

geral da acumulação capitalista, interessa a Marx desvendar a composição orgânica do capital 

e a respectiva dinâmica interna do capital variável, sendo este último resumido didaticamente 

no movimento salarial. Deste modo, os salários podem ser reduzidos ao valor da força de 

trabalho, entretanto, no curso da concretude, o valor da força de trabalho transborda os salários 

– porém nunca o tempo de trabalho necessário –, pois necessariamente compreende todo o valor 

destinado à reprodução da classe trabalhadora independente de sua forma particular e 

momentânea. Disto emergem os direitos sociais como parte necessariamente integrante do valor 

da força de trabalho ao lado dos salários. 

Se na sociedade capitalista a “substância constituidora do valor” é o trabalho humano 

abstrato424, a totalidade do valor existente precisa se repartir em tempo de trabalho necessário 

e em tempo de trabalho excedente425. O tempo de trabalho necessário e, portanto, o valor da 

força de trabalho, compreende os salários e os direitos sociais nas mais variadas proporções. 

Quando efetivados, o valor portado pelos direitos sociais – “públicos” ou “privados”, ou seja, 

mediados ou não pelo Estado – consubstancia-se em valor monetário que compõe uma certa 

remuneração (ou um determinado benefício social) ou ainda uma cesta qualquer de bens, de um 

modo ou de outro clarifica-se sua correspondência com o valor criado no tempo de trabalho 

necessário. Longe de negar a produção e circulação de capital, a realização destes direitos 

sociais se dá absolutamente circunscrita à lei geral da acumulação capitalista, tanto que Marx 

dispensa uma formulação própria para os direitos sociais (“salários indiretos”, ou ainda, que dá 

no mesmo, para as retribuições não-salariais públicas e privadas destinadas à sobrevivência do 

proletariado426) para alcançar o ciclo global de reprodução do capital. Na chamada “lei da 

acumulação capitalista”, a efetivação dos direitos sociais está perfeitamente abrangida pela 

 
424 “Portanto, um valor de uso ou bem possui valor, apenas, porque nele está objetivado ou materializado trabalho 

humano abstrato. Como medir então a grandeza de seu valor? Por meio do quantum nele contido da ‘substância 

constituidora do valor’, o trabalho. A própria quantidade de trabalho é medida pelo seu tempo de duração, e o 

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

etc”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 168. 
425 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 331. 
426 Contemplando nestes termos os leitores que possam considerar anacrônica, portanto, impossível, uma análise 

marxiana dos direitos sociais. 
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“elevação do preço do trabalho” – não podendo, portanto, ser entendida como anticapitalista 

em quaisquer interpretações altruístas e voluntariosas: 

 

A elevação do preço do trabalho permanece, portanto, confinada em limites 

que não só deixam intocados os fundamentos do sistema capitalista, mas 

também asseguram sua reprodução em escala crescente. A lei da acumulação 

capitalista, mistificada em lei da Natureza, expressa, portanto, de fato apenas 

que sua natureza exclui todo decréscimo no grau de exploração do trabalho ou 

toda elevação do preço do trabalho que poderia ameaçar seriamente a 

reprodução continuada da relação capital e sua reprodução em escala sempre 

ampliada. 427 

 

Estes direitos sociais em particular existem algo em suspenso, pois se a classe 

trabalhadora, a categoria profissional ou mesmo o trabalhador individualmente considerado, 

não forem capazes de efetivar esta rubrica de valor rotulada de direito social (trabalhista, 

previdenciário, assistencial, educacional, sanitário, habitacional etc.), este valor 

necessariamente se realizará ao lado do tempo de trabalho excedente, ou seja, da mais-valia, o 

que implica uma redução no valor da força de trabalho. Toda e qualquer reformulação ou 

reforma de direitos sociais (em suas infinitas expressões normativas aparentes) corresponde a 

uma compressão no valor relativo ao tempo de trabalho necessário. A financeirização 

contemporânea (em suas diversas formas) cumpre satisfeita – “[e] sorri ao capitalista com todo 

o encanto de uma criação do nada”428 – o papel de impedir a realização do valor subscrito pelos 

direitos sociais ao lado do tempo de trabalho necessário. 

A forma jurídica compreendida enquanto a moderna propriedade privada tipicamente 

capitalista abrange tanto os direitos sociais em particular que incidem sobre a própria 

mercadoria força de trabalho (“portando” ou “rubricando” valor na esfera da produção), quanto 

os direitos sociais em geral que atuam sobre os sujeitos de direito proprietários da mercadoria 

força de trabalho (ajustando graus de liberdade e igualdade na esfera da circulação). Nenhum 

destes direitos sociais se confundem com as “regulamentações técnicas” exemplificadas por 

Pachukanis na diferenciação entre “unidade de objetivo” e “oposição [de] interesses privados” 

que caracteriza a relação jurídica429. Os direitos sociais que “portam” ou “rubricam” parte do 

valor da mercadoria força de trabalho consistem na expressão mais bem acabada da forma 

 
427 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume II, Livro Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 253. 
428 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 331. 
429 PACHUKANIS, Evgeni. A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929). 

Coordenação Marcus Orione, Tradução Lucas Simone. São Paulo: Sundermann, 2017, p. 106. 
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jurídica plenamente desenvolvida, incidindo simultaneamente sobre proprietários e 

propriedades, pois a realização do valor que portam (bem como a fruição por parte de seu 

proprietário) somente pode ocorrer na individualidade do sujeito de direito. 

Em uma “sociedade de produtores de mercadorias”430 – ou seja, em uma sociedade cuja 

divisão social do trabalho impõe a troca de mercadorias para satisfação das necessidades diárias 

de sobrevivência dos seres humanos – as liberdades e igualdades dos indivíduos emanam das 

liberdades e igualdades que gozam as mercadorias em suas incessantes trocas equivalentes. 

Deste fato concreto emerge a “máscara de proprietário”, que, nas palavras de Pachukanis, alça 

os indivíduos à condição de sujeitos de direito – não o inverso: 

 

Tanto o valor como o direito de propriedade são gerados pelo mesmo 

fenômeno: a circulação dos produtos convertidos em mercadorias. A 

propriedade no sentido jurídico surgiu não porque ocorreu às pessoas dotar 

umas às outras com essa qualidade jurídica, mas porque elas podiam trocar 

mercadorias somente depois de vestir a máscara de proprietário. “O poder 

ilimitado sobre a coisa” é apenas o reflexo da circulação ilimitada das 

mercadorias. 431 

 

Mas também nisto não se encerra a propriedade privada tipicamente capitalista, já que 

as igualdades e liberdades da mercadoria mais essencial ao modo de produção capitalista, a 

força de trabalho, não podem ser reconstituídas para além da formalidade – ou da equivalência 

na esfera da circulação. Será da venda individual e do consumo coletivo da mercadoria força 

de trabalho que se desdobrará a forma jurídica plenamente desenvolvida, cujas normas e 

conteúdos jurídicos quando necessário fragmentam a resistência coletiva in factum e criam um 

sujeito de direito sui generis. Como vejo, esta compreensão – devidamente detalhada no 

Capítulo 5 – provém do liame teórico entre as obras de Evgeni Pachukanis e Bernard Edelman: 

“[...] quando abandonamos o direito civil (o contrato de trabalho), colocamo-nos no direito 

coletivo, e o direito coletivo, sendo extracontratual, tem uma natureza de ‘fato’. Por quê? 

Porque tem a ver com as massas, e as massas são de ‘fato’, assim como a guerra” 432. 

Note que antes do sujeito de direito sui generis edelmaniano (nascido da fática 

resistência coletiva), os direitos sociais em particular – quando realizados – além de previstos 

e pressupostos na reprodução da mercadoria força de trabalho, cumprem a função ideológica 

 
430 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 172. 
431 PACHUKANIS, Evgeni. A teoria geral do direito e o marxismo e ensaios escolhidos (1921-1929). 

Coordenação Marcus Orione, Tradução Lucas Simone. São Paulo: Sundermann, 2017, p. 154. 
432 EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. Tradução de Marcus Orione, Flávio Roberto Batista, 

Jorge Luiz Souto Maior, Pablo Biondi. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 38. 
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de mistificar a exploração de trabalho excedente que fundamentalmente dá causa a organização 

das massas. No âmbito da reprodução das relações de produção e da ideologia, a mistificação 

da mais-valia engendrada pelo aspecto monetário da “forma salário” – como precisamente 

demonstrou Marx – também pode ser realizada pela “forma jurídica” precisamente quando parte 

do valor da força de trabalho consubstancia-se nos direitos sociais em particular. O valor da 

força de trabalho sempre corresponderá ao somatório salários e direitos sociais, e a proporção 

interna na qual estes se dividem dependerá (i) das necessidades da estrutura produtiva que 

acessa e consome cada determinada força de trabalho e (ii) do específico processo histórico da 

luta de classes em cada território (onde a “forma salário” falha na ocultação da jornada 

excedente, entram em cena os direitos sociais e vice-versa). 

A proporção em que se dividem os salários e os direitos sociais no interior do valor da 

força de trabalho não consiste em mera equação matemática mensurável no fetiche dos modelos 

econométricos e jurimétricos. Não há uma escala de gradação aplicada pela burguesia para 

concessão – ou “conquista” envenenada433 – de direitos sociais no limiar da necessidade de 

reprodução e acumulação capitalista. O capital utiliza simultaneamente todos os seus 

expedientes ideológicos e repressivos para assegurar sua vitória na luta de classes, ajustando-

os permanentemente às necessidades históricas e imediatas da exploração. A forma jurídica, ou 

seja, a propriedade privada tipicamente capitalista, marcada pelos atributos da liberdade e 

igualdade dos indivíduos decorrente de suas incessantes trocas mercantis equivalentes, 

demonstra materialmente a impossibilidade da existência de um direito proletário. Todo direito 

é burguês por mais progressista e benéfico que possa parecer434. O direito é parte 

necessariamente integrante da barbárie capitalista – “Pôr a mão no fogo pela lei, não, jamais. 

Sistema cão, mandou meu irmão e vários pro jaz, deixando tantos por aí, tristes e infelizes. Não 

quero comentar, mas vi e o que vi não quis”435. 

  

 
433 “Mas o que é menos conhecido é que a classe operária pode ser ‘desencaminhada’, precisamente por suas 

próprias ‘vitórias’, que podem apresentar-se também como um processo de integração ao capital. A ‘participação’ 

nunca esteve ausente da estratégia da burguesia, e há veneno em seus ‘presentes’.”. EDELMAN, Bernard. A 

legalização da classe operária. Tradução de Marcus Orione, Flávio Roberto Batista, Jorge Luiz Souto Maior, 

Pablo Biondi. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 18. 
434 Para substanciar em algo mais esta asserção – e após contemplar os aspectos formais de conclusão da tese 

doutoral –, apresento um Anexo com reflexões políticas preliminares sobre a disputa das consciências circunscrita 

à forma jurídica. 
435 SABOTAGE, Mauro Mateus part. DBS & RZO. Respeito É pra Quem Tem. In: Rap É Compromisso! São 

Paulo: Cosa Nostra, 2000. 
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ANEXO – Notas sobre a disputa das consciências 

 

 

A democracia até o fim, esse é o fim da luta de classes; a democracia até o 

fim, para os juristas, isto é, do ponto de vista do direito, é o estado de direito 

enfim realizado. É uma ilusão trágica tomar o socialismo jurídico pela teoria 

marxista-leninista. Uma ilusão trágica que está no coração do stalinismo e do 

“Estado de todo o povo”. 

Este é o sonho da burguesia: um capitalismo garantido de uma vez por todas 

pelo direito. Este é também o sonho de um certo “socialismo”: um socialismo 

de uma vez por todas garantido pelo direito. 

E, se retornamos à terra e finalmente nos voltarmos para a democracia real, 

veremos que os juristas mais progressistas, os mais bem-intencionados, jamais 

ultrapassaram essa visão da política, jamais conseguiram pensar além do 

direito. 436 

 

As reflexões propositivas para “solução do problema” em uma tese que se debruçou 

sobre a totalidade do modo de produção capitalista somente poderia se fazer no âmbito da 

transição para o socialismo ou – com o rótulo que se queira – para a real superação do 

capitalismo437. A proposição política e imediata que se formula a partir de um objetivo 

estratégico raramente se apresentará uníssona dentro das organizações revolucionárias, ainda 

que externamente – sustenta Lenin – ela assim deva ser apresentada e defendida438. Esta mais 

simples constatação do centralismo democrático por si só advoga pelo fato de que uma acertada 

compreensão estrutural (e mesmo conjuntural) da dinâmica global de acumulação e reprodução 

do capital não implica necessariamente em uma única possível posição política de resistência e 

enfrentamento. Com isto quero dizer – munido das conclusões apresentadas por esta tese – que 

a crítica pela forma jurídica fundamenta o marxismo sobre o “porque” da necessidade de romper 

em definitivo com o direito, mas não necessariamente sobre “como” o fazer. 

Não me parece existir uma proposição política indiscutível que decorra de uma 

apreensão desmistificada do direito burguês e, mais particularmente, dos limites impostos pela 

efetivação dos direitos sociais à luta da classe trabalhadora. Veja, porém, que esta subjetividade 

do “como” somente se apresenta quando a estratégia revolucionária se mantém restrita à 

 
436 EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. Tradução de Marcus Orione, Flávio Roberto Batista, 

Jorge Luiz Souto Maior, Pablo Biondi. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 61. 
437 Antecipo que não há neste Anexo qualquer “inovação” teórico-política, apresento apenas uma breve leitura da 

conjuntura contemporânea e dos limites impostos pela forma jurídica. 
438 “O princípio do centralismo democrático e da autonomia das organizações partidárias locais implica uma 

liberdade universal e plena de crítica, desde que isso não perturbe a unidade de uma ação definida; exclui todas as 

críticas que perturbem ou dificultem a unidade de uma ação decidida pelo Partido”. LENIN, Vladimir Ilitch. 

Centralismo Democrático: “Liberdade para Criticar e Unidade de Ação”. Tradução de Gabriel Landi Fazzio. 

Marxist.org, Primeira Edição: Volna, No. 22, 20 de maio de 1906.  
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subversão das relações de produção e à disputa das consciências dos indivíduos que compõem 

a classe trabalhadora. O “como” – ou, se se preferir, a “tática” – orientada pela totalidade do 

método marxista e, portanto, da estratégia revolucionária, está distante desta subjetividade, pois 

sua fundamentação materialista se faz ciente das circunscrições morais e ideais impostas pelas 

urgências superestruturais do cotidiano. Com isto me arremesso em um dos maiores impasses 

do marxismo no século XX. 

A polêmica entre o mecanicismo economicista e a autodeterminação dos sujeitos – 

“objetivistas e subjetivistas, ou, com mais amargura, fatalistas e voluntaristas”, nas palavras de 

Valerio Arcary439 – não deve ser tratada de modo negligente como algo simples e superado pela 

tradição marxista. Esta discussão já ocupava as preocupações de Engels no final do século XIX, 

parecendo permanecer ainda atual neste início de século XXI, mesmo para as organizações 

revolucionárias que dedicam verdadeiro esforço de formulação orientado pelo materialismo 

dialético. Engels se posiciona da seguinte forma em sua carta a Joseph Bloch em 1890: 

 

Segundo a concepção materialista, o fator determinante da história é, em 

última análise, a produção e a reprodução da vida real. Nem Marx, nem eu 

alguma vez afirmamos outra coisa. Se alguém pretender deformar esta frase, 

até levar a dizer que o fator econômico é o único determinante, transforma-a 

em uma proposição vazia, abstrata, absurda. A situação econômica é a base, 

mas os diversos elementos da superestrutura – as formas políticas da luta de 

classes e os seus resultados, [...] exercem também ação no curso das lutas 

históricas, e em muitos casos determinam-lhes a forma de modo 

preponderante. Há ação e reação de todos esses fatores, no seio dos quais o 

movimento econômico acaba necessariamente por abrir caminho, através da 

multidão infinita de acasos. 440 

 

O preciso esclarecimento da dialética materialista em Engels extinguiria a polêmica em 

seu nascimento, pois “a produção e a reprodução da vida real” – chamemos isto de economia 

ou não – estabelece os limites absolutos e materiais do processo histórico passado. Contudo, a 

controvérsia se prolonga, pois as tarefas políticas postas sempre ao presente e ao futuro 

requerem insistentemente uma compreensão exata sobre o papel das consciências dos 

indivíduos e dos coletivos para a superação do capital. Se no socialismo utópico e no 

humanismo purista441 as subjetivas consciências foram alçadas a uma posição de superioridade 

exclusiva, tornando a revolução socialista quase que uma revolução moral dos corações e das 

 
439 ARCARY, Valerio. Seria o marxismo um cientificismo economicista? Anotações sobre a hipótese da inversão 

das causalidades. Diálogos, DHI/UEM, v. 8, n. 1, 2004, p. 150. 
440 ENGELS, Friedrich. Carta a Joseph Bloch de setembro de 1890. In: Sobre a literatura e a arte. Lisboa: Editorial 

Estampa, 1974, p. 38. 
441 Cf. ALTHUSSER, Louis. A querela do humanismo. São Paulo: Crítica Marxista, Xamã, v.1, n. 9, 1999. 
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mentes442, na interpretação stalinista – levada à cabo – a inevitabilidade determinista que 

conduziria à exaustão as forças produtivas capitalistas443 impôs cruelmente a completa 

desumanidade da máquina burocrática soviética, como bem retrata o estudo de Márcio Naves: 

“[...] é suficiente que o operário se ausente do trabalho por um só dia para que ele seja demitido 

sem aviso prévio nem indenização, além de ser expulso de sua moradia — o que inclui, neste 

caso, também a sua família, como a legislação aplicável expressamente determina”444. 

No campo teórico pontuo apenas uma vertente desta mesma polêmica que ressoa até 

hoje no marxismo ocidental445 e se inicia com a crítica de Edward Thompson ao anti-

humanismo de Louis Althusser, atribuindo-lhe o “velho erro do materialismo mecânico”446 

resumido na percepção de “que os homens e as mulheres não são agentes em sua própria 

história, mas Tragger – suportes de estruturas, vetores de processo – deve seguir-se do conceito 

de um ‘processo sem sujeito’.”447. Penso que a alcunha mecanicista posta ao pensamento 

althusseriano decorre da mesma incompreensão que confunde método e economicismo, uma 

transposição leviana da crítica ao determinismo stalinista (este sim mecanicista). Althusser 

reafirma o protagonismo histórico da luta de classes448, desromantizando paralelamente as 

 
442 Em sua célebre obra, Engels ilustra e historiciza a trajetória do socialismo utópico: “Essas sublevações 

revolucionárias de uma classe incipiente são acompanhadas, por sua vez, pelas correspondentes manifestações 

teóricas: nos séculos XVI e XVII aparecem as descrições utópicas de um regime ideal da sociedade; no século 

XVIII, teorias já abertamente comunistas, como as de Morelly e Mably. A reivindicação da igualdade não se 

limitava aos direitos políticos, mas se estendia às condições sociais de vida de cada indivíduo; já não se tratava de 

abolir os privilégios de classe, mas de destruir as próprias diferenças de classe. Um comunismo ascético, ao modo 

espartano, que renunciava a todos os gozos da vida: tal foi a primeira forma de manifestação da nova teoria. Mais 

tarde vieram os três grandes utopistas: Saint-Simon, em que a tendência continua ainda a se afirmar, até certo 

ponto, junto à tendência proletária; Fourier e Owen, este último, num país onde a produção capitalista estava mais 

desenvolvida e sob a impressão engendrada por ela, expondo em forma sistemática uma série de medidas 

orientadas no sentido de abolir as diferenças de classe, em relação direta com o materialismo francês”. ENGELS, 

Friedrich. Do socialismo utópico ao socialismo científico. The Marxists Internet Archive, 1880. 
443 “[...] as forças produtivas não são somente o elemento mais dinâmico e mais revolucionário da produção, mas 

são, além disso, o elemento determinante de seu desenvolvimento”. STALIN, Josef Vissarionovich. Sobre o 

Materialismo Dialético e o Materialismo Histórico. Edições Horizonte, 1945. 
444 NAVES, Márcio Bilharinho. Stalinismo e capitalismo: a disciplina do açoite. Outubro, São Paulo, v. 2, pp. 75-

87, 1998, pp. 82-83. 
445 ANDERSON, Perry. Considerações sobre o Marxismo Ocidental. Tradução de Carlos Cruz. New Left Books, 

Porto: Edições Afrontamento, 1976. 
446 THOMPSON, Edward Palmer. A miséria da teoria ou um planetário de erros: uma crítica ao pensamento de 

Althusser. Tradução de Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981, p. 103. 
447 THOMPSON, Edward Palmer. A miséria da teoria ou um planetário de erros: uma crítica ao pensamento de 

Althusser. Tradução de Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981, pp. 138-139. 
448 “[...] os Aparelhos Ideológicos de Estado podem ser não só o alvo mas também o local da luta de classes e por 

vezes de formas renhidas da luta de classes. A classe (ou a aliança de classes) no poder não domina tão facilmente 

os AIE como o Aparelho (repressivo) de Estado, e isto não só porque as antigas classes dominantes podem durante 

muito tempo conservar neles posições fortes, mas também porque a resistência das classes exploradas pode 

encontrar meios e ocasiões de se exprimir neles, quer utilizando as contradições existentes (nos AIE), quer 

conquistando pela luta (nos AIE) posições de combate”. ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos 

do Estado. 3. ed. Lisboa: Presença, 1980, pp. 49-50. 
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concepções moralmente revolucionárias das “culturas e educações emancipadoras” que 

necessariamente se circunscrevem às consciências dos indivíduos e à reprodução das relações 

de produção. 

Neste contexto, abro um brevíssimo parêntese para ressaltar como os “direitos sociais 

educacionais” também clarificam as circunscrições postas aos direitos sociais em geral. No 

modo de produção capitalista, o que se chama de “educação” em abstrato – dissociada da 

divisão internacional do trabalho – consiste, no mais das vezes, no único caminho para uma 

“melhora de vida” da classe trabalhadora, devendo, portanto, ser imediatamente reivindicada e 

defendida. Porém, esta percepção estritamente superestrutural não nega de modo algum o fato 

desta mesma “educação” atender prioritariamente as necessidades de reprodução do próprio 

sistema capitalista (já que permite aos trabalhadores por ela contemplados venderem suas 

respectivas forças de trabalho por um valor superior449), algo manifesto na exposição 

materialista histórico-dialética marxiana: 

 

[...] a formação preparatória, os conhecimentos comerciais e linguísticos etc. 

são reproduzidos, com o progresso da ciência e da educação popular, de 

maneira cada vez mais rápida, fácil, geral e barata, quanto mais o modo de 

produção capitalista orienta os métodos pedagógicos etc. para a prática. A 

generalização do ensino popular permite recrutar essa espécie entre classes 

que antes estavam excluídas, acostumadas a um modo de vida pior. 450 

 

O rechaço imediato ao pensamento althusseriano pode ser resultado, como dito, de uma 

incompreensão epistemológica do método marxista – justificada em uma longa retórica 

superestrutural451 – mas também (quando de sua compreensão) do difícil reconhecimento de 

 
449 “Preço crescente do trabalho em decorrência da acumulação do capital significa, de fato, apenas que o tamanho 

e o peso da cadeia de ouro, que o próprio trabalhador forjou para si, permitem reduzir seu aperto. [...] seu aumento 

significa, no melhor dos casos, apenas diminuição quantitativa do trabalho não-pago que o trabalhador tem de 

prestar. Essa diminuição nunca pode ir até o ponto em que ela ameace o próprio sistema”. MARX, Karl. O Capital: 

Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os Economistas, Volume II, Livro 

Primeiro, Tomo 2, 1996, p. 251. 
450 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 2ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume IV, Livro Terceiro, Tomo 1, 1986, p. 226. Esta exata compreensão pode ser estendida para 

todos os direitos sociais: “Não sei se a escola aliena mais do que informa, te revolta ou te conforma com as [...] 

que o mundo tá. Nem todo livro, irmão, foi feito pra livrar, depende da história contada e também de quem vai 

contar. Pra mim contaram que o preto não tem vez, o que que o hip-hop fez? Veio e me disse o contrário. A escola 

sempre reforçou que eu era feio, o hip-hop veio e disse: tu é bonito pra [...]. O hip-hop me falou de autonomia. 

Autonomia que a escola nunca me deu. A escola me ensinou a escolher caminhos dentro do quadradinho que ela 

mesma me prendeu”. ELNIÑO, Thiago part. SANT & KMKZ. Pedagoginga. In: A Rotina do Pombo. Rio de 

Janeiro: Pombos Inc., 2017. 
451 São muitas as pretensas atualizações do método marxista que por uma inconformidade epistemológica 

identificam algo “fora da” ou “negligenciado pela” totalidade: “Hoje, ainda, o marxismo está longe de ter 

preenchido o seu atraso nessa área [da questão ecológica]. No entanto, algumas reflexões começam a dedicar-se a 

essa tarefa. Uma pista fecunda foi aberta pelo ecologista e ‘marxista-polanyista’ norte-americano James O’Connor: 

é preciso acrescentar à primeira contradição do capitalismo, examinada por Marx, a que há entre as forças e as 
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alternativas políticas ou “tático-revolucionárias”. Ocorre que o exato entendimento de como o 

Estado e seus aparelhos ideológicos, os direitos sociais (e, portanto, a forma jurídica), o “capital 

financeiro” e cada engenhoso mecanismo de redistribuição de renda inexoravelmente agem no 

sentido da reprodução capitalista, não revela necessariamente seus modos de superação e 

tampouco caracteriza o equívoco do diagnóstico por mais trágico que ele subjetivamente lhe 

pareça. Observe, por exemplo, como a ausência de um programa de transição na obra de 

Edelman – que leva às últimas consequências a compreensão althusseriana – não torna 

antecipadamente equivocadas suas elaborações. No acerto de uma constatação desmistificada, 

as Ilusões Perdidas edelmanianas escancaram a real dimensão e complexidade da tarefa 

revolucionária: 

 

Ora, a primeira, a mais tenaz, a mais inextirpável de nossas ilusões é a crença 

de que a classe operária “existe”. A classe operária jamais “existiu”, jamais. 

Ela irrompeu na história, em pessoa, algumas poucas vezes: a Comuna, 

Outubro de 1917 ou Maio de 1968, para a nossa memória ocidental; às vezes 

penetra nos interstícios das práticas, dos aparelhos, dos discursos. Mas a classe 

operária jamais existiu, a não ser como uma categoria metajurídica que 

desempenhou e desempenha o mesmo papel que a “nação” ou o “povo”. 452 

Eis, portanto, em poucas palavras, como se apresenta a “sociedade burguesa”, 

em que, literalmente, a classe operária desapareceu. Sem território, sem voz, 

sem palavra, encarcerada no Estado, na empresa, nos partidos e nos sindicatos, 

amordaçada, enganada e errante. Sem eira e nem beira, em delito contínuo de 

vagabundagem. 453 

 

A asserção de inexistência da classe trabalhadora talvez seja de espinhosa aceitação 

mesmo à militância formada no marxismo ortodoxo, que dirá àquela conquistada no 

 
relações de produção, uma segunda contradição, a que há entre as forças produtivas e as condições de produção: 

os trabalhadores, o espaço urbano, a natureza. Pela sua dinâmica expansionista, o capital põe em perigo ou destrói 

as suas próprias condições, a começar pelo meio ambiente natural – uma possibilidade que Marx não tinha levado 

suficientemente em consideração”. LÖWY, Michael. O que é o ecossocialismo? 2ª Ed., São Paulo: Cortez, 2014, 

p. 41. Pontuo respeitosamente que, de modo mais ou menos semelhante, as incompatibilidades epistemológicas 

dos “marxismos heterodoxos” acabam por deturpar o método marxista na tentativa de adequá-lo às 

fundamentações de importantes pautas da classe trabalhadora, ao invés de efetivamente utilizá-lo na construção 

de um programa de transição. Marx é rigoroso quanto à “natureza” e sua centralidade metodológica no âmbito da 

totalidade: “Conhecemos uma única ciência, a ciência da história. A história pode ser examinada de dois lados, 

dividida em história da natureza e história dos homens. Os dois lados não podem, no entanto, ser separados; 

enquanto existirem homens, história da natureza e história dos homens se condicionarão reciprocamente. A história 

da natureza, a assim chamada ciência natural, não nos diz respeito aqui; mas, quanto à história dos homens, será 

preciso examiná-la, pois quase toda a ideologia se reduz ou a uma concepção distorcida dessa história ou a uma 

abstração total dela. A ideologia, ela mesma, é apenas um dos lados dessa história”. MARX, Karl. & ENGELS, 

Friedrich. A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauer 

e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas (1845-1846). Tradução de Rubens Enderle, Nélio 

Schneider, Luciano Cavini Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007, pp. 86-87. 
452 EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. Tradução de Marcus Orione, Flávio Roberto Batista, 

Jorge Luiz Souto Maior, Pablo Biondi. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 147. 
453 EDELMAN, Bernard. A legalização da classe operária. Tradução de Marcus Orione, Flávio Roberto Batista, 

Jorge Luiz Souto Maior, Pablo Biondi. São Paulo: Boitempo, 2016, p. 149. 
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convencimento político que se apoia em instintos humanistas. Insisto, porém, que o problema 

da conclusão edelmaniana não está no diagnóstico, mas na ausência de um programa de 

transição que contemple a complexidade de sua compreensão, qual seja, a profundidade e o 

enraizamento da vitória burguesa. Logo, suas ilusões se perdem na ausência da contribuição 

trotskista. O programa de transição, tal como concebido por Trotsky, consiste na exata práxis 

revolucionária do método marxista, que, após examinar os limites absolutos estabelecidos pela 

estrutura de produção e reprodução material da vida, bem como as minúcias conjunturais que 

se expressam nas práticas políticas e culturais de cada território, elabora e propõe vias de 

superação para a totalidade: “É necessário ajudar as massas, no processo de suas lutas cotidianas 

a encontrar a ponte entre suas reivindicações atuais e o programa da revolução socialista”454. 

Por que então o trotskismo não resolveu em definitivo a controvérsia entre o 

determinismo e o livre-arbítrio com a práxis revolucionária?455 Parece-me que a conjuntura de 

fracasso e trauma proveniente do determinismo stalinista impôs às lutas da classe trabalhadora 

organizada um cercado mais ou menos restrito aos ganhos de consciência, aos saldos 

organizativos e – no melhor dos casos – à formação de lideranças revolucionárias, ou seja, a 

um programa de transição parcial e fracionado, limitado à subjetiva e conjuntural ruptura das 

relações de produção em detrimento das forças produtivas. Os esforços de formulação contra 

as forças produtivas capitalistas se mantiveram circunscritos às palavras de ordem ou ao 

endossamento de reformas keynesianas propostas pelas frentes amplas pretensamente anti-

neoliberais. 

Os ganhos de consciência da classe trabalhadora firmaram-se como a tarefa máxima e 

incontestável posta a todas as organizações políticas do amplo e esfacelado campo de 

esquerda456. Inseguros de seu materialismo-dialético (no caso dos “marxismos heterodoxos”) e 

temerosos da acusação economicista (no caso do marxismo ortodoxo), as formulações 

econômicas propostas – mesmo pelas organizações trotskistas – se restringiram em maior ou 

menor grau a municiar a militância na disputa das consciências em mais um campo da ciência 

burguesa. Perde-se qualquer horizonte revolucionário na medida em que as pautas no “campo 

da economia”, por assim dizer, não se referem à globalidade do concreto com proposições de 

 
454 TROTSKY, Leon. O programa de transição. Marxists Internet Archive, 1936. 
455 A partir deste ponto assumo um tom propositivo que, ainda mais passível de crítica, me fez dividir em formato 

de Anexo as conclusões desta tese. 
456 Cf. BENSAÏD, Daniel. Trotskismos. Tradução de Sérgio Vitorino. Lisboa: Edições Combate, 2007. 
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superação material das forças produtivas capitalistas, mas em mera retórica para o alcance das 

“consciências”457. 

Para os marxismos heterodoxos o acúmulo teórico relativo à economia se refere à 

complexidade retórica progressista de uma pretensa gestão do capital contra seus proprietários, 

limitada em regra às permanentes discussões sobre reforma tributária, fiscal, agrária, urbana, 

administrativa etc., distantes assim de um real programa de transição para a produção e 

reprodução material da vida. Quando feitas todas as suas devidas mediações para justificação 

da não ruptura teórica e prática com a moderna propriedade privada, os variados marxismos-

keynesianos se limitam novamente às formações de quadros e às formulações ideais para 

disputa das consciências458. A contemporânea prática política do marxismo ortodoxo, por sua 

vez, tem se ancorado no projeto de desmistificação das consciências que a luta de classes 

proporciona, como se a radicalização política fosse inequivocamente reveladora da dominação 

ideológica capitalista. A totalidade do materialismo histórico-dialético é preservada no 

diagnóstico e na compreensão teórica, mas perdida na proposição de construção do presente e 

futuro459. 

A pavimentação de um socialismo utópico ou científico desde o final do século XX tem 

passado necessariamente – e, no mais das vezes, exclusivamente – pela disputa das consciências 

dos indivíduos na espera do “dia em que o morro descer e não for carnaval”460. Por mais bem 

 
457 “É pela via da prática, da atividade concreta dos trabalhadores, em sua experiência de luta pelo atendimento de 

suas necessidades, que pode ir desenvolvendo-se a ação e a subjetivação capaz de uma alteração revolucionária da 

atual ordem das relações sociais. Esta é sua primeira e necessária ruptura com a consciência burguesa. É a partir 

da ação e da consciência da necessidade da mudança e do seu caráter inevitável que se pode desenvolver a 

consciência de classes”. ROBAINA, Carlos Roberto de Souza. Lênin, a revolução e o partido. Movimento: crítica, 

teoria e ação, v. 1, p. 97-142, 2017. Cumpre mencionar que Roberto Robaina expõe esta percepção a partir das 

elaborações de Nahuel Moreno sobre “ação, experiência e consciência”. 
458 O marxismo heterodoxo se ocupa assim, de modo legítimo e prioritário – ainda que limitado –, das urgências 

cotidianas causadas pela exploração da classe trabalhadora: “Os socialistas devem dar mais importância aos 

‘movimentos sociais de urgência’ dos setores pauperizados, onde tradicionalmente não é grande a influência das 

organizações inspiradas no marxismo. Toda essa luta exige revisões mais ou menos difíceis e necessita da crítica 

recíproca entre os diferentes setores do movimento popular”. BOITO JÚNIOR, Armando. A hegemonia neoliberal 

no governo Lula. Crítica Marxista Nº 17. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2003. 
459 O seguinte trecho sintetiza o mesmo recurso de desmistificação das consciências (na busca pela “forma 

cristalina”) pretendida pelo que antes foi chamado de marxismo heterodoxo: “O que nos reafirma Engels? Algo 

extremamente simples: que na história operam em choque as mais diferentes forças de impulso e neutralização 

(inclusive os conflitos de idéias), mas em graus de intensidade diferenciados; e conclui que a força dos interesses 

econômicos, em última análise, abre o caminho e se afirma como a mais perene e poderosa. Mas, ao mesmo tempo 

nos diz - e isso é o mais importante - que, nos momentos das crises, e somente neles, a polarização das classes em 

conflito com uma compreensão mais clara de quais são os seus interesses aparece de forma cristalina”. ARCARY, 

Valerio. Seria o marxismo um cientificismo economicista? Anotações sobre a hipótese da inversão das 

causalidades. Diálogos, DHI/UEM, v. 8, n. 1, 2004, p. 165. 
460 NEVES, Wilson das. O Dia em Que o Morro Descer e Não For Carnaval. In: O Som Sagrado de Wilson das 

Neves. Rio de Janeiro: Gravadora CID, 1996. 
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fundamentadas – midiática e psicologicamente – que estejam estas “táticas” (ou melhor, 

apostas) de disputa das consciências, tem-se no máximo um programa de transição 

fragmentado, artificialmente distanciado de um fatalismo terreno e ironicamente próximo a um 

determinismo dos céus, em que a inversão perene da correlação de forças políticas nasceria de 

um “desideologizado” convencimento das massas. 

Da perspectiva de um programa de transição, a oposição ao determinismo economicista 

– acertadamente encampada tanto pelo marxismo heterodoxo quanto ortodoxo – não deve 

corresponder a uma disputa limitada à conquista de corações e mentes (um renovado socialismo 

utópico – mesmo quando ancorado na radicalização da luta de classes) e à melhora da correlação 

de forças políticas em suas variadas expressões (mandatos parlamentares, ganhos de 

consciência, saldos organizativos, formação de vanguarda e de lideranças revolucionárias etc.). 

Esta pretensa estratégia idealista de subversão das relações de produção negligencia o 

enraizamento dos aparelhos ideológicos de Estado e a dimensão de seu sucesso. A práxis 

orientada pelo método marxista precisa construir simultaneamente as condições objetivas para 

subversão das forças produtivas e das relações de produção que diferentes correlações políticas 

possam proporcionar461. 

O avanço da correlação de forças políticas da classe trabalhadora tem de corresponder 

a uma transformação material no modo de “produção e reprodução da vida” que permita novos 

ganhos de consciência revolucionária, ou seja, uma construção do concreto permanentemente 

fecundo às consciências462. Neste aspecto central, a experiência da Revolução Russa de 1917 

merece ser resgatada – como habitualmente faz a literatura sobre o tema das mais diversas 

matizes: 

 

A questão, colocada à luz da revolução russa, é a das reivindicações capazes 

de mobilizar na maior unidade possível, de elevar na acção o nível de 

consciência e de criar a melhor relação de forças na perspectiva de confronto 

 
461 Nisto consiste a revolução permanente em minha leitura: “A ditadura do proletariado, que sobe ao poder como 

força dirigente da revolução democrática, será colocada, inevitável e muito rapidamente, diante de tarefas que a 

levarão a fazer incursões profundas no direito burguês da propriedade. No curso do seu desenvolvimento, a 

revolução democrática se transforma diretamente em revolução socialista, tornando-se, pois, uma revolução 

permanente”. TROTSKY, Leon. A Revolução Permanente. Marxists Internet Archive, 1929. 
462 É também apenas deste modo que pode ocorrer o desaparecimento do “reflexo religioso do mundo real” na 

exatidão da dialética materialista marxiana: “O reflexo religioso do mundo real somente pode desaparecer quando 

as circunstâncias cotidianas, da vida prática, representarem para os homens relações transparentes e racionais entre 

si e com a natureza. A figura do processo social da vida, isto é, do processo da produção material, apenas se 

desprenderá do seu místico véu nebuloso quando, como produto de homens livremente socializados, ela ficar sob 

seu controle consciente e planejado. Para tanto, porém, se requer uma base material da sociedade ou uma série de 

condições materiais de existência, que, por sua vez, são o produto natural de uma evolução histórica longa e 

penosa”. MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 205. 
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inelutável com as classes dominantes. Foi o que souberam fazer os 

bolcheviques em 1917, em torno de questões vitais: o pão, a paz, a terra. 

Tratava-se de sair de uma discussão abstracta sobre a virtude intrínseca das 

reivindicações, umas qualificadas de reformistas por natureza (compatíveis 

com a ordem estabelecida), as outras revolucionárias por natureza (não 

integráveis nessa ordem). 463 

 

Abstraindo a massividade de hipotéticas conjunturas políticas, a existência de fábricas 

ocupadas, por um lado, e de mandatos parlamentares trabalhistas, por outro, caracterizam 

diferentes correlações que possibilitam e requerem distintos programas de transição. Os 

horizontes de planificação econômica apresentados, por exemplo, pelas greves que deram 

origem ao novo sindicalismo no Brasil ao final dos anos 1970 são absolutamente diferentes das 

possibilidades dos governos Lula – caso houvesse em quaisquer dos processos “disposição 

revolucionária” para tanto. Se a experiência chilena de Salvador Allende atesta pelo fracasso 

da via eleitoral, o que então fazer – em termos de programa de transição, ou seja, para além das 

reformas de gestão do capital – na eventualidade de uma representação parlamentar majoritária? 

Por outro lado, o que fazer na excepcionalidade de uma massiva ocupação das fábricas e das 

instituições burguesas? 

Mesmo uma correlação avançada e favorável à classe trabalhadora não revela de 

imediato – na tomada do Estado – o que fazer com as forças produtivas capitalistas ainda 

existentes464. Como planificar os canais de abastecimento alimentar e o complexo industrial da 

saúde na periferia do mundo? De qual modo planificar a produção de estruturas fabris 

atomizadas como a de vestuário, borrachas, plásticos, madeiras, eletroeletrônicos etc.? O que 

fazer com os oligopólios energéticos e petroquímicos? Qual o exato lugar do sistema financeiro 

em cada transição socialista? Como coletivizar as tarefas de cuidado das crianças, jovens e 

adolescentes, e reelaborar um sistema de ensino não submisso à divisão internacional do 

trabalho? E, sobretudo, ciente da eminente violência burguesa (nacional e internacional) e da 

necessidade de irradiação constante para além das fronteiras territoriais político-

 
463 BENSAÏD, Daniel. Trotskismos. Tradução de Sérgio Vitorino. Lisboa: Edições Combate, 2007, p. 27. Não há 

neste Anexo, portanto, uma proposição de abandono da disputa das consciências, a própria proposta redacional 

desta tese atesta no sentido de algum convencimento possível na estetização. 
464 Amparado em Pachukanis, pondera Márcio Naves: “[...] a conquista do Estado pela classe operária, em 

decorrência da revolução, apenas cria determinadas condições para o socialismo, mas não é capaz de extinguir, de 

imediato, as relações mercantis, que remanescem porque o princípio do planejamento não pode ser aplicado de 

modo integral”. NAVES, Márcio Bilharinho. Marxismo e Direito: um estudo sobre Pachukanis. São Paulo: 

Boitempo, 2000, p. 91. Esta mesma compreensão justifica em grande medida o recuo tático da Nova Política 

Econômica (NEP) implementada por Lenin na União Soviética em 1921. 
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administrativas, como avançar na tarefa revolucionária sem o recrudescimento das 

consciências?  

São estas as respostas que a práxis marxista precisa alcançar na implementação dos 

diferentes programas de transição possíveis em cada distinta correlação de forças políticas, do 

contrário a classe trabalhadora permanecerá refém dos ciclos de acumulação capitalista nos 

quais a democracia burguesa periodicamente rifa a gestão do capital ao reformismo 

trabalhista465. A necessidade de um programa de transição dinâmico está na essência do 

trotskismo de Mário Pedrosa466, mostrando, na oposição coetânea ao desenvolvimentismo de 

Celso Furtado, a incompatibilidade da “travessia perigosa” com as “medidas de compromisso”: 

 

Mas para a travessia perigosa ele mesmo [Celso Furtado] nos ensinou que 

seriam necessárias medidas revolucionárias, a começar pela suspensão dos 

serviços das dívidas externas, expropriações anti-imperialistas, reforma 

agrária, gigantescos investimentos pelo Estado, plano global. Já não eram 

medidas de compromisso, de ordem técnica, mas medidas que envolviam uma 

política econômica de longo alcance, capaz de alterar o sistema em curso no 

Brasil, o papel do Estado no sistema, a composição social dos governantes. 

Para uma tal realização já não bastavam conciliábulos de técnicos, nem 

acordos de vértice, mas requeriam a participação efetiva de forças sociais 

profundas; ao cabo de todo o processo não estaria seguro que a própria 

burguesia ainda estivesse com o seu futuro a coberto de uma substituição 

também. 467 

 

Independente da subjetiva avaliação que se faça da correlação de forças políticas posta 

em determinada conjuntura, às organizações marxistas sempre caberá a seguinte questão: para 

 
465 Não resgato a necessidade de um preciso programa de transição para as diferentes forças produtivas – que cada 

distinta correlação de forças políticas possa permitir – como resposta acadêmico-teórica para um mero problema 

de pesquisa, o faço como decorrência objetiva da minha particular apreensão da luta de classes, sobretudo durante 

a redação desta tese (na depuração marxiana, “O concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações, 

isto é, unidade do diverso. Por isso o concreto aparece no pensamento como o processo de síntese, como resultado, 

não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo e, portanto, o ponto de partida também da 

intuição e da representação”. MARX, Karl. Para a crítica da economia política. São Paulo: Abril Cultural, Os 

Economistas, 1982, p. 14). Não me ocuparei em redigir um vaidoso memorial, pontuo apenas que vivenciei – 

desde a elaboração do projeto de pesquisa – as mobilizações contra as reformas trabalhista e previdenciária de 

Norte a Sul do Brasil, el paro general e a greve de fome dos trabalhadores uruguaios em Montevidéu, a resistência 

obrera latino-americana em Buenos Aires, Manágua, Cidade do México e Bogotá e, contingentemente, a repressão 

dos canhões de água contra os gilets jaunes em Paris. Após esta experiência algo ampliada na periferia do mundo, 

presenciei a “ausência de contradições”, a pobreza “inexistente” do capitalismo desenvolvido em Münster, 

Alemanha, onde grande parte desta tese foi escrita. Da propriedade delimitada por muros com cacos de vidros às 

cercas decorativas na altura dos joelhos, distanciei-me da ilusão desenvolvimentista e concentrei-me em montar 

esse quebra-cabeça vivamente ilustrado do “desenvolvimento desigual e combinado” na minha particular abstração 

do real, ocupando-me em seguida de – sem romantizar o subjetivo potencial das “consciências coletivas 

autodeterminadas” – compreender concretamente a profundidade da vitória capitalista na tentativa de alcançar a 

atual dimensão da histórica tarefa revolucionária. 
466 Dentre suas muitas realizações, destaco a participação como delegado latino-americano presente na fundação 

da IV Internacional em 1938. 
467 PEDROSA, Mário. A opção brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966, p. 228. 
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a transição das forças produtivas – e, portanto, do modo de reprodução material da vida humana 

– em que contribuirá determinada outra gestão do capital? Veja que desta questão não se deduz 

que devam os marxistas revolucionários se absterem do chamado “uso tático do direito”468 

diante da possibilidade de melhora imediata das condições de vida da classe trabalhadora (como 

pretende a pecha de um rasteiro reformismo desenvolvimentista ou etapismo stalinista), mas 

que sem o enfrentamento do problema apresentado não há horizonte revolucionário469. A 

ilustração de Rosa Luxemburgo em sua oposição ao socialismo evolutivo de Eduard Bernstein 

não poderia ser mais didática: 

 

Quando Bernstein põe a questão de saber se esta ou aquela lei de proteção 

operária é mais ou menos socialista, podemos responder-lhe que a melhor das 

leis de proteção operária tem mais ou menos tanto socialismo como as 

disposições municipais de limpeza das ruas e o acendimento dos bicos de gás 

– que também revelam o “controle social”. 470 

 

A extinção da mais-valia no processo produtivo – não do trabalho excedente, que 

precede e sucede a existência do capital –, quando por hipótese se alcançam correlações de 

forças para tanto, corresponde a um primeiro passo teoricamente simples (ao modo 

proudhoniano, inexistindo o lucro burguês, elevam-se os salários e reduzem-se as jornadas de 

trabalho), contudo, a subversão da generalizada troca individual de valores equivalentes na 

esfera da circulação, em cada particular posição geográfica da divisão internacional do trabalho 

e em cada diferente estrutura de mercado (leia-se, necessidade humana a ser atendida), consiste 

em uma tarefa substancialmente mais complexa sobre a qual as mentes revolucionárias 

 
468 Cumpre apresentar a compreensão de “uso tático do direito” reivindicada por Gustavo Seferian: “A crítica que 

prima, pois, pela superação dialética da forma jurídica – e do próprio Direito do Trabalho –, deve se atentar à sua 

condicionante política. Não há objetividade ou determinismo histórico que aponte a superação da ordem produtiva 

capitalista pelo simples desenvolvimento das forças produtivas. [...] Assim, o uso tático do direito não deve ser 

descartado pelos marxistas revolucionários nessa empreita política. Em verdade, deve ser incentivado, sempre 

dentro das devidas proporções e sem que se alimente esperanças que extrapolem suas imensas limitações”. 

MACHADO, Gustavo Seferian Scheffer. Direito do Trabalho como barricada: sobre o papel tático da proteção 

jurídica do trabalhador. São Paulo: FDUSP, Tese de Doutorado, 2017, p. 251. 
469 Detalha a crítica de Pablo Biondi: “Abdicando do conceito marxista de capital, o reformismo enxerga na 

financeirização e na guinada neoliberal que lhe corresponde apenas um refluxo político. Ignora que o movimento 

de valorização do valor no capitalismo aspira ao infinito, encontrando no Estado o mais apto instrumento para a 

manutenção e a expansão dos lucros. O que está em curso é muito mais que um refluxo: é a realização plena de 

uma formação social governada pelo valor de troca das mercadorias em detrimento do seu valor de uso. O 

capitalismo sempre caminhou para isso. Eis o obstáculo estrutural a qualquer programa que se restrinja a reformas 

sociais, quer para implementá-las, quer para simplesmente conservá-las em longo prazo”. BIONDI, Pablo. Os 

direitos humanos e sociais e o capitalismo: elementos para uma crítica. São Paulo: FDUSP, Dissertação de 

Mestrado, 2012, p. 124. 
470 LUXEMBURGO, Rosa. Reforma ou Revolução? The Marxists Internet Archive, 1900, p. 11. 
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precisam se debruçar à luz da experiência histórica471 e das possibilidades abertas pela fronteira 

tecnológica472. Subverter a lógica fundante da “sociedade de produtores de mercadorias”473, ou 

seja, da reprodução da vida baseada na troca de valores equivalentes, é essencial para que se 

efetive uma desconstrução das superestruturas jurídicas e ideológicas474, para que a igualdade 

e liberdade humana não sejam mera consequência formal da circulação mercantil. 

Se a forma jurídica (e, portanto, todos os seus conteúdos normativos, sejam eles direitos 

humanos, sociais, políticos, trabalhistas, previdenciários, assistenciais etc.), não conduz à 

crítica e à subversão da base material de reprodução da vida – mas a reforça –, toda discussão 

marxista a respeito de seus usos progressistas ou “revolucionários” está necessariamente restrita 

à disputa das consciências e, naturalmente, a uma avaliação subjetiva que as organizações 

políticas fazem dos graus de consciência de “seu” povo. A aposta no direito como chave de 

disputa das consciências proletárias me parece em si mesma incompatível com o acertado 

consenso das esquerdas latino-americanas em torno da priorização dos setores da classe 

trabalhadora que historicamente nunca tiveram acesso ao “mundo ampliado” de direito sociais 

ou mesmo a qualquer espécie de democracia representativa – tão bem vocalizados por Carolina 

Maria de Jesus: 

 

20 DE MAIO [1958] – Pois é. A senhora disse-me que não ia mais comer as coisas 

do lixo. Foi a primeira vez que vi a minha palavra falhar. Eu disse: – É que eu tinha 

fé no Kubstchek. – A senhora tinha fé e agora não tem mais? – Não, meu filho. A 

democracia está perdendo os seus adeptos. No nosso paiz tudo está enfraquecendo. O 

dinheiro é fraco. A democracia é fraca e os políticos fraquissimos. E tudo que está 

fraco, morre um dia. ...Os políticos sabem que eu sou poetisa. E que o poeta enfrenta 

a morte quando vê o seu povo oprimido. 475 

 

Compreender o exato papel do direito na totalidade da reprodução capitalista e ainda 

assim apostar em seu potencial como ferramenta para um despertar emancipatório das 

 
471 Para além da planificação burocrática soviética destacam-se os processos de implementação da economia 

socialista e do coletivismo na Catalunha, Cuba e China, bem como outras experiências incipientes na França, Peru 

e Chile. Cf. TROTSKY, Leon. A Revolução Traída. São Paulo: Editora Instituto José Luís e Rosa Sundermann, 

2005. VASCONCELOS, Joana Salém. História Agrária da Revolução Cubana. São Paulo: Editora Alameda, 

2017. TSE-TUNG, Mao. A critique of Soviet Economics. New York: MR press, 1977. MASSÉ, Pierre. Os 

princípios da planificação francesa. In: O plano, aventura calculada. Lisboa: Livraria Morais Editora, 1967, pp. 

133-171. CURY, Márcia. Um novo sentido para o trabalho: o socialismo chileno no cotidiano da classe 

trabalhadora (1970-1973). Fundação Perseu Abramo, Dossiê N. 10: 63-94, 2013. 
472 DURAND, Cédric. & KEYCHEYAN, Razmig. Pós-capitalismo na era do algoritmo. Tradução de Eleutério 

Prado. Outras Palavras, 2019. Disponível em: <https://outraspalavras.net/pos-capitalismo/pos-capitalismo-na-era-

do-algoritmo-1/>. Acesso em: 09/03/2021. 
473 MARX, Karl. O Capital: Crítica da Economia Política. 4ª Ed., São Paulo: Editora Nova Cultural, Os 

Economistas, Volume I, Livro Primeiro, Tomo 1, 1996, p. 172. 
474 Ainda que unilateralmente insuficiente como mostra o fracasso do determinismo stalinista. Mediação necessária 

para não ter de voltar ao impasse entre fatalistas e voluntaristas resolvido anteriormente com a práxis marxista. 
475 JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo: diário de uma favelada. 10ª Ed., São Paulo: Ática, 2014, p. 35. 
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consciências consiste em uma subestimação da ideologia jurídica. O direito é uma camisa-de-

força, um labirinto em que a porta de entrada e saída é precisamente a mesma – o concreto de 

reprodução da vida – justamente pelo fato de a forma jurídica não ser mera expressão 

superestrutural do capital e sim a necessária forma individual, “livre” e “igual”, à qual todas as 

relações são reduzidas.  
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