
0 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 
PUC-SP 

Leonardo Ferreira Guimarães 

Dominância financeira: 
capital fictício e capitalismo contemporâneo 

MESTRADO DE ECONOMIA POLÍTICA 

 

São Paulo 
2014



1 

 

 

Leonardo Ferreira Guimarães 

Dominância financeira: 
capital fictício e capitalismo contemporâneo 

Dissertação apresentada à Banca 
Examinadora do Programa de Estudos Pós-
graduados de Economia Política do 
Departamento de Economia da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, como 
pré-requisito parcial para obtenção do título 
de Mestre em Economia Política.              ----
----------------------- 
Orientador: Prof. Dr. João Machado Borges 
Neto 

 

SÃO PAULO 

2014 



2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

COMISSÃO EXAMINADORA      
 
 
___________________________________ 
 
 
 
___________________________________ 
 
 
 
___________________________________ 
 
 
 
 
 



3 

 

 

DEDICATÓRIA 

Há diversos momentos na vida que nos impelem à obrigação de se fazer coisas 

indesejáveis. Em geral, essa é uma característica simples de vivermos em um mundo 

no qual o trabalho é alienado. Todavia, há momentos em que o sentimento de 

obrigação surge profundo de um sentimento de gratidão, misturado ao pesar. Esta 

dedicatória é fruto de um desses momentos. A Reinaldo Antônio Carcanholo eu 

dedico a minha pesquisa. Professor, tutor e amigo, Reinaldo me influenciou e inspirou 

com seu sentimento de compromisso à causa dos oprimidos e explorados. A 

necessidade de dedicar uma vida a essa causa (que ele foi um dos principais a me 

transmitir) veio acompanhada da compreensão de que a ciência é uma ferramenta 

política, em geral utilizada para validar todas as nossas opressões. Mas, se for a 

ciência uma das coisas que nós na academia temos a oferecer, pois que seja uma 

ciência igualmente política, mas orientada no sentido contrário: o de fornecer armas 

para os que lutam contra as opressões; fornecer vias de subversão, rebeldia e 

entendimento que sejam capazes de inspirar, inflamar e orientar a luta para que um 

dia haja sob o sol uma terra sem amos! 

 

Reinaldo Antônio Carcanholo: PRESENTE!



4 

 

 

AGRADECIMENTOS 
À pessoa que esteve comigo quase todos os dias nesses últimos anos, Aline 

Travaglia, eu gostaria de agradecer sobremaneira. Não fosse seu auxílio e 

paciência, não teria feito apreendido traços básicos de compreensão e empatia com 

a alteridade. Esse avanço, além de se expressar na vida, aparece nestas páginas.  

Ao meu orientador, João Machado, eu também devo os mais extensos 

agradecimentos. A maneira sutil com a qual ele foi capaz de apontar meus erros 

mais crassos tornou possível um aprendizado que, de outro modo, teria sido bem 

difícil para uma personalidade como a minha. Ademais, suas revisões (detalhadas, 

pacientes e cuidadosas) do meu texto foram imprescindíveis e serviram não só para 

esta pesquisa, mas para o meu aprendizado como pesquisador e marxista. 

Aos meus avós, que me apoiaram em todo este caminho e me deram o 

sentimento de suporte. Agradeço imensamente a eles, pois sem seu auxílio meu 

rumo seria incerto e, decerto, essa dissertação nem existiria. 

Ao RLi que me trouxe o sentido de militância fora da academia, fundamental 

para qualquer pessoa que se proponha crítica da sociedade em que vivemos. Sem 

este sentido, este trabalho seria diferente do que é e seria ainda menos 

compreensível. Especialmente, Maria Fernanda Salaberry, Amanda Palha, Kel 

Campos e André Leal; que se fizeram mais próximos nestes últimos momentos. 

À Rosa Marques, que foi uma alegre e ativa participante desse meu 

percurso de aprender a ensinar.  

À Carol Menegatti que, tendo entrado recentemente na minha vida, mesmo 

sem saber disso, me ajudou a levantar no final e me permitiu alguma alegria quando 

as coisas pareciam muito difíceis. 

Aos importantes e velhos amigos, João Felipe, Rafael Venturini e Patrick 

Andrade. Mesmo que nossas vidas sigam diferentes rumos, suas companhias e 

diálogos também ajudaram sobremaneira neste difícil percurso. 

Aos bons novos amigos que o mestrado trouxe: Anderson dos Santos e Isis 

Camarinha. Agradeço a companhia e empatia que vem de quem vive conosco o 

mesmo processo. 

À Escola de Vitória que (juntamente com Reinaldo a quem esta pesquisa é 

dedicada) foi a base da minha formação como acadêmico, marxista e crítico da 

sociedade. Em especial: Paulo Nakatani; Maurício Sabadini; Helder Gomes e Neide 

Cesar Vargas, amigos e influências inestimáveis. 



5 

 

 

Sob um vasto céu cinzento, numa vasta planície poeirenta, sem 
caminhos, sem gramados, sem uma urtiga, sem um cardo, deparei 
com vários homens que andavam curvados. 
Cada um deles carregava nas costas uma enorme Quimera, pesada 
como um saco de farinha ou carvão, ou como os apetrechos de um 
soldado da infantaria romana. 
Mas a monstruosa besta não era um peso inerte; pelo contrário, 
envolvia e oprimia o homem com seus músculos elásticos e possantes; 
enganchava-se com as duas vastas garras no peito de sua montaria; 
sua cabeça fabulosa sobressaia acima da fronte do homem, como um 
daqueles capacetes horríveis com que os guerreiros antigos contavam 
acirrar o terror do inimigo. 
Interroguei um desses homens, e perguntei-lhe onde iam assim. 
Respondeu-me que de nada sabia, nem ele mesmo nem os outros, 
mas que evidentemente iam para algum lugar, já que eram impelidos 
por uma incrível necessidade de andar. 

 

Coisa curiosa de se notar: nenhum dos viajantes parecia irritado com a 
besta feroz pendurada em seu pescoço e grudada em suas costas; até 
parecia considera-la como parte de si mesmo. Todos aqueles rostos, 
cansados e sérios não demonstravam nenhum desespero; sob a 
cúpula spleenética do céu, os pés mergulhados na poeira de um solo 
tão desolado quanto este céu, caminhavam com o semblante 
resignado de quem está condenado a ter sempre esperança. 

(BAUDELAIRE, 2009, p. 47) 
 

 



6 

 

 

RESUMO 

A realidade atual do capitalismo é largamente percebida como dominada pela 

dinâmica financeira. As crises que ocorrem nos últimos anos também vêm sendo 

interpretadas no mesmo sentido. De maneira básica, essas são as motivações 

iniciais desta pesquisa. O tratamento destas motivações, por sua vez, se deu no 

campo de pensamento marxista. O objetivo central desta dissertação é investigar, 

dentro do campo citado, os sentidos nos quais se pode falar em dominância e 

autonomia (pré-requisito básico para a dominância) disto que se compreende 

vagamente como fenômeno financeiro. O recorte da pesquisa se deu pela 

investigação centrada nos seguintes autores: François Chesnais; Gérard Duménil; 

Dominique Lévy; Eleutério Prado; Reinaldo Carcanholo; Paulo Nakatani, Maurício 

Sabadini (estes três últimos autores são parte do que se denominou aqui de 

Escola de Vitória), além de, naturalmente, Karl Marx. Cabe ressaltar que a 

influência da Escola de Vitória é central neste trabalho. Diante deste recorte de 

autores, buscou-se precisar teoricamente o termo finança por meio do 

desdobramento de outras categorias e conceitos mais precisos, como capital 

portador de juros, capital fictício e capital especulativo parasitário. A pesquisa 

buscou compreender os nexos que estas categorias estabelecem entre si e de 

qual modo determinam a autonomia do fenômeno financeiro. Para isso, foi 

necessário um capítulo para tratar de questões metodológicas, as quais foram 

trabalhadas a partir da noção de formas sociais; tomando inspiração no livro de 

Alysson Mascaro Estado e forma política, além de alguns dos autores 

supracitados. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Capital fictício; dominância; capitalismo 

contemporâneo; Crítica da Economia Política; formas sociais. 



7 

 

 

ABSTRACT 

 

The current reality of capitalism is widely perceived as dominated by the financial 

dynamics. Also, the occurring crisis in recent years has been interpreted in the same 

way. Basically, the initial motivations of this research are these. The treatment of 

these motivations, took place in the field of Marx's thought. The central objective of 

this dissertation is to investigate, within the said field, the senses in which one can 

speak of dominance and autonomy (basic prerequisite for dominance) of that which 

comprises loosely as a financial phenomenon. The outline of the research was 

focused on the following authors: François Chesnais; Gérard Duménil; Dominique 

Lévy; Eleutério Prado; Reinaldo Carcanholo; Paulo Nakatani; Maurício Sabadini 

(these last three authors are part of what is called here the Victory School) besides, 

of course, Karl Marx . It is noteworthy that the influence of Victory School is central to 

this work. Faced with this framework of authors, we sought to theoretically specify the 

term finance through the development of other categories and more precise concepts 

such as interest-bearing capital, fictitious capital and parasitical speculative capital. 

The research sought to understand the connections that these categories establish 

among themselves and determine in which way occurs the financial autonomy of the 

phenomenon. For this, we needed a chapter to address methodological issues, 

which were worked from the notion of social forms , taking inspiration from the book 

Alysson Mascaro Estado e forma política, as well as some of the aforementioned 

authors . 

 

KEYWORDS: Fictitious Capital; dominance; contemporary capitalism; Critique of 

Political Economy; social forms. 
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INTRODUÇÃO 

I 

Minha trajetória acadêmica foi fortemente influenciada pelo posicionamento 

de um grupo de autores e professores do Departamento de Economia da 

Universidade Federal do Espírito Santo; doravante esse grupo aparece 

denominado como Escola de Vitória1. Dentre eles, Reinaldo Antônio Carcanholo é 

a maior influência neste trabalho. Essa influência, somada à de Paulo Nakatani e 

Maurício de Souza Sabadini, veio ainda na fase de elaboração do projeto de 

dissertação quando se escolheu o tema, a abordagem e os autores a serem 

utilizados.  

O objetivo da dissertação é sistematizar a contribuição desses autores, 

sobretudo a de Carcanholo, no que tange a dominância e autonomia exercida pela 

forma financeira2 de acumulação do capital. Todavia, fazer isso por si só (de modo 

dogmático e acrítico) seria contrário à própria influência recebida. Portanto, esse 

trabalho se organizará de modo a explorar outros autores que possuam relevância 

no estudo do mesmo objeto e que possuam alguma interconexão entre si.  

Além desses autores, estudados na primeira parte da dissertação, a 

segunda parte busca expandir os aspectos teóricos (e meta-teóricos) mais básicos. 

Para os aspectos meta-teóricos e metodológicos, o terceiro capítulo (na segunda 

parte da dissertação) contém algum desenvolvimento próprio, trabalhado em maior 

grau a partir da contribuição de Alysson Leandro Mascaro (2013). O objetivo foi 

trabalhar a noção de forma social como chave metodológica. Para as questões 

teóricas da Crítica da Economia Política, recorre-se, sobretudo, ao Capital de 

1 Não se trata, necessariamente, de afirmar com ênfase de que este grupo de pesquisadores possui a 
mesma amplitude de análises e a mesma sedimentação conceitual que outras famosas escolas de 
pensamento. O que existe é um grupo de pesquisadores com alguma originalidade e com pouca 
divergência conceitual, que vêm produzindo juntos nas últimas décadas, elaborando coletâneas, 
artigos conjuntos e estabelecendo alguma divisão nas tarefas de pesquisa. A precisão maior sobre 
quem são esses autores e quais suas contribuições para este texto se encontra ao final do segundo 
capítulo desta dissertação. 
2 A precisão sobre os termos que envolvem a finança como objeto será feita ao longo da dissertação. 
Esse termo é utilizado aqui de modo genérico para significar o conjunto de objetos compreendidos 
como finança: dívidas públicas e privadas; ações; dividendos; ativos do mercado de futuros; swaps e 
hedges; bem como a fração de classe que obtém seus principais rendimentos com esse tipo de 
objeto. 
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Marx. O objetivo é desenvolver as categorias do capital portador de juros e do 

capital fictício, que são fundamentais para avaliar criticamente a contribuição dos 

autores da Escola de Vitória.  

 

A influência da Escola de Vitória trouxe consigo a necessidade de reavaliar 

o objeto da finança na atualidade, qual seu papel e de que modo se dá sua 

autonomia. Para esclarecer algumas questões não cobertas pela produção da 

Escola de Vitória e confrontar com interpretações díspares – visando não perder o 

eixo crítico – buscou-se investigar outros autores influentes dentro do que se faz 

de Crítica da Economia Política no Brasil. A influência de François Chesnais, 

Gérard Duménil e Dominique Lévy é fundamental para a produção nacional no 

campo. Adicionalmente, Eleutério Prado critica a noção de dominância financeira 

e, por isso e por seu papel dentro da Crítica da Economia Política que se faz no 

Brasil, seu trabalho também foi utilizado como um contraponto.  

Em decorrência da avaliação dos outros autores surgiram também novos 

questionamentos que foram incluídos na pesquisa, buscando não limitá-la à 

influência inicial. O principal destes questionamentos paralelos adveio no estudo 

de Gérard Duménil, Dominique Lévy e da crítica feita a eles por Eleutério Prado. 

Os primeiros trataram a luta de classes e os agentes como os principais motores 

da história, dando centralidade às decisões e interesses de frações de classe e 

grupos políticos. As análises e os dados levantados por esses autores não são de 

fácil questionamento, no entanto parecem conflitar metodologicamente com a 

leitura mais teórica das necessidades lógicas do capital em geral como conceito 

(como aponta Eleutério Prado) que também é bastante razoável e explicativa. 

Como conciliar os movimentos gerais, as necessidades lógicas e a instância do 

conceito com os movimentos concretos das classes expressos nos agentes 

econômicos e políticos? 

Essa parece ser a maior dificuldade metodológica desta pesquisa e se 

relaciona com outro lado das minhas influências: o debate entre a Escola de 

Frankfurt e György Lukács3 e os trabalhos de Rosdolsky, Ruy Fausto, Leda Maria 

3 Interpretou-se que essa celeuma possui traços similares àquela entre movimentos gerais 
assemelhados ao conceito e o movimento concreto das classes e suas frações. Todavia, avaliar a 
pertinência dessa interpretação não é objeto deste trabalho e, portanto, reside como uma inspiração 
marginal. 
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Paulani e Eleutério Prado. Influências essas mais indiretas (sobretudo no caso da 

Escola de Frankfurt e György Lukács, que não adentram diretamente o corpo deste 

trabalho, em nenhum sentido). Essa dificuldade é trabalhada no terceiro capítulo, 

no qual se aborda a questão das formas sociais como uma possível chave 

heurística para tal problema; uma forma aparentemente adequada de conciliar o 

referencial direto da luta de classes com o tratamento ao nível do conceito. 

II 

 

Desde o final da década de 1990, os países centrais do capitalismo vivem 

crises recorrentes. Essas crises aparentam ter como elemento comum suas 

ligações com o comportamento das bolsas de valores e demais instituições 

financeiras. Em 2007 iniciou-se nos Estados Unidos a crise que se alastrou e 

permanece até os dias atuais, sempre com novas emergências e fenômenos. 

Esses fenômenos aparecem em um momento caracterizado pela efetivação sem 

limites do mercado mundial, tal qual Marx teorizou há mais de um século. A 

abrangência da crise atual dentro do mercado mundial e sua ligação com a “esfera 

financeira” são os grandes questionamentos que inspiraram a necessidade desta 

investigação teórica, muito embora não sejam objetos diretos da pesquisa. 

A crise global de 2007 e a “crise da dívida” dos países europeus – 

interpretada aqui como um fenômeno da expansão da primeira – (CHESNAIS, 

2011) se somam às constantes explosões de bolhas financeiras que acometeram 

os países da periferia do globo nas décadas de 1980 e 1990. Dessa forma, durante 

três décadas, o formato atual do capitalismo não cessou de apresentar crescentes 

consequências para a reprodução da vida humana. Esse aspecto justifica o 

esforço de compreender traços que fundamentem o formato do capitalismo recente 

e que podem influenciar em suas crises e formas particulares de exploração. 

Ademais, o aspecto inédito que a dimensão das finanças tomou na atualidade 

soma para justificar o estudo teórico aprofundado de sua constituição. 

Dado isso, cabe perguntar: quais são as particularidades do capitalismo 

recente? Quais as diferenças específicas que o diferenciam de momentos 

anteriores deste modo de produção? A partir desse ponto, entre tantas diferentes 
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análises e conclusões sobre as últimas décadas, deve-se recortar o objeto da 

pesquisa. O tema deste trabalho é a noção de finança e seu papel no capitalismo 

atual. A principal justificativa para estudar este tema é a notável conexão das 

crises atuais com os mercados de bolsas de valores, derivativos e com as 

instituições bancárias, creditícias ou de previdência privada que especulam com 

ativos financeiros. Assim sendo, a pesquisa se dará sobre o lugar da finança como 

determinante da fase atual do capitalismo em comparação seu quadro mais amplo 

como modo de produção. 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a pertinência da noção de 

dominância e autonomia financeira. Desdobram-se deste objetivo primário alguns 

objetivos secundários, mas não menos importantes: 1) buscar um registro teórico 

adequado (formas sociais, categorias e contradições) para tratar da noção, vaga, 

de finança; 2) investigar, entre a noção de agentes, capital em geral e capital social 

total, as particularidades de cada um desses registros e tentar, ao cabo da 

dissertação, oferecer alguma possibilidade de síntese; 3) levantar aspectos que, na 

base da teoria do valor de Marx e no desenvolvimento das formas do valor possam 

auxiliar na compreensão dos aspectos que envolvem a finança. 

 

Para tanto, tendo em vista a utilização dos conceitos marxistas, é 

necessário compreender as peculiaridades do instrumental que Marx nos legou no 

Capital para o exercício desta análise. Para Marx, o capital é sujeito de um 

processo que visa sempre a sua própria reprodução em escala ampliada. Tal 

processo se executa por meio das contínuas transmutações nas formas do valor, 

que ora se apresentam como mercadoria, buscando o mercado para se 

transformar em dinheiro; ora como dinheiro buscando se transformar em meios de 

produção e força de trabalho para a criação da mais-valia; ora é a própria figura do 

processo produtivo no qual os meios de produção são consumidos e 

transformados em mercadorias dotadas de mais-valor do que possuíam 

anteriormente.  

A realidade das crises atuais, embora não seja objeto direto deste trabalho, 

é aquilo que anima a necessidade dessa investigação. Se Marx não deixou um 

livro específico para tratar das crises - como previa em seu projeto escrito no 

período entre 1856-1858 (ROSDOLSKY, 2001, p. 29-60; MARX, 2003, p. 258) – 
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ele trouxe a compreensão de que o capital, sujeito de seu processo, encontra a 

necessidade de constantemente entrar em crise. O próprio conceito marxista de 

capital é inseparável do conceito de crise. Isso, por si só, já reveste de importância 

o estudo de Marx para a compreensão das condições atuais do capitalismo.  

Sobre essa questão, Jorge Grespan publicou um livro (GRESPAN, 2012) 

que analisa as particularidades do conceito de crise em O Capital. Nessa obra são 

pontuadas as diversas aparições diferentes com as quais o conceito crise é tratado 

por Marx. Um ponto nevrálgico é que tais diferentes expressões do conceito de 

crise foram analisadas pelas distintas leituras do marxismo como excludentes, 

como se somente uma ou outra tivesse pertinência. Para Grespan, bem como 

nesta dissertação, tais formas não podem ser lidas como excludentes entre si, não 

se tratam de antinomias, mas de contradições4. Deste modo, os modos de analisar 

a crise, tratados a seguir, são tomados como momentos distintos do 

desenvolvimento do capital em seu processo de autonegação. 

Cabe explicitar, sumariamente, algumas aparições que o conceito de crise 

faz no Capital. No capitulo três (MARX, 1996a, p. 219-264), já está posta a 

possibilidade das crises, por meio da sempre existente dificuldade de realização 

que pode haver, bem como pela contradição entre valor contido e apropriado, 

apontada já na forma-preço. Esses aspectos ainda serão tratados em diversos 

outros capítulos, sobretudo na primeira seção do livro dois (MARX, 1988 p.23-84), 

quando o ciclo de reprodução das formas funcionais5, no prelúdio da 

autonomização, apresenta as dificuldades possíveis que as formas funcionais 

encontram para se transmutarem umas nas outras. Elementos mais profundos e 

4 Antinomias aqui, de modo simplificado, são enunciados razoáveis, mas que se contradizem de um 
modo excludente, um não pode ser verdadeiro se o outro for também, geralmente se dá na oposição 
entre imanência e transcendência. A contradição, por sua vez, pertence ao nível da imanência, utiliza-
se aqui como oposições (do mesmo modo que as antinomias), mas perfazendo uma unidade, em que 
um dos polos da contradição não somente coexiste com seu oposto, mas o cria e é recriado por ele. 
Na contradição o ser implica em seu não-ser, a coisa nega a si própria e, portanto, se contradiz 
consigo mesma. Além disso, a contradição na dialética de Marx, e também em Hegel, não é um 
simples exercício do pensar: faz parte da realidade dos sujeitos e objetos, lhes é imanente. A 
contradição leva à unidade, não-resolutiva e transformadora dos polos (ver seção 2.0.). 
5 Formas funcionais é o nome aqui atribuído às formas assumidas pelo valor no ciclo de reprodução 
do capital. Essa nomenclatura aparece no livro II de O Capital e pode ser vista no que segue: “[...] o 
próprio processo de produção surge como função produtiva do capital industrial, também dinheiro e 
mercadoria surgem como formas de circulação do mesmo capital industrial, portanto, também suas 
funções como funções de circulação, que introduzem as funções do capital-produtivo ou delas 
surgem. Só mediante sua conexão como formas funcionais que o capital industrial tem de realizar nos 
diferentes estágios de seu processo de circulação, função monetária e função mercantil são aqui, ao 
mesmo tempo, função de capital-dinheiro e de capital-mercadoria.” (MARX, 1988a, p. 57) 
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estruturais começam a aparecer no livro três. Neste último, Marx aponta a 

contradição formal entre o progresso técnico com a busca de maximização dos 

lucros extraordinários pela pluralidade dos capitalistas individuais e o mais-valor 

como único alimento da reprodução do capital em geral (MARX, 1988b, p. 21-53). 

A primeira consequência disso é a tendência decrescente das taxas de lucro 

(MARX, 1988b, p. 154-174). Com o advento da categoria do capital fictício, a 

contradição apontada no livro um, entre o valor contido e o apropriado através da 

forma-preço, passa a existir em sua forma mais excrescente6 com a proliferação 

de direitos de apropriação, desmedidos com relação à riqueza produzida (MARX, 

1988b, p. 285-298).  

Nesse sentido, poderia ser pensada a existência de dois modelos de crise 

em O Capital. O primeiro modelo seria aquele das crises de realização, que alguns 

tratam como crise de subconsumo (HUSSON, 2006). O segundo modelo seria 

“estrutural”, surgido na própria esfera da produção, caracterizado pelo aumento 

incessante da composição orgânica do capital, pela queda tendencial nas taxas de 

lucro e pela superacumulação de capital e de mercadorias.  

Acrescenta-se a isso a ideia de que o capital fictício amplia o caráter 

desmedido do capital e, com ele, a possibilidade e a dimensão das crises. O 

capital fictício, pensado como a forma dominante no capitalismo recente, torna a 

valorização bursátil progressivamente distanciada da base real de valorização 

produtiva, criando uma massa crescente de direitos de apropriação que se 

contrapõe a um crescimento incompatível da produção de mais-valor real. Amplia-

se, deste modo, a própria instabilidade estrutural das relações capitalistas. 

Pode-se aqui recorrer à noção de capital em geral, tal como foi formulada 

por Marx, sobretudo a partir dos Grundrisse. Em oposição à ideia de capitais 

6 Excrescente é uma palavra que deriva de excrescere, em português excrescer, e significa crescer 
para fora. Tal palavra é utilizada no vocabulário médico significando tumores ou vértebras extras que 
formam uma espécie de cauda em seres humanos (e, portanto, crescem para fora do corpo “normal”), 
a excrescências são inúteis em um corpo sadio, ou podem ser prejudiciais, como no caso dos 
tumores. Aqui a intenção é utilizar esta palavra para apontar como, no capital fictício, a contradição 
entre o valor contido e o apropriado cresce para fora do comum à forma-mercadoria, torna-se 
desmedida, incomensurável. Tomando as ações como exemplo, seus preços variam de maneira 
bastante distante do valor real da empresa (na realidade, essas duas grandezas são quase 
totalmente independentes). Essa independência dá margem à excrescência da especulação, a que 
esta cresça além de suas barreiras normais em etapas com menor presença de capital fictício. Este 
último, além de ter pouca utilidade no processo de reprodução do capital (apesar de ter alguma 
utilidade na ampliação da velocidade de acumulação, como será visto nas seções 3.2. e 3.3.) pode 
ampliar as instabilidades sistêmicas e a profundidade das crises.  
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individuais em concorrência, o capital em geral aparece como apenas uma 

abstração, que exclui a multiplicidade dos capitais como forma privilegiada. 

Contudo, Rosdolsky aponta que o capital em geral é para Marx, nos Grundrisse, ao 

mesmo tempo real e abstração. O capital em geral, estando próximo ao nível do 

conceito, conquista sua realidade, por exemplo, por meio da universalidade do 

capital na forma dinheiro em propriedade dos bancos (que Marx mostrará ser 

composto, majoritariamente, de capital fictício). Assim sendo, o capital em geral 

pode ser dito uma abstração real, do mesmo modo que o trabalho abstrato que 

fundamenta o valor. De outro modo, conforme Marx pontua em sua exposição 

sobre o ciclo de reprodução do capital industrial – o que será tratado ao final do 

terceiro capítulo desta dissertação – se o valor é uma abstração, então o capital é 

essa abstração em ato. 

Cabe ressalvar um aspecto central: este trabalho não tratará das crises do 

capitalismo recente. A descrição anterior sobre esses fenômenos tem o propósito 

de ressaltar o papel da finança em questões tão fundamentais para erigir uma 

forma crítica de conhecimento sobre as estruturas contemporâneas da 

sociabilidade capitalista. A finança, definitivamente, não é o único elemento 

responsável pelas crises e pelas mazelas do capitalismo atual. No entanto, ela 

incide acirrando as estruturas contraditórias da relação de capital, ampliando a 

contradição entre produção e apropriação de riqueza, entre a esfera produtiva e a 

esfera da circulação. A finança é, aqui, o termo vago utilizado pelo discurso 

econômico vigente; ele será precisado paulatinamente durante este trabalho, suas 

determinações e contradições serão tratadas. É um objetivo deste trabalho, como 

foi dito, buscar clarear a compreensão que se possui sobre a finança e elaborar 

nela um sistema de categorias que exprima, minimamente, a complexidade de 

suas formas sociais de aparição. 

  

Adicionalmente, pode parecer estranho que uma dissertação sobre a 

finança contemporânea utilize tanto espaço para tratar de questões sobre o que há 

de mais fundamental na teoria do valor. Entretanto, essa perspectiva parte de uma 

orientação metodológica consciente, influenciada pelos autores da Escola de 

Vitória em sua forma de compreender o método de Marx e O capital: 
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Nesta primeira parte [do livro]7 apresentamos os conceitos de 
mercadoria, valor de troca, valor e também outros a eles 
relacionados. A extensão deste ensaio se justifica pela relativa 
dificuldade dessa parte d’O capital [primeira seção do livro I], pelo 
fato de que ali se concentra, implicitamente, o central do método 
marxista. (CARCANHOLO, 2011, p. 9) 

A dissertação consiste em quatro capítulos divididos em duas partes, além 

da introdução e da conclusão. A primeira parte é dedicada à exposição descritiva 

do funcionamento do atual período do capitalismo, focado na exposição de autores 

específicos, aos quais são destinadas seções específicas do capítulo, tal como se 

encontra no índice. As subseções específicas são destinadas a tratar isoladamente 

dos seguintes autores e suas respectivas teorias: Gérard Dumenil e Dominique 

Levy, François Chesnais, Eleutério Prado e a Escola de Vitória. O critério para a 

escolha desses autores foi, buscar contribuições que, de alguma maneira, 

dialogam com a perspectiva da Escola de Vitória, seja contribuindo para ela, seja 

contrapondo-se a ela. 

 

Os capítulos dois e três buscam, a partir das problemáticas levantadas no 

quadro geral da primeira parte, desenvolver questões teóricas e meta-teóricas de 

base. Tendo em vista a necessidade de conciliar leituras focadas nos movimentos 

do capital em geral com aquelas que focam nas frações de classe e nos sujeitos 

históricos concretos, buscou-se desenvolver a noção de formas sociais. Este é o 

objetivo do segundo capítulo, finalizando com considerações sobre o ciclo de 

reprodução do capital industrial e de suas formas funcionais; estas utilizadas como 

intermediárias para compreender as formas autonomizadas do capital portador de 

juros e do capital fictício.  

O terceiro capítulo adentra o processo de autonomização do capital-

dinheiro (uma das formas funcionais do capital industrial), para compreender suas 

formas autonomizadas: o capital de comércio de dinheiro, o capital portador de 

juros e o capital fictício. Estas formas podem ser consideradas a base do que se 

entende hoje por finança. A finalidade deste procedimento é avaliar quais os 

sentidos em que, teoricamente, se podem tratar o objeto central da dissertação: a 

7 Em todas as citações diretas ao longo do texto, a utilização de colchetes marca uma inserção feita 
pelo autor desta dissertação, não presente no texto original. Parênteses preenchidos com reticências 
significam subtrações de trechos do texto original, não presentes na citação. 

                                            



18 

 

 

autonomia e dominância da finança. Secundariamente, ao final do capítulo é feita 

uma discussão sobre os termos utilizados para caracterizar o objeto finança; 

delimitando as categorias e conceitos que, do ponto de vista aqui trabalhado e 

desenvolvido ao longo da segunda parte, pareceram mais adequadas para analisar 

a realidade contemporânea. 

A linha geral de argumentação que atravessa a primeira parte da 

dissertação pode ser sumarizada em torno de uma indagação central sobre o 

estatuto teórico da finança no capitalismo atual. Qual o registro teórico adequado 

que permite compreender melhor o funcionamento desta forma social dominante 

no capitalismo atual? São os agentes que impõem sua vontade de modo político e 

ideológico por meio das estruturas do neoliberalismo? São o capital em geral e as 

necessidades lógicas que este impõe ao desenvolvimento social? São as formas 

sociais em sua aparição na reprodução do capital social total?  

O primeiro capítulo é dedicado, nas primeiras duas, seções à análise das 

frações de classe e instituições como agentes e suas perspectivas particulares, 

buscando estabelecer as limitações dessa forma de análise. O restante do capítulo 

se divide entre as duas últimas perguntas, sem estabelecer uma resposta final 

para elas. Parte da tarefa da segunda parte deste trabalho será buscar uma forma 

de síntese entre o referencial das frações de classe como sujeitos históricos e o 

capital em geral posto como conceito, portador de necessidades lógicas. O modo 

pelo qual se busca realizar essa tarefa recorre à noção de forma social, 

compreendida como articuladora entre as relações sociais diretas (dos indivíduos e 

frações de classe) e a formação de construtos sociais que se apresentam como 

conceitos. Tem-se em vista de que este referencial das formas sociais aparenta 

permitir estabelecer melhor os nexos entre relações sociais e conceitos, 

compreendendo tanto necessidade (do ponto de vista lógico) quanto a 

contingência (do ponto de vista histórico); além de ser, como se defenderá, aquele 

que Marx utilizou na elaboração do Capital. 
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PARTE I - CONTRIBUIÇÕES MARXISTAS PARA A COMPREENSÃO DO 
CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO 

 

1. AGENTES E CAPITAL EM GERAL – DOIS REGISTROS 
 

1.1 Gerárd Duménil e Dominique Lévy – atores político-econômicos e a 
hegemonia da finança. 

 

Gérard Duménil e Dominique Lévy retratam os momentos do capitalismo a 

partir de sucessões de distintas fases8, dominadas por distintos consensos 

políticos, iniciados e terminados por grandes crises. Cada consenso político é, para 

eles, um acordo entre frações de classe e Estado, demarcando a forma de 

condução do capitalismo em cada período. As duas frações de classe a que eles 

dão maior relevância em seus trabalhos são a burguesia industrial e a burguesia 

financeira; à burguesia financeira, considerada por eles como a fração de classe 

mais elevada da burguesia, eles chamam simplesmente “a finança”. Na maior 

parte dos textos a distinção aparece feita como se segue: 1865-1890, período da 

grande recessão (DUMÉNIL e LÉVY, 2003a); 1890-1929: primeira hegemonia da 

finança; 1929-1945, período de transição com a grande depressão seguida pela 

segunda guerra mundial; 1945-1979: período do consenso keynesiano (ou 

consenso cadriste9, como preferem os autores, que se optou por traduzir aqui 

como consenso dos quadros) e o período que vai de 1979 até a atualidade como 

segunda hegemonia da finança, ou consenso neoliberal. (DUMÉNIL e LÉVY, 2011) 

Para estes autores autonomia e dominância financeira são compreendidas 

a partir da análise da política e dos movimentos das frações do capital como 

8 Cf. Duménil e Lévy (2003a, p. 18) 
9 Duménil e Lévy apontam que, neste período “los ejecutivos y empleados hacían su trabajo de 
organizadores en las empresas. Si su papel político no se afirmó de manera autónoma, 
desempeñaron un papel clave en la formación del compromiso que se estableció entonces, y que 
favoreció su emergencia histórica. Tal compromiso garantizó algunas protecciones al sector 
tradicional y algunas ventajas para la clase obrera, y abrió la vía al sector financiero y a la nueva gran 
firma que podemos calificar como gerencial –que llamamos cadriste (cuadrista).” (DUMÉNIL e LÉVY, 
2007) Ou seja, consenso cadriste, consenso gerencial ou consenso keynesiano é tratado pelos 
autores como um compromisso político entre executivos e trabalhadores no interior do Estado. 
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agentes. Consideram que cada um destes agentes é dotado de uma autonomia 

relacionada à particularidade de seus interesses políticos e às diferenças entre as 

instituições que os representam. Pode-se dizer que esses autores não procedem 

em seu quadro teórico com uma diferenciação entre o capital e os capitalistas que 

o representam. Como consequência disso, a autonomia de uma fração do capital 

se identifica com a autonomia dos interesses da fração de classe que representa e 

com a independência de suas instituições. A finança, além de possuir interesses 

autônomos dos interesses de outras frações de classe, é a fração superior da 

classe capitalista; como se pode exemplificar no que se segue: 

Por ‘finança’ nós entendemos: a fração superior da classe capitalista 
e suas instituições financeiras, encarnações e agentes de seu poder 
[...]. A finança é um agente, ou, se preferir, um ator, tanto econômico 
como político, em ação na história do capitalismo. É um objeto social 
que reúne dois elementos: (1) uma fração da classe capitalista, (2) 
um conjunto de instituições (os bancos e, incluídos no capitalismo 
moderno, o banco central e instituições não-bancárias, nacionais ou 
internacionais como o Fundo Monetário Internacional, os fundos 
[mútuos, de investimento e de pensão] etc.). (DUMÉNIL e LÉVY, 
2011, p. 187, grifos do autor) 

A definição das fases do capitalismo é relacionada por eles com a 

delimitação de quais são as alianças estabelecidas e os atores hegemônicos. Os 

acordos políticos desses atores são, em conjunto com alguns outros 

desenvolvimentos particulares, as principais características capazes de diferenciar 

as fases entre si. Adicionalmente, a luta de classes como motor da história, a 

dialética entre forças produtivas e relações de produção e as mudanças na técnica 

são alguns dos principais eixos analíticos desses autores (DUMÉNIL; LÉVY, et al., 

2003, p. 93-115). A partir disso, eles destacam quatro fatores para delimitar as 

fases no capitalismo: 1) A forma utilizada para superar uma crise estrutural do 

período anterior; 2) as particularidades técnicas e institucionais entre as fases; 3) 

as mudanças na gestão do capital; 4) a evolução da forma de propriedade. 

(DUMÉNIL e LÉVY, 2003a, p. 15-40).  
Compreender a forma utilizada para sair da crise do período anterior se 

torna uma questão fundamental para compreender o período seguinte e sua 

própria crise. Duménil e Lévy definem o período anterior ao atual como marcado 

pelo “consenso keynesiano”, qualificado como um consenso político entre o 

Estado, a fração industrial da burguesia e os quadros técnicos de gestão. Esse 
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período é apontado por eles como um período no qual a finança foi “reprimida”; 

eles chegam a considerar que os assalariados foram, juntamente com o Estado, 

parceiros dos gestores e capitalistas industriais.  

Não obstante as nostalgias, não haverá retorno a um capitalismo de 
patrões individuais [...]. No período da repressão financeira 
[consenso keynesiano ou cadriste], o emprestador e o acionista 
apareciam, entre outros, como parceiros dos gestores talvez ainda 
preeminentes, ao lado dos assalariados e do Estado (CHESNAIS, 
DUMÉNIL, et al., 2003, p. 36-37) 

Essa fase do capitalismo teve sua crise caracterizada por um largo 

crescimento do desemprego, propagado pela redução nos níveis de acumulação 

de capital (visível no decréscimo do investimento e da produção). Esta redução 

aparece como decorrente da queda na rentabilidade do capital, visível pela queda 

nas taxas de lucro10. Trata-se de uma leitura que decorre diretamente da utilização 

da categorização marxista de crise como decorrência da tendência decrescente 

nas taxas de lucro. 

Como forma de saída da crise houve abertura internacional da economia, 

desintermediação e descompartimentalização das atividades financeiras, e de 

modo mais geral da desregulamentação por parte dos Estados. A 

descompartimentalização e desintermediação, sobretudo, permitiram o 

crescimento descontrolado dos agentes institucionais não-bancários da finança 

(principalmente os fundos mútuos, de pensão e de hedge, além dos grandes 

grupos de acionistas). Os bancos deixaram de ser o principal agente intermediador 

das atividades financeiras. Conforme Chesnais, após esse processo, o tamanho 

dos novos agentes institucionais da finança fez até mesmo os maiores bancos 

comerciais parecerem anões - nesse ponto ele e Duménil e Lévy estão de acordo.  

 Para eles, novamente demarcando o teor mais político da análise, a fase 

recente do capitalismo pode ser caracterizada por três fatores: 1) a forma político-

ideológica do neoliberalismo; 2) a hegemonia mundial dos Estados Unidos; 3) a 

autonomia e dominância da finança como agente político-econômico. Disso 

decorre uma constante imbricação em seus textos das noções de neoliberalismo e 

hegemonia da finança com a fase atual do capitalismo. Tal imbricação pode levar o 

10 “As taxas de lucro, que atingem mais de 20% no início dos anos 1960, caem para cerca de 12% em 
1982 ou 1983.” (DUMÉNIL e LÉVY, 2003a, p. 18) 
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leitor a compreender as três coisas como sendo uma só. Algo que pode ser visto 

na própria definição de neoliberalismo proposta:  

A tese central deste livro é que o neoliberalismo é a expressão do 
desejo de uma classe de proprietários capitalistas e de instituições 
nas quais se concentram seu poder, conjunto que nós denominamos 
‘finança’ [...]. Longe de ser inevitável, isso [a ocorrência do 
neoliberalismo] foi uma decisão política. (DUMÉNIL e LÉVY, 2004, p. 
2. Tradução nossa)11  

Ao analisarem o marco de entrada nesse período eles reforçam ainda mais 

esse posicionamento: 

Quando o capitalismo neoliberal se impôs ao mundo? Apesar da 
continuidade das transformações e de suas múltiplas facetas, a 
transição dos anos 70 aos anos 80 foi marcada por um 
acontecimento emblemático na nova ordem social: a decisão, em 
1979, do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve (o 
FED), de elevar a taxa de juros ao nível requerido para eliminação da 
inflação, não importando os custos nos países do centro e da 
periferia. Nós denominamos essa decisão o golpe de 1979, pois se 
trata de uma violência política. O que se seguiu esteve à altura desse 
primeiro passo: controle dos salários, erosão gradual dos sistemas 
de proteção social, onda de desemprego, crescimento lento e crises 
recorrentes nos países da periferia, deslocalização das empresas, 
elevação das tensões internacionais e novo militarismo. (DUMÉNIL e 
LÉVY, 2005, p. 85, grifo nosso) 

Utilizar a denominação “capitalismo neoliberal” para caracterizar o 

capitalismo recente pode ser interpretado como uma forma de hipostasia da 

política no econômico. Isto é, considerar a dimensão político-ideológica (contida na 

noção de neoliberalismo) como determinação central do econômico, o que, de 

certo modo, inverte a própria noção marxista de que a dimensão político-ideológica 

é estruturada a partir das relações de produção. Com efeito, pode-se formular 

alguma crítica a esses autores, a partir de uma defesa do materialismo-histórico – 

declaradamente utilizado pelos autores – em parte, esse é um dos caracteres 

centrais da crítica de Prado (2010a; 2010b; 2012a). Não se trata aqui, nem em 

Prado, de advogar um materialismo vulgar, dizendo que a estrutura material 

determina direta e univocamente a superestrutura político-ideológica. Todavia, 

definir uma fase do capitalismo – um modo de produção – com base central em 

11   “A central thesis of this book is that neoliberalism is the expression of the desire of a class of 
capitalist owners and the institutions in which their power is concentrated, which we collectively call 
‘finance’ […]. Far from being inevitable, this was a political decision.”  
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determinações político-ideológicas parece fazer o oposto: definir o econômico e 

material com base no político ideológico. 

Adicionalmente, para Duménil e Lévy não são os movimentos internos das 

contradições do capital que marcam a entrada no período recente: é uma forma de 

violência política. O golpe 1979 é pautado, para eles, por uma decisão unilateral de 

política econômica: a elevação da taxa de juros, exercida pelo então presidente do 

FED. Duménil e Lévy não fazem a transição para o tratamento a partir da própria 

dinâmica do econômico, mesmo apontando que o FED e o banco da Inglaterra 

sejam os bancos centrais mais independentes do Estado, sendo ferramentas e 

aliados do grande capital internacional. Ou seja, mesmo percebendo a 

independência dessas instâncias, ainda que relativa, e que nelas predominam 

elementos “econômicos”, eles não dão centralidade a estes, em detrimento dos 

aspectos político-ideológicos. Portanto, falar de “violência política”, “golpe”, e 

“capitalismo neoliberal” talvez possa ser considerados formas de obstar a 

compreensão do poder econômico do capital em geral e das necessidades da 

acumulação; e esse é justamente outro dos pontos centrais da crítica de Eleutério 

Prado – que será tratada na quinta seção do primeiro capítulo. 

Por outro lado, a dupla de autores ressalta a transição nas formas de 

propriedade do capital, que passa de uma propriedade individual (coincidente com 

a gestão) a uma forma social de propriedade. Ao fazerem isso, abrem uma porta 

para enfatizar o capital em geral e sua influência sobre os produtores individuais12. 

É cabível, portanto, recordar dos capítulos nove e dez do livro três do Capital de 

Marx. Neste capítulo se percebe como a concorrência e a pluralidade dos capitais 

carregam uma tendência à equalização das taxas de lucro, e isso pode ser 

interpretado como a dominância lógica do capital em geral sobre os capitais em 

suas existências particulares. No mesmo sentido pode ser interpretado o primeiro 

capítulo de Gênese e Estrutura do Capital de Marx, de Rosdolsky, que coloca 

essas questões de modo bastante explícito. Com isso, Duménil e Lévy abrem a 

possibilidade de abordar a questão de como o capital em geral se torna mais 

12 No terceiro capítulo é analisado como o capital por ações dá à propriedade dos meios de produção 
um caráter social e geral, pautado pela forma do capital-dinheiro. Essa forma, por sua vez, será 
tratada como a existência concreta do capital em geral. 
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determinante com essas transições na propriedade do capital – embora eles não 

tenham feito observações a esse respeito nos textos aqui analisados.  

A socialização da propriedade do capital, já existente no século XIX e 

tratada por Marx, é ampliada de maneira ímpar no processo de recuperação da 

crise dos anos 1970. Nesta, a gestão do capital se torna ainda mais técnica e 

focada no processo de valorização do capital da empresa, ainda que seja uma 

valorização financeira (fictícia) em parte relevante dos casos. Esse processo pode 

ser analisado como um equivalente, no ramo da propriedade dos capitais, ao que 

foi dito acima a respeito da concorrência entre capitais e, portanto, reforça ainda 

mais a importância do capital em geral nesse processo. Novamente, deve-se 

ressaltar que as análises de Duménil e Lévy aqui utilizadas, apesar de ressaltarem 

a questão das mudanças na forma de propriedade, não analisam o processo do 

capital em geral. 

Um último ponto que deve ser abordado a respeito de Duménil e Lévy 

também diz respeito à forma de recuperação da crise. Além dos movimentos de 

liberalização dos mercados financeiros, do aumento de poder da finança, da força 

de seu consenso com o Estado e das modificações nas formas de propriedade do 

capital, deve-se tratar também da forma de recuperação da lucratividade do 

capital. 

Duménil e Lévy dão certo relevo às novas tecnologias como elementos 

centrais na reversão do quadro de tendência decrescente da taxa de lucro 

verificado no período 1960-1979. Esses dois autores ressaltam dois tipos distintos 

de inovação tecnológica: 1) inovação tecnológica chamada por eles de “à la Marx”, 

que faz aumentar a composição orgânica do capital e decair a taxa de lucro do 

sistema; 2) outra forma de mudança tecnológica, ocorrida no período posterior à 

primeira guerra mundial e no pós-década de 1980 e que não altera, ou pode até 

mesmo diminuir, a composição orgânica do capital (portanto, não responsável por 

quedas na taxa de lucro, ou mesmo capaz de reverter essa tendência). Esse 

segundo tipo de mudança tecnológica seria capaz, na visão dos autores, de 

economizar tanto em trabalho vivo quanto em capital, elevando as taxas de lucro. 

(DUMÉNIL e LÉVY, 2004, p. 29-37) 

Esse curso particular do progresso tecnológico [o curso padrão, de 
elevação da produtividade pelas vias da mecanização], carregado 
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com massas crescentes de capital [constante], foi compreendido por 
Marx em meados do século XIX. Ele o colocou no centro de sua 
análise da tendência decrescente da taxa de lucro, no livro III do 
Capital. Por essa razão nós chamamos de “progresso tecnológico à 
la Marx” o progresso no qual o capital aumenta não somente com 
relação ao trabalho utilizado, mas também em relação ao produto – 
menos e menos trabalho, mas relativamente a mais e mais 
máquinas. O período de declínio na produtividade [... entre as 
décadas de 1960 e 1980] deve ser chamado de período à la Marx. 
[...]  Esse curso desfavorável do progresso tecnológico não é 
permanente. Uma investigação histórica que vai mais atrás no 
passado revela que os Estados Unidos saíram da primeira guerra 
mundial em uma posição bastante vantajosa no que diz respeito à 
velocidade e às formas de mudança tecnológica [...]. Progresso 
tecnológico real foi demonstrado em todos os níveis: de um ano ao 
próximo menos trabalho e capital eram necessários por unidade 
produzida. A taxa de lucro se ampliou, mesmo que os salários reais 
estivessem aumentando de modo particularmente rápido. A queda na 
taxa de lucro, portanto a queda na velocidade da acumulação, 
portanto o crescimento insuficiente do emprego, portanto o 
desemprego, devem ser atribuídos ao desaparecimento dessas 
características vantajosas da mudança tecnológica. (DUMÉNIL e 
LÉVY, 2004, p. 33-36, tradução nossa) 

Para eles, o crescimento do desemprego deve ser explicado pela queda do 

“progresso favorável” (o progresso “não à la Marx”13), não pelo crescimento do 

progresso técnico com aumento da composição orgânica do capital – como é usual 

nas análises marxistas. Com efeito, não foram (para Duménil e Lévy) as mudanças 

técnicas que reduziram a utilização de trabalho vivo, criando desemprego. Eles 

argumentam, com bases em uma extração particular de dados, que houve um 

declínio tecnológico e do investimento no período de aumento do desemprego. 

Este, portanto, deve ser explicado por uma queda no nível de crescimento da 

economia; afirmam, assim, que o período neoliberal é um período de estagnação 

econômica.  

Conforme apontam, a razão para o desemprego e para a redução do nível 

de atividade da economia seria justamente a queda de um progresso tecnológico 

específico. Em um diagrama as implicações lógicas são postas da seguinte forma: 

“lento progresso tecnológico -> queda na taxa de lucro -> redução da velocidade 

de acumulação -> desemprego” (DUMÉNIL e LÉVY, 2004, p. 32). 

13 Em comunicação pessoal, João Machado Borges Neto explicou esta questão de forma mais clara, 
da seguinte forma: “segundo os termos usuais, o que Duménil e Lévy dizem quando falam que o 
progresso técnico não é  à la Marx é que o barateamento dos meios de produção compensa a 
elevação da composição técnica do capital; esta hipótese é admitida, embora não seja privilegiada 
por Marx; por isto eles dizem que não é à la Marx.” 
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1.2 O capital em geral como necessidade analítica 
“Se você, depois de adulto, acha que fantasmas não existem, volte a acreditar 

neles. Eles existem e, sem que saiba, o fazem de escravo.” Reinaldo Carcanholo 
 

 Como foi visto, Duménil e Lévy tratam a finança a partir da noção de 

agentes. Tendo em vista uma análise de causalidades, essa noção se traduz na 

busca pelas motivações interiores desses agentes, sua psicologia e seus 

interesses particulares. Duménil e Lévy tratam da psicologia das frações classe, 

em seus termos: “lógica da finança” ou lógica do capitalista industrial, sempre 

pensados como agentes institucionais e frações de classe.  

O procedimento analítico descrito acima se difere da investigação da 

“lógica do capital fictício”, da “lógica da acumulação” ou da “lógica do capital em 

geral”. Embora os termos sejam semelhantes, o que se diz nesses últimos faz 

menção a uma lógica de reprodução sistemática que emerge da totalidade, das 

necessidades efetivas para a reprodução do capital; não se trata da lógica como 

“logos” de agentes pensantes, como em “lógica da finança” ou “lógica do 

capitalista”. O modo de pensamento da totalidade, a partir do capital em geral, 

recorre às categorias modais do pensamento, como necessidade, contingência, 

posição e pressuposição, ao passo que a outra busca compreender os interesses 

e os modos de ação política dos agentes.  

O tratamento a partir do capital em geral toma como subsumido desejos, 

motivações, perspectivas e formas de ação dos agentes. Não se trata de 

obscurecer a relevância dos sujeitos reais da história, pelo contrário, não pode ser 

esquecido em uma análise marxista o papel da luta de classes como motor da 

história, nem tampouco da luta entre suas frações interiores. Ao contrário, esse 

tratamento mostra como a realidade econômica constrange e impele os agentes a 

agirem em determinados sentidos. Eliminando através da concorrência, crises ou 

de dificuldades de realização do valor de capitais particulares, possíveis agentes 

que não atuem em conformidade com as necessidades gerais. Nesse sentido, 

trata-se da investigação das leis de tendência e dos processos que efetivam e 

marcam a subsunção dos agentes particulares pelas tendências gerais. 

Um dos equívocos a que o psicologismo ou a teleologia dos agentes pode 

conduzir consiste no seguinte: os agentes no capitalismo são muitos, e operam a 

partir de seus próprios critérios, que podem ser aleatórios. Nesse sentido, nada 
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opera no sentido de garantir a efetividade dessa análise psicológica. Se o 

comportamento pode ser aleatório, torna-se incoerente e pouco sustentável definir 

os rumos gerais da economia a partir de pressuposições sobre a psicologia que 

subjaz a esses atores. Impor aos agentes qualquer noção psicológica mais geral 

pode implicar em análises arbitrarias, posto ser impossível descobrir as reais 

motivações por detrás de agentes tão plurais quanto são plurais os seres 

humanos. 

1.3 François Chesnais – mundialização e capital.  

 

Muito embora Chesnais principie seu trabalho seminal (CHESNAIS, 1996), 

pela emergência de uma nova fase do capitalismo e resolva a história do 

capitalismo como sucessão de fases – tal como Duménil, Lévy – o leitmotiv está 

posicionado na compreensão do capital mundializado. Em outros termos, não são 

os agentes que encontram o lugar central em seu trabalho, mas o capital em geral, 

conforme tratado por Marx. 

Um imperialismo, centralizado nos Estados Unidos como portador da maior 

parcela da riqueza financeira internacional, e seguido pelos países do G7 toma, 

para Chesnais uma nova face bastante distinta do imperialismo britânico do século 

XX. Diferentemente de Duménil e Lévy, Chesnais foca seu olhar não somente na 

ampliação da magnitude global da finança e nas mudanças que esta sofre, tal 

como definido no capítulo anterior. Para Chesnais a mudança consolida um 

mercado mundial regido por um capital globalmente centralizado e que opera a 

partir de uma gestão impessoal e, muitas vezes, anônima.  

[...] Não é mais Henry Ford ou um Carnegie e sim o administrador 
praticamente anônimo (e que faz questão de permanecer anônimo) 
de um fundo de pensão com ativos financeiros de várias dezenas de 
bilhões de dólares, quem personifica o ‘novo capitalismo’ de fins do 
século XX. [...] Mas é a esfera financeira que comanda, cada vez 
mais, a repartição e a destinação social da riqueza. [...] Essa 
‘dinâmica’ específica das finanças alimenta-se de dois tipos 
diferentes de mecanismos. Os primeiros referem-se à ‘inflação do 
valor dos ativos’, ou seja, a formação de ‘capital fictício’. Os outros 
baseiam-se em transferências efetivas de riqueza para a esfera 
financeira, sendo o mecanismo mais importante o serviço da dívida 
pública e as políticas monetárias associadas a este. Trata-se de 20% 
do orçamento dos principais países e de vários pontos de seus PIBs, 
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que são transferidos anualmente para a esfera financeira. 
(CHESNAIS, 1996, p. 15)  

Embora esteja tratando dos mesmos objetos que seus colegas franceses, a 

mudança de foco aponta para questões bastante relevantes do ponto de vista 

teórico. Ao observar os mesmos fenômenos que os autores anteriores, Chesnais 

chega a mostrar como o comando sobre a repartição da riqueza muda de mãos e 

como se cria “capital fictício”, de forma bastante original na época em que foi escrito. 

Neste momento de sua obra, Chesnais ainda não se aprofunda na qualificação do 

capital fictício, mas já se nota (no trabalho citado) a percepção de que circula no 

capitalismo recente uma forma de riqueza cuja criação se autonomiza da produção 

real de mercadorias. Seu foco é a internacionalização do capital produtivo, de 

acordo com Rosa Maria Marques e Paulo Nakatani (2014, p. 121-122) 
No livro “A mundialização do capital” [...] Chesnais explora a 
mundialização do capital como mais uma etapa no processo de 
internacionalização do capital produtivo, com ênfase nos aspectos 
organizacionais e operacionais das multinacionais. Nele a 
interpretação do movimento do conjunto do capitalismo mundial tinha 
como base as operações do capital industrial, embora não estivesse 
ausente de sua análise o papel exercido pelas elevadas taxas 
internacionais de juros (fixadas pelo Federal Reserve - Fed) na 
determinação da orientação dos investimentos e mesmo na 
financeirização das empresas. Esse último aspecto, contudo, era 
acessório em sua interpretação e não por acaso é abordado somente 
nos dois últimos capítulos desse livro, quando anuncia que o capital-
dinheiro, concentrado nos bancos e nos fundos de pensão, estava 
ganhando força no capitalismo contemporâneo. Essa observação, 
contudo, não anunciava, ainda, o entendimento que teria sobre a 
natureza e dinâmica do capitalismo contemporâneo. 

Ademais, um foco que pode ser tido como “sociológico” também pode ser 

identificado no pensamento de Chesnais. Ele trata de como a ilusão de enriquecer 

sem trabalhar ou explorar ganha ainda mais forma nas ideologias deste período; a 

nova economia e o fim da história se conjugam nesta plataforma ideológica. 

Segundo Chesnais:  

[...] O capitalismo parece ter triunfado e parece dominar todo o 
planeta, mas os dirigentes políticos, industriais e financeiros dos 
países do G7 cuidam de se apresentarem como portadores de uma 
missão histórica de progresso social. O que é significativo é a 
quantidade de variações sobre o tema do ‘fim da história’ e do ‘fim 
das utopias’, incluindo-se nestas as promessas de uma vida 
decente para todos, no quadro do capitalismo. Pelo contrário, 
especialmente nos Estados Unidos, a hora é do ‘darwinismo social’ 
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sob diversas formas teóricas, algumas de forte conotação racista 
(CHESNAIS, 1996, p. 14). 

Ainda assim, esse autor não se descola por completo dos autores da seção 

anterior e em muitas partes deste seu livro irá tratar das questões que constituem a 

lógica de investimento do agente institucional da finança. O “curto-prazismo” da 

lógica financeira também será ressaltado por ele.  

Todavia, essa “lógica curto-prazista” não é aqui um traço psicológico do 

investidor, mas fruto do funcionamento do capital-dinheiro; deriva, sobretudo, do 

caráter rentista assumido pela forma de propriedade do capital hoje (MARQUES; 

NAKATANI, 2014, p. 124). Excedendo um pouco o conteúdo deste livro de Chesnais 

(1996), pode-se dizer que essa lógica de funcionamento deriva das mudanças na 

forma de propriedade do capital, que privilegia cada vez mais a forma do capital por 

ações, que remunera de modo rentista. Nesse sentido, o principal determinante do 

caráter rentista e curto-prazista do capitalismo recente são as modificações globais e 

o maior desenvolvimento da forma de propriedade por ações, não os caracteres 

singulares dos atores político-econômicos e suas psicologias e interesses. O 

interesse de enriquecer por meio de rendas, sem precisar passar pelas dificuldades 

da produção, existe, pelo menos, desde que existem as formas do capital portador 

de juros e as ilusões geradas pelo processo D-D’. O que talvez possa ser chamado 

de novo é o predomínio da forma de capital que permite atender a esses interesses. 

Dizendo de outra maneira, a lógica rentista “curto-prazista” não é um traço 

psicológico dos capitalistas atuais, mas uma imposição do próprio processo de 

competição no qual o capital em geral faz valer suas necessidades. Analisando com 

mais profundidade, não é um traço particulare da atualidade, mas uma busca 

constante do capital, desde seu princípio. O que ocorre e é característico de 

idiossincrasias o capitalismo contemporâneo é a formação de um ágil mercado 

mundial e multiplicação das possibilidades de ganhos rentistas. A partir disso, o 

capital pode se associar com suas demandas mais excrescentes. Mas essa questão 

não é tratada diretamente por Chesnais e, portanto, será uma dos pontos que a 

parte II deste trabalho tentará explorar a partir da teoria de Marx. 

 

O termo que Chesnais torna corrente e que dá título a seu livro (A 

Mundialização do Capital) denota, ao mesmo tempo, a consolidação de um mercado 
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mundial e a integração dos mercados internacionais, ambos impulsionados por um 

movimento de desregulamentação dos mercados nacionais. No topo da hierarquia 

desse amplo mercado estão os grandes oligopolistas e, sobretudo, as instituições 

financeiras – que detém larga participação na propriedade dos capitais oligopolistas. 

Em outros termos, trata-se de algo que vai além da internacionalização do capital 

ocorrida anteriormente. A questão fundamental é a criação de um mercado mundial 

expandido para todo e qualquer grande proprietário, mas dominado pelas 

instituições financeiras. Ampliação dos mercados e criação da concorrência em 

espaço global podem ser aqui interpretados como um reforço na dominância do 

capital em geral e uma diminuição da importância dos agentes individuais e 

isolados14.  
Ligar o termo ‘mundialização’ ao conceito de capital significa dar-se 
conta de que, graças ao seu fortalecimento e às políticas de 
liberalização que ganhou de presente em 1979-1981 e cuja 
imposição foi depois continuamente ampliada, o capital recuperou a 
possibilidade de voltar a escolher, em total liberdade, quais os países 
e camadas sociais que têm interesse para ele. (CHESNAIS, 1996, p. 
18) 

Mesmo o tratamento que Chesnais dá à questão da ampliação do poder dos 

oligopólios na economia atual reforça a contradição entre a ampliação dos espaços 

de concorrência (que pode então ocorrer em nível global) e, ao mesmo tempo, da 

oligopolização da economia (CHESNAIS, 1996, p. 91-109). Primeiro, ele ressalta 

como os grandes grupos foram não só poupados pela crise como mantiveram seu 

crescimento, chegando ao ponto no qual não “reagem mais a forças impessoais 

provenientes do mercado [oferta e demanda]” (CHESNAIS, 1996, p. 92). Por fim, a 

criação de um espaço mundial de concorrência exige capitais cada vez maiores e, 

deste modo, são criadas barreiras à entrada de novos concorrentes.  

Sobre isso, ele ressalta a existência de uma intensa competição entre esses 

grandes capitais, ainda que isolados da concorrência com os pequenos e médios, 

poupados de crises e distantes das leis da oferta e demanda. Chesnais nomeia esse 

14 A ampla mobilidade dos capitais, em concorrência direta no mercado mundial, sem se depararem 
com muitas barreiras nos mercados internos, intensifica o processo em que o capital se confronta 
consigo mesmo. Neste confronto, as determinações gerais do capital se tornam mais intensas, 
constrangendo cada vez mais os capitais individuais a corresponderem às necessidades postas pelo 
movimento geral. Caso contrário, podem falir – e a falência pode ser interpretada como a negação à 
empresa capitalista de sua existência como capital. Este ponto, todavia, não é explicito em Chesnais, 
trata-se de uma leitura de Rosdolsky (2001) e Marx (1988a) e será tratado mais profundamente na 
segunda parte da dissertação. 
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processo de “caráter mundializado da concorrência”. Todavia, cabe ressaltar que ele 

rejeita a noção de uma “fábrica global” como vaga e pouco descritiva.  

Chesnais elabora a concorrência mundializada como fruto de dois processos 

bastante distintos. O primeiro é aquele que ocorre para o pequeno e o médio capital 

que, não possuindo capacidade de concorrência, experimentam a abertura 

internacional como uma grande ameaça. Companhias, às vezes com caráter 

artesanal, sofrem as diretas consequências “das leis coercitivas da produção 

capitalista [que podem ser interpretadas como subordinação ao funcionamento do 

capital em geral] às quais a liberação e a desregulamentação devolveram toda a sua 

potência devastadora” (CHESNAIS, 1996, p. 115). Por outro lado, para os grandes 

grupos esse movimento representa a recuperação da “liberdade de ação, em 

particular a de poder organizar a produção, integrando as vantagens proporcionadas 

por diferentes aparatos produtivos ou sistemas nacionais de inovação, explorando 

os diferenciais no custo de mão de obra” (CHESNAIS, 1996, p. 116). 

Nesse sentido, trata-se, de fato, de um movimento real, que toma como base 

a pluralidade de capitais para instaurar o globo inteiro como um espaço único de 

valorização. Fazem-se sucumbir e subordinam-se pequenos e médios capitais, 

inserindos na maior parte das vezes na rede internacional de transferência de mais-

valia. Os grandes capitais, de propriedade impessoal e de gestão técnica calcada na 

valorização direta das ações, tomam para si esse espaço como um único espaço 

destinado a lhes oferecer mais-valor. Com a gestão técnica e propriedade social 

dominando os grandes capitais e sendo estes capazes de organizar a produção em 

nível global, parece cada vez mais valer uma tendência à objetivação de um domínio 

exercido pelo capital em geral. Segundo Chesnais:  
[...] Essa situação nova não é produto da ‘estratégia’ de uma 
empresa, nem sequer de várias. Representa o resultado de um 
movimento de conjunto, no qual os acontecimentos políticos 
cumpriram um papel muito importante. As estratégias das 
companhias integraram-se como componentes desse movimento 
(CHESNAIS, 1996, p. 116). 

Esta citação ainda evoca uma análise que aponta um movimento histórico 

por meio de uma perspectiva genuinamente dialética – sem operar por lógica de 

agentes, nem tampouco sucumbir à teleologia da história. Em suma, fornece 

elementos para identificar na realidade concreta a imposição de uma abstração real 

no curso dos eventos. As realidades concretas da história e da política erguem uma 
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base de relações sociais que permite a operação livre do grande capital, em geral 

divido por ações e buscando remunerações rentistas ou especulativas. São as 

relações sociais mais complexas organizadas em torno do capital portador de juros e 

do capital fictício, fetiches autômatos perfeitos15. 

Adiantando alguns aspectos tratados no próximo capítulo, Rosdolsky aponta 

que a concorrência apresenta um núcleo positivo e um núcleo negativo. Para a 

economia clássica somente foi notado com precisão o registro negativo. Em outros 

termos, a concorrência só foi percebida pela economia clássica como o elemento 

negador de monopólios e oligopólios. Antes mesmo de apreender a lei geral de 

acumulação capitalista e o processo de concentração e centralização dos capitais, 

Marx aponta a concorrência como forma de relação do capital consigo mesmo, em 

um movimento no qual o capital repele a si mesmo ao se por nas relações de 

concorrência. (ROSDOLSKY, 2001, p. 49-56) 

Na mesma seção Rosdolsky cita uma carta de Marx em que este relaciona 

concorrência e crédito: “concorrencialmente, tem-se a ‘ação de capital sobre capital’, 

o que pressupõe a pluralidade de capitais; no crédito ‘o capital aparece, diante dos 

diferentes capitais, como um elemento geral’” (ROSDOLSKY, 2001, p. 50). O crédito 

pode ser considerado o primeiro elemento da realidade, dos capitais concretos, que 

coloca o capital em geral como real e, por ser uma abstração, o posiciona 

adequadamente como uma abstração real. Entrelaçando essa questão com a obra 

de Chesnais, a partir da qual também se percebe o crédito como elemento 

fundamental da finança capitalista, tem-se mais um elemento para reforçar a 

conceituação do reforço contemporâneo à generalidade do capital. Sobre a 

propriedade acionária do capital como forma mais acabada do capital em geral: 
[...] Mas o caráter real do capital social global se manifesta com 
maior clareza no capital dividido por ações, ‘modalidade sob a qual o 
capital assume sua forma mais acabada, na qual está posto, não 
somente em si, segundo sua substância, mas também segundo sua 
forma, como força e produto social (ROSDOLSKY, 2001, p. 55). 

Em seguida, Chesnais coloca em pauta a autonomia da valorização 

financeira – que ele denomina de autonomia monetária neste primeiro momento 

(CHESNAIS, 1996, p. 239). Este é um dos objetos primários desta dissertação e 

15 Os capítulos dois e três desta dissertação versam sobre essa dualidade entre relações sociais 
complexas e figuras fetichizadas, assemelhadas a conceitos.  
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coloca uma questão de difícil resolução para a Crítica da Economia Política: se o 

processo de valorização é, para Marx, fruto exclusivo da exploração do trabalho vivo 

pelo capital, como é possível afirmar que a valorização monetária seja autônoma? 

Como falar de autonomia da finança se existe uma dependência inevitável da 

exploração que ocorre no processo de produção?  

Na valorização financeira o dinheiro aparece como algo capaz de gerar mais 

dinheiro de um modo aparentemente natural, fruto simplesmente do fato de ser 

dinheiro. Por outro lado, se é sabido que o processo de exploração do trabalho 

assalariado é a única forma de criar riqueza, como se pode atribuir a essa forma de 

acumulação monetária uma autonomia? Esta talvez seja a principal pergunta que se 

coloca para análise da questão das finanças na contemporaneidade e constitui uma 

das principais críticas de Prado à Chesnais. Para isso, Reinaldo Carcanholo e os 

demais autores dentro da “Escola de Vitória” cunham a noção de lucros fictícios.  

 

Após localizar a finança como “O campo mais avançado da mundialização” – 

e da consolidação do mercado mundial e do dinheiro mundial – ele ressalta a 

imensa discrepância em magnitude entre a circulação mundial de mercadorias e a 

circulação financeira. A ordem dessa discrepância, de acordo com dados do BIS, 

GATT e OCDE, é tal que a transação efetiva de “mercadorias representaria apenas 

3% do montante das transações diárias nos mercados de câmbio” (CHESNAIS, 

1996, p. 244). Tal defasagem, pode-se especular, talvez seja o dobro ou maior, 

devido a expediente de lançamentos “fora-de-balanço” que exclui dos balanços 

bancários a propriedade de derivativos de risco16. Além disso, a própria velocidade 

com a qual se “acumula” o capital financeiro, de acordo com dados da OCDE foi, de 

acordo com Chesnais (1996, p. 244): “mais de duas vezes e meia mais rápida do 

que o da formação de capital fixo”. 

O parágrafo anterior aponta um difícil problema para a lógica de “soma zero” 

do “jogo da finança”. Se se tratasse simplesmente de transferência global de valor 

16 Conforme Chesnais explica, o expediente de laçamentos fora-de-balanço começou a ser utilizado 
de maneira padrão durante a crise mexicana e representou uma forma de atenuar os efeitos 
especulativos negativos que a possibilidade de insolvência teria sobre as instituições credoras do 
terceiro mundo. Posteriormente, essa prática passou a incluir derivativos e demais ativos que 
aparecerem como decorrentes “da ‘utilização de raciocínios estatísticos e financeiros’”. (CHESNAIS, 
1996, p. 267) Como se pode ver, essa prática torna pouco transparentes as atividades financeiras e 
mascara seus riscos, tendo em vista que diversos ativos bastante distintos podem se enquadrar na 
definição anterior. 
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(ainda que se trate fundamentalmente disso) seria necessário haver um transito 

equivalente de mercadorias destinadas aos locais que mais acumulassem a “riqueza 

financeira”. Todavia, ao permanecer ainda esse caráter ilusório dessa “multiplicação 

dos pães” via riqueza financeira, o caráter de soma zero parece ser logicamente 

muito difícil de ser mantido. Torna-se necessário, embora Chesnais não proceda 

nesse sentido, postular alguma forma de riqueza financeira que permanece se 

acumulando a despeito de uma acumulação bastante inferior em magnitude da 

“riqueza real”. 

Em outros termos, faz-se necessário perguntar sobre a existência de “lucros 

fictícios” e, principalmente, como se dá o caráter relativo desta autonomia, tendo em 

vista que é impossível um crescimento indefinido dessa riqueza sem substância de 

trabalho abstrato. 

A questão da autonomia deve, conforme Chesnais avalia, ser postulada com 

muito cuidado. Pode ser observada, de fato, uma circulação no “circuito fechado 

formado pelas transações financeiras” (CHESNAIS, 1996, p. 146). Por outro lado, 

essa circulação monetária subsiste a partir da exploração que ocorre na produção 

real de mercadorias. Os mecanismos de transferência de valor são os mais diversos 

e começam com a emissão dos títulos públicos, que transferem riqueza concentrada 

na receita dos Estados. A dívida pública é, para Marx, a primeira forma de capital 

fictício; além de ser também um recurso de acumulação primitiva e uma forma de 

transferir para o capital valor da força de trabalho, com o qual os trabalhadores 

pagam seus tributos, que são transferidos para os rentistas na forma de juros da 

dívida pública.  
Em seu relatório anual mais recente, a UNCTAD ressalta que, em 
decorrência da securitização da dívida pública e da negociação 
desses títulos nos mercados de obrigações, ‘os rendimentos 
provenientes de juros, que haviam sido quase eliminados durante as 
décadas de anos dourados (...) começaram a aumentar rapidamente. 
Apareceu assim uma nova classe rentista, que vive da detenção de 
ativos da dívida pública. [...] Como observa friamente o FMI, ‘os 
títulos públicos representam a espinha dorsal dos mercados de 
obrigações mundiais’ (CHESNAIS, 1996, p. 248). 

O principal mecanismo de transferência de mais-valia é o capital portador de 

juros. Com sua forma D...D’ ele se apropria diretamente de uma riqueza que 
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potencialmente17 seria produzida, e faz isso por meio de um contrato de dívida 

assegurado pela norma jurídica. Nas bolsas, o circuito de especulações pode se 

distanciar daquilo que as ações efetivamente representam, e torna-se possível a 

criação de lucros puramente fictícios, ou, como Chesnais denomina os ganhos 

especulativos18, lucros financeiros. 

O ponto mais relevante de seu trabalho em 1994 (publicado no Brasil em 

1996) talvez seja apontar a necessidade de empregar a noção marxista de capital 

fictício. Para isso, Chesnais se vale de Robert Guttman, que inicia uma discussão 

mais teórica sobre o assunto. No entanto, Chesnais somente irá adentrar nessa 

questão, com toda a profundidade necessária, em um texto de 2005 (CHESNAIS, 

2005b). No primeiro momento, em 1994, Chesnais somente faz ao capital fictício as 

menções esparsas que puderam ser observadas aqui, mas mesmo isso já constituiu 

um quadro importante para as interpretações atuais sobre a situação das finanças 

no seio do capitalismo. 

1.4 François Chesnais – o desenvolvimento teórico da finança por meio do 
capital fictício.  

Após haver tratado dos movimentos pelos quais o capital se torna 

mundializado e, no final do estudo, concluir que a finança é “o campo mais 

avançado da mundialização” (CHESNAIS, 1996, p. 239-321), Chesnais resgata as 

categorias marxianas de capital portador de juros e capital fictício. Todavia, neste 

primeiro momento da análise, ele não dá a estas categorias de centralidade, 

valendo-se com mais frequência da noção de finança, ainda trabalhada de forma 

vaga.  

Rosa Maria Marques e Paulo Nakatani (tradutores da maior parte dos 

textos de Chesnais publicados em português) escreveram um capítulo de livro 

17 A questão que separa a acumulação potencial e a acumulação efetiva será tratada em detalhe na 
seção sobre o capital portador de juros, no terceiro capítulo deste texto. O ponto a ser marcado aqui é 
o seguinte: por se tratar de uma apropriação garantida pela norma jurídica, o capital portador de juros 
transforma, de imediato, potência em ato; ou seja, antes que a acumulação aconteça, ou mesmo que 
ela seja impedida em seu processo, a apropriação da riqueza está garantida ao prestamista por um 
contrato jurídico. 
18 Lucro especulativo é chamado aqui aquele ganho que se obtém quando se vende um ativo 
financeiro por um valor superior àquele pelo qual ele foi adquirido. Tal ganho decorre da especulação 
sobre os ganhos futuros possíveis de se obter com tal ativo e possuem pouquíssimas relações com a 
realidade da remuneração futura. 
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tratando do processo de evolução da compreensão de Chesnais sobre a natureza 

do capitalismo contemporâneo (MARQUES; NAKATANI, 2014). Neste capítulo, 

eles avaliam que, na fase da produção de Chesnais tratada na seção anterior, a 

compreensão do movimento financeiro ainda era limitada pela produção de mais-

valor global e, portanto, um jogo de soma zero.  

De nosso ponto de vista, trata-se de uma interpretação que vê a 
expansão do capital-dinheiro como obstáculo à expansão capitalista, 
pois as crescentes punções exigidas pelo capital-dinheiro impediriam 
o desenvolvimento do capital produtivo na medida em que, no limite, 
o tamanho da punção é definido pela mais valia gerada pelo capital 
industrial. Essa concepção esbarra no limite da mais valia gerada 
pelo capital produtivo e leva à conclusão muito restritiva sobre os 
limites da acumulação capitalista [...].  (MARQUES e NAKATANI, 
2014, p. 125) 

Essa concepção de Chesnais que – embora perceba o papel da dinâmica 

financeira – ainda centraliza o processo produtivo como foco da mundialização do 

capital sofrerá uma drástica mudança qualitativa no livro A Mundialização  

Financeira (CHESNAIS, 1998a). Neste livro, ao contrário de tributar à produção o 

papel principal nos movimentos do capitalismo recente, ele aponta que “é da 

esfera financeira que é necessário partir se desejarmos compreender o movimento 

[da mundialização do capital] em seu conjunto” (CHESNAIS, apud, MARQUES; 

NAKATANI, p. 126). 

Ainda na mesma obra, Chesnais se posiciona com prudência quanto à 

questão da autonomia financeira, afirmando a relatividade dessa autonomia, que 

não deixa de possuir fortes relações com o capital produtivo e comercial. Além de 

persistir a autonomia relativa do capital produtivo, a origem dos valores que 

circulam no mercado financeiro é, em primeiro lugar, o mais-valor excedente que 

não retoma o caminho para a produção e, a partir desse momento, ganha vida 

própria no mercado secundário. Todavia, a própria questão da autonomia relativa 

da finança não foi plenamente desenvolvida neste texto, mas será logo em 

seguida. (MARQUES; NAKATANI, p. 127-128) 

Já a partir de 2004, Chesnais retomou mais enfaticamente a utilização das 

categorias propostas por Marx, sobretudo o capital portador de juros19 

19 No original em francês, Chesnais não utiliza o termo de Marx, que seria capital porteur d’intérêts, 
mas capital de placement, que seria traduzido como capital de aplicação. Todavia, à ocasião da 
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(CHESNAIS, 2005a). A centralidade das relações no capitalismo contemporâneo 

será dada a essa forma de capital e aos comportamentos especulativos 

(MARQUES; NAKATANI, p. 128-129). Mas é em 2005 que ele retoma, do ponto 

zero, a leitura de Marx sobre o capital fictício, estabelecendo uma análise teórica 

rigorosa dessas categorias dentro de dois textos de Marx: As teorias da mais-valia 

e o terceiro livro do Capital (CHESNAIS, 2005b).  

Neste último texto, o autor aponta para a relevância e a necessidade de um 

estudo mais aprofundado dessas questões na obra de Marx. Chesnais considera 

que, até a redação de seu texto, foram feitos pouquíssimos comentários 

especializados e, menos ainda, avanços teóricos sobre essa matéria em especial, 

em comparação com outras dentro do corpus marxiano. Indo além, ele indica a 

necessidade de fazer uma edição comentada, de trechos dentro das Teorias da 

mais-valia e do terceiro livro do Capital, voltada para a compreensão do capital 

fictício e portador de juros, tal como já foi feito com vários outros pontos na obra de 

Marx. Infelizmente, ele não fez esse estudo, mas deixou o artigo citado 

(CHESNAIS, 2005b), bastante compreensível, para tratar de tais questões. 

A partir aspectos já é possível notar uma diferença entre esse autor e os 

autores trabalhados no primeiro capítulo: o foco em aprofundar o desenvolvimento 

dos próprios conceitos de Marx. As duas faces da autonomia desta forma de 

capital se põem na medida em que sua relação com o trabalho e a exploração se 

mostra contraditória: 1) por um lado, o juro tem sua fonte no mais-valor, é uma 

punção deste, logo, o primeiro não pode ser visto como autônomo em relação à 

exploração; 2) por outro lado, devido à separação entre o capitalista ativo e o 

prestamista, parece não haver nenhuma relação entre o capital portador de juros e 

a exploração do trabalhador.  

Na primeira sentença não se observa autonomia, os juros decorrem 

diretamente da exploração do trabalho assalariado. Por outro lado, o capital 

portador de juros põe dois capitalistas numa relação mútua, de um lado o 

capitalista ativo, tomador do empréstimo, e do outro o capitalista prestamista, 

possuidor do capital monetário. Nessa segunda forma, o que aparece é um 

tradução, Marques e Nakatani (conforme informado pela primeira em comunicação pessoal) 
entraram em contato com o autor perguntando sobre a tradução deste termo, ao que ele pediu que 
fosse traduzido como capital portador de juros. 
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prestamista que não extrai diretamente o mais-valor do trabalho, mas uma parcela 

sua, por intermédio do capitalista produtor. O capital portador de juros é aqui o 

criador de uma mediação que o coloca em situação de autonomia relativa, como 

tratará Chesnais. 

Para além daquilo que é dito por Chesnais, apreende-se que esse ponto 

consiste em uma unidade contraditória entre forma e conteúdo20. De uma parte, o 

conteúdo dos juros é a mais-valia explorada – ou o próprio salário, no caso de se 

tratar de um empréstimo que finalize com o consumo do trabalhador –, além disso, 

não existe qualquer autonomia presente aqui. Sua forma, no entanto, é a de uma 

relação jurídica, estabelecida por contrato entre dois capitalistas.  

Na forma, a luta se dá entre dois capitalistas disputando a obtenção da 

maior parcela possível do mais-valor produzido. Nessa dimensão, o conflito existe 

entre o capital funcionante e a propriedade do capital (conforme será avaliado nas 

seções 3.2. e 3.3.). No conteúdo o que existe é a luta de classe propriamente dita, 

a contradição entre capital e trabalho, entre o trabalhador, criador de toda a 

riqueza social, e o capitalista (seja ele prestamista ou não). Na forma, existe 

autonomia do capital portador de juros, seu “descolamento” do capital produtivo. 

Mas no conteúdo não existe cisão ou independência: a fonte da riqueza apropriada 

ainda persiste a mesma. 

Desta forma, Chesnais pode ser defendido das críticas que poderiam ser 

feitas ao seu trabalho (ainda que os dois parágrafos acima sejam uma 

interpretação, e não termos próprios do autor) – como a de Eleutério Prado, que 

afirma a não existência de autonomia do capital portador de juros. A crítica á 

Chesnais, de modo geral, se pauta pela origem que os juros têm na mais-valia e 

que o tornam, portanto, dependentes do capital produtivo.  

Não se trata de um argumento equivocado, pelo contrário. Todavia, 

Chesnais não parece merecer esta crítica. Este assinala, a partir de Marx, que a 

fonte dos juros, seu conteúdo de valor, é mesmo o trabalho não pago. No entanto, 

20 A distinção forma-conteúdo aqui expressa não está diretamente presente na obra de Chesnais, 
mas é uma apropriação possível e que vai ao encontro de uma leitura da obra de Marx que resgata 
as formas lógicas desenvolvidas por Hegel na Ciência da Lógica, e utilizadas por Marx intensamente 
nos Grundrisse. Chesnais se vale de termos como autonomia relativa, para tratar deste assunto, no 
entanto, dizer que é relativa não explicita as determinações interiores que fazem o capital portador de 
juros não ser autônomo de modo absoluto. Para preencher essa lacuna, e propor uma leitura de Marx 
mais explicita em suas formulações lógicas, é que se utiliza aqui do par dialético forma-conteúdo. 
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existe uma autonomia fundamental na dimensão da forma. E esta não pode ser 

relegada ao segundo plano na obra de Marx, sobretudo em O Capital. Para 

superar esse desvio, ressaltando a importância da dimensão da forma, é possível 

trazer em questão como o próprio fetichismo se origina da forma das mercadorias, 

não de seu conteúdo21. Se o fetichismo se origina na forma e demarca sua 

importância teórica, o capital portador de juros foi descrito por Marx como “fetiche 

autômato perfeito” e, portanto, não poderia ser analisado (seja quanto a sua 

autonomia, seja quanto a outros aspectos) olvidando-se da dimensão  da forma. 

Adentrando um pouco mais essa questão, Chesnais faz um importante 

apontamento: 

A expressão “autônomo” é reempregada [por Marx] seguidamente 
em numerosas repetições. Então, por exemplo, dentro do capítulo 
XXIII [do livro III do Capital]: “uma parte do aproveitamento do lucro 
bruto se cristaliza e devém autônomo sob a forma de juros”. Neste 
capítulo, essa autonomia é ela mesma portadora de indícios senão 
de enfrentamento, ao menos de forte diferenciação. Também é 
abordado neste capítulo: “Nós devemos partir da hipótese que o 
capitalista financeiro e o capitalista produtivo se afrontam 
efetivamente, não somente como duas pessoas juridicamente 
distintas, mas também como indivíduos jogando em papéis 
totalmente diferentes dentro do processo de produção. Em outras 
palavras, o mesmo capital efetua entre suas mãos um movimento 
duplo, totalmente distinto. Uma somente empresta, a outra emprega 
na produção”. (CHESNAIS, 2005, p. 3. Tradução própria)22 

1.5  Eleutério Prado – o pós-grande indústria e a crítica da teses sobre a 
finança 

Diante do que foi exposto até este ponto, e das diferenças dos tratamentos 

feitos pelos autores, podem-se elaborar algumas questões gerais sobre a análise 

21  “De onde provém, então, o caráter enigmático do produto do trabalho, tão logo ele assume a forma 
mercadoria? Evidentemente, dessa forma mesmo. A igualdade dos trabalhos humanos assume a 
forma material de igual objetividade de valor dos produtos de trabalho, a medida do dispêndio de 
força de trabalho do homem, por meio da sua duração, assume a forma da grandeza de valor dos 
produtos de trabalho, finalmente, as relações entre os produtores, em que aquelas caraterísticas 
sociais de seus trabalhos são ativadas, assumem a forma de uma relação social entre os produtos de 
trabalho.” (MARX, 1996a, p. 198. Os grifos são nossos) 
22 “L’expression « autonome » est réemployée ensuite à de nombreuses reprises. Ainsi par exemple 
dans le chapitre XXIII : « une partie du profit brut se cristallise et devient autonome sous forme 
d’intérêt ». Dans ce chapitre, cette autonomie est même porteuse d’un rapport sinon d’affrontement, 
tout au moins de forte différentiation. Il y a d’abord ceci : « Nous devons partir de l’hypothèse que le 
capitaliste financier et le capitaliste productif s’affrontent effectivement, non seulement comme des 
personnes juridiquement distinctes, mais aussi comme individus jouant dans le procès de production 
des rôles tout différents. Autrement dit, le même capital  effectue entre leurs mains un mouvement 
double, totalement distinct. L’un le prête seulement, l’autre l’emploie dans la production ».” 
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do capitalismo recente. A este respeito será analisada a perspectiva de Prado e 

buscar-se-ão conclusões partindo da análise do material utilizado até aqui. Depois 

será investigada a produção teórica da Escola de Vitória, na próxima seção, e a 

obra de Marx nos dois capítulos seguintes. Dito isso, expõe-se as questões: 

1) o processo histórico de desenvolvimento do capitalismo, sobretudo para 

descrever as transformações recentes, deve ser tratado a partir da noção de 

classes e atores econômicos (como em Duménil e Lévy), ou a partir do movimento 

do capital em geral como sujeito automático?  

2) Existem características suficientes para dizer que o capitalismo hoje está 

uma nova fase? (seja ela tratada como regime de acumulação, novo modo de 

produção dentro do capitalismo ou mesmo como simplesmente uma nova fase). 

3) É adequada a utilização da noção de dominância, ou hegemonia 

financeira, para tratar o capitalismo recente? Os capitais fictícios e portadores de 

juros possuem suficiente autonomia para orientar os rumos do capitalismo? Como 

se deve trabalhar com a diferença entre os níveis de abstração das categorias de 

finança, capital portador de juros e capital fictício?  

 

Prosseguindo, pode-se dizer que as teses expostas por Eleutério Prado 

partem de um mesmo quadro geral (tanto as que versam sobre o pós-grande 

indústria quanto seus textos críticos sobre as leituras marxistas da dominância 

financeira). Ambas, inspiradas por Ruy Fausto (2002)23, buscam apreender o 

capital em seu automovimento, como um sujeito automático que pressupõe24 o 

23 O mesmo texto – parte de um capítulo do terceiro tomo de Marx: Lógica e Política (FAUSTO, 2002) 
– já havia sido publicado anteriormente (FAUSTO, 1989). A versão mais antiga serviu de inspiração 
para Prado em seus textos escritos na década de 1990, no entanto, em sua obra sobre o pós-grande 
indústria, Prado já utiliza o texto mais recente de Fausto (PRADO, 2005, p. 104). No texto mais 
recente de Ruy Fausto foram acrescentadas novas seções, tratando sobre os momentos anteriores 
ao pós-Grande indústria, utilizadas por Prado em seu livro. 
24 Essa noção de pressuposição forma um par dialético com a noção de posição. Trata-se de uma 
questão lógica que Ruy Fausto extrai da lógica de Hegel e dos textos de Marx. Tal par de conceitos 
se assemelha, de acordo com o próprio autor (FAUSTO, 1987, p. 149-200), com a noção aristotélica 
de potência e ato, com algumas distinções dadas pela própria renovação da disciplina dialética. Uma 
explicação precisa dessa questão necessitaria de um espaço próprio, tendo em vista que o próprio 
autor dedicou a ele um longo capítulo exclusivo, no entanto, segue uma delimitação curta e sumária, 
para fins de acompanhamento do texto. A pressuposição diz respeito ao momento que é necessário à 
efetividade de algo, no entanto, não está presente, posto nesse algo, é meramente pressuposta a 
existência desse algo. A posição é o momento em que, de fato, aquilo que estava pressuposto se põe 
como sujeito dentro de uma relação de predicação. No caso do capitalismo, o homem é um sujeito 
pressuposto, necessário para a existência do capital, sendo, em última instância seu sujeito. No 
entanto, o sujeito posto, responsável pela lógica das relações entre sujeitos e objetos na relação-

                                            



41 

 

 

homem, tornando esse último um sujeito negado. O capital em geral como conceito 

parece ser o ponto de partida da análise de Prado. 

Os textos nos quais ele expõe sua crítica à noção de finança guardam 

semelhanças entre si no processo de refutar um “marxismo pé-no-chão” (PRADO, 

2012a). Trata-se de rejeitar a analise do capitalismo a partir do desenvolvimento 

das classes, insistindo que se deve, ao contrário, partir do capital em seu 

automatismo. Essa crítica, como se viu anteriormente, aponta diretamente para 

crítica da perspectiva de Duménil e Lévy, muito embora não pareça adequada para 

criticar Chesnais.  

Divirjo dessa tese [de Dumenil &Levy], porque creio que a 
explanação da emergência do neoliberalismo não deve começar 
pelas classes, mas sim, deve partir do evolver da relação de capital 
em suas formas historicamente determinadas. [...] Eis que começar 
pela repartição e pelas classes produz um erro típico da economia 
vulgar que consiste em fazer inferências sobre a natureza do sistema 
a partir da aparência. [...] Harvey, Dumenil e Levy não caem 
exatamente nesse erro, mas compartilham do procedimento vulgar 
que consiste em fazer inferências sobre a natureza do sistema a 
partir de relações superficiais da circulação dos capitais. (PRADO, 
2010a, p. 3-4)  

Prosseguindo, Prado também critica a utilização do termo finança, comum 

aos textos dos citados autores franceses até o final da década de 199025 e comum 

também nos textos de David Harvey. Porém, essa crítica particular possui menor 

interesse, dado que ela não é feita exclusivamente por Prado26 e não possui muita 

centralidade neste debate. O ponto nevrálgico aparecerá quando ele passa a 

criticar a noção de capital portador de juros, utilizada por Chesnais em seus textos 

mais recentes.  

capital, é o próprio capital em geral. Para melhor compreender essa questão, muito intrigante, mas de 
difícil apreensão, cabe consultar o autor no original. O final do capítulo quarto do livro um d’O capital 
também pode auxiliar nesse propósito, ao mostrar que antes de entrar como pessoa na relação de 
capital, o capitalista entra nela com “seu bolso”: “Como portador consciente desse movimento [D ... 
D’], o possuidor do dinheiro torna-se capitalista. Sua pessoa, ou melhor, seu bolso, é o ponto de 
partida e o ponto de retorno do dinheiro.” (MARX, 1996a, p. 273) 
25 Ao passo que Chesnais utiliza a noção de finança de modo aparentemente vago em seus textos 
escritos durante a década de 1990, referindo-se a um setor da indústria (CHESNAIS, 1996, p. 239) ou 
a um grupo de investidores institucionais (CHESNAIS, 1998, p. 12); Duménil e Lévy a definem, logo 
de início, de um modo bastante claro, como foi exposto na seção anterior, e prosseguem utilizando a 
noção da mesma maneira atéo seus textos mais atuais. Todavia, nos textos escritos a partir dos anos 
2000 Chesnais começa a utilizar a noção de capital portador de juros, fazendo referencia direta ao 
termo utilizado por Marx n’O Capital e, em seus textos mais recentes, aumenta ainda mais seu grau 
de precisão conceitual, se referindo ao capital fictício diretamente a partir da seção V do livro III do 
Capital. 
26 Cf. (CARCANHOLO, 2001) e (CARCANHOLO e NAKATANI, 1999) 
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Quanto a isso, Prado (2010b) afirma que o capital portador de juros não 

possui exterioridade com relação à produção, conforme postula Chesnais (2005). 

Segundo o autor da crítica, o ciclo D-D-M-D’-D’, característico do capital portador 

de juros, depende, intrinsecamente, do ciclo D-M-D’ interior, característico do 

capital industrial e, destarte, não seria possível falar de autonomia e dominância da 

forma portadora de juros do capital. 

Não é um equívoco afirmar que o ciclo do capital portador de juros 

depende do ciclo interno da acumulação produtiva. Isso se deve ao fato de que 

toda a riqueza capitalista tem sua origem na produção e na exploração de mais-

valia. Nesse sentido, a taxa de juros é uma punção da mais-valia produzida e dela 

depende diretamente, não devendo ser pensada como autônoma (ainda que se 

trate somente do conteúdo, como foi tratado na seção passada). Entretanto, cabe 

ressaltar que o autor procede a uma precisão, em nota de rodapé (PRADO, 2010b, 

p. 2), dizendo que Chesnais se referia ao capital fictício e que este, de fato, não 

depende do ciclo interno do capital produtivo. Neste caso, segundo ele, seria 

possível falar em autonomia do capital fictício frente ao produtivo.  

Mas, mesmo que se ignorasse essa ressalva, ainda se perde de vista a 

autonomia que já existe no próprio capital portador de juros. Sobre isso, é 

fundamental notar que Marx (1988b, p. 241-254) postula que essa forma de capital 

se delimita em uma relação jurídica de apropriação e que, partindo disso, não 

importa se o valor emprestado como capital é ou não despendido como capital. 

Qualquer capital de empréstimo pode ser utilizado pelo tomador na qualidade de 

consumidor final, como forma de quitar compromissos ou adquirir bens e, dessa 

forma, não ser capital fora das mãos do prestamista. Além disso, a mais-valia 

produzida pode não ser realizada no mercado (o D’ pode não conter mais valor 

que D) e, ainda assim, a relação jurídica obriga o devedor a pagar a quantia inicial 

acrescida de mais-valor na forma de juros. Ou seja, o capital portador de juros 

sempre se efetiva como capital27, mesmo que não atravesse a produção capitalista 

ou que essa não se realize no mercado. Nessa dimensão, portanto, o capital 

portador de juros é autônomo. 

27 Exceto nos casos de inadimplência nos quais o colateral não seja suficiente para cobrir o montante 
principal acrescido dos juros. 
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Ainda nessa esfera, Prado prossegue criticando Chesnais por tratar o 

capital financeiro (aqui utilizado como sinônimo de capital portador de juros ou de 

capital fictício) como relativamente dominante perante o capital em geral: 

[...] não se trata de uma questão de relatividade, mas de contradição: 
a autonomia da esfera financeira vem a ser negada pela essência da 
relação de capital, a qual põe objetivamente a não autonomia da 
esfera financeira em relação à produção (PRADO, 2010b, p. 3). 

O ponto levantado por Prado é correto, a esfera financeira é efetivamente 

negada pelas limitações da própria relação de capital que depende, acima de tudo, 

da extração de mais-valia na produção para acumulação. Entretanto, embora 

correto, este é somente um dos polos da contradição, mesmo que seja o polo do 

conteúdo. Do outro lado, a “finança”, desde sua autonomização através do capital 

portador de juros, se coloca como uma negação das relações produtivas mais 

simples, a propriedade do capital-dinheiro se coloca em contradição direta com a 

função do capital na produção28. Em uma relação de contradição, tanto o capital 

função pode negar a propriedade do capital-dinheiro quanto o oposto. Este oposto 

ocorre quando, ao se definir como uma esfera de apropriação defendida pelas 

formas jurídicas do Estado burguês, o capital portador de juros pode se colocar 

como uma negação do capital produtivo. Um exemplo disso é o momento em que 

um capital não realizado no mercado precisar pagar sua dívida com o capitalista 

prestamista e para isso prejudica futuros ciclos de acumulação real; dependendo 

das circunstâncias, a dívida pode levar o mutuário à falência e o seu capital ser 

tomado, como colateral da dívida, pelo prestamista. 

Em suma, a esfera da finança é negada pelo capital produtivo, mas 

também o nega em seu movimento. Em última instância, será a correlação de 

forças no interior do momento histórico particular a responsável por determinar 

qual das duas esferas irá manter o domínio e atuar na negação de seu outro. É 

justamente quanto à correlação de forças e ao momento histórico particular que se 

deve atentar para o poder da finança como conjunto de atores econômicos e 

políticos, ou de fração de classe. Aqui se deve passar da análise do movimento do 

capital em geral para a análise da pluralidade dos capitais, da luta de classes e da 

concorrência, dando razão aos movimentos estabelecidos por Duménil e Lévy. 

28 Sobre isso, cf. (MARX, 1988b, p. 269). Nas seções 3.2. e 3.3. essa questão será debatida de modo 
mais extenso. 
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Partindo do que foi acima enunciado, pode-se dar razão também às teses 

de Chesnais sobre a finança, rejeitando esse momento da crítica de Prado. É, pois, 

possível argumentar que em algum momento histórico o capital portador de juros – 

ou o capital fictício – pode exercer dominância relativa frente ao capital produtivo. 

Isso se torna ainda mais expressivo se considerarmos a noção de regimes de 

acumulação como forma particular histórica da relação de capital. Ruy Fausto, que 

inspirou Prado a retrabalhar – à sua maneira – a noção de pós-grande indústria, 

utiliza a terminologia formas do capitalismo, formas capitalistas ou formas do 

sistema (FAUSTO, 1989) para caracterizar a manufatura, a grande indústria e o 

pós-grande indústria. Isto ao invés de utilizar, como Prado, a noção de modos de 

produção acoplados. Muito embora o registro teórico de Fausto seja distinto 

daquele utilizado por Chesnais, não parece haver razão para dizer que sejam 

incompatíveis. 

Prado (2010b) afirma que se deve partir do interior da estrutura do Capital 

para compreender o capitalismo, não de estruturas alheias (como a noção de 

regimes de acumulação). Mas é justamente sob esse pano de fundo que uma 

parte de suas críticas deve ser analisada e pode ser refutada. Podemos dizer que 

concepção de que no interior da existência do modo de produção capitalista 

formas particulares de expressão da relação de capital podem advir das 

contingências históricas e do movimento das contradições no seio do capital em 

geral é compatível. Seja uma ou outra forma do capital a exercer dominância, e 

sejam as características político-ideológicas que emergem em cada período do 

capitalismo suficientemente diferenciáveis entre si, não parece ser problemático 

(para o pensamento marxista) chamar esses períodos de fases; nem mesmo de 

modos de regulação ou regimes de acumulação, desde que suas categorias e 

determinantes internos sejam trabalhados de modo coerente com a Crítica da 

Economia Política. Alias, o que Prado (2005) faz em suas teses sobre Manufatura, 

Grande Indústria e Pós-Grande Indústria assemelha-se a isso. 

A ideia de que, em algum momento, as formas monetárias do capital 

podem dominar a produção real pode ser inferida dos capítulos finais da seção V 

do livro III do Capital. Ademais, não parece haver impeditimentos para que se 

denomine essa forma particular de um regime de acumulação com dominância 

financeira. O que se quer dizer com isso é que, embora não sejam termos de Marx, 
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a noção de regimes de acumulação não parece ser incompatível com seu 

arcabouço teórico. 

Por fim, deve-se referenciar que, conforme Prado afirma, o capital possui 

sempre um fim em si mesmo, e isso não é uma exclusividade da finança, ou das 

formas monetárias do capital. Neste sentido, a noção de finança seria insuficiente 

para tratar do que possa vir a existir de novo no capitalismo. Basta observar o final 

do terceiro e o quarto capítulo do livro I de O Capital de Marx para dar razão a 

essa conclusão. De fato, a ênfase posta por Prado neste ponto é bastante 

justificável. Observam-se aqui como os textos dos defensores das teses sobre a 

finança, por vezes, dão a entender que existe algo de novo no simples fato do 

capital fictício encontrar um fim em si mesmo (observável em seu ciclo direto D-D’). 

Além disso, a forma do capital portador de juros, em si mesma, não é nova e é a 

partir deste ponto que se passa ao principal elemento das teses sobre a pós-

grande indústria: 

É preciso ver que o capital portador de juros subordina hoje a 
produção de uma forma que não é em si mesma estruturalmente 
nova, mas o faz com uma intensidade nova e de um modo novíssimo 
ligado à emergência da ciência-capital, do conhecimento-capital. [...] 
Não se trata hoje, pois, de dominância do capital financeiro sobre o 
capital atrelado à produção de mercadorias, mas de dominância da 
forma financeira do capital, ou seja, da forma ‘capital portador de 
juros’ (PRADO, 2010b, p. 3). 

Todavia, as melhores contribuições que defendem as teses sobre a 

finança, como pôde ser visto nas seções anteriores, não cometem o equívoco de 

considerar essa última como algo de novo em si. Mas, ainda assim, percebem-na 

como possuidora de relevância e abrangência ímpar no capitalismo atual, o que 

está de acordo com a posição de Prado explicitada acima. Devido a isso, pensam 

na emergência de uma nova forma particular do capitalismo, chamada por eles de 

regime de acumulação com dominância financeira (ou do capital fictício, nos textos 

mais recentes de Chesnais). Quanto a essa questão, muito pouco, ou mesmo 

nada, pode ser objetado do ponto de vista da Crítica da Economia Política.  
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1.6  A “Escola de Vitória” – contribuições sobre o capitalismo recente a 
partir da teoria do valor  

Entender com profundidade o valor em sua natureza mais íntima 
(como processo de desenvolvimento e mais do que simples 
propriedade dos produtos do trabalho, como expressão objetivada 
das relações sociais mercantis) é fundamental para que se entenda o 
conceito de capital e, como consequência, o capitalismo 
contemporâneo, passando pelo capital fictício [...]. O valor-capital, ou 
simplesmente capital, agora existe em si e para si. Utiliza-se das 
formas corpóreas das mercadorias e do dinheiro, mas não se 
confunde com elas. Ele se transforma não só em ser com vida 
própria: passa a ser o sujeito da sociedade e da história e transforma 
o ser humano em mero aspecto seu. É o que se pode chamar de 
inversão do sujeito histórico e social. Seu desígnio de alcançar é 
inalcançável [...]. A existência em si e para si do valor como capital 
talvez apareça mais claramente aos nossos olhos nos dias de hoje, 
com a dominância do que se está chamando de capital financeiro e 
que melhor ficaria caracterizado como capital fictício ou capital 
especulativo parasitário (CARCANHOLO, 2011, p. 18-19). 

O objetivo desta seção é tratar em seus pormenores a citação acima, ou 

seja, os desenvolvimentos do valor ao capital fictício na contemporaneidade. E 

buscar-se-á executar essa tarefa a partir da concepção particular de certo grupo de 

pesquisadores ligado institucionalmente ao Departamento de Economia e ao 

Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais da Universidade Federal do 

Espírito Santo. Esse grupo iniciou um projeto de releitura da obra de Marx com a 

finalidade de compreender o capitalismo contemporâneo. Tal projeto coletivo se 

organizou a partir da necessidade de criar, a partir das armas legadas por Marx, 

um arsenal crítico capaz de lidar com as particularidades do capitalismo 

contemporâneo, sobretudo com as questões relativas à aparente dominância 

exercida pelo capital financeiro. Nessa releitura, a busca por precisão teórica levou 

esses autores à utilização da categoria de capital fictício. 

Destarte, tendo em vista a existência de uma busca comum; uma agenda 

de pesquisas; uma mesma filiação institucional; alguns traços teóricos bem 

particulares (a serem descritos nesta seção) e a utilização de canais semelhantes 

de publicação, convencionou-se, aqui, denominar este grupo de Escola de Vitória. 

Além disso, Reinaldo Carcanholo destaca na introdução a um livro que consiste 

em compilações de autores dessa mesma Escola que: “embora escrito por 

diversas mãos, não se encontrarão divergências de interpretação entre textos aqui 

reunidos. Uma ou outra repetição poderá ser encontrada, mas divergências não 
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existem.” (CARCANHOLO, 2011, p. 8) Logo, pode-se dizer que existe uma 

unidade suficiente entre as interpretações desses autores sobre a realidade 

capitalista e sobre a obra de Marx. Quanto à questão do capital financeiro, pode-se 

dar centralidade a três autores: Reinaldo Carcanholo, Paulo Nakatani, e Mauricio 

de Souza Sabadini29. 

O recurso de uma volta à Marx é iniciado a partir dos debates em torno da 

teoria do valor. Com efeito, são feitas contribuições paralelas ao redor de 

polêmicas entre marxistas sobre a teoria do valor, nas quais o primeiro ponto 

consiste na critica à leitura ricardiana da teoria do valor em Marx. Para tanto, 

Carcanholo oferece uma análise que identifica em todo o Capital os movimentos 

interiores das categorias e formas transmutadas do valor e, destarte, refuta a 

compreensão de que valor em Marx é, simplesmente, quantidade de trabalho 

socialmente necessária à produção das mercadorias. (CARCANHOLO, 2012)30 

Pode-se dizer que a leitura que esses autores fazem da teoria do valor 

possui uma forte influência de Roman Rosdolsky e Isaac Rubin; no entanto, tendo 

em vista o enfoque particular do objeto, existem algumas peculiaridades dessa 

nova leitura com relação àquela de seus inspiradores. A Escola de Vitória busca 

uma compreensão teórica do desenvolvimento das questões sobre a finança no 

capitalismo atual, questões essas que acabam por atravessar a leitura deles dos 

desenvolvimentos das contradições internas no valor, desde o movimento de 

substantivação do valor (tradução escolhida por eles para verselbststäendigung) 

como capital, até o capital fictício como categoria central do período recente do 

capitalismo. 

29 Cabe ressaltar que esses não são os únicos autores ligados a este grupo, nem a finança é seu 
único objeto. Atualmente, Mauricio Souza Sabadini realiza uma pesquisa sobre o mercado de 
trabalho. Há também uma linha de pesquisa entre eles sobre a China no capitalismo recente, que 
envolve professores como Neide César Vargas, Rogério Naques Faleiros e Helder Gomes, e 
mestrandos do Programa de Política Social, como Rafael Venturini. Outros autores, como Sérgio 
Prieb e Rosa Maria Marques eventualmente participam em pesquisas conjuntas. Adicionalmente 
sobre a finança, Paulo Nakatani possui uma série de outros textos, boa parte em conjunto com a 
professora Rosa Marques, que tratam de aspectos relacionados às análises de François Chesnais e 
demais marxistas franceses (como essa questão já foi tratada nas duas seções anteriores, não será 
novamente abordada aqui). 
30 Sobre este tema – os debates em torno da lei do valor – existem diversos outros textos da autoria 
de Reinaldo Carcanholo, no entanto, a parte específica da crítica à leitura ricardiana e algumas outras 
questões que serão apontadas aqui, foram aprimoradas e sintetizadas nos dois livros mais recentes 
lançados por esses autores: (CARCANHOLO, 2011); (CARCANHOLO, 2012).  
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Dois traços se destacam nas interpretações dessa Escola sobre o capital 

fictício: 1) construir a categoria particular dos “lucros fictícios” para tratar parte dos 

lucros auferidos com o capital fictício; 2) conceituar a reprodução do capital 

dominado pela dinâmica fictícia como distinta da reprodução do capital industrial, 

tratado por Marx na primeira seção do livro II do Capital (para isso, são cunhadas 

as categorias capital especulativo – que substitui o capital industrial como forma 

geral do ciclo de reprodução do capital social total – e capital especulativo 

parasitário – forma autonomizada do capital-dinheiro, peculiar ao capitalismo 

dominado pela finança). 

Para tratar dessas questões, essa seção está dividida em quatro 

subseções: a primeira, sobre teoria do valor, trata de algumas peculiaridades da 

análise desses autores; a subseção seguinte versa sobre a desmaterialização da 

riqueza capitalista; em seguida é tratado o circuito de reprodução do capital social 

total, tendo em vista o capital fictício e capital especulativo parasitário; a última 

subseção, por sua vez, trata dos lucros fictícios.  

O argumento geral desta seção é o seguinte: recusar a leitura ricardiana do 

valor em Marx não é o mesmo que enxertar complicadas questões dialéticas 

desnecessárias; pelo contrário, é o fundamento que permite compreender a 

realidade do capitalismo recente. Isso decorre de que o valor, enxergado como a 

forma social de uma relação de domínio, mais do que como determinante dos 

preços relativos, permite apreender a relação contraditória entre produção e 

apropriação. O desenvolvimento da compreensão do processo de autonomização 

das formas funcionais do capital, com a dominância do capital fictício, exibe o 

fenômeno da dilatação dos direitos de apropriação em relação à riqueza real 

existente. Logo, o ciclo completo de reprodução do capital industrial, protagonizado 

pela forma produtiva, seria transmutado em outro ciclo protagonizado pela 

“finança” (forma autonomizada do capital-dinheiro, que se desenvolve em capital 

comércio de dinheiro, portador de juros, fictício e especulativo parasitário; este 

último uma criação da Escola de Vitória). Partindo disso, e da compreensão do 

processo de desmaterialização da riqueza, é possível compreender o capital 

fictício e sua dimensão que cresce para além das capacidades reais de geração de 

mais-valor (tal dimensão é preenchida pelos lucros fictícios). Deste modo, pode-se 

tratar com o rigor necessário à análise marxista o aparente distanciamento 
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(percebido por inúmeras análises em todos os campos heterodoxos do 

pensamento econômico) entre a “esfera financeira” e a “esfera real” da economia, 

com a dominância dada pela primeira.  

Teoria do valor 

A leitura que Reinaldo Antônio Carcanholo faz da teoria do valor em Marx 

(nomeada por ele próprio de antiricardiana) pontua – a partir das noções de 

aparência e essência, totalidade, particularidade e singularidade – o complexo de 

complexos que é o valor para Marx. Sobre essas especificidades da teoria marxista 

do valor e da crítica à leitura ricardiana que usualmente é feita pelos marxistas, 

Carcanholo publicou um livro que polemiza com Claudio Napoleoni e sua leitura da 

história do pensamento econômico clássico. Em “Marx, Ricardo e Smith”, a polêmica 

com Napoleoni se inicia no título, uma inversão de “Smith, Ricardo e Marx” – este 

último, um antigo manual de história do pensamento econômico, escrito pelo autor 

italiano e que é bastante representativo da leitura ricardiana da teoria do valor em 

Marx. 

Segundo Carcanholo, a interpretação ricardiana de Marx é generalizada e, 

portanto, deve ser avaliada e criticada cuidadosamente. Em primeiro lugar, a 

interpretação ricardiana postula que a lei do valor em Marx determina que as 

mercadorias se troquem segundo as proporções de seus valores. Nesse sentido, 

além da conclusão de que a teoria do valor é uma teoria dos preços relativos, o 

próprio mais-valor, como decorrente do valor, só faria sentido em uma economia na 

qual as trocas se fazem nas proporções dos valores. Logo, ao passar pela 

transformação dos valores em preços de produção, o mais-valor seria negado, pois 

é negada aos valores a determinação dos valores de intercâmbio, sendo que essa 

função passa a caber aos preços de produção. Em última instância, a teoria de Marx 

(para seus leitores ricardianos) chegaria a um colapso interno e nem mesmo o mais-

valor teria sentido econômico (CARCANHOLO, 2012, p. 22-23). 

Para Carcanholo, a teoria do valor de Ricardo é de fato uma teoria de preços 

relativos (o que em Marx seria somente o valor de troca e suas formas mais 

avançadas) e, portanto, uma leitura ricardiana de Marx não poderia partir de outro 

ponto. Seria necessária, por sua vez, uma leitura antiricardiana de Marx, na qual o 
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trabalho contido nas mercadorias seria somente um dentre outros fatores de 

determinação dos preços relativos (CARCANHOLO, 2012, p. 20-21).  

Por outro lado, ao comparar Ricardo e Smith, tem-se que a riqueza é para o 

primeiro somente um conjunto heterogêneo de bens úteis, mas, para o segundo, ela 

perfaz uma teoria mais complexa que leva em conta uma relação social de domínio 

de seres humanos (CARCANHOLO, 2012, p. 19). Em aulas e seminários sobre a 

teoria do valor de Marx, Carcanholo frequentemente ressalta a influência de Smith 

na elaboração marxista, sobretudo na compreensão da riqueza como relação social 

de domínio, ponto que será novamente trabalhado mais adiante. Essa visão é 

fundamental para compreender a leitura que se fará a seguir. 
A riqueza capitalista é, para Marx, domínio de seres humanos sobre 
seres humanos, ou seja, constitui uma relação social de domínio. De 
início se expressa claramente através de objetos, progressivamente 
se torna abstrata e, cada vez menos, exige a matéria do valor de uso 
para manifestar-se (CARCANHOLO, 2011, p. 74).31  

Cabe tratar da discussão em torno das compreensões usuais da teoria 

marxista do valor que aparece na introdução à coletânea de textos que envolvem 

parte dos autores da Escola de Vitória (CARCANHOLO, 2011). Derrisoriamente, 

Carcanholo pontua as principais definições dadas pelas leituras habituais de Marx, 

para em seguida expor sua crítica ponto a ponto. São estes os termos iniciais que 

mobilizam a discussão de Carcanholo sobre a leitura ricardiana da teoria do valor: 
‘Definição de valor: - valor é a quantidade de trabalho socialmente 
necessária para produzir uma mercadoria.’  
‘Entre o valor e o valor de troca não há distinção, são expressões 
que indicam rigorosamente a mesma coisa.’ 
‘Para Marx, os preços de mercado são sempre proporcionais às 
quantidades de trabalho socialmente necessário para a produção das 
mercadorias.’ 
As três afirmações em epígrafe, fáceis de serem encontradas em 
manuais e exposições introdutórias de economia marxista, estão 
rigorosamente erradas; são falsas. Constituem, na verdade, um 
desserviço ao conhecimento do pensamento econômico marxista e 
são o resultado de uma perspectiva ingênua e superficial da teoria 
(CARCANHOLO, 2011, p. 13. Grifos do autor). 

31 Ao se tratar a riqueza (bem como o valor) como expressões de uma relação social de domínio, que 
tende cada vez mais a formas abstratas de aparição, as questões de separar categoricamente fluxo 
de estoque deixam passam a um segundo plano. O objetivo deixa de ser separar grandezas 
mensuráveis de distintas naturezas (como fluxo e estoque) para ser a interpretação de formas sociais 
de dominação, por meio da riqueza, do valor e das relações sociais pressupostas nessas formas e 
postas por ela. Contanto que persista imputando uma relação social de domínio (especificamente de 
domínio sobre o trabalho social) que é o objetivo desta leitura, a questão de se o valor ou a riqueza 
aparecem como fluxos ou estoques parece possuir um menor relevo. 
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Os autores dessa Escola, e notadamente Reinaldo Carcanholo, 

constantemente ressaltam em diversos artigos, preleções e seminários que a 

quantidade de trabalho socialmente necessário não é senão a magnitude do valor. E 

afirmam que a magnitude do valor também não é a quantidade de trabalho 

socialmente necessária para a produção da mercadoria, mas para sua reprodução. 

Esta, por seu turno, será determinada no momento da realização: é o trabalho 

socialmente necessário para que – nesse momento e com o mais-valor realizado – o 

valor retome o ciclo para reproduzir a mesma mercadoria em escala ampliada.  

Mas talvez a afirmação mais controversa seja outra, ligada a essas 

anteriores em essência, mas potencialmente mais controversa: “valor não é trabalho, 

embora encontre nele seu fundamento.” (CARCANHOLO, 2011, p. 18) Por outro 

lado, nesta dissertação, prefere-se utilizar substância e não fundamento para 

qualificar o papel do trabalho (abstrato) como determinação do valor, por se 

acreditar que a noção de substância seja mais precisa, de acordo com os termos da 

Ciência da Lógica. Mais adiante, essa questão será importante para tratar do capital 

fictício e de seus lucros. 

Diante das afirmações anteriores, sabe-se o que, para esses autores, não é 

a teoria do valor de Marx; resta responder como ela pode ser trabalhada, e este é o 

passo fundamental que auxiliará na compreensão do capital fictício.  
Sendo assim, em que consiste propriamente a teoria marxista do 
valor? Ela é – antes de tudo – uma teoria da riqueza na época 
capitalista. O valor não é nem preço relativo (ou valor-de-troca) nem 
tampouco norma de intercâmbio mercantil ou capitalista. Ele é, 
inicialmente, a expressão em cada produto econômico, das 
particulares relações sociais de produção, nas sociedades onde 
domina a forma capitalista de produzir. Dessa maneira o valor é a 
forma social e histórica da riqueza desse tipo de sociedade. [...] Na 
verdade, para Marx [e também para Smith, segundo Carcanholo], a 
riqueza capitalista aparece como um conceito duplamente 
determinado. Ela é ao mesmo tempo, simultaneamente e 
independente da intenção de seu possuidor, valor-de-uso e valor. 
Está constituída pelo conjunto de bens que podem direta ou 
indiretamente satisfazer necessidades humanas mas, ao mesmo 
tempo, expressa uma relação social de domínio. (CARCANHOLO, 
2012, p. 25) 

Ao atestarem que o valor é, em Marx, uma forma social em movimento 

(porque histórica), eles impedem que ele possa ser definido (como em definições 

axiomáticas e precisas) e caracterizam qualquer tentativa de estabelecer uma 
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definição para o valor como uma apreensão positivista da teoria de Marx. Deste 

modo, tudo o que segue nessa seção são desenvolvimentos sucessivos das 

múltiplas determinações que o valor assume na sociedade capitalista. O valor, por 

ser uma objetividade que somente existe socialmente, se revela unicamente na 

forma de uma relação social objetivada. Esta tautologia marca a relevância das 

formas do valor, que são figuras de um processo social e histórico, são a própria 

relação de valor objetivada em formas sociais que constantemente se transmutam 

umas nas outras, perfazendo ciclos tanto sincrônicos quanto diacrônicos. São 

figuras de um processo social (com formas múltiplas e diversas de aparecer) que 

possuem no valor sua unidade (CARCANHOLO, 2012). 

Carcanholo ainda pontua como o valor é a expressão nas mercadorias de 

uma forma particular de relação social. Por outro lado, o valor de troca é somente a 

forma com a qual o valor se manifesta aos homens, sua aparência imediata, advinda 

da relação de troca. O preço, pode-se adicionar, é um valor de troca especial, que 

faz menção ao dinheiro como mercadoria equivalente geral.  (CARCANHOLO, 2011, 

p. 14) Para retirar as dúvidas com relação ao valor de troca como nada além de 

forma de manifestação do valor, Carcanholo utiliza as Glosas Marginais ao Tratado 

de Economia Política de Adolf Wagner, que é um trabalho de Marx posterior ao 

Capital e, portanto, que não pode ser ignorado nem por quem recuse trabalhos 

anteriores dele como sendo “metafísicos” ou “hegelianos em demasia”: 
(...) eu nunca parto dos conceitos, nem portanto do ‘conceito de 
valor’ (...) Eu parto da forma social mais simples na qual se 
corporifica o produto do trabalho na sociedade atual, que é a 
mercadoria. Analiso-a e o faço fixando-me especialmente na forma 
sob a qual ela se apresenta. Descubro, assim, que a ‘mercadoria’ é, 
por um lado, na sua forma material, um objeto útil ou, em outras 
palavras, um valor de uso; e, por outro, encarnação do valor de troca 
e, deste ponto de vista, ‘valor de troca’ ela própria. Sigo analisando o 
‘valor de troca’ e descubro que ele não é mais do que uma ‘forma de 
manifestar-se’, uma maneira especial de aparecer o valor contido na 
mercadoria, razão pela qual procedo à análise deste último. (MARX, 
1966, apud, CARCANHOLO, 2011, p.35)32 

Destarte, esse modo de compreender a teoria do valor retira desta a 

restrição de persistir somente seu lugar comum de referência: a primeira seção do 

livro I do Capital. Para eles, a teoria do valor é o próprio corpus marxiano em tudo o 

que este carrega de econômico. Para que não reste dúvida: 

32 Sobre a questão sobre valor de troca e valor, Cf. (MARX, 2013, p. 113-119) 
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Ela [a teoria do valor] não se limita ao que se encontra desenvolvido 
no primeiro capítulo d’O Capital, mesmo que complementada por 
aqueles dedicados ao problema da transformação dos valores em 
preços de produção. Os conceitos de capital e mais-valia, capital 
industrial, capital fictício, por exemplo, são aspectos fundamentais da 
mencionada teoria do valor, sem os quais ela não estaria completa e 
seria incompreensível. Na verdade, tais conceitos não são mais que 
formas desenvolvidas do valor e, portanto, os capítulos e seções d’O 
capital dedicados a eles são indispensáveis para a referida teoria; 
eles aparecem discutidos ao longo de toda a mencionada obra, em 
seus três diferentes livros. [...] Assim, poderíamos dizer, sem nenhum 
exagero, que a exposição da teoria marxista do valor encontra-se no 
conjunto da obra econômica de Marx e, em particular, em seu livro 
maior: O capital. (CARCANHOLO, 2011, p. 27) 

Em outro ponto original, que resgata a influência smithiana de Marx, 

Carcanholo (2011; 2012) busca analisar o valor da mercadoria a partir da ótica das 

trocas. Neste sentido, busca sua expressão no poder de compra que uma 

mercadoria possui, isto é, num determinado quantum de outra mercadoria em que 

esta pode se transformar. Esse quantum de poder de compra pode aparecer em 

diversas formas: valor, preços de produção ou preços de mercado; cada uma 

dessas formas carrega determinações internas bastante distintas e se relaciona com 

as outras, perfazendo nelas novas determinações.  

Mesmo no caso mais avançado, no qual se trata de uma economia 

monetária, essa análise permanece possível, pois uma mercadoria vendida (i.e. 

transformada em dinheiro) possui nesse quantum de dinheiro uma capacidade de 

comprar outras mercadorias. Tal visão, que não fere a teoria marxista de nenhum 

modo, busca apontar as coisas de outro ângulo e transforma a noção do quantum de 

poder de compra presente na mercadoria (seja na forma valor, preços de produção 

ou preços de mercado) em uma relação de poder sobre a propriedade social. 

Feito esse preâmbulo, pode-se anunciar as três formas que Carcanholo 

utiliza para nomear o poder de compra contido na mercadoria: 1) poder de compra 

original, diz respeito ao quantum de valor presente na mercadoria; 2) o poder de 

compra real que se refere ao valor revestido com as determinações estruturais e 

pode ser comparado com os preços de produção, estabelecidos por Marx no livro III 

do Capital; 3) o poder de compra efetivo é o preço de mercado, determinado pela 

oferta e demanda, mas que tende a flutuar em torno do poder real de compra e este, 

por sua vez, em torno do poder de compra original. (CARCANHOLO, 2011, p. 15-17)  

A partir dessa divisão, tem-se que a distinção entre o que ocorre 
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efetivamente na esfera da circulação e aquilo que se executa na produção. 

Enquanto o valor é determinado e determinante no instante da produção; na 

circulação, as mercadorias se trocam de acordo com a oferta, a demanda e a 

competição entre os capitalistas individuais, (estes, por sua vez variam entre si 

quanto ao poder de monopólio que possuem, quanto às diferentes composições 

orgânicas de seus capitais, duração de seus ciclos de reprodução etc.). Para o 

produtor individual o que importa é o poder de compra efetivo; este, por sua vez, 

pode ser maior ou menor que a magnitude do valor contido na mercadoria, ao que 

se determina a diferença entre o produzido e o apropriado. O poder de compra 

originário determina a magnitude total de riqueza existente na sociedade, o efetivo 

determina a sua apropriação individual.  

Nesse sentido, Carcanholo pontua que se trata de uma diferença de níveis 

de abstração. Um dos polos aponta para a totalidade (o capital social total e o poder 

de compra originário). No outro extremo reside o ato individual isolado (o capitalista 

individual e o poder de compra efetivo). Trata-se de uma transferência de valor entre 

proprietários, aqueles que vendem acima do valor se apropriam da riqueza de outros 

capitalistas que devem, portanto, vender abaixo dos valores.  

O aspecto da totalidade, esse nível mais alto de abstração, se faz 

necessário. Uma das razões é que a quantidade de riqueza existente na sociedade 

é determinada pela magnitude de valor total produzida (através da exploração do 

trabalho produtivo) e esta não pode se alterar pelo simples intercurso da circulação. 

Se um capitalista vende mais caro ou mais barato isso não afeta o valor realmente 

existente, mas afeta a porção da qual um dado capital individual poderá se apropriar. 

São as ilusões (objetivas) oriundas da concorrência. Essa questão abre a 

possibilidade de se pensar em uma diferença entre o que pode ser apropriado e o 

que é, de fato, produzido; todavia, aqui a soma dos direitos de apropriação 

existentes ainda está limitada pela riqueza total. Com o capital fictício este limite 

desaparece, em parte. 

Talvez uma das consequências analíticas mais importantes para 

compreender a atualidade capitalista (e que decorre dessa leitura anti-ricardiana da 

teoria do valor de Marx) seja a distinção entre produção e apropriação do valor. 
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Nessa perspectiva, o valor não é o determinante causal dos preços relativos33 e 

pode existir uma vasta diferença quantitativa em preço e valor. Essa diferença, por 

sua vez, acaba por determinar uma forma de transferência de valor (e de riqueza) 

entre capitalistas. Para Carcanholo, a própria questão da transformação dos valores 

em preços de produção (tratada por Marx no livro III do Capital) é fundamentalmente 

um tratamento da relação entre produção e apropriação de valor. Pois ela determina 

que haja uma diferença entre o produzido e o apropriado, até mesmo em condições 

de lucros uniformes e ainda sem tratar das questões de juros, lucros comerciais etc.. 

Novamente, demarca-se a teoria do valor como não sendo uma análise da dinâmica 

de preços relativos (ao contrário do tratamento ricardiano). (CARCANHOLO, 2012, 

p. 31-33) 

Algo de fundamental pode ser apropriado dessa análise para a questão do 

capitalismo recente: garantir a manutenção do sentido da teoria do valor, mesmo 

com a magnitude cada vez maior de capital fictício na economia. Se a teoria do valor 

não é uma teoria dos preços relativos, nada impede que se possa falar em uma 

magnitude global de capital fictício (medido em preços de ativos fictícios) que 

exceda a magnitude total do valor real existente na sociedade. Pois o que ocorre é 

que os preços de venda dos ativos de capital fictício determinam a apropriação 

potencial de riqueza, e esta (por ser uma apropriação potencial) não está 

determinada pela produção real de valor.  

Adicionalmente, isso ainda permite compreender parte da natureza das 

crises capitalistas relacionadas com a finança. Com efeito, em última instância, a 

apropriação efetiva (aquela apropriação potencial que de fato se realiza nos 

mercados) é limitada pelo valor total efetivamente existente na sociedade (não é 

possível se apropriar de fato de um valor inexistente). Ou seja, quando os direitos de 

apropriação sobre a riqueza são criados em quantidades muito superiores às 

quantidades reais de valor apropriável, está instaurada a possibilidade de uma crise.  

Esses direitos de acumulação excedentes, se postos em circulação como 

capital, são capital fictício. Se este, por sua vez, se coloca historicamente como 

forma de recuperação de uma crise estrutural de queda nas taxas de lucro (tal como 

postulado pela lei de tendência) a crise será ainda mais inevitável e catastrófica, 

33 E menos ainda é a quantidade de trabalho socialmente determinada, o quantum determinado da 
substância do valor, esse determinante. 
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como ocorre nesses últimos anos. Porque se a taxa de lucro real encontrou um 

limite (e somente se recuperou por meio de lucros fictícios) a distinção entre os 

direitos de apropriação e a riqueza produzida será ainda maior. Mas esse é um 

assunto complexo que demanda ainda o esclarecimento sobre a questão dos lucros 

fictícios e, portanto, será levantado novamente mais adiante no texto. 

 

De modo geral, autores que buscam uma leitura mais dialética da teoria do 

valor em Marx dão bastante ênfase ao desenvolvimento das formas do valor, 

encontrado no livro I do Capital; Ruy Fausto (1997) e Rosdolsky (2001) são 

exemplos relevantes dessa prática. O dinheiro também se encontra desenvolvido 

neles com recurso ao mesmo movimento, que vê nas funções da moeda 

estabelecidas por Marx no capítulo quarto do livro I o desenvolvimento das 

determinações do valor no dinheiro.  

Em última instância, essa é uma consequência de compreender os 

desenvolvimentos do capitalismo como desenvolvimento das formas sociais, que 

são formas específicas das relações sociais. O valor é ele próprio uma forma social, 

mas uma forma geral que se transmuta constantemente, assumindo novas formas 

particulares. As formas do valor devem ser compreendidas dessa maneira, bem 

como as formas funcionais do capital. 

A maneira como Carcanholo estabelece a necessidade social de cada forma 

posterior do valor em relação à anterior (como ocorre entre a forma do equivalente 

geral em relação à forma expandida) é também peculiar, e nela se encontra a 

semente para os desenvolvimentos do capítulo seguinte desta dissertação34. Cada 

forma menos desenvolvida da mercadoria equivalente (forma simples, expandida e 

geral) é apontada como insuficiente, com base em argumentos que podem ser 

encontrados no Capital. Este movimento foi estendido por Carcanholo até alcançar a 

forma dinheiro (CARCANHOLO, 2011, p. 54-57). Posteriormente, nesta dissertação, 

será desenvolvida a questão de como a forma social do dinheiro inconversível 

também se torna uma forma socialmente necessária, enriquecendo um debate 

travado a respeito do caráter de mercadoria do dinheiro. 

34 À diferença de que, aqui, tentar-se-á apontar como a necessidade social também pode ser vista 
como uma necessidade lógica, demandando formas mais avançadas, suficientes em cada um dos 
estádios de desenvolvimento do valor na sociedade. 
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Buscando fazer recurso a elementos didáticos – tão caros a essa Escola, 

que busca a interlocução constante dos movimentos sociais (sobretudo com o MST 

e a Escola Nacional Florestan Fernandes) – cabe tentar uma digressão explicativa 

sobre as formas sociais do valor (do livro I do Capital). As formas do valor podem ser 

compreendidas como linguagens da mercadoria, no seguinte sentido: por meio das 

formas de aparecimento social do valor é que este fala aos homens de sua 

existência social. Na forma simples do valor, o valor fala de forma simples, ele diz: 

eu (o valor contido na mercadoria relativa) sou igual àquele corpo (da mercadoria 

equivalente). Na forma desdobrada o valor fala com mais detalhes: eu sou igual 

àquele e àquele e àquele ... ad nauseam e, como toda argumentação ad nauseam, é 

simplória e repetitiva essa linguagem, sem chegar a ser geral. Na forma dinheiro o 

valor fala: eu sou igual aquele, que todos conhecem e reconhecem. Mas, se o 

dinheiro em questão ainda depende de uma mercadoria física, ainda é uma 

linguagem pobre, que aponta ao objeto que busca definir, em uma linguagem 

desenvolvida só é preciso dizer o nome, todos saberão do que se trata e essa 

linguagem não precisa mais apontar o dedo para algo físico. (CARCANHOLO, 2011, 

p. 54-55) 

Compreender cada categoria fundamental de Marx como uma expressão do 

valor e, portanto, compreender a teoria do valor como algo que abarca toda a obra 

de Marx (e, de maneira mais destacada, no Capital) é algo que dá mais relevo à 

leitura desses autores. O próprio valor de troca, logo de princípio, é o primeiro 

exemplo desse processo.  

Do mesmo modo como as formas do valor e as formas funcionais do capital 

(autonomizadas ou não) o valor de troca é somente uma manifestação do valor, mas 

uma forma de manifestação necessária. Desenvolve-se o argumento do seguinte 

modo: enquanto o valor como tal é absolutamente intangível, não possui sequer uma 

existência em si, ele precisa estar em uma relação de troca para aparecer e, a partir 

daí ser apreensível, tangível, e, em certa medida, quantificado. Desse modo, a forma 

necessária mais imediata de aparição do valor é o valor de troca; isto é, a proporção 

de uma mercadoria em termos da quantidade de outra mercadoria (o valor de troca) 

é a forma mais simples pela qual o valor de uma mercadoria faz sua aparição social. 

Dito dessa forma, se a teoria do valor de Marx não é uma teoria dos preços relativos 

(proporção de troca entre mercadorias), os preços relativos são uma expressão, uma 
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consequência, da teoria do valor. 

O valor de troca, em sua aparição mais direta, é a forma simples do valor35. 

O que ocorrerá posteriormente será o esgotamento dessa forma simples de 

expressão do valor, no sentido em que o este adquire maior generalidade e 

penetração na sociedade e a forma simples do valor não é suficientemente geral ou 

completa para a representação de uma sociedade mercantil avançada. A mais 

importante forma de aparição do valor é o valor como capital, o sujeito de um 

processo, dotado de um automovimento. À transformação do valor em capital 

corresponde a transformação deste de adjetivo, propriedade das mercadorias, em 

coisa com vida própria, autonomizada (a esse processo, como sugerido acima, a 

Escola de Vitória dará o nome substantivação do valor). 

Cabe, então, resumir esta subseção, inserindo algumas contribuições 

próprias, para auxiliar na compreensão do restante do texto. O valor é, em geral, a 

expressão de uma relação social e, em particular, de uma relação social de domínio; 

relações estas que se transmutam, de uma forma a outra tanto na sociedade 

capitalista quanto na obra na qual Marx que realiza sua crítica à Economia Política: 

O capital, de modo que nesta obra pode encontrada, do começo ao fim, uma teoria 

do valor.  

Ademais, o valor pode ser compreendido ao mesmo tempo como uma 

expressão do trabalho abstrato contido na mercadoria e do trabalho abstrato que 

essa mercadoria permite apropriar no mercado. Essa diferença entre o produzido e o 

apropriado – por mais que se trate, nesse ponto inicial, de um jogo de soma zero – 

permite compreender o capital fictício em relação com o valor, permitindo a criação 

de um montante de direitos de apropriação bastante superior à magnitude de 

riqueza efetivamente produzida. Essa diferença entre os direitos de apropriação 

35 Mas atenção, essa forma simples do valor não deve ser compreendida como aquela do escambo, 
diretamente observável nas sociedades pré-capitalistas. Por mais que nessa forma não apareça o 
dinheiro, o valor já deve existir como forma social dominante. Propriamente falando, quando Marx 
inicia o capítulo um do livro primeiro já se trata de uma sociedade capitalista, basta conferir a primeira 
frase do referenciado capítulo (“a riqueza, nas sociedades onde domina o modo de produção 
capitalista”). Dentre os autores que apontam esta questão, destacamos dois. O primeiro é Ruy Fausto 
(1997), que afirma que o capital já está presente, mesmo na forma simples do valor, mas está 
presente como um pressuposto, não aparece afirmado no nível do discurso (ou posto, em termos da 
lógica modal utilizada por Fausto). O outro autor é Patrick Murray (2005), que afirma, com base no 
próprio Marx e em Martha Campbell, que para Marx todo valor de troca tem como fundamento o 
preço monetário, muito embora a moeda, propriamente dita, só apareça a partir do desenvolvimento 
da forma-preço. 
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criados e a riqueza produzida se manifesta na diferença que existe entre a produção 

e a circulação capitalista (o próprio capital fictício não existe senão como elemento 

da circulação). Adicionalmente, isso determina a possibilidade de crises que se 

manifestam como crises da finança.  

A desmaterialização da riqueza e a substantivação do valor 

“Sopramos tons imateriais / Que incorporais tão logo após. / Dá-nos 
teu nome, e hás de ser conhecido.” (GOETHE, 2007, p. 365) 
 
O capital ou valor-capital é um ser interessante! Não tem 
materialidade, mas necessita de alguma para existir. Assumida certa 
materialidade, desesperadamente necessita alterá-la. O capital é um 
verdadeiro fantasma obcecado pela metamorfose; possui a obsessão 
pela busca de uma forma e sempre de uma forma diferente da que 
possui. E essa forma diferente não pode ser qualquer forma, precisa 
ser aquela rigidamente determinada pela sua forma de circulação, já 
apresentada. (CARCANHOLO, 2011, p. 130) 

A segunda epígrafe contém três caracterizações fundamentais: o capital 

enquanto tal não possui forma própria; ele necessita sempre de um suporte para 

existir, uma forma objetiva que empreste seu corpo para ele aparecer e precisa 

migrar constantemente de um suporte a outro (poderia ser dito aqui que ele é a 

própria forma se movendo ao migrar de um suporte material ao outro); a forma-

suporte que o capital assume de um ponto a outro é determinada pelo circuito de 

reprodução.  

Mas, mesmo sendo coisa com vida própria, o capital não vai sozinho ao 

mercado, nem troca de suporte sozinho (não se transforma sozinho da forma 

dinheiro em meios de produção e força de trabalho, por exemplo). Ele é como o 

Mefistófeles do Fausto de Goethe, possui vida própria, como a mercadoria, uma 

coisa “sensível-suprasensível”36 (MARX, 2013, p. 146) que nunca realiza suas 

grandes obras sozinho, sempre precisa levar os seres humanos a agirem em seu 

favor37. Assim sendo, seja pelas contingências que envolvem os agentes humanos 

36 Mesmo essa fala de Marx, que se refere à mercadoria e seu fetiche, se refere diretamente à uma 
fala de Mefistófeles no Fausto, como aponta seu novo tradutor, Rubens Enderle.  
37 Um movimento bastante interessante “feito” por Mefistófeles no segundo Fausto é levar o Estado 
(personificado em um imperador absolutista) a criar o dinheiro fiduciário, com base em direitos sobre 
a extração futura de ouro do subsolo. Tal comparação não cessa de surpreender, além do fato de que 
Mefistófeles por si não faz nada, devendo sempre induzir Fausto e outros personagens humanos a 
agirem por ele; a moeda fiduciária, na ficção como na realidade, pode ser interpretada como o direito 
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efetivos no mercado, seja pelas necessidades postas pela forma de produção-

circulação, a forma-suporte do valor capital é determinada em relação a uma 

alteridade. 

Mas mesmo sendo um sujeito que se determina em relação à alteridade, dos 

homens e da circulação, ao transformar-se em valor-capital (ou simplesmente 

capital), o valor passa, segundo a compreensão de Carcanholo, de um adjetivo das 

mercadorias a um substantivo, algo autônomo e com vida própria. Assim, a 

polaridade entre valor e valor de uso estaria agora dominada pela parcela do valor. 

Para dizer isso ele se baseia no termo em alemão utilizado por Marx no Capital para 

descrever o processo de substantivação (Verselbständigung) do valor no capital e 

das formas funcionais em relação a este. De acordo com Carcanholo e Nakatani as 

traduções brasileiras não fizeram a adequada utilização do termo: 
Na tradução da DIFEL o assunto recebe um tratamento que 
consideramos pouco adequado: o que chamam de substantivação é 
tratado como um fato que que pode ser descrito através de 
sinônimos (independência ou autonomia do valor, ente autônomo) 
ora um, ora outro. Na edição da Nova Cultural e na da Siglo XXI do 
México, o conceito é denominado autonomização e é tratado 
efetivamente como categoria teórica, sem que seja substituída por 
qualquer sinônimo. Preferimos seguir mais de perto a tradução de 
Wenceslao Roces, da Fondo de Cultura Económica do México, que 
optou pela palavra substantivação; embora não seja a tradução literal 
da palavra alemã utilizada por Marx (Verselbständigung), nos parece 
expressar melhor a ideia.38 (CARCANHOLO e NAKATANI, 1999, p. 
6)39 

de apropriação de uma propriedade do Estado ainda inexistente. No caso atual, há uma interpretação 
bastante profícua (FOLEY, 2005) da moeda-fiduciária montada sobre as bases da arrecadação futura 
de impostos, bem como sobre a emissão de dívida pública (que é, como mostrou Marx, capital 
fictício). 
38 Aqui nesta dissertação, por outro lado, prefere-se a utilização de autonomização como categoria 
efetiva. Ela também é o termo utilizado pela tradução mais recente do Capital publicada pela editora 
Boitempo. Nas seções seguintes será esse o termo utilizado. A opção para tanto advém de razões 
variadas, como, por exemplo, além de ser a tradução mais direta do termo em alemão (que pode ser 
encontrada em qualquer dicionário) expressa um termo comum do pensamento alemão desde Kant. 
Para este, a autonomia é o processo pelo qual o sujeito adquire maioridade, independência (que 
também é enfatizado por Carcanholo e Nakatani como parte do processo, dizendo que o valor  
“atinge a fase adulta ao se transformar em capital”); nas traduções de Kant, Hegel e mesmo Adorno 
em geral utilizou-se esse termo para traduzir Verselbständigung. Além disso, não se está de acordo 
aqui com a ideia exposta por Carcanholo e Nakatani de que o valor de adjetivo passa a ser 
substantivo, coisa com vida própria; para ser mais rigoroso com as formas da lógica modal, 
substantivo não é algo que possua sentido, o correto seria sujeito, reforçando ainda o ponto marcado 
de se tratar de autonomização (com o sentido de levar a coisa heterônoma a status de sujeito 
autônomo). Além disso, Carcanholo e Nakatani ressaltam que o assunto somente foi tratado no 
capítulo quarto do livro I e no primeiro capítulo do livro II (CARCANHOLO e NAKATANI, 1999, p. 5-6). 
Tal constatação não é exatamente verdadeira, já no capítulo 3 do livro I, Marx recorre cinco vezes à 
utilização do termo Verselbständigung (em diversas variações distintas, como verselbständig). Nestas 
passagens, Marx fala sobre a autonomização do valor na forma dinheiro. O termo recorre novamente 
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Mesmo esse processo de autonomização (ou substantivação, como 

preferem Carcanholo e Nakatani) não ocorre sozinho, ele possui uma contrapartida 

nos desenvolvimentos da mercadoria e do valor. Trata-se da desmaterialização da 

riqueza – o último ponto a ser esclarecido antes que se possa, de fato, adentrar as 

questões relativas ao capital fictício. A conceituação do processo de 

desmaterialização se dá a partir da própria natureza da riqueza capitalista. Nesta, o 

valor – entendido como relação social expressa nas mercadorias – compõe com o 

valor de uso uma contradição interna na riqueza que se desenvolve social e 

historicamente; de forma heurística, diz-se que a riqueza é composta em dois polos: 

valor e valor de uso. Esse é o duplo caráter da riqueza, que, em última instância, 

tem em sua substância o duplo caráter do trabalho40, tendo em vista que enquanto o 

valor tem no trabalho abstrato sua substância, o valor de uso se encontra 

substanciado a partir do trabalho concreto, qualitativamente diferenciado 

(CARCANHOLO, 2011, p. 41-42). 

Heuristicamente, tem-se que o valor é forma (social) da riqueza, enquanto 

que o valor de uso é seu conteúdo. De modo complementar, o valor de uso aparece 

como materialidade física e o valor como materialidade puramente social. Com 

efeito, mesmo sendo a riqueza algo não natural, mas um construto social, ela deve 

possuir um suporte objetivo, deve estar exteriorizada em algo (podendo esse algo 

ser tão pouco material quanto um software). A necessidade de o estabelecimento 

social da riqueza encontrar um objeto exterior determina a relação-fetiche da 

mercadoria como necessária. A relação social, para ser reconhecida socialmente, 

precisa assumir a forma de um objeto exterior; portanto, esse objeto contém em si a 

aparência de ser o verdadeiro portador daquelas qualidades sociais, eis o caráter 

nos capítulos divisão do trabalho e manufatura e  maquinaria e grande indústria, em geral para 
designar a autonomização de funções produtivas, além de recorrer em diversos momentos do livro III 
para tratar da autonomização das formas funcionais. O último ponto, para defender a utilização de 
autonomização como tradução mais adequada, é que mesmo Carcanholo, Nakatani e Sabadini, 
utilizam autonomização para definir o processo que ocorre com as formas funcionais do capital, 
quando essas passam a ser executadas por capitalistas individuais. Se a perspectiva era utilizar o 
mesmo termo, erigido em categoria, para tratar de todas as vezes em que Marx o utilizou no original 
(como fica entendido na citação que deu origem à esta nota) então ou eles deveriam ter falado de 
formas funcionais substantivadas (coisa que não acontece), ou deveriam ter utilizado autonomização 
desde o princípio para tratar do valor autonomizado no capital. 
39 Todos os comentários e citações a respeito deste artigo são feitos levando em consideração a sua 
edição modificada, que pode ser encontrada no seguinte endereço virtual: 
http://pt.calameo.com/read/000140749d68c8ff4561c . O último acesso a esse arquivo foi feito em 
07/04/2013 
40 Sobre o duplo caráter do trabalho, cf. (BORGES NETO, 2008) 
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necessário do fetiche da mercadoria.  

Por outro lado, sua forma é dada pelo próprio funcionamento social; no caso 

de sociedades dominadas pela mercadoria é a própria forma mercadoria que indica 

o caráter social da riqueza41 (CARCANHOLO, 2011, p. 41). A materialidade física é 

o suporte da materialidade puramente social; em outros termos, a materialidade 

física do objeto-mercadoria é o suporte do fetiche, sendo que este possui como 

natureza a própria forma-mercadoria. (CARCANHOLO, 2011, p. 85-97) 

 

Foram vistos até aqui alguns aspectos importantes da dupla natureza da 

mercadoria: 1) ela possui um duplo caráter, valor e valor de uso; 2) esse duplo 

caráter enraíza-se no duplo caráter do trabalho, concreto e abstrato; 3) 

heuristicamente pode-se pensar que o valor é a forma enquanto o valor de uso é o 

conteúdo da riqueza; 4) a riqueza possui tanto uma materialidade física, seu corpo 

de objeto útil, quanto uma materialidade social, a relação de valor; 5) a materialidade 

física é o suporte objetivo das relações sociais que ali se expressam, isso determina 

o fetiche da mercadoria como necessário à sua própria forma. 

Entendidas estas questões sobre a dupla existência da mercadoria, e da 

riqueza capitalista de modo geral, pode-se partir para tentar compreender como 

essa duplicidade se desenvolve em suas contradições lógicas e em seu processo 

histórico. Em economias não capitalistas, o valor-de-uso é o principal determinante, 

mas o capitalismo já nasce como modo de produção dominado pelo valor, como 

principal determinante das relações de sociabilidade, de modo geral. Essa tendência 

se reforça com o desenvolvimento histórico do capitalismo, colocando a 

materialidade social como polo mais desenvolvido e ampliando sua centralidade, em 

relação aos valores de uso. Eis a desmaterialização da riqueza: a redução gradual 

da relevância do valor de uso (matéria de suporte do valor) em detrimento de sua 

contraparte puramente social. 
Assim, o desenvolvimento mercantil é um processo por meio do qual, 
partindo da sua gênese com a chamada forma simples, o valor impõe 
cada vez mais seu domínio sobre o valor-de-uso e chega a 

41 “A riqueza das sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece como uma ‘enorme 
coleção de mercadorias’, e a mercadoria individual como sua forma elementar.” (MARX, 2013, p. 113) 
O “aparece” no texto de Marx indica o caráter de aparência o que, como tal, deriva da forma (basta 
pensar como a aparência de um objeto é algo que tem a ver com o conjunto de atributos formato, cor, 
textura etc., que aqui seriam todos chamados de forma), a diferença é que nesse caso não se trata 
de uma forma qualquer, mas de uma forma social. 
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converter-se em polo dominante. Essa dominação culmina com a 
substantivação, mas continua o processo de desenvolvimento [...] 
capitalista e prossegue cada vez mais intensa a dominação do valor 
sobre o valor-de-uso, da forma [social] sobre o conteúdo da riqueza. 
(CARCANHOLO, 2012, p. 28) 

Este talvez seja um dos processos mais relevantes para compreender o 

capitalismo recente. Leda Paulani, trata de uma tendência, no capitalismo, à 

autonomização das formas puramente sociais da riqueza (PAULANI, 2011). Em 

termos estritos, os três termos (substantivação do valor, desmaterialização da 

riqueza e tendência às formas puramente sociais) podem ser identificados com o 

mesmo fenômeno: a riqueza capitalista tende a se tornar cada vez mais dominadas 

pelo valor42.  

Com uma ressalva didática, mas necessária, Carcanholo assevera que a 

riqueza nunca poderá perder-se por completo do valor de uso, embora este deixe 

cada vez mais de ser central e pareça desaparecer. O valor de uso, ou a utilidade 

das mercadorias, somente poderia desaparecer por completo caso desaparecesse 

junto a humanidade, pois desta advém a utilidade social das coisas.43 

Carcanholo participa de uma polêmica com Claus Germer (que defende que 

o dinheiro deve ter sempre, mesmo nos dias atuais, o suporte de uma mercadoria 

física específica, o ouro). O primeiro autor aponta o processo de desmaterialização 

da riqueza no próprio desenvolvimento do dinheiro, como a “maneira mais radical e 

visível” do processo de autonomização como um todo; além disso, pode-se defender 

que também é uma forma relevante deste processo na atualidade, levando em conta 

a existência única, em todos os países capitalistas, da moeda fiduciária e mesmo do 

dinheiro mundial inconversível em ouro. 
[...] o que acontece é que a mercadoria equivalente aparece ali, [na 
relação de troca] não como mercadoria, não por seu valor-de-uso; 
sua presença se explica por constituir ela pura representação de 
valor, pura forma do valor. [...] Ele [o dinheiro] passa a ser a 
representação social [geral] do valor [...]. A desmaterialização da 
riqueza capitalista é a contraface da substantivação do valor-capital. 
A desmaterialização da riqueza apresenta-se de maneira mais 

42 Tal processo tem como fenômeno tanto o dinheiro inconversível, quanto a questão da 
predominância da finança e da profusão das chamadas “mercadorias conhecimento”; mas este último 
é outro assunto e não será abordado aqui. 
43 “Por que a mercadoria jamais pode lograr a destruição do valor de uso por mais que se aproxime 
disso? Porque isso é impossível, pois a destruição do valor de uso implica a própria destruição do ser 
humano [por ser a destruição de tudo aquilo que possui alguma utilidade, como a utilidade de 
alimentar, por exemplo] e, assim, do próprio valor, por este ser [expressão de] uma relação social 
entre homens.” (CARCANHOLO, 2011, p. 72) 
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radical e visível no equivalente. Seu valor-de-uso, sua materialidade, 
perde cada vez mais relevância, na medida em que se passa da 
forma simples do valor, para a total e para a geral. É verdade que na 
primeira seção d’O capital o equivalente geral seja material; é certo 
que o dinheiro, ali, seja o ouro. Mas estamos em um instante teórico 
anterior àquele em que Marx estuda a conversão do valor em capital; 
antes, portanto, da substantivação do valor. Com ela e depois dela, a 
riqueza converte-se cada vez mais em algo em processo de 
desmaterialização e o mesmo acontece com o dinheiro: ele tem 
materialidade, mas se desmaterializa cada vez mais. Podemos dizer 
que o desenvolvimento da forma do valor é um processo gradual de 
desmaterialização do equivalente, até que o valor chegue a alcançar 
a sua representação mais pura e abstrata. [...] Mercadoria é cada vez 
menos materialidade mercadoria, pois é cada vez mais forma, cada 
vez mais pura relação social substantivada. (CARCANHOLO, 2001b, 
p. 12-14. Grifos nossos) 

A última parcela desta longa citação evidencia ainda mais a convergência 

com o pensamento de Leda Paulani (2011) e sua descrição do processo de 

autonomização das formas verdadeiramente sociais do valor. A autonomização do 

valor é um processo complexo, que escapa sempre ao entendimento completo, pois 

está em constante transmutação, e se manifesta nas distintas formas de existência 

do valor e do valor-capital.  

As constantes referências de Marx ao processo de autonomização dizem 

respeito a uma mesma coisa: um dado processo, relação social ou forma social que 

existe “colada” e dependente a um outro ente qualquer (geralmente “mais geral”, 

como o valor em relação ao valor de uso ou como as formas funcionais em relação 

ao ciclo completo do capital industrial) passa a ganhar uma existência autônoma, 

independente desse ente mais primário. Um ponto fundamental a ressaltar nesse 

processo é o seguinte: todo e qualquer movimento de autonomização é relativo, 

nunca absoluto. O ente que se autonomiza continua a depender das formas 

anteriores. Por exemplo, o valor nunca poderá ser completamente autônomo e 

dispensar o valor de uso (como foi apontado anteriormente), do mesmo modo, as 

formas funcionais autonomizadas do capital sempre dependerão da reprodução do 

capital social total; com o capital fictício não será diferente. 

Capital industrial, capital especulativo e lucros fictícios 

“No fim tão sempre dependemos / Das criaturas que criamos.” 
(GOETHE, 2007, p. 343) 
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Antes de prosseguir com o raciocínio, faz-se necessário precisar aqui qual o 

entendimento dessa escola sobre as formas funcionais do capital industrial (que, em 

larga medida, é o entendimento que predomina nesta dissertação). Ao final do 

capítulo seguinte esses termos serão tratados com maior cuidado, todavia, deve ser 

feita aqui uma precisão teórica na tentativa de fornecer maior clareza ao texto que 

segue. 
O capital que ao longo do seu ciclo adota e abandona suas 
sucessivas formas funcionais (capital-dinheiro, capital-produtivo e 
capital-mercadoria) chama-se capital industrial. Esse conceito se 
opõe a capital comercial e capital a juros e não a capital agrário. Num 
primeiro momento o conceito é tratado como se todas as funções 
fossem cumpridas pelo mesmo empresário. Assim o conceito de 
capital se confunde com o de capital industrial. Em seguida, Marx 
explicita que as diversas formas funcionais se autonomizam devido à 
divisão social das tarefas entre os capitalistas. As funções do capital-
dinheiro, do capital-produtivo e capital-mercadoria podem ficar 
entregues, cada uma delas, a empresas especializadas. Quando 
uma forma funcional do capital industrial se autonomiza, ela se 
converte de forma funcional em capital autônomo. Assim o capital-
mercadoria converte-se em capital comercial; o capital-dinheiro em 
capital a juros; e o capital-produtivo em capital produtivo.  
(CARCANHOLO e NAKATANI, 1999, p. 7-8) 

Capital industrial não é o mesmo que capital-produtivo, ou capital produtivo. 

Não se trata do capital que exerce as funções de produção, mas da figura de 

totalidade dos três ciclos de reprodução do capital social total que, conforme 

Carcanholo e Nakatani apontam, é um nível de abstração diferente daquele que 

possui o conceito de capital (e, portanto, diferente também do capital em geral, que 

é o capital em si, o capital enquanto capital). Além disso, para esta interpretação de 

Marx, outro aspecto que determina a forma particular do capital industrial é a 

dominância do capital-produtivo, como figura principal e responsável por dar a este 

sua forma e mesmo seu conteúdo (de um valor que se valoriza através do processo 

de exploração da força de trabalho). Este último aspecto é uma interpretação 

particular da Escola de Vitória sobre o processo do capital industrial descrito por 

Marx e não é consensual entre marxistas. 
Dos três, o único capital autonomizado capaz de produzir 
diretamente a mais-valia é o capital produtivo. Deve compartilhar 
esse excedente-valor com as outras duas formas funcionais 
autonomizadas: o capital comercial e o capital a juros. E o faz, até 
certo ponto, de bom grado, na medida em que estes cumprem 
funções úteis para a circulação do capital industrial. [...] Durante 
determinado estágio de desenvolvimento do capital, o capital 
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produtivo é o dominante, subordinando à sua lógica tanto o capital a 
juros como o capital comercial. Esse é o estágio da existência e do 
predomínio do capital industrial no qual o pólo dominante é o capital 
produtivo. (CARCANHOLO e NAKATANI, 1999, p. 8-9) 

As formas funcionais autonomizadas consistem em existências 

individualizadas de cada forma funcional, sendo cada uma delas operada por um 

capitalista individual. Embora avancem em complexidade, não abarcam alguns 

aspectos concretos do ciclo do capital. Um exemplo disso são os capitais comerciais 

autonomizados vão além da categoria de capital comerciam; além de cumprirem as 

funções comerciais típicas, cumprem também a função de transporte (descrita por 

Marx como uma função produtiva) e podem cumprir as funções de embalar e 

individualizar os produtos; funções que são produtivas e transformam o produto 

saído do fabricante em um produto diferente, orientado ao comércio varejista; os 

capitais comerciais também podem oferecer crédito comercial ao fabricante, 

ocupando uma função do capital-dinheiro autonomizado. Segundo os autores: 
Assim, o capital industrial, entendido como síntese global e abstrata 
da circulação de três formas autônomas de capital (o capital a juros, 
o capital produtivo e o capital comercial), é o mesmo conceito de 
capital, mas em um nível mais concreto de análise. Mesmo assim o 
conceito de capital industrial não é capaz de dar conta de toda a 
complexidade da realidade concreta. Uma unidade de capital (sob o 
controle de um único empresário ou de uma única empresa o 
corporação) não cumpre exclusivamente a função autonomizada de 
capital produtivo, ou somente a de capital comercial, ou ainda a de 
capital a juros. É provável que cumpra diferentes funções e não 
necessariamente de um único capital industrial. Assim, em geral, a 
operação de um capital individual só pode ser entendida como 
realizando parcial ou totalmente diversas funções e funcionando 
como entrelaçamento da circulação de mais de um capital industrial. 
Dessa maneira, estaremos muito mais próximos da complexidade do 
real. (CARCANHOLO e NAKATANI, 1999, p. 8) 

Todavia, as formas funcionais autonomizadas são abstrações razoáveis e 

que fazem a mediação entre o nível de abstração do capital enquanto capital e o 

nível dos capitais individuais realmente existentes. Mais adiante (nos próximos 

capítulos) será tratada a questão de como os capitais individuais na forma dinheiro 

incorporam em si a existência concreta do capital enquanto capital, do capital em 

geral. Sem passar por esse nível intermediário de abstração, supõe-se, essa 

compreensão seria obstada. 

Finalizando essa precisão teórica, cabe ressaltar que essa leitura não é 
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consensual entre os marxistas, mas não será defendida aqui em seus pormenores 

(exclusivamente por limitações de espaço e escopo desta dissertação). Todavia, 

superando-se as questões de nomeação, que podem variar entre as diversas 

leituras possíveis (e defensáveis) de Marx, parece ser possível acompanhar o 

raciocínio do restante desta seção e, sobretudo, da última seção do capítulo 

seguinte. 

 

Marx elabora, na primeira seção do livro II do Capital, os esquemas de 

reprodução do capital industrial, cada um desses três esquemas diz respeito à forma 

com a qual uma dada forma funcional do capital enxerga a reprodução do capital 

social total44. As formas funcionais do capital são as formas particulares que o valor-

capital assume e possuem funções específicas no processo de acumulação, são 

elas: capital-dinheiro; capital-produtivo e capital-comercial.  
Só na unidade dos três ciclos é que se realiza a continuidade do 
processo global em vez da interrupção [...]. O capital social total 
sempre possui essa continuidade e seu processo possui sempre a 
unidade dos três ciclos. (MARX, 1988a, p. 73)  

No Livro III, Marx analisa a autonomização das formas funcionais do capital. 

O processo lógico de autonomização das formas funcionais do capital não é algo 

neutro; essas formas se modificam e sofrem constantes mutações no processo tanto 

no processo lógico quanto no sócio-histórico. O capital-dinheiro, por exemplo, irá 

assumir (no Capital) três distintas formas autonomizadas: capital comércio de 

dinheiro; capital portador de juros e capital fictício. Cada uma dessas formas carrega 

um grau maior de fetichismo com relação à anterior, mas esses fetichismos 

particulares (e a ilusões engendradas neles) são derivados da própria ilusão que o 

capital-dinheiro gera: de que o dinheiro é capaz de gerar mais dinheiro, por si só. No 

capital portador de juros e no capital fictício essa ilusão ganha mais independência e 

um maior suporte objetivo. (CARCANHOLO e NAKATANI, 1999, p. 6-9) 

No entanto, o que ocorre é que, no Capital de Marx, mesmo com essas 

ilusões, o ciclo de reprodução do capital social total ainda pode ser identificado com 

o do capital industrial, e a forma do capital produtivo ainda responde pela parte mais 

44 A temática das formas funcionais do capital (e de suas autonomizações) será devidamente 
abordada na última seção do capítulo seguinte. Aqui somente são feitos apontamentos necessários 
para se compreender a teoria desses autores.  
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vital de todo o sistema: gerar mais-valor. Com a transição para o capitalismo 

contemporâneo, protagonizado pela finança, a Escola de Vitória defende que ocorre 

uma mudança substantiva nas formas funcionais autonomizadas do capital, e no 

próprio ciclo global de reprodução do capital industrial. Cabe agora passar à 

precisão da ideia desses autores sobre o capitalismo contemporâneo e a finança. 

 

Antes de prosseguir, cabe precisar melhor os termos capital especulativo e 

capital especulativo parasitário, com a finalidade de evitar posteriores confusões.  
O capital especulativo parasitário resultaria da conversão da forma 
autonomizada do capital a juros ou capital portador de juros, ou mais 
precisamente do capital fictício,quando este ultrapassa os limites do 
que é necessário para o funcionamento normal do capital industrial. 
Sua lógica especulativa própria chega a contaminar inclusive as 
empresas ou corporações dedicadas especialmente a funções 
produtivas 5 e, assim, o que constituía capital industrial converte-se 
em capital especulativo. Este, como síntese dialética do movimento 
de suas formas funcionais, tem o capital especulativo parasitário 
como pólo dominante.  (CARCANHOLO e NAKATANI, 1999, p. 2) 

Dito de outro modo, o que o capital industrial representa no período anterior 

ao da dominância do capital fictício é, segundo esses autores, representado pelo 

capital especulativo no período posterior. O capital especulativo é, portanto, a 

unidade dos ciclos do capital, após a dominância do capital fictício. O capital fictício, 

por sua vez, ao se tornar dominante, torna excrescentes os aspectos parasitários e 

especulativos já presentes em sua natureza originária. Sendo dominado, sobretudo, 

por essa natureza especulativa e que parasita a produção, pareceu adequado 

chama-lo de capital especulativo parasitário. Em suma, o capital especulativo é a 

síntese do movimento do capital quando este passa a ser dominado não mais pela 

figura do capital produtivo (como era quando Marx o chamou de capital industrial), 

mas pela figura do capital fictício, que agora passa a ser denominado capital 

especulativo parasitário. 

 

Retomando, Carcanholo e Nakatani polemizaram em torno do termo finança. 

Eles argumentam que finança é um termo desgastado pelo uso excessivo e, como 

ocorre em geral nesses casos, possui pouca ou nenhuma precisão, trazendo 

dificuldades para ser utilizado de maneira científica. Além disso, é comum ele vir a 

ser acompanhado de outra noção, também acrítica e pouco precisa: globalização. A 
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proposta deles é recorrer a uma análise científica do fenômeno que se caracteriza 

como finança, buscando em Marx elementos que possam auxiliar em sua 

compreensão. Feito esse processo, eles preferiram cunhar essa nova terminologia 

(capital especulativo e capital especulativo parasitário), ao invés de precisar o termo 

anterior e correr o risco de serem confundidos com as análises mais profusas sobre 

o tema. As principais referências para isso são os dois textos: (CARCANHOLO e 

NAKATANI, 1999) e (CARCANHOLO e NAKATANI, 2001a). 

O capital especulativo e o capital especulativo parasitário não são categorias 

completamente novas, inseridas de modo exterior ao pensamento de Marx. São 

modificações, a partir de determinações observadas na realidade capitalista 

contemporânea, das categorias de capital industrial e capital fictício, mas 

trabalhadas a partir de “novas determinações; mais desenvolvid[a]s” 

(CARCANHOLO, 2001b, p. 4). Essas formas são fruto dos dois processos estudados 

nas subseções anteriores: a autonomização (ou substantivação) das formas do valor 

e a diferença entre produção e circulação, que se efetiva como diferença entre 

produção e direitos de apropriação. 
O capital especulativo parasitário resultaria da conversão da forma 
autonomizada do [...] do capital portador de juros, ou mais 
precisamente do capital fictício, quando este ultrapassa os limites do 
que é necessário para o funcionamento normal do capital industrial. 
Sua lógica especulativa própria chega a contaminar inclusive as 
empresas ou corporações dedicadas especialmente a funções 
produtivas e, assim, o que constituía o capital industrial converte-se 
em capital especulativo. Este, como síntese dialética do movimento 
de suas formas funcionais, tem o capital especulativo parasitário 
como pólo dominante. [...] 
Nossa tese é que a globalização, com todas as suas características, 
distingue-se de outras épocas da história do capitalismo pelo domínio 
do capital especulativo parasitário (forma particular mais concreta 
derivada do capital portador de juros) em escala mundial, sobre o 
capital produtivo. Nessa fase, o capital industrial converte-se em 
capital especulativo e sua lógica fica totalmente subordinada à 
especulação e dominada pelo parasitismo. Dessa maneira, é a lógica 
especulativa do capital sobre sua circulação e reprodução no espaço 
internacional que define essa nova etapa. Sem dúvida, esse 
fenômeno está associado à quebra do padrão monetário 
internacional a partir dos anos 70’s [e à desmaterialização da riqueza 
como um todo]. (CARCANHOLO e NAKATANI, 1999, p. 2-3) 

No ciclo de reprodução do capital industrial, redefinido a partir da 

autonomização das suas formas funcionais, a forma predominante é a forma do 
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capital produtivo (autonomizado) e todas as demais são a ela subordinadas45. Por 

outro lado, naquilo que a Escola de Vitória chama de capital especulativo, é a forma 

autonomizada (que não deve ser chamada de funcional, pois não exerce função na 

produção de mais-valor) do capital especulativo parasitário que exerce a função de 

dominância46. No capital industrial a lógica produtiva é dominante, enquanto que no 

capital especulativo domina a lógica especulativa e parasitária. 

A forma do capital-dinheiro e, principalmente, sua autonomização na figura 

do capital portador de juros faz com que todas as receitas em moeda apareçam 

como um fruto natural do dinheiro. Os juros aparecem como um rebento tão natural 

do dinheiro quanto uma “pereira que dá peras”. Mas não se trata de uma ilusão 

subjetiva, não é um simples engano do observador que, fosse mais esclarecido, 

entenderia como falso. Trata-se de uma ilusão objetiva, derivada da forma jurídica 

dos contratos que estabelecem os direitos de apropriação do capitalista como 

direitos legais de propriedade. Essa forma, por si própria, é a responsável última 

pela ilusão que, mais desenvolvida, dará nascimento ao capital fictício, a partir do 

momento em que toda soma em dinheiro aparece como capital aos olhos de seu 

possuidor e pode ser trocada no mercado, como qualquer propriedade. 
[...] A ideia sobre esse “capital criado” é “puramente ilusória”. Mas 
deixa de ser ilusória se o direito de apropriação da receita ou 
rendimento regular for transferível, isto é, caso ele possa ser 
representado por um título de propriedade e possa ser transferido 
comercialmente. Nessa circunstância, a ideia de aquilo constituir 
capital deixa de ser puramente ilusória. Isso significa que o capital, 
criado daquela maneira, seja realmente capital? Lamentavelmente a 
resposta é negativa: aquele título aparece nas mãos de detentor 
como seu verdadeiro capital, mas, para a sociedade como um todo, 
não passa de um capital ilusório, de um capital fictício, embora com 
movimento próprio e com certa autonomia do capital real. Do ponto 
de vista individual, é capital real, do ponto de vista da totalidade, do 
global, é capital fictício. (CARCANHOLO e NAKATANI, 1999, p. 11) 

45 “Onde a produção capitalista se desenvolveu na amplitude de suas formas e se tornou o modo de 
produção dominante, o capital portador de juros está sob o domínio do capital industrial, e o capital 
comercial é apenas uma figura do capital industrial, derivada do processo de circulação.” (MARX 
apud CARCANHOLO E NAKATANI, 1999, p.9) 
46 Em (CARCANHOLO, 2001b), este autor corrige aquilo que parece haver sido uma confusão de 
“diferentes níveis de abstração” (CARCANHOLO, 2001b, p. 3), cometida em (CARCANHOLO e 
NAKATANI, 1999). Segundo a ressalva feita no artigo mais recente, não se deve dizer que a lógica 
especulativa contamina o capital-produtivo, pois se trata de uma forma funcional autonomizada, ou 
seja. O que ocorre, de fato, é que o capital produtivo, dentro do ciclo do capital especulativo, na figura 
das empresas produtivas, é subordinado ao capital especulativo parasitário, do mesmo modo que o 
capital comércio de dinheiro é subordinado ao capital produtivo, no ciclo do capital industrial. 
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Referindo-se a Marx, Carcanholo e Nakatani apontam que o valor do 

capital fictício das ações, em termos de preços bursáteis “tende necessariamente a 

subir, ao baixar a taxa de lucro (...) consequência da tendência a cair da taxa de 

lucro. [...] essa riqueza imaginária (...) expande-se como o desenvolvimento da 

produção capitalista” (MARX apud CARCANHOLO E NAKATANI, 1999, p.12). 

Nada poderia ser mais direto no auxílio para compreender o capitalismo recente. A 

interpretação em geral aceita pelos marxistas, de que a crise dos anos 1970 

refletiu uma queda profunda na taxa de lucro, leva diretamente a uma explicação 

da razão da ascensão do valor acionário das empresas e à recorrência cada vez 

maior ao capital fictício como opção de rentabilidade mais elevada.  

É inevitável, então, pensar na proliferação global de capital fictício, e de 

riqueza desmaterializada (ou puramente social) na forma simples de magnitudes 

monetárias (inclusive de uma moeda sem o respaldo de mercadoria-dourada). Isso é 

consequência necessária, tanto do que foi trabalhado nas subseções anteriores, 

quanto da efetividade histórica observada nos últimos anos. Como compreender 

então que uma parte tão grande, talvez a maior parte do capital disponível na 

sociedade se encontre sobre a forma fictícia? A partir dessa pergunta se 

compreende a relevância da proposta analítica feita pela Escola de Vitória: o próprio 

ciclo de reprodução do capital social total não pode mais ser identificado ao ciclo do 

capital industrial, sobre dominância do capital produtivo. 

  

Daí surge uma questão fundamental para a análise marxista: como é 

possível uma forma social global de reprodução do capital que não seja dominada 

pela única forma funcional capaz de gerar mais valor, o capital produtivo? O fato é 

que persiste sendo a produção, pelas vias da exploração da força de trabalho, a 

única forma de garantir a criação de mais-valor para a sociedade, e a Escola de 

Vitória não ignora este fato. Destarte, deve haver alguma ampliação da ilusão 

gerada pelo capital fictício; se é criada mais riqueza pelas vias do capital fictício do 

que é possível apropriar na forma de mercadorias efetivas, deve persistir circulando, 

trocando de mãos, e sendo ampliada essa riqueza ilusória. A isso corresponde uma 

ampliação do polo da riqueza que responde mais como forma de dominação social 

do que ao polo que contém substância de trabalho abstrato. Ao mesmo tempo, 
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também corresponde a uma ampliação da desmaterialização da riqueza e da 

autonomização do valor frente ao valor de uso.  

Mas, os capitalistas continuam se orientando pela busca do lucro, e 

prosseguem se apropriando de lucros; de outro modo não estaríamos mais em um 

modo de produção dominado pelo capital. Se esse lucro do qual os capitalistas se 

apropriam (sobretudo aqueles que se restringem a operar no domínio financeiro) não 

consiste em outra coisa que não seja aquela riqueza fictícia, ilusória, pode-se 

chamar esses lucros de lucros fictícios. (CARCANHOLO e SABADINI, 2009) Por 

outro lado, as outras formas de se contrapor à tendência decrescente, embora 

insuficientes, ainda se fizeram historicamente necessárias. Sobre a relação entre o 

capital fictício e a recuperação do capitalismo da crise da década de 1970: 
Esse crescimento dos lucros fictícios e do capital fictício é, sem 
dúvida, essencial para entender porque a etapa especulativa do 
capitalismo sobrevive até hoje [...]. Contudo, essa sobrevida não 
seria possível se, ao mesmo tempo, não tivesse produzido um 
enorme incremento da exploração dos trabalhadores assalariados, 
tanto dos países centrais como dos periféricos, assim como dos não 
assalariados de todo o mundo, sem esquecer dos daquelas regiões 
mais miseráveis da terra. 
A lógica capitalista seria totalmente absurda se estivesse 
simplesmente sustentada, e por tanto tempo, pelo simples 
crescimento dos lucros fictícios. Apesar de ter se tornado um curioso 
e poderoso mecanismo de se contrapor à tendência à queda na taxa 
de lucro, não pode constituir-se em sustentação da continuidade do 
capitalismo. O mencionado incremento da exploração teve como 
origem o aumento da mais-valia relativa [...], da mais-valia absoluta 
[...], incremento da superexploração [...] e o incremento da miséria 
dos trabalhadores não assalariados. [...] a continuidade da etapa 
atual do capitalismo especulativo somente poderá manter-se pelo 
incremento adicional da exploração do trabalho no mundo todo e 
pela intensificação das transferências de valor da periferia aos países 
centrais. (CARCANHOLO e SABADINI, 2009, p. 58) 

 

O fato é que a maior parte do capital fictício ultrapassa o jogo de soma zero, 

onde um perde e outro ganha, ele persiste circulando como pura riqueza ilusória. Em 

resumo, talvez o argumento central para defender o lucro fictício como categoria 

seja o seguinte: 
Existe um argumento que nos parece definitivo para que a categoria 
de lucro fictício seja aceita e, além do mais, para mostrar que está na 
lógica do que nos apresentou Marx quando analisou o capital fictício 
[...]: se não é a existência de lucros fictícios, como é possível que 
surja novo capital fictício? Como é possível que o valor global do 
capital fictício [...] se incremente tanto? Por suposto que a mais-valia 
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ou o excedente-valor produzido, no caso de serem acumulados, 
amplia o valor do capital industrial e jamais do fictício. Assim, a única 
resposta possível é que o incremento do capital fictício [...] somente 
pode ter como origem os lucros fictícios. (CARCANHOLO e 
SABADINI, 2009, p. 57)47 

Se os lucros fictícios se constituem somente como incremento do capital 

fictício e da riqueza fictícia; pode-se ainda inverter essa afirmação e dizer que “o 

incremento do capital fictíco [...] de um ano ao para o outro, em uma economia, é 

exatamente igual ao valor gerado de lucros fictícios” (CARCANHOLO e SABADINI, 

2009, p. 54). Os lucros fictícios são, portanto, reais e fictícios ao mesmo tempo. Para 

quem se apropria dele, ele é tão real quanto qualquer outro capital, podendo ser 

trocado por mercadorias reais ou mesmo instalações de capital produtivo. Do ponto 

de vista global, ele é real e fictício ao mesmo tempo: 1) ele é fictício por “ser 

desprovido de substância”, não consiste em um valor com base em trabalho 

abstrato, nem contribui para a criação de mais-valor; 2) ele é real “por ser 

reconhecido socialmente como legítimo  e merecedor de remuneração (juros e 

ganhos especulativos)” (CARCANHOLO e NAKATANI, 2006).  

O último ponto a ressaltar é o seguinte: essa excrescência dos direitos de 

apropriação com relação à produção real de mais-valor dá as formas da etapa 

especulativa do capitalismo, no entanto, bases instáveis. Somente a referida 

ampliação da exploração em níveis globais é capaz de sustentar tal processo. Por 

outro lado, por vezes, nenhuma exploração adicional é o suficiente para dar conta da 

magnitude crescente de valor fictício excedente, que consiste em direitos de 

apropriação sobre riqueza real. É por essa via que se consegue explicar as crises 

atuais do capitalismo: são uma prolongação da crise de superacumulação do 

período anterior, que se sustentou sobre bases insuficientes e gerou uma magnitude 

absurda de direitos de apropriação, sem base suficiente de riqueza real48.  

Em resumo, todos os fatores anteriores, desde a reavaliação da teoria do 

47 Este texto citado inclui algumas questões que não foram levantadas aqui. As duas principais são as 
seguintes: a divisão do capital fictício em tipo 1 e tipo 2; e o estudo aprofundado das formas do 
excedente valor e a relação com a forma particular assumida pela acumulação capitalista. O primeiro 
ponto não foi tratado aqui por ter sido considerado uma questão marginal; quem se interessar por 
isso ou estiver muito preso à ideia de que existe uma forma de capital fictício que contribui para 
acumulação real de capital (como as emissões primárias de ação) deve procurar a leitura do texto 
original. A segunda questão, por outro lado, é absolutamente fundamental, mas ocuparia um espaço 
ainda maior desta seção e, portanto, será melhor trabalho no terceiro capítulo desta dissertação. 
48 Naturalmente, há outras explicações possíveis, e é possível propor uma combinação de várias 
delas; a natureza da crise recente é um ponto de controvérsia, inclusive entre os autores marxistas. 
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valor, reaparecem agora nesta contribuição para compreender a atualidade do 

capitalismo, suas crises e a dominância da lógica especulativa. São esses fatores, 

que se entrelaçam: o valor compreendido como relação social de dominação, a partir 

da crítica da leitura ricardiana de Marx; a dupla determinação do valor como 

produção e apropriação; a desmaterialização da riqueza social; a substantivação, ou 

autonomização, do valor em relação ao valor de uso, que se expande para suas 

formas sociais; as formas funcionais do capital, que incorporam em si o mesmo 

processo de autonomização e parecem ter vida própria; o capital fictício (ou o 

especulativo parasitário, como forma acabada), que advém do princípio de 

capitalização49 sobre as rendas esperadas de um determinado capital em forma 

dinheiro, mas não exerce quaisquer funções no estabelecimento do mais-valor e 

consistem em um fetiche autômato perfeito; por fim, os lucros fictícios, que 

colaboram como forma peculiar (fictícia) de contrariar a tendência de queda das 

taxas de lucro, mas não sem acirrar as contradições e a instabilidade do modo de 

produção capitalista. 

1.7.  Conclusão da primeira parte: o que falta responder 

 

A partir do que foi pontuado nesta primeira parte do trabalho, pode-se aqui 

dividir o tratamento da finança contemporânea em três distintas instâncias 

metodológicas: 1) pontuar a partir dos agentes e instituições; 2) proceder a um 

desenvolvimento a partir do capital em geral e seus movimentos; 3) conciliando 

estes dois registros, procurar avaliar diretamente a partir da análise da realidade 

econômica atual combinando com a utilização do arsenal teórico do Capital de 

Marx.  

Simplificando a questão, talvez se possa falar de uma “evolução” analítica 

entre os três referenciais. O primeiro, como foi pontuado no capítulo um, é mais 

simples, trata a partir da aparência da ação individual dos agentes no mercado e 

na política. Retomando a conclusão do capítulo um, essa análise se restringe à 

aparência do modo de produção capitalista e se reduz às motivações e interesses 

49 O princípio de capitalização, base de criação do capital fictício, será detalhado na seção sobre o 
sistema de crédito e o capital fictício, no capítulo final. 
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desses agentes, o que pode ser interpretado como uma forma de psicologismo. 

Tais interesses e ações individuais são, do ponto de vista lógico, pertencentes ao 

nível das contingências, são fortuitos e incapazes, pelo seu próprio instrumental, 

de revelar tendências gerais e necessidades sistêmicas. 

A segunda análise - que enfoca a figura do capital em geral - resolve este 

problema, avançando na análise e sendo capaz de pensar no registro lógico do 

necessário, ao invés do fortuito ou contingencial. Todavia, ao centralizar questões 

lógicas com altos níveis de abstração, esbarra na dificuldade de analisar 

concretamente os movimentos da história. Por mais que estes movimentos, de 

certo modo, possam ser lidos a partir de necessidades lógicas, essa visão pode 

ser considerada como algo que oblitera a noção de que a luta de classes é um 

motor da história real e de que esta luta não pode ser reduzida a uma resposta 

lógica às necessidades de reprodução ampliada do capital. Proceder dessa 

maneira pode ocultar os sujeitos históricos reais e o modo como a contingência 

constrói o necessário a partir de movimentos concretos. 

Por fim, tentar compreender, ao mesmo tempo, como a reprodução do 

capital como conceito carrega necessidades próprias e como as lutas de classe e 

entre as frações das classes modificam as particularidades nesse processo parece 

ser a forma mais adequada de proceder. Porém, isso não é feito sem dificuldades, 

pois se tratam de registros teórico-metodológicos muito distintos, parece haver 

entre eles um abismo metodológico e, ao mesmo tempo, uma disputa interna no 

campo do pensamento marxista. Sair do registro desse embate e buscar construir 

um novo terreno que, ao mesmo tempo dialogue com as tradições marxistas e com 

os textos originais de Marx parece ser a forma mais adequada de proceder e é 

aquela que se defende aqui. No meio disso, pode-se recorrer a contribuições como 

a da Escola de Vitória, buscar apoio nas noções de formas sociais como recurso 

heurístico ou mesmo trabalhar algo radicalmente novo no meio disso, como tenta 

parte dos pós-marxistas (como Slavoj Zyzek, por exemplo) no campo do 

pensamento social crítico.  
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PARTE II – INVESTIGAÇÕES A PARTIR DA TEORIA DO VALOR 

2. DAS FORMAS SOCIAIS ÀS FORMAS FUNCIONAIS 

“Qual barro aguado molho ouro e o transmudo 
já que é metal que se transforma em tudo” 

(MEFISTÓFELES apud Goethe, Fausto II, P. 163) 
 

O ouro como metal que se transforma em tudo parece carregar em si uma 

propriedade mágica – era o metal alquímico. Conseguir um meio de transformar 

algo sem valor em ouro seria o mesmo que transformar esse algo sem valor em 

qualquer bem vendável, em qualquer mercadoria. A grande mágica de 

Mefistófeles, no Fausto II, foi transformar papel sem valor em riqueza através do 

rei (que incorpora mitologicamente a figura do Estado, que já existia como Estado 

burguês no período de Goethe). A mágica da criação de moeda fiduciária, 

anunciada esteticamente por Goethe, evidencia o caráter místico que o dinheiro 

apresenta em nossa sociedade. Esse ato de Fausto pode ser considerado um 

representante estético do fetiche do dinheiro. 

Ao portar em si a capacidade de representar e comprar todo o trabalho 

social (este ponto será mais bem trabalhado adiante), o ouro50 (e mais tarde a 

moeda fiduciária) nos aparece como um objeto misterioso, uma coisa “muito 

intrincada, plena de sutilezas metafísicas e melindres teológicos [...] uma coisa 

sensível-suprassensível” (MARX, 2013, p. 146). Sensível-suprassensível porque 

carrega em um corpo material a capacidade de se transformar na totalidade 

existente do trabalho social. Não à toa essa expressão de Marx foi retirada 

diretamente do Fausto de Goethe, como apontam os editores da MEGA (MARX, 

2013, p. 146).  

Na mitologia deste ato de Fausto, o humano, com o pacto com 

Mefistófeles, entra como representante alegórico de Pluto, o deus das riquezas. 

50 No parágrafo ao qual esta nota se refere, os termos de Marx utilizados dizem respeito ao fetichismo 
da mercadoria, não exclusivamente ao fetichismo do dinheiro. Todavia, o ouro, ou mesmo a moeda 
de curso forçado, compartilham deste nível básico do fetichismo da mercadoria, pois são objetos que 
representam o valor social em seus corpos, da mesma forma que as mercadorias convencionais. 
Portanto, não parece haver problemas (nesta interpretação) em utilizar os descritores do fetiche da 
mercadoria para tratar do dinheiro. Mas, deve-se adicionar que no dinheiro o fetichismo é elevado a 
um nível superior, mas não perde as determinações contidas no fetiche da mercadoria. 
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Ele é o capitalista nascente. Sob a orientação de Mefistófeles (o espírito que a tudo 

nega, o representante dos movimentos materiais da modernidade) Fausto (essa 

alegoria do capitalista) se une com o rei (alegoria do Estado) para criar a moeda-

papel51. Ao fazer isso eles superam pela mágica social o sonho dos alquimistas 

que tentaram transformar chumbo em ouro. A pedra filosofal aqui é a constituição 

de relações sociais coercitivas e capazes de esconder seu caráter social, 

aparecendo como criações mágicas. Essas relações sociais que aparecem com 

um corpo fetichista e misterioso são as formas sociais, objeto deste capítulo. 

O objetivo deste capítulo é trabalhar a noção de formas sociais a partir dos 

desenvolvimentos das formas do valor, do dinheiro e do capital, com o intuito de 

mostrar a necessária interpenetração entre determinações diretamente oriundas 

das relações sociais, dos agentes institucionais, das classes e suas frações com 

determinações mais abstratas que cunham nessas formas sociais um 

funcionamento conceitual e lógico, com necessidades próprias e leis de tendência, 

aparentemente exteriores às relações sociais subjacentes. Feito isso, espera-se 

trazer uma chave heurística que possibilite relacionar as interpretações da parte I 

desta dissertação e, no capítulo seguinte, avaliar, diretamente com Marx, o 

fenômeno do capital fictício. 

Para esse fim, na primeira seção será delineado o sentido da noção de 

forma social; na seção seguinte será tratada esta noção em conjunto com o 

desenvolvimento das formas do valor em Marx; na terceira seção o dinheiro, como 

representante absoluto do valor na sociedade capitalista, será avaliado em seu 

caráter de forma social; na quarta seção o mesmo processo será feito com o 

capital em geral. Nestas três últimas seções o objetivo será apontar a interação 

entre relações sociais subjacentes e aparência conceitual para, por fim, tratar das 

formas funcionais do capital, elemento de ligação para passar das formas do valor 

51 Essa interpretação deste ato do Fausto II em relação ao Capital já consagrada entre alguns críticos 
da obra, como está assinalado no comentário à nova edição brasileira do poema trágico: “Uma 
acurada interpretação marxista desta cena no grande salão do Palatinado Imperial é empreendida por 
Heinz Schlaffer em seu livro A segunda parte do Fausto: a alegoria do século XIX. [...] Assim se 
delineia, no estudo de Schlaffer, uma ponte entre a análise da moderna sociedade capitalista 
desenvolvida por Karl Marx no Capital, em que as “máscaras de caráter” das pessoas [personagens 
do Fausto II] seriam apenas ‘personificações de relações econômicas’. [...] ‘Se Marx ilustra a relação 
entre economia e sujeito com expressões e imagens alegóricas e se as alegorias de Goethe 
tematizam por seu turno as condições econômicas dos papéis cênicos – então O Capital e o Fausto II 
começam a comentar-se mutuamente.’” (GOETHE, 2007, p. 88-89) 
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às formas autonomizadas de existência do capital, sobretudo o capital fictício, 

objeto central desta pesquisa.  

Finalmente, há que se ressaltar que o objetivo deste capítulo não é 

escrutinar a teoria do valor, da moeda ou do capital geral em Marx, mas apenas 

usar os desenvolvimentos de tais formas como base para compreender os 

aspectos envolvidos na noção de forma social em seu caráter mais geral. Tendo 

em vista que a dialética não admite definições (como foi visto na seção sobre a 

Escola de Vitória), o modo que se considerou adequado para lidar com a noção de 

forma social foi expor os desenvolvimentos particulares de formas centrais em O 

Capital. 

2.0  Formas sociais: chave para um problema metodológico? 

Entre o referencial teórico-metodológico que trabalha a partir das 

necessidades lógicas do capital como conceito e aquele que foca na disputa entre 

as frações de classe como agentes existe um abismo teórico de difícil 

transposição. Por um lado, ambos os referenciais possuem suas capacidades e 

seus alcances analíticos, capazes de explicar (cada qual por sua via própria) 

fenômenos, eventos e tendências específicos. Por outro lado, apoiadores de um ou 

de outro referencial (em seus variados matizes) tendem a considerar as outras 

visões como adversárias, limitantes ou incompatíveis. Disso surge outro abismo 

que mora na própria tradição marxista e coloca as diferentes concepções como 

rivais e, portanto, pareceria difícil trabalhar de acordo com ambas. 

Imaginando cada referencial em seu extremo como duas pontas numa 

sucessão de leituras marxistas, entre essas pontas reside uma miríade de 

estatutos teóricos mais ou menos explorados e que, porventura, aparentam 

resolver o conflito. A perspectiva aqui é a de que a noção de forma social pareceu 

ser a mais promissora, por uma série de motivos:  

1) essa noção advém de Marx diretamente, como mostra o emprego dos 

termos forma social do valor e formas funcionais do capital, além de ter sido 

explicitamente usada pelo autor nas Glosas marginais ao tratado de Economia 

Política de Adolfo Wagner ao contrapor à crítica de Wagner, que supõe que Marx 

partira do conceito de valor (vide seção 2.4. acima); 2) permite lidar com a 
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aproximação entre o Capital de Marx e a Ciência da Lógica de Hegel de um modo 

mais simples e mais fiel aos autores, por não buscar fazer a conexão entre um e 

outro como se Marx tivesse aplicado a Ciência da Lógica de Hegel diretamente ao 

estudo que resultou no Capital, o que Marx diz explicitamente não fazer (nas 

Glosas supramencionadas); 3) permite compreender o modo como um 

funcionamento aparentemente conceitual e lógico do capital e do valor resulta de 

um modo de apresentação (Darstellung) de relações sociais que se consolidam, 

ganhando uma forma social que se repete como se fosse um autômato, daí que os 

interesses particulares das frações de classe e suas ações concretas possuam 

uma relação mutua de atravessamento, interferência e autodeterminação. Com 

efeito, as relações sociais diretas seriam o conteúdo social que produz a forma 

social, enquanto esta última, por sua vez, conforma e deforma seu conteúdo. 

Mas que seriam então, de modo mais preciso, as formas sociais? Na 

revisão de literatura feita para este trabalho não foram encontradas referenciais 

que tratassem do termo em si mesmo. Em geral a literatura que o utiliza está a 

tratar de questões específicas de um ou outro objeto de estudo para os quais a 

noção de forma social é apenas um suporte e, portanto, não é tratada de modo 

direto52. Destarte, o objetivo desta seção será sugerir uma maneira de delimitar 

essa questão a partir de uma apropriação dos usos feitos pelos autores 

pesquisados, em geral focados em alguma forma social específica (como as 

formas sociais do valor, as formas funcionais do capital ou a forma política do 

Estado) e não na noção em seu aspecto mais genérico.  

A questão das noções da dialética hegeliana em Marx 

Ruy Fausto (1987; 1989; 1997; 2002) escreveu sobre a aproximação da 

dialética em Marx com aquela advinda de Hegel. Em Dialética marxista dialética 

hegeliana (FAUSTO, 1997) busca executar essa aproximação por recurso direto 

da comparação entre O Capital com a Lógica da Essência na Ciência da Lógica. 

Os três primeiros capítulos do livro buscam estabelecer paralelos entre as noções 

da dialética hegeliana de fundamento, aparência, forma, substância, matéria e 

essência e os aspectos tratados por Marx no Capital, como valor, valor de troca, 

52 Cf.  (CARCANHOLO, 2011); (CARCANHOLO, 2012); (MASCARO, 2013); (PAULANI, 2011). 
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valor de uso, trabalho concreto, trabalho abstrato e formas do valor. Mas logo de 

princípio Fausto apresenta uma dificuldade nesse tipo de tratamento: 

Há uma questão prévia [posta no início d’O Capital na forma de 
oposições], a de saber se essas oposições referem-se à diferença 
entre forma e matéria, se não se trata antes da diferença entre forma 
e conteúdo. Como se sabe, na dialética hegeliana – ver ‘o 
fundamento absoluto’ na lógica da essência – se diferenciam essas 
duas distinções. N’O Capital parece difícil imediatamente estabelecer 
a diferença, porque Marx reúne as duas determinações: ‘os valores 
de uso constituem conteúdo material da riqueza, qualquer que seja 
sua forma’ (FAUSTO, 1997, p. 33-34). 

A despeito das questões internas da análise feita por Ruy Fausto (que 

demandariam uma pesquisa de outra natureza para tratá-las), a posição adotada 

neste trabalho consiste em buscar outro modo de aproximação entre as duas 

obras, buscando um tratamento que dê mais centralidade à obra de Marx. O 

trabalho abstrato, por exemplo, é a substância do valor e isso é dito pelo próprio 

Marx, no entanto, seria válido buscar na Ciência da Lógica os sentidos e 

determinações da noção de substância, para então “aplicar” essas determinações 

no estudo do trabalho abstrato?  

O ponto de vista do qual se parte nesta dissertação é o seguinte: buscar 

inspirações na leitura de Hegel é algo que pode auxiliar na compreensão do 

Capital e para isso autores como Ruy Fausto que buscam a comparação direta são 

bastante pertinentes. Todavia, essa inspiração tem limites, pois se o valor e o 

capital se comportam de maneira similar ao conceito da dialética hegeliana, por 

outro lado eles não se desenvolvem a partir de si mesmos, mas a partir de 

determinações da realidade efetiva. De acordo com Marx: 

Eu não parto de ‘conceitos”, nem tampouco do ‘conceito de valor’, e 
não estou portanto, de nenhuma maneira, interessado em ‘dividí-lo’ 
[entre valor de uso e valor de troca]. O que eu faço é proceder da 
forma social mais simples na qual o produto do trabalho se apresenta 
na sociedade contemporânea, e esta [forma] é a ‘mercadoria’. Esta 
eu analiso, inicialmente na forma na qual aparece (MARX, 2013, 
tradução própria).53 

53 I do not proceed from “concepts,” hence neither from the “concept of value,” and am therefore in no 
way concerned to “divide” it. What I proceed from is the simplest social form in which the product of 
labour presents itself in contemporary society, and this is the “commodity.” This I analyse, initially in 
the form in which it appears. 
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As formas sociais propriamente ditas 

O que seriam, pois, essas formas sociais? Alysson Mascaro (2013) utiliza a 

noção de formas sociais, tendo como base principal Marx e Eugeny Pachoukanis, 

a partir da leitura de que no capitalismo há uma transição das formas diretas de 

dominação de períodos anteriores ao capitalismo para formas capitalistas que se 

cristalizam de modo independente de atos individuais e arbitrários dos indivíduos. 

Segundo Mascaro (2013), essas últimas formas de dominação são construtos 

sociais que se colocam de modo exterior à vontade dos agentes singulares. Em 

um caso específico: no capitalismo não restam alternativas gerais para satisfazer 

as necessidades materiais dos indivíduos que não sejam o trabalho assalariado ou 

a propriedade de alguma forma de capital (seja capital produtivo, comercial ou 

alguma das diversas formas autônomas de existência do capital-dinheiro).  

A forma de dominação capitalista aparece, graças aos processos 

ideológicos de nossa sociedade, como uma forma natural, traço de uma pretensa 

natureza humana competitiva. Por vezes autores (como Geoffrey Martin Hodgson 

e Thorbjorn Knudsen) buscam justificar esses traços através de uma aplicação 

direta do darwinismo das ciências biológicas ao comportamento humano. Todavia, 

ao se olhar a história de uma perspectiva materialista, essa mudança nas formas 

de dominação ocorre a partir de um processo histórico de longa duração que cria 

uma sociedade dividida entre proprietários e expropriados dos meios de produção. 

Esse processo passou pela transformação de tudo em mercadoria - desde os 

meios de se produzir socialmente, até os de existir individualmente. Com a 

mercantilização de tudo, a única forma de sobreviver é obter a quantidade 

necessária de equivalente geral e para isso os meios já estão dados socialmente 

de modo exterior aos indivíduos. 

Esses meios, mais ou menos rígidos, pelos quais as relações sociais se 

dão na sociedade capitalista são as formas sociais. O nome pode ser 

compreendido ao perceber que são as formas (no sentido de modos) pelas quais 

se dão as relações entre indivíduos ou entre indivíduos e instituições sociais ou 

entre instituições. São formas pelas quais se dão relações sociais, são formas 

sociais. Pelo seu caráter de serem construtos que estabelecem relações singulares 

sempre com recurso às formas particulares ou mesmo universais, são construtos 
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relacionais e que têm, ao mesmo tempo, um caráter geral (universal) e outro 

individual (singular). Segundo Mascaro (2013, p. 17) 

[No capitalismo as] interações entre os indivíduos não mais se 
estabelecem por meio de junções imediatas aleatórias ou mandos 
diretos ocasionais ou desconexos, mas por intermédio de formas 
sociais que possibilitam a própria estipulação e inteligibilidade das 
relações e que permitem a reiteração dos vínculos assumidos. A 
reprodução social não se constitui apenas de atos isolados ou 
meramente dependentes da vontade ou da consciência dos 
indivíduos. Para utilizar uma expressão de Marx, pelas costas dos 
indivíduos passa uma série de constructos sociais. A apropriação do 
capital, a venda da força de trabalho, o dinheiro, a mercadoria, o 
valor são formas constituídas pelas interações sociais dos indivíduos, 
mas são maiores que seus atos isolados ou sua vontade ou 
consciência. Formas sociais são modos relacionais constituintes das 
interações sociais, objetificando-as. Trata-se de um processo de 
mútua imbricação: as formas sociais advêm das relações sociais, 
mas acabam por ser suas balizas necessárias. 

Essa pode ser uma forma de compreender o porquê das relações 

capitalistas serem usualmente analisadas como resultado da ação de agentes 

(sejam individuais ou coletivos) ou como resultado de algo geral que opera de 

modo similar ao conceito, tal como é descrito por Hegel. Ambos são os modos de 

aparição das formas sociais, justamente por serem elas um algo relacional. Como 

dois lados de uma moeda, esses dois fatores não podem ser mesclados (sob a 

pena de descaracterizar o próprio objeto). Ambos são, em certo sentido, 

inconciliáveis, ao se tentar juntar o universal com o singular no estudo da relação 

se perde justamente a relação que faz a interação. Por outro lado, eles são 

inseparáveis, posto que a própria relação se dá no nível singular através de 

critérios universais (e, universalmente, são resultado da práxis de sujeitos 

históricos). Destarte, separar ou buscar avaliar somente um dos dois planos é, 

pois, perder de vista que uma das esferas se define, reflexivamente, em função da 

outra. 

Parece, então, que uma maneira mais adequada de estabelecer a análise 

desses objetos que se caracterizam como formas sociais é através da dialética; 

capaz de tratar como em uma relação de contradições se dá a unidade não 

resolutiva (posto a contradição permanecer) e transformadora (tanto dos polos da 

contradição quanto de seus modos de interação). O aspecto mais importante ao se 

tratar de formas sociais talvez seja o fato, apontado acima por Mascaro, de que 
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elas surgem a partir de relações sociais e passam a guiar e balizar as próprias 

relações sociais em sua base.  

O conteúdo dessas formas são as próprias relações sociais que se 

repetem e se tornam construtos sociais mais ou menos sólidos (as formas sociais 

em si). O conteúdo das relações sociais passa, então, a ser determinado 

reflexivamente pelas formas sociais estabelecidas. Um exemplo simplificado desse 

processo, dentro da crítica da Economia Política, são as trocas: em modos de 

produção não mercantis, as trocas são relações sociais fortuitas e mais 

determinadas, diretamente, pelos indivíduos envolvidos do que por alguma forma 

socialmente estabelecida (como um aparato jurídico envolvido). Ao se tornar uma 

forma social generalizada e após os processos históricos de mercantilização de 

tudo, a moeda plenamente constituída se torna a mediadora dessas trocas (ou 

outro meio de pagamento representante da moeda), o valor se torna o principal 

determinante dessas atividades e ganha um corpo socialmente reconhecido. A 

partir daí, as relações sociais individuais, que são base formadora das formas de 

intercâmbio mercantil, se tornam orientadas diretamente pela forma social 

correspondente – pela generalidade dessas formas, por seu poder socialmente 

coercitivo e por processos sociais-históricos específicos. 

 Todavia, essas mesmas formas não deixam em nenhum momento de 

serem transformados pelo conteúdo de relação social (de maneira mais ou menos 

radical, a depender do momento histórico e das correlações de força). No caso do 

exemplo anterior, o sistema de crédito (desenvolvido a partir das relações sociais, 

confrontos entre frações de classe, processos de crise etc.) vem modificar a forma 

como se dão a maior parte das trocas no capitalismo. Boa parte das trocas feitas 

hodiernamente se dá por intermédio seja do sistema de crédito, seja do sistema 

bancário de modo geral. Em um número relevante dos intercâmbios a própria 

moeda não precisa mostrar seu corpo de valor, basta uma transação eletrônica de 

registros no sistema bancário. Nesse sentido, a forma social das trocas mercantis 

foi alterada por outras formas sociais e por mudanças dentro do complexo de 

relações sociais constituintes. 

As formas sociais parecem ser um recurso heurístico útil para lidar com as 

dificuldades metodológicas expostas na parte primeira deste texto. A sua própria 
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natureza é ser esse ente relacional que ora aparece travestido de conceito ora de 

ação direta – sendo ambas, ao mesmo tempo, sem ser uma ou outra54.  

Há que se ressalvar que, como oriundas de relações sociais, é algo 

delicado operar com formas sociais como se estas fossem conceitos puros que 

impõem suas necessidades lógicas às relações sociais. De fato, isso também faz 

parte da aparência das formas, dado sua existência exterior às relações sociais em 

suas singularidades e como elas se impõem com um rigor de inevitabilidade: a 

tendência à equalização da taxa de lucro e à sua queda; a necessidade voraz de 

acumulação ampliada; a exploração contínua e cada vez maior dos povos; a 

criação sucessiva de novos mercados consumidores e produtores; o crescimento 

das dívidas públicas; a escala crescente da exploração do trabalhador; a exaustão 

de recursos ambientais; as crises, cada vez mais profundas, e o desenvolvimento 

das forças produtivas cada vez mais potencializado55.  

Tratam-se processos que tem a aparência de generalidade e de 

inevitabilidade; todavia, esses têm como base relações sociais e, portanto, se 

transformam ao transformarem essas relações. Tal transformação pode ser devida 

tanto a processos revolucionários e ao aprofundamento da luta de classes como às 

lutas no interior das frações da classe dominante e dessas com o Estado. Caso as 

particularidades históricas sejam perdidas, corre-se o risco de perder o 

54 Como o gato de Schroedinger que está ao mesmo tempo vivo e morto, condições excludentes, mas 
inseparáveis entre si como potência. 
55  “O processo de constituição das formas, no entanto, é necessariamente social, histórico e 
relacional. É por meio de interações sociais que elas mesmas se formalizam. São as trocas concretas 
que ensejam a sua consolidação em formas sociais correspondentes. Com isso, quer-se dizer que as 
formas sociais não são preexistentes a quaisquer relações, como se fossem categorias do 
pensamento. Os mecanismos sociais que operam às costas da consciência dos indivíduos são 
também resultantes de relações concretas dos próprios indivíduos, grupos e classes. As formas são 
imanentes às relações sociais. E às diferentes interações sociais correspondem também formas 
sociais específicas, mutáveis historicamente. No capitalismo, é a generalização das trocas que 
constitui uma forma econômica correspondente, a forma-mercadoria. Tal forma, posteriormente, 
configura a totalidade das relações sociais – o dinheiro, a mensuração do trabalho, a propriedade e o 
mais-valor, o sujeito de direito e a própria política. Se a forma-mercadoria é constituinte da realidade 
capitalista, ela é constituída pelas interações sociais que estão na base dessa mesma realidade. 
  Assim, a forma não é uma ferramenta que constitui o mundo a partir de uma operação mental. Não 
advém de causas externas à sociabilidade. Pelo contrário, é da materialidade dessa mesma 
sociabilidade que se consolida. A forma não é um a priori da razão. É verdade que ela chega ao 
pensamento, generalizando um tipo de raciocínio e valoração de indivíduos, grupos e classes. Numa 
sociedade capitalista, a identidade de tudo com tudo é mercantil, e poder-se-ia dizer então, no limite, 
que a própria noção lógica e mental de identidade remonta a alguma espécie de intercâmbio de 
objetos e pessoas como mercadorias. A própria operação de reciprocidade de objetos distintos se faz 
ou se completa, como pensamento, a partir da constituição de relações sociais como a do dinheiro.” 
(MASCARO, 2013, p. 18-19) 
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materialismo e, na sequência, a base radical do pensamento crítico e o potencial 

revolucionário deste.  

2.1  Formas sociais do valor: o ponto zero 

As formas sociais, conforme visto na seção anterior, se apresentam tanto a 

partir das relações diretas entre as classes, dessas com o Estado e, inclusive, das 

classes e do Estado como determinantes da ideologia e de demais aspectos 

superestruturais que compõem um modo de regulação. Todavia, as formas sociais 

também se apresentam de modo assemelhado ao conceito, abstrato, com 

movimento próprio, contradições internas e um funcionamento lógico do registro da 

necessidade e não da contingência. O desenvolvimento das formas do valor, da 

forma simples ao equivalente geral ilustra o desenvolvimento de uma forma social, 

logicamente partindo de relações diretas entre indivíduos, fortuitas e contingentes 

(como é o caso da forma simples do valor) até uma forma geral, capaz de operar 

no registro daquilo que é necessário, com substância, matéria e forma (como nos 

casos da forma equivalente geral e, sobretudo, do dinheiro e do capital).  

A teoria do valor, nesse sentido, é uma teoria que parte da práxis do 

conjunto das classes. Embora o valor ocupe desta teoria o lugar de conceito, este 

não pode ser confundindo com conceitos que sejam fruto das ideias, do 

pensamento, mas como um algo derivado da análise de práticas sociais e 

históricas que, em seu modo de apresentação, se faz conceito: 

Ora, a teoria de Marx é uma ‘teoria social do valor’, e não funda 
qualquer princípio de conservação em “metáforas naturais ou 
científicas”: o conceito de valor de Marx, como vimos, funda-se na 
prática social das classes sociais. (BORGES NETO, 2003, p. 10) 

O movimento dos quatro primeiros capítulos do livro I do Capital pode ser 

lido como um modo de apresentação do desenvolvimento de formas sociais 

básicas no interior da sociedade capitalista. Sumarizando esse movimento, Marx 

parte do dado imediato da experiência de que “A riqueza das sociedades onde 

reina o modo de produção capitalista aparece como uma ‘enorme coleção de 

mercadorias’” (MARX, 2013, p. 113). A partir daí, ainda no terreno da aparência, 

Marx procede uma primeira investigação sobre a natureza dessa riqueza, formada 

inicialmente pelos polos do valor de uso e do valor de troca.  
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Mas, os valores de uso vêm dos corpos objetivos de todos os bens úteis, 

sejam eles mercadorias ou não. O valor de uso dos objetos é algo que os permeia 

em qualquer modo de produção e, embora sejam historicamente determinados 

(urânio, por exemplo, é algo que só possui certos valores de uso após 

desenvolvimentos da física nuclear), não são restritos aos modos de produção nos 

quais existam mercadorias. Deste modo, o valor de uso não é o foco particular da 

riqueza na sociedade capitalista, embora tenha também um papel como suporte do 

valor: 

os valores de uso formam o conteúdo material da riqueza, qualquer 
que seja a forma social desta. Nesta forma de sociedade que iremos 
analisar, eles constituem, ao mesmo tempo, os suportes materiais do 
valor de troca. (MARX, 2013, p. 114) 

A substância do valor deve ser qualitativamente indiferenciada, posto que 

na troca se abstraem as diferenças qualitativas através da igualdade quantitativa 

da grandeza dessa substância comum. Além disso, deve ser algo comum, que 

exista em todas as mercadorias. O trabalho humano atende à demanda de ser a 

única substância comum em todas as mercadorias56; todavia, como trabalho ele 

ainda carrega diferenças qualitativas (o trabalho de um pedreiro é qualitativamente 

diferente do trabalho de um padeiro, de um professor ou de um gerente de 

empresa). Há então que se considerar que além de ser a atividade humana 

qualitativamente diferenciável, o trabalho pode ser considerado como o simples 

dispêndio de força de trabalho. Essa forma do trabalho é o trabalho abstraído de 

suas qualidades, portanto, é trabalho abstrato.  

Todavia, não se trata de uma simples abstração do pensamento, uma 

abstração ideal, é uma abstração feita pela própria sociedade ao passo em que 

todos os mais diferentes trabalhos, no capitalismo, podem ser trocados pelo 

mesmo signo de valor, variando este somente em sua quantidade. Portanto, o 

trabalho é abstraído de suas qualidades específicas pelo conjunto da sociedade. 

Trata-se, neste caso, de uma abstração real. Real porque é posta pela práxis do 

conjunto da sociedade, orientando sua forma de produzir e reproduzir a vida, a 

riqueza, as relações de poder e de classe.  

56 “Prescindindo do valor de uso dos corpos das mercadorias, resta nelas uma única propriedade: a 
de serem produtos do trabalho.” (MARX, 2013, p. 116) 

                                            



87 

 

 
a “abstração” que conduz do trabalho concreto (ou, melhor dizendo, 
das diversas formas de trabalho concreto) ao trabalho abstrato não 
[...é] apenas uma abstração mental, mas sim uma abstração que se 
realiza na própria realidade. Se o “trabalho abstrato” fosse apenas 
uma abstração mental, não teria “densidade” social para constituir a 
“substância do valor”, ou seja, o valor seria reduzido a uma mera 
construção mental. (BORGES NETO, 2008, p. 115) 

Este trabalho abstrato é, pois, uma substância social (BORGES NETO, 

2008; 2003) e uma determinação do valor contido nas mercadorias; é, junto ao 

valor que ele determina, a expressão de uma relação social posta de maneira 

universal dentro do capitalismo. Dessa substância social, o valor emerge e se 

apresenta em distintas formas, igualmente sociais, de existir. O valor existe nas 

mercadorias à venda, na própria força de trabalho, no capital fixo imobilizado nas 

unidades produtivas, no dinheiro e em outras formas de propriedade. Essas são 

formas sociais de existir do valor. 

o “valor” da mercadoria não faz outra coisa senão expressar numa 
forma historicamente progressiva o que já existia em todas as 
demais formas históricas de sociedade, ainda que sob outra forma, 
ou seja: o caráter social do trabalho, enquanto aplicação da força 
social do trabalho. (MARX, 2011, p. 178) 

Como discutido no capítulo anterior, as formas sociais do valor (no livro I do 

Capital) se desenvolvem, da forma simples e fortuita, à forma dinheiro e, desta, ao 

capital como forma autônoma de existência do valor. Como capital, o valor ganha 

existência própria, passa a se reproduzir e a comandar o trabalho humano. Sob o 

capital, todo processo de trabalho humano não é senão processo de valorização do 

valor-capital, a produção e reprodução da vida humana e de parte da sociabilidade 

se dão sob a forma de um processo de acumulação de mais-valor através da 

exploração do trabalho. O capital é um fim em si mesmo, é valor em si e para si.  

Com o capital a faceta conceitual do valor como forma social se mostra em 

sua forma mais clara. Existe algo na sociedade que responde pelo comando de todo 

o processo produtivo, acumula em si o excedente social, tendo como fim último o 

seu próprio crescimento, encerra contradições internas que determinam a própria 

crise, se torna desmedido, nega a si mesmo. No processo, essa força 

fantasmagórica distribui miséria; aparece como a responsável por construção de 

impérios; guerras; fome em territórios continentais; concentração de riquezas em 

pouquíssimas mãos; exaustão de recursos naturais; aquecimento global etc.. Com o 
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capital as mazelas sociais aparecem como responsabilidade de uma força de 

dominação impessoal.  

Assemelha-se tanto a uma divindade, que vez ou outra se trata do capital, 

da riqueza ou do dinheiro como deuses, seja como o deus Mammon da avareza, 

seja como Moloch, que demanda sacrifícios humanos. Esse aspecto tão comum na 

ideologia não foi perdido nem por Marx, nem por Ricardo, nem mesmo pelo atual 

papa que condena o culto ao “deus-dinheiro” em seus discursos. As formas sociais 

no capitalismo usualmente guardam esse aspecto misterioso: como é possível que 

relações sociais entre seres humanos apareçam como se fossem algo exteriores 

aos seres humanos que se relacionam? No caso do dinheiro e do capital, como essa 

aparência pode chegar ao ponto em que sejam ambos percebidos (em um nível 

ideológico) como entidades metafísicas? 

O misterioso que reside nessas formas sociais – desenvolvidas a partir da 

forma valor – são os desenvolvimentos do fetichismo da mercadoria. As formas 

sociais na sociedade capitalista são carregadas de fetichismo em graus crescentes, 

do fetiche da mercadoria ao fetiche do capital portador de juros somente se amplia 

aquilo que existe de misterioso e que porta, concretamente, a aparência de 

metafísico (FAUSTO, 1983). Por essa aparência, que não é um simples equívoco do 

entendimento, mas uma aparência real e que possui largo impacto na realidade 

social é que se torna possível tratar do valor, do dinheiro e do capital no nível do 

conceito. 

Todavia, há que se elaborar também as ilusões do fetichismo e não perder 

de vista que, por detrás desses movimentos do conceito, existe a base material das 

relações sociais, existe a luta de classes, as relações de dominação e exploração e 

as disputas políticas entre frações da classe dominante. O segredo das formas 

sociais reside em que, ao mesmo tempo em que essas formas transformam o 

conteúdo (isto é, modificam e orientam as relações sociais em sua base material), 

elas são recriadas a todo momento pela práxis, pela ação histórica das classes e 

suas frações.  

O misterioso dos objetos-fetiche (mercadoria, dinheiro, capital e, mais 

ainda, capital portador de juros e capital fictício) é seu caráter de fazer com que 

características que são sociais, altamente mediatizadas e complexas apareçam 

como se fossem imediatas e naturais. No caso do dinheiro esse processo é ainda 
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mais intenso do que na mercadoria pura e simples, pois se trata de uma 

objetividade que condensa em si a existência de todo trabalho: o trabalho vivo 

pode ser comprado no mercado como força de trabalho e o trabalho morto, 

vendido como mercadoria; em última instância, todo o trabalho social (vivo ou 

morto) existe para ser em algum momento convertido em dinheiro. Dito de outro 

modo, um objeto finito e limitado é o representante de toda a potencialidade de 

trabalho humano, que é potencialmente infinito e ilimitado.  

2.2  A moeda fiduciária como forma social 

Sobre o dinheiro ser também forma social (mesmo num primeiro estágio do 

desenvolvimento capitalista em que este estava cunhado em ouro), Carcanholo 

(2011, p. 65) aponta:  

Valor e dinheiro não são outra coisa que formas sociais e históricas 
e não se devem às características materiais ou naturais do valor de 
uso do ouro. Ser dinheiro é uma expressão, no ouro, das relações 
mercantis de produção, numa etapa particular de seu 
desenvolvimento. 

Do mesmo modo que ocorre com o valor, o dinheiro como seu 

representante absoluto também é sustentado por relações sociais subjacentes. 

Esse processo se torna ainda mais claro no caso contemporâneo, no qual o 

dinheiro existe sem o suporte físico de uma mercadoria que possua um valor 

próprio. Os bilhetes de papel, que figuram como moeda de curso forçado, são 

emitidos pelo Estado e exigem todo o suporte deste e da forma política57 que o 

acompanha no modo de produção capitalista. Segundo Alysson Mascaro (2013, p. 

20): 

Para que o dinheiro assuma a universalidade de equivalência nas 
generalizações, é preciso que se constitua um espaço de garantia de 
tal universalidade para além dos específicos produtores e 
possuidores de mercadorias. Tal espaço, maior que a unidade da 
mercadoria, a princípio externo aos seus agentes econômicos, mas 
justamente o garante necessário dessa reprodução social, é o 
Estado. 

Para garantir que bilhetes de papel sejam aceitos como equivalente geral do 

57 Segundo Mascaro (2013), o próprio Estado é uma forma social característica do período capitalista. 
Dele se deriva uma forma política própria que possui relação próxima (mas não direta ou imediata) 
com a forma mercadoria. Para dizer isso Mascaro se inspira em Marx e, sobretudo, em Pachoukanis. 
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dentro de um território nacional é necessário que o Estado seja inconteste em seu 

papel de principal emissor monetário. Houve, mesmo antes dos bancos centrais, 

bancos privados emitindo notas bancárias, todavia, essas poderiam ser recusadas 

como equivalente das mercadorias por um comerciante que não desejasse as notas 

de uma ou outra instituição (como ocorre hoje com os cartões de crédito, que é uma 

forma de dinheiro de crédito que pode ou não ser aceita pelos estabelecimentos 

comerciais).  

Para ser, de fato, um equivalente geral aceito nacionalmente, há a 

necessidade do poder do Estado garantir que a moeda nacional seja aceita em todo 

comércio feito no país. Não pode haver discordância entre pessoas e instituições 

quanto a que o papel moeda emitido pelo Estado seja conversível em qualquer 

mercadoria desejável dentro das devidas proporções. Para garantir isso existem as 

leis quanto à circulação monetária no interior do país obrigando a que as trocas 

sejam feitas em moeda nacional. Existem as reservas de ativos financeiros, títulos 

de dívida pública emitidos, moedas de outros países, propriedades físicas etc.. 

Ademais, como um passivo do Estado, a moeda fiduciária pode ser usada sempre 

para quitar impostos. Ressaltando essa relação entre a moeda fiduciária e o Estado, 

Duncan Foley aponta: 
Em termos formais o dinheiro é um passivo do banco central, e seus 
proprietários estão emprestando ao banco central (ou, mais 
amplamente, ao Estado). É anti-intuitivo perceber o valor da moeda 
como sendo sustentado pela limitação dos empréstimos feitos pelo 
banco central, mas é isso que a teoria monetária [neoclássica] da 
moeda escassa parece implicar. Dinheiro é amplamente aceito como 
meio de pagamento, o que cria a ilusão de que o dinheiro é uma 
‘requisição’ aos recursos. Mas teorizar deste modo é inverter as 
relações reais envolvidas. A habilidade dos Estados (e bancos 
centrais) de tomar emprestado repousa em suas participações em 
ativos de compensação. Todo governo possui um ativo nos passivos 
tributários do público. (Para alguns governos existem outros 
importantes ativos, como terras ou reservas de recursos naturais. A 
estabilidade das finanças estadunidenses deve muito à sua 
propriedade de vastas reservas de território, por exemplo.) Não é 
verdade que uma nota do banco central seja um símbolo sem valor o 
qual é inconversível em nada de valor. Como um passivo do governo 
ele pode ser usado para pagar impostos.58  (FOLEY, 2005, p. 44) 

58 “In formal terms cash is a liability of the central bank, and the holders of cash are lending to the 
central bank (or, more broadly, the state). It is counterintuitive to regard the value of money as being 
sustained by the central bank’s limiting its borrowing, but this is what the scarce cash theory of the 
value of money seems to imply. Cash is widely accepted as a means of payment, which creates the 
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Outro problema é então assegurar a entrada de capitais estrangeiros, na 

forma de propriedade ou de divisas internacionais. Para isso, há que se fazer com 

que frações internacionais da classe dominante tenham interesse em alienar 

propriedades no país, interesse que parte de que isso lhes seja potencialmente 

lucrativo e seguro. Nesse sentido, concessões políticas a essas frações se tornam 

fundamentais, modos de assinalar aos setores dominantes que sua capacidade de 

exploração do proletariado daquele país não será abalada. Seja essa exploração 

direta, pelas vias da produção, seja por vias indiretas no rentismo e especulação. 

Em países periféricos esses processos foram em parte coordenados de perto pelos 

Estados centrais e organismos compostos por estes e frações capitalistas 

internacionais.  

São ainda mais complexas as exigências em termos de relações sociais 

para garantir o mesmo processo em cenário internacional, como fazem as principais 

divisas e, sobretudo, o dólar. Esses países devem possuir uma relação de 

centralidade na propriedade do capital internacional, e essa propriedade aparecendo 

como propriedade nacional nesses territórios é parte da garantia necessária a 

manter a certeza de conversibilidade desses títulos de valor (moeda fiduciária) em 

capital ou força de trabalho. Além disso, o controle militar exercido por países 

centrais, sobretudo Estados Unidos, garante a comercialização desses países com o 

restante do globo e a conversibilidade de sua moeda nacional em qualquer 

mercadoria produzida internacionalmente. Torna-se, assim, um signo de valor 

globalmente aceito e conversível em capital nos mais diversos territórios nacionais 

que possam vir a interessar aos proprietários destes títulos. Dinheiro mundial 

baseado em moeda fiduciária de países dominantes é, neste sentido, capital em 

potencial em todo o globo. 

No caso estadunidense, que possui a principal moeda capaz de funcionar 

como dinheiro mundial, há que se recordar que a vasta maioria dos países possui 

não somente ativos denominados em dólar, mas dívidas públicas norte-americanas 

illusion that cash is a ‘claim’ on resources. But to theorize on this basis is to invert the real 
relationships involved.The ability of states (and central banks) to borrow rests on their holdings of 
offsetting assets. Every government has an asset in the tax liabilities of the public. (For some 
governments there are other important assets, such as land or natural resource reserves. The stability 
of the USA’s finances owes much to its ownership of vast land reserves, for example.) It is not true 
that a central bank note is a valueless token which is inconvertible into anything of value. As a liability 
of the government it can be used to pay taxes.”  
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formando suas poupanças externas. Nesse sentido, o dólar possui seu valor 

assentado sob a dívida pública norte-americana. O endividamento externo dos 

países também se encontra, em larga medida, denominado em dólares, então, além 

dos fatores americanos, o endividamento mundial é uma forma fundamental de 

garantir a capacidade do dólar de ser o principal representante do valor. Fator 

bastante visível historicamente ao se recordar de como o endividamento atrelado às 

reconstruções da Segunda Guerra Mundial, e o endividamento em dólares do então 

chamado Terceiro Mundo durante a Guerra Fria, acompanharam o processo de 

estabelecimento do dólar como dinheiro mundial, principalmente após o fim do 

acordo de Bretton Woods. 

Foley prossegue relacionando a dívida pública com a moeda de curso 

forçado: 
Um ponto de partida melhor para compreender sistemas monetários 
contemporâneos é a valoração e gestão da dívida pública. O dólar 
não é somente um nome para signos monetários escassos, mas a 
unidade na qual a dívida do governo dos EUA está denominada. [...] 
Marx possui uma teoria bem trabalhada da valoração da dívida 
governamental como capital fictício.59 (FOLEY, 2005, p. 45) 

Ao perceber a moeda fiduciária como uma forma de dívida governamental e, 

portanto, de dívida pública e recordar-se que esta é tratada por Marx como sendo 

uma forma de capital fictício, pode-se elaborar, com Foley, que a própria moeda 

fiduciária seja ela mesma capital fictício. Para este autor, a moeda de curso forçado 

é tão capital fictício quanto o é qualquer outra forma de dívida pública. O fato de não 

possuir uma taxa de juros atrelada à moeda é, para ele, um ponto que pode iludir as 

teorias econômicas sobre a moeda, fazendo-as duvidar quanto a esta ser capital 

fictício. Em sua posição, sendo de fato uma dívida do Estado, não é algo intrínseco à 

moeda fiduciária não remunerar com uma taxa de juros, mas fruto de uma decisão 

política baseada em que a conveniência de que portar papel-moeda equivale à taxa 

de juros que se receberia caso se possuísse um ativo menos líquido60.  

59 “A better starting point for understanding contemporary monetary systems is the valuation and 
management of the state debt. The dollar is not a name for scarce cash tokens, but the unit in which 
the debt of the US government is denominated. [...] Marx has a well-worked-out theory of the valuation 
of government debt as fictitious capital.” 
60 “The fact that cash liabilities do not pay explicit interest tends to mislead monetary analysts into 
regarding the value of cash as arising in a different way from the value of interest-bearing government 
debt. But the fact that cash liabilities pay no explicit interest is not an inherent property of cash itself. It 
reflects the policy of governments to contrive a situation in which the convenience yield of cash 
liabilities equals the interest that would have to be paid to sustain their value if they were less liquid. 
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Poder-se-ia ainda objetar que não faz sentido pensar que uma forma de 

capital fictício seja capaz de exercer o papel de equivalente geral: como poderia algo 

que representa mais valor do que aquele que está solidamente assentado como 

mercadoria ser capaz de expressar o valor efetivo de outra mercadoria? Todavia, se 

o capital fictício pode a qualquer momento se transformar em mercadorias reais 

produzidas (a menos que ocorra uma crise ou desvalorização especulativa), não 

parece ser problemático pensar que ele possa, também, exercer o papel de 

equivalente geral. Segundo Foley (2005, p. 47-48): 
Nós podemos entender melhor a emergência de mercadorias 
produzidas particulares como equivalentes gerais socialmente 
aceitos como um estágio na evolução da forma monetária. Mas esse 
processo evolucionário continua. Os desenvolvimentos através dos 
quais as funções da moeda foram transferidas para o capital fictício 
na forma de crédito do Estado estão firmemente fundados nas 
formas do crédito e do papel moeda inconversível que a teoria de 
Marx é bem sucedida em explicar. Desde que o crédito estatal, bem 
como a terra e outros ativos de capital fictício, é trocado com outras 
mercadorias produzidas (mesmo que ele não seja uma mercadoria 
produzida) não existe nenhuma inconsistência formal em visualizá-lo 
como equivalente geral ou como equivalente geral socialmente aceito 
no quadro da teoria de Marx das formas do valor.61  

Até este ponto da seção, tratou-se de outro aspecto das formas sociais, 

além dos anteriormente aventados e que fica evidenciado em formas mais 

desenvolvidas, como no caso da moeda fiduciária: o envolvimento que 

necessariamente ocorre entre formas sociais de distintas esferas. Afora se 

constituírem, ao mesmo tempo, como formas capazes de conformar seu próprio 

conteúdo de relações sociais, influenciando-o, e se determinando por esse próprio 

conteúdo, as formas sociais em um modo de produção interagem entre si. No caso 

presente, viu-se um dos aspectos da relação íntima entre o Estado e sua forma 

política com a forma dinheiro do valor.  

Além da forma política, formas ideológicas também tendem a exercer um 

[...]The value of cash liabilities is a fictitious capital just as much as the value of interest-bearing 
government debt.” (FOLEY, 2005, p. 45) 
61 We can better understand the emergence of particular produced commodities as socially accepted 
general equivalents as a stage in the evolution of the money form. But this evolutionary process 
continues. The developments through which the functions of money have been transferred to fictitious 
capital in the form of state credit are firmly grounded in the forms of credit and inconvertible paper 
money that Marx’s theory explains successfully. Since state credit, like land and other fictitious capital 
assets, is exchanged against produced commodities (though it is not a produced commodity) there is 
no formal inconsistency in viewing it as a general equivalent or socially accepted general equivalent in 
the framework of Marx’s theory of forms of value. 
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papel forte na determinação de relações sociais particulares e, com isso, nas outras 

formas sociais. A utilização das formas sociais como elemento de análise teórica 

oferece ainda, portanto, a vantagem de se contrapor às formas mais simplistas de 

materialismo que podem enxergar uma via de mão-única das relações materiais 

determinando causalmente ideologia, Estado e direito. No caso ainda da moeda 

fiduciária, o que Foley aponta é uma relação íntima entre a forma moeda e a forma 

do crédito e do capital fictício. Mesmo a moeda sendo uma forma “logicamente 

anterior” ao capital fictício, este passou a ser parte das determinações da moeda tão 

logo ela tenha alcançado o estádio de moeda fiduciária.  

Sobre a questão que permeia o debate marxista provocado pela constatação 

de Marx, ao final do capítulo três do livro I do Capital, de que o dinheiro mundial não 

pode ser papel moeda ou títulos, mas somente moeda-mercadoria, Foley argumenta 

que Marx não poderia prever o processo histórico que culminou com a dissolução da 

convertibilidade do dinheiro mundial. Pode-se compreender isso tendo em vista a 

argumentação de Marx, nas Glosas Marginais ao Tratado de Economia Política de 

Adolfo Wagner, de que ele não partia de conceitos, mas das formas-sociais. Neste 

sentido, o dinheiro mundial inconversível não existia como forma social posta 

historicamente e, portanto, analisar a sua realidade seria não somente impossível, 

mas incoerente com uma análise fundada na realidade social. Por outro lado, Foley 

(2005) também aponta que a libra esterlina exercia um peso assimétrico nos 

intercâmbios internacionais: em muitos casos ocorria uma “conversibilidade” em 

libra, mais do que em ouro. Mas isso eram indícios, formas sociais emergentes, e 

Marx não conseguiu captar essa emergência, deve-se asseverar. Esse aspecto 

reforça a dependência que a noção de forma social possui das relações sociais 

concretas. 

Ademais, Foley afirma que a necessidade lógica na dialética (mesmo a 

hegeliana) não se assemelha ao caráter axiomático de outras formas de lógica (o 

que pode incluir tanto a lógica formal quanto a modal clássica). Segundo sua leitura 

de Hegel, a necessidade vai além da “pura necessidade lógica da dedução”, pois 

esta está limitada pelo entendimento e pela incapacidade de prever os andamentos 

históricos de maneira precisa. Para Foley a necessidade hegeliana está vinculada à 

efetividade histórica e, portanto, não deveria ser estranho que o avanço do sistema 
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monetário esteja em desacordo com parte do que Marx estipulou no século XIX62. 

É justamente a amplitude dessa construção social que envolve Estado, 

grandes capitais, relações políticas internacionais, frações de classe, militarismo e 

capital fictício que, participando em conjunto como substrato da moeda fiduciária, 

dão a esta uma existência concreta e tão bem delimitada no nível ideológico que se 

torna capaz de esconder da visão todas as relações e formas que a constituíram. Ao 

se comungar da visão de Duncan Foley, exposta nesta seção, de que a moeda 

fiduciária é uma forma de capital fictício pode-se compreender que o nível de fetiche 

daquela é equiparável ao deste último. 

Nesse sentido, a moeda fiduciária, portando em si o fetiche do dinheiro e o 

fetiche do capital fictício em conjunto, torna-se uma das formas sociais mais 

enigmáticas do capitalismo. Seu tratamento, feito por parte da economia 

mainstream, é técnico: ela é neutra e sua quantidade deve ser resguardada para 

manter sua escassez (fonte de seu valor para este grupo de economistas). Por parte 

da ideologia ela é uma divindade. Seu caráter de forma social congregando em si 

todos esses aspectos é, portanto, bastante elucidativo para compreender-se a noção 

de forma geral em seu aspecto mais geral. 

2.3 O capital em geral, forma social, abstração real e universalidade concreta 

O capital em geral carrega as dificuldades de análise de uma forma social, 

do mesmo modo que o valor e o dinheiro vistos anteriormente, por ser tratado como 

um conceito, como um ser que se move com vida própria. Compreender a realidade 

62 "Marx’s method does not have the axiomatic character the commodity money argument seems to 
presuppose. When Marx shows how money as an independent expression of exchange value is 
‘inherent’ in the commodity form, he argues from what actually has happened in history. The idea that 
what actually has happened has a privileged position in a system of thought is a major theme of Hegel 
(1975). For Hegel the ‘necessity’ of what actually occurs embraces but goes beyond the purely logical 
necessity of deduction. Hegel identifies deductive inference with the limited realm of ‘understanding’, 
which uncritically accepts the elements it observes as undifferentiated unities. Hegelian necessity is 
deeply bound up with the actual evolution of history and institutions, and acknowledges that pure 
thought, in aspiring to reproduce history, inevitably fails to anticipate historical evolution accurately. 
The rational-empiricist adherents of the realm of understanding condemn Hegelian analysis because it 
offers no self-guarantee of correctly anticipating future developments. While rational-empiricist 
arguments appear to contain this kind of self-validation (since if the laws governing the system and the 
elements constituting it do indeed remain invariant, it is possible to work out the evolution of the 
system), rational-empiricist theories in fact have no better track record of anticipating the evolution of 
complex systems like human society than Marx or Hegel. Thus we should not be surprised to find that 
monetary institutions have evolved away from or beyond Marx’s commodity-money theory.” (FOLEY, 
2005, p. 47) 
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econômica no nível do capital em geral é observar os movimentos econômicos no 

nível do conceito, e que trás consigo necessidades lógicas e automovimento. Marx, 

ao tratar do capital portador de juros, por exemplo, fala deste como fetiche autômato 

perfeito, algo que parece se mover sozinho sem a necessidade de passar pelos 

efetivos processos sociais de exploração do trabalho vivo (ROSDOLSKY, 2001, p. 

49-56). 

O capital em geral, ao menos a princípio, poderia ser considerado uma 

abstração ideal, chega-se nele pela abstração da concorrência e do crédito 

(ROSDOLSKY, 2001, p. 50). Nessa primeira concepção, o capital em geral é um 

esforço teórico de investigação do objeto da crítica da economia política.  

Portanto, para poder investigar em estado puro as leis imanentes do 
capital, deve-se abstrair a concorrência e seus fenômenos correlatos, 
adontando-se como ponto de partida o ‘capital como tal’ ou o ‘capital 
em geral’. ‘A intervenção de diversos capitais não deve pertubar 
nossa análise neste ponto. A relação entre os diversos capitais ficará 
clara tão logo tenhamos considerado o que todos eles têm em 
comum: ser capital.’” (ROSDOLSKY, 2001, p. 51) 

Todavia, não se trata simplesmente de uma abstração ideal, arbitrária do 

pensamento. Como o trabalho abstrato, o capital em geral é uma abstração real e, 

mais do que isso, um universal concreto. O que isso quer dizer é que, por um lado, a 

abstração das características particulares a cada capital será feita pelo próprio 

funcionamento do modo de produção, nisso consiste o caráter do capital em geral 

ser uma abstração real. Por outro lado, o capital em geral é um universal, presente 

em todas as formas particulares de capital: é a junção de todas as formas 

particulares abstraída de suas differentia specifica. Portanto, está presente em todas 

as formas particulares de capital, mas é uma forma de abstração que existe em uma 

forma concreta: o crédito e o capital portador de juros de modo geral (ROSDOLSKY, 

2001, p. 53-54). 

O crédito, como uma forma de capital portador de juros, parece cumprir um 

pré-requisito básico de ser capital e carrega consigo a aparência de um valor que 

valoriza. O valor extra do qual o crédito se apropria, por sua vez, é uma punção do 

mais-valor extraído do produtor direto.  

Além disso, o crédito e o capital portador de juros, como formas de valor que 

parecem se valorizar, são também abstraídos de suas particularidades, pois o que 

se aumenta de tamanho nesta forma é dinheiro, que é acrescido de mais dinheiro. 
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No caso de um capital produtivo, ao final do ciclo, a mercadoria dotada de valor a 

mais é qualitativamente diferente da que iniciou o processo Além da diferença entre 

qualitativa a mercadoria final e a inicial, há também essa diferença quanto às 

mercadorias produzidas por diferentes unidades produtivas, ou comercializadas por 

diferentes capitais comerciais. Mesmo entre as mercadorias comercializadas ou 

produzidas por um mesmo capital pode haver diferenciação qualitativa. Nas formas 

autonomizadas do capital-dinheiro, toda e qualquer diferença qualitativa é abolida, o 

dinheiro que circula nos diversos capitais possui a mesma qualidade, bem como o 

dinheiro que inicia ou termina o processo. Se o capital em geral parece uma 

abstração, os capitais-dinheiro são essa abstração em sua forma mais clara, nada 

de qualitativo importa em seu processo, importa somente o quanto é possível 

apropriar de dinheiro ao seu final.  

O dinheiro, como a forma absoluta (e abstrata) da riqueza capitalista, é a 

forma na qual vive (sem nunca sair dela) o crédito e, ao mesmo tempo, a forma pela 

qual todo capital (mesmo o produtivo ou o comercial) buscam passar. Como valor 

em processo, o capital portador de juros é, de acordo com Marx, o fetiche autômato 

perfeito, valor em processo que se valoriza automaticamente sem passar pelas 

dificuldades do processo produtivo (embora retire deste o mais-valor que remunera 

os juros). Portanto, o crédito e o capital portador de juros cumprem todos os pré-

requisitos para se colocarem como a forma pura do capital em geral. Nesse sentido, 

como nas outras formas sociais, o capital possui um lado abstrato, exterior e 

autônomo no capital em geral, que aparece como seu conceito. 

O capital por ações (que é uma forma de capital fictício) também carrega em 

si a generalidade do capital. É uma forma segundo a qual o capital aparece diante 

dos capitais particulares como algo geral e abstraído de particularidades. Segundo 

Rosdolsky (2001, p. 55): 
[...] o caráter real do capital social global se manifesta com maior 
clareza no capital dividido em ações, ‘modalidade sob a qual o capital 
assume sua forma mais acabada, na qual está posto, não somente 
em si, segundo sua substância, mas também segundo sua forma, 
como força e produto social’”. 

Todavia, o que leva o capital em geral a ser uma representação efetiva da 

realidade capitalista é o próprio movimento da pluralidade de capitais reais. Como 

as demais formas sociais, ele só adquire sentido a partir do movimento real na 
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economia. A base que dá a existência concreta ao capital em geral, e que permite 

que este apareça como um universal concreto e uma abstração real são os 

processos históricos, revoluções, golpes, Estados, expropriações e as lutas de 

classe e frações. São as relações sociais entre os sujeitos históricos que dão o 

conteúdo e o fundamento sobre os quais podem se edificar esses construtos 

sociais automáticos  e que funcionam com conceitos. 

Por outro lado, todos os momentos do capital que aparecem 
implícitos nele quando o consideramos segundo seu conceito 
universal só adquirem uma realidade autônoma e, de fato, se 
manifestam quando ele se apresenta como pluralidade de capitais. 
(ROSDOLSKY, 2001, p. 55) 

A autonomia do capital em geral, como a das outras formas sociais, é 

sempre, de algum modo, uma autonomia relativa. Embora determine os 

movimentos reais particulares, as formas sociais são construtos desses 

movimentos e só são realmente existentes por se expressarem neles. Sem os 

capitais individuais a se movimentar e a carregar em sua particularidade a 

generalidade do capital; sem o crédito a ser utilizado no processo de acumulação; 

sem o capital acionário a representar de alguma forma um capital real63, todos 

estes conceitos abstratos seriam nada além de fantasia metafísica. A realidade da 

existência conceitual com a qual se apresentam as formas sociais reside em sua 

base de relação social. Tratam-se, em todos os casos aqui analisados, de formas-

fetiche, mas são fetiches porque escondem relações sociais em aparências de 

objetividade, naturalidade e movimento lógico. 

Além de se apresentar em sua pureza abstrata no crédito e no capital 

portador de juros, o capital em geral mostra suas necessidades lógicas nas leis de 

tendência (como a da queda nas taxas de lucro; a equalização dessas taxas e a 

gravitação dos preços de mercado em torno dos preços de produção), modos de 

apresentação do capital em geral como um mecanismo com aspectos de 

autômato. Essas leis de tendência expressam de modo efetivo como uma estrutura 

63 Mesmo que em diversos momentos ocorram fraudes e especulações e que o valor do capital 
fictício, e das outras formas monetárias de capital, seja em larga medida distintos do valor real de 
seus ativos de base, a fonte acumulação monetária: a riqueza real ainda é a fruto de expropriação de 
mais-valor. Outras formas de capital fictício, como a dívida pública, podem ter suas bases de riqueza 
real fora do processo direto de exploração da força de trabalho; no caso dessa última forma, são as 
receitas do Estado que compõem a base sobre a qual se edifica o capital fictício. Sobre este assunto 
tratam, em mais detalhes, as seções sobre a Escola de Vitória e todo o terceiro capítulo desta 
dissertação. 
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universal (mas concreta) e abstrata (mas real) atua com autonomia relativa e 

exerce funções de dominância sobre a pluralidade dos capitais. 

Mas para efetivar essas leis de tendência é necessária justamente a 

pluralidade de capitais, de Estados nacionais (pelos quais se presume que o 

capital possa entrar e sair de modo mais ou menos livre), o desenvolvimento do 

sistema de crédito, mercados consumidores e, principalmente, a mobilidade dos 

capitais entre distintas aplicações, investimentos, setores e territórios 

(ROSDOLSKY, 2001, p. 50-51). Através da ampliação da relação do capital 

consigo próprio (expressa nos processos de concorrência – pelo lado negativo –; 

fusões e aquisições – pelo lado positivo) o capital define mais os seus contornos 

como uma estrutura geral imbuída da contradição como principal motor.  

Se por um lado, nos dias atuais, existe um nível ímpar de concentração 

dos capitais, sua mobilidade entre os territórios e atividades é quase absoluta. Ao 

se tomar, principalmente, o capital nas suas formas monetárias (capital portador de 

juros, capital comércio de dinheiro e capital fictício) essa mobilidade não somente é 

praticamente ilimitada, como é efetivada em períodos curtíssimos de tempo devido 

às tecnologias envolvidas nos registros financeiros globais e às regulações 

permissivas dos Estados nacionais. Atualmente, qualquer montante de capital-

dinheiro potencial (seja em espécie, títulos ou registros bancários) pode se 

converter quase instantaneamente em propriedade de capitais funcionantes ou 

puramente especulativos. Com efeito, o capital em sua face geral amplia sua 

efetividade, tanto pela maior agilidade com a qual o capital se relaciona e se 

contradiz consigo mesmo, como pela maior participação de formas gerais de 

capital, como as formas monetárias supramencionadas. 

Esse processo é uma ferramenta tanto de aceleração da acumulação e dos 

desenvolvimentos das forças produtivas – portanto uma ampliação do poder e da 

presença do capital em geral – quanto de acirramento das contradições, crises e 

instabilidades no capitalismo, como será visto mais adiante, na seção sobre o 

crédito e o capital fictício (MARX, 1988c, p. 14-24). 

 

O capital em geral apareceu, no início desta seção, como uma abstração 

ideal, recurso teórico da investigação e que, portanto, poderia ser lido como uma 
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categoria ou conceito. Posteriormente, viu-se que ele se mostra nas interações dos 

capitais individuais e possui formas concretas de existir socialmente (como as 

formas monetárias de capital). Destarte, o capital em geral, como forma social, tem 

exposta sua natureza de abstração real. Além de ser abstração real, o capital em 

geral marca sua aparição no capital social total, através dos mecanismos acima 

mencionados e do capital repartido em ações. Por esse aspecto o capital em geral é 

também uma universalidade concreta.  

O valor mostra-se como uma abstração real nas trocas, nas relações nas 

quais o trabalho é abstraído de suas qualidades e igualado por sua quantidade. O 

dinheiro, representante absoluto do valor, leva essa aparição do valor a outro nível.  

Se antes era necessário um intercâmbio acontecer para que se percebesse o 

caráter de realidade por detrás do trabalho abstrato, o dinheiro expressa isso de 

maneira direta, pela sua própria forma, como signo de valor o dinheiro é sempre um 

representante de qualquer forma de trabalho social, seja trabalho vivo (pela compra 

da força de trabalho) seja trabalho morto impresso nas mercadorias. O dinheiro põe 

o trabalho abstrato como abstração real por sua própria forma social de existir.  

Algo similar ocorre com o capital em geral: este é uma abstração real e uma 

universalidade concreta que pode ser observada a partir do movimento dos capitais. 

Na pluralidade de capitais é possível ver o que todos eles possuem em comum, que 

é ser capital, essa característica geral que faz todos os capitais possuírem algo em 

comum é o capital em geral. Mas ainda é preciso observar detidamente o movimento 

dos capitais para que se perceba isso. Com o capital portador de juros não se fazem 

mais necessárias essas mediações. O dinheiro aparece como capital simplesmente 

pelo fato de ter sido emprestado como capital a juros e ele se valoriza de maneira 

abstraída de quaisquer peculiaridades que existem no capital produtivo e no capital 

comercial. Quando Marx falará de capital ilusório (ponto descrito no próximo 

capítulo) isso fica ainda mais patente, pois qualquer remuneração pressupõe um 

capital, todo afluxo de rendas constantes parece carregar por detrás de si um 

capital, completamente abstrato, e isso se torna realidade no capital fictício, onde 

essa ilusão passa a poder ser vendida como capital. Ou seja, com o 

desenvolvimento das formas autonomizadas do capital-dinheiro, o capital em geral 

aparece com toda sua abstração e universalidade de modo real e concreto, a partir 

de sua própria forma social.  
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Com efeito, seguindo Rosdolsky (2001, p. 55-56) pode-se dizer que as 

formas sociais se diferenciam em suas especificidades; no entanto, a generalidade e 

a abstração, de um lado, e as relações sociais particulares, de outro, constituem 

características comuns que fazem parte do núcleo dessa noção. O fetichismo, por 

sua vez, carrega de mistério essas formas, dotando-as de uma aparência metafísica 

ou naturalizada em alguma objetividade (como no caso do dinheiro) e ilude quanto à 

base das relações sociais que as sustentam. O fetichismo também é uma 

característica em comum às formas sociais aqui analisada e estará presente nos 

objetos analisados no capítulo seguinte. 

Na próxima seção deste capítulo se adentrará no funcionamento das formas 

funcionais do capital industrial. Podem-se ler essas formas como abstrações do 

pensamento, fruto do raciocínio analítico e das ideias, não das práticas efetivas (ao 

contrário das formas sociais, que contém núcleos de abstração real). Essas 

abstrações das formas funcionais possuem, no entanto, propósitos analíticos; a 

autonomização das formas funcionais as constitui como formas sociais e, portanto, 

reais. Enquanto formas funcionais não autonomizadas elas não estão postas pela 

realidade econômica de modo claro. A divisão entre funções industriais, comerciais e 

monetárias não aparece na realidade com a clareza que se coloca no nível do 

discurso teórico. Todavia, elas não deixam de possuir uma base na realidade social, 

formada a partir das funções exercidas no processo de reprodução do capital social 

global.  

Assim sendo, a seção seguinte não mais tratará da problemática das formas 

sociais, mas estabelecerá o elo necessário para compreender as formas 

autonomizadas do capital (que podem ser funcionais, como o capital comércio de 

dinheiro e portador de juros ou não, como é o caso do capital fictício que, embora 

exerça papel na dinâmica capitalista, não exerce função real direta no processo de 

acumulação de mais-valor). Essas formas autonomizadas, por sua vez, incorporam 

diretamente o papel de formas sociais, com as generalidades tratadas neste capítulo 

e com as differentia specifica que serão tratadas. 
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2.4  As formas funcionais do capital: a autoposição do conteúdo das 
relações capitalistas 

O movimento cíclico que perfazem as três formas funcionais do capital 

industrial, faz interagirem, reciprocamente, interrupção e justaposição. Por meio da 

unidade contraditória entre interrupção e justaposição, o capital individual se 

relaciona consigo mesmo, estabelecendo uma unidade contraditória na forma do 

capital social total. 

2.4.1 Substância e expressão do valor 

Como um pressuposto64 para que a relação-capital se torne a forma 

dominante das relações de produção, os bens em geral devem poder assumir a 

existência particular de mercadorias e essa deve ser a forma geral de aparição da 

riqueza. A partir disso, diz-se que o valor encontra seu elemento determinante na 

sua expressão exterior como valor de troca. Em tal momento do desenvolvimento 

do valor ele se encontra caracterizado como um simples predicado permite que as 

mercadorias existam e enquanto tais se relacionem umas com as outras no 

mercado, como foi mostrado nas seções anteriores.  

A expressão do valor no valor de troca se desenvolve junto com a forma de 

equivalente da mercadoria até que essa se torne um equivalente geral e, desse 

ponto, possa se tornar dinheiro. (MARX, 1996a, p. 176-197) Esse processo, 

embora seja um desenvolvimento da necessidade lógica de existência do dinheiro, 

encontra par (sem jamais ser idêntico) nos processos sócio-históricos que, nos 

séculos XVIII e XIX, tornaram possível a dominância do capital como forma 

privilegiada dentro das relações sociais. Todavia, cabe ressaltar, o processo 

conceitual não encontra no movimento real da história a sua contraparte exata, as 

passagens de uma forma do valor à outra, como descreve Marx, são reflexos 

conceituais que levam do mais simples ao mais complexo e formam em sua 

totalidade um modo de exposição que prima pela análise dos movimentos 

operados pelas contradições internas à cada elemento. 

64 Para compreender os aspectos de posição e pressuposição dentro do pensamento vale conferir os 
escritos de Ruy Fausto. Cf. (FAUSTO, 1997) 
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Com o estabelecimento da relação-capital, de modo a determinar os rumos 

da apropriação do excedente-social produzido, o valor deixa de ser adjetivo e se 

torna substantivo, coisa com vida própria (CARCANHOLO e NAKATANI, 1999). As 

mercadorias, a produção e o próprio dinheiro são meras formas de manifestação 

do valor-capital, transmutando-se incessantemente umas nas outras, visando a um 

objetivo último: a acumulação capitalista. 

Aliás, é essa própria inversão que funda o capital como sujeito de um 
processo. O capital não é simplesmente dinheiro, nem simplesmente 
mercadoria. Tampouco ele é dinheiro e mercadoria, nem dinheiro ou 
mercadoria. Ele é dinheiro a tornar-se mercadoria e mercadoria a se 
tornar dinheiro. Ele é o fluxo mercadoria-dinheiro e dinheiro-
mercadoria. (FAUSTO, 2002b, p. 198, grifo do autor). 

Essas formas de manifestação do valor são assumidas ciclicamente dentro 

do processo de produção/circulação e dominadas pela lógica de acumulação. Esse 

capital polimórfico, durante o processo de valorização, assume o caráter de 

dinheiro, elementos produtivos (Meios de Produção e Força de Trabalho, 

doravante denominados MP e FT, respectivamente) e mercadorias e é 

denominado por Marx de Capital Industrial  (MARX, 1988a, p. 73). 

Dentro desse processo e enquanto expressão do valor, o dinheiro cumpre 

a função de comprar meio de produção e força de trabalho, ambos oferecidos no 

mercado como mercadorias. Esses elementos produtivos passam então a ser 

forma desse valor, e cumprem a função de se transformar, via produção, em novas 

mercadorias dotadas de um valor maior que o despendido nelas, a mais-valia. 

Essas novas mercadorias são também a forma assumida pelo valor e cumprem a 

função de se transformarem em dinheiro, quantitativamente maior que aquele 

inicial. A essas formas do valor-capital que assumem uma função na sua 

reprodução Marx dá o nome de formas funcionais do capital industrial, 

respectivamente: capital-dinheiro; capital-produtivo e capital-mercadoria. 

Nesta seção serão trabalhadas as formas funcionais e seus ciclos de 

reprodução como forma objetiva de um mesmo conteúdo: a relação-capital. Aqui 

se trata do processo de circulação do valor em suas diferentes formas, pode-se, 

para tratar dessa questão, evocar a metáfora oferecida por David Harvey sobre a 

circulação do sangue no corpo (HARVEY, 2011b): o coração bombeia o sangue 

pelo sistema arterial, carregado de oxigênio, ali se estabelecem trocas com as 
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células, o oxigênio sofre intercâmbio com o gás carbônico e volta ao coração pelo 

sistema venoso. Da mesma forma podemos pensar na circulação do valor, ele é 

bombeado pelo sistema, na forma-mercadoria e carregado de mais-valia, preenche 

o sistema com elas e volta realizado, na forma-dinheiro. Em substância, seja 

arterial ou venoso se trata de sangue com composição distinta, seja mercadoria ou 

dinheiro a diferença é na forma, mas a substância é valor, e, neste caso, valor-

capital. 

Mas o poder dessa metáfora encontra aqui seus limites, não pode passar 

de um esclarecimento didático, há, pois, que se considerar a crítica de Eleutério 

Prado (PRADO, 2012a). A ilusão objetiva aparente da circulação consiste na 

noção de que o valor se origina na circulação. Cabe frisar, ele surge de outro 

processo, distinto da circulação. O processo de valorização se inicia na produção, 

nas mãos dos trabalhadores operando máquinas e insumos e imbuindo os meios 

de produção com mais-valia explorada. A produção ocorre no momento em que 

cessa a circulação, mas o valor aqui produzido ainda não tem sua existência 

confirmada socialmente, essa parcela do processo ocorrerá (ou não) na circulação, 

pela venda das mercadorias produzidas. Dito de outro modo, o valor existe em 

potencial, que somente se efetiva pela sua realização na circulação. 

Além deste primeiro limite, a metáfora utilizada ilude também quanto ao 

objetivo. No sistema circulatório, a função é impregnar o corpo com oxigênio e 

nutrientes, mas o objetivo da circulação de mercadorias e dinheiro, no capitalismo, 

não é levar diferentes mercadorias a diferentes partes do corpo social. O fim último 

desse metabolismo social é, meramente, acumular mais capital, circular bens úteis 

não é outra coisa senão uma consequência deste processo. 

2.4.2 Os ciclos do capital industrial65 

Para esta seção será analisado o tratamento dado por Marx nos quatro 

primeiros capítulos do livro II do Capital. O pormenor de cada um dos ciclos do 

capital industrial visa, em primeiro lugar, esclarecer quanto à relevância da forma 

na análise de Marx e preparar o terreno para compreender o processo de 

65 Os ciclos do capital poderão ser denominados, doravante, como I, II e III, referindo-se, 
respectivamente, aos ciclos do capital-dinheiro, capital-produtivo e capital-mercadoria. 
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autonomização das formas funcionais e a implicação que isso terá no processo de 

reprodução do capital.  

 

Capital-Dinheiro66 

 

Neste ciclo o valor-capital adiantado na forma de dinheiro (D) compra 

mercadorias (M = meios de produção + força de trabalho). Em seguida, a força de 

trabalho (FT) consome produtivamente esses meios de produção (MP) 

transformando-os em nova mercadoria. Essas mercadorias, por sua vez, 

compõem-se de um valor com magnitude igual à soma do valor-capital adiantado 

com a mais-valia expropriada. O ciclo tem seu fim quando, e se, a mais-valia 

existente na mercadoria produzida (M’) se realiza na venda, transforma-se em 

dinheiro em maior quantidade (D’) que aquele que inicia o ciclo (D). Ou seja, o ciclo 

do capital-dinheiro tem a seguinte forma: D – M (=MP+FT) ... P ... M’ – D’. As 

reticências indicam aqui os momentos nos quais a circulação é interrompida pela 

produção. 

O capital-dinheiro cumpre suas funções gerais como meio de compra e 

meio de pagamento. Portanto, precisa existir em quantidade suficiente para 

comprar uma quantidade de meios de produção que possa ser, integralmente, 

consumida produtivamente pela força de trabalho, buscando a criação de mais-

valia. Deve-se recordar que o crédito, como meio de pagamento, funciona como 

dinheiro. Mais adiante o papel do crédito como capital portador de juros (e fictício 

em certos casos) será pormenorizado e deverá ser recordado como, desde o início 

do processo produtivo, essas formas de capital já são pressupostas e se 

relacionam intimamente com a produção capitalista. Dito de outro modo, o dinheiro 

e o crédito aparecem aqui como capital em potencial, passível de perfazer esse 

ciclo de reprodução. Adiante essas mediações serão rompidas e a existência do 

dinheiro como capital será assumida de imediato pela norma jurídica dos contratos, 

66 (MARX, 1988a, p. 23-45) 
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com o capital portador de juros. Mas isso é o tópico do próximo capítulo e deve ser 

dito aqui somente para criar vínculos entre os conceitos em seu movimento lógico. 

É na parcela de D-M que compra a força de trabalho (D-FT), e não naquela 

que compra meios de produção (D-MP), que podemos observar os traços 

característicos da economia capitalista: a existência do trabalhador assalariado. 

Isso é o mesmo que pressupor uma sociedade de classes, com uma massa de 

despossuídos que deve vender sua força de trabalho como forma de 

sobrevivência. Igualmente, se pressupõe que essa força de trabalho seja vendida 

pelo valor dos meios de consumo da classe trabalhadora, o valor da força de 

trabalho. Valor esse que não possui qualquer relação com o quanto o trabalhador 

produz, exceto que deve ser tão menor que ela quanto for possível, conforme as 

palavras de Marx: 

O irracional consiste em que o trabalho, como elemento criador de 
valor, não pode ter, ele mesmo, nenhum valor [...] Sabemos, porém, 
que o salário é só uma forma disfarçada, uma forma sob a qual, por 
exemplo, o preço da força de trabalho se apresenta como preço do 
trabalho. 
D-FT vale como o característico, traço distintivo da assim chamada 
economia monetária, porque o trabalho aparece aí como mercadoria 
de seu possuidor e o dinheiro como comprador [...]. 
O fato subjacente ao ato D-M (MP+FT) é a [...] distribuição dos 
elementos da própria produção, dos quais os fatores objetivos estão 
concentrados de um lado, enquanto a força de trabalho está 
concentrada do outro. [...] A produção capitalista, uma vez 
estabelecida, não só reproduz em seu desenvolvimento essa 
separação, mas a amplia em âmbito sempre maior, até que se tenha 
tornado condição social genericamente dominante. (MARX, 1988a, p. 
26-28)  

Esse aspecto da economia capitalista é imutável, enquanto permanecer 

capitalista. Esteja-se falando de um momento de dominância do capital fictício, 

hegemonia da finança, ou mesmo caso se deseje trabalhar com a noção de pós-

grande indústria, enquanto houver capitalismo essa será a única base para a 

criação de riqueza. 

Por outro lado, D-MP, é nada mais que um passo necessário para extrair 

mais-valia da massa de trabalho comprada em D-FT. No ato D-FT do ciclo do 

capital-dinheiro é patente a exploração do assalariado e a equivalência da 

capacidade de trabalho com qualquer outra mercadoria. A capacidade de produzir 

se transforma em uma coisa-mercadoria. Aqui reside uma das grandezas da 
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análise dialética de Marx: evidenciar que no ato simples de trocar mercadorias já 

está contida uma relação social, uma manifestação do capital como sujeito. Essa 

relação entre coisas, expressa na troca de D por FT, não somente obscurece 

quanto ao caráter social de uma relação entre pessoas, mas pressupõe esse 

mesmo caráter pessoal; faz isso no pôr objetivo do capital como sujeito dessa 

mesma relação. Esse processo é o fetiche do capital-dinheiro67. Dito por Marx: “A 

relação [de capital] não é dada pela natureza do dinheiro; é antes a existência 

dessa relação que permite transformar a mera função monetária em função de 

capital” (MARX, 1988A, p.26).  

Ao cabo da transformação do capital-dinheiro em elementos da produção 

vemos uma questão que surge em todas as formas-funcionais e em todos os ciclos 

reprodutivos do Capital: assumir uma forma é interromper os outros processos de 

um dado capital. Especificamente, quando se transforma todo valor-capital sob a 

forma de capital-dinheiro em capital-produtivo interrompemos temporariamente a 

circulação desse montante de dinheiro como capital. Marx nos fala que, a 

“utilização da FT [...] só pode ser realizada no processo de trabalho. O capitalista 

não pode vender novamente o trabalhador como mercadoria, pois este não é seu 

escravo” (MARX, 1988A, p.29). O que se quer dizer com isso é que uma das 

características dos ciclos reprodutivos do Capital é seu caráter de interrupção. 

Existe uma condicionalidade de que a existência de uma forma implique no 

abandono das demais, mas isso só ocorre da perspectiva localizada, singular. 

Esse ponto será tratado mais à frente e diz respeito à possibilidade constante de 

pequenas crises de realização de capital, ressaltando o caráter local de sua 

ocorrência. 

O capital-produtivo, enquanto forma de aparição do capital, pressupõe uma 

extensa e dominante produção capitalista de mercadorias, além da divisão social 

do trabalho – que permite que alguns capitalistas individuais produzam 

mercadorias diferenciadas: meios de subsistência do trabalhador, capital fixo, 

meios de produção etc. Todo esse desenvolvimento é necessário para a realização 

67 Esse “fetiche do capital-dinheiro” não tem outra origem senão no próprio fetiche do dinheiro que, 
por sua vez, é forma desenvolvida do fetiche da mercadoria: É exatamente essa forma acabada — a 
forma 
dinheiro — do mundo das mercadorias que objetivamente vela, em vez de revelar, o caráter social 
dos trabalhos privados e, portanto, as relações sociais entre os produtores privados.” (MARX, 1996a, 
p. 201) 
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da “simples compra e venda” (que consiste na mudança de forma do valor-capital) 

e está contido dentro da própria existência do capital-dinheiro como forma-

funcional do capital em geral. Não fosse dessa maneira o capital-dinheiro não se 

transformaria em capital-produtivo, responsável por extrair mais-valia, o D’ não 

existiria e a própria natureza de capital do capital-dinheiro estaria perdida.  

Essa formulação pode tomar uma forma mais geral: qualquer interrupção 

no ciclo, na transformação de dinheiro em elementos de produção, impedirá a 

plena realização do ciclo e a criação do excedente-valor. Marx tratou isso como um 

caráter de condicionalidade, ou justaposição e entrelaçamento dos ciclos 

reprodutivos do capital e traduz uma dependência mútua dos capitais individuais. 

Adicionalmente, pode-se dizer que cada capital individual depende da própria 

estrutura de reprodução do capital em geral, conforme atesta Rosdolsky sobre a 

relevância do conceito de capital em geral (ROSDOLSKY, 2001, p. 80-90). Esse 

aspecto contradiz o sentido de interrupção, exposto logo acima, que expressa 

certa independência entre as fases de reprodução. Cabe ressaltar que esses dois 

movimentos contraditórios formam uma unidade, correspondente à unidade do 

capital como movimento particular (no primeiro caso) e universal (no segundo).  

Em M’-D’ o objetivo último do capital se materializa ao realizar o mais-valor 

como dinheiro, que pode retornar no ciclo seguinte já com sua capacidade 

renovada e aumentada. Em sua realização – isto é, transformação de M’ (=M+m) 

em capital-dinheiro prenhe de mais-valor (=D’) – também aparece a 

condicionalidade. Se alguma parcela das mercadorias não puder se transformar 

em dinheiro nas mãos de seu produtor, se o valor-capital não puder assumir as 

vestes monetárias, a realização da mais-valia – ou mesmo de parcelas do capital 

adiantado, em casos mais graves – estará comprometida. Tal acontecimento 

comprometeria a possibilidade de o capital individual reiniciar o ciclo e se 

reproduzir. 

Apesar de D e D’ terem a mesma qualidade de “coisa-dinheiro”, estes se 

diferenciam enquanto momentos distintos do conceito. D nos aparece como capital 

adiantado, como soma homogênea em posse do capitalista com fins a se auto-

valorizar. D’ é capital realizado, que pode ser dividido em duas componentes – 

apesar de indistinguíveis materialmente, por serem da mesma substância – D, 

responsável por repor e reconstituir o capital adiantado, e “d”, que é valor não 
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pago, oriundo da auto-valorização do valor. D’ é forma concreta que exibe a 

relação-capital como valor que se valoriza por intermédio da exploração. Mesmo 

que, em reprodução ampliada, todo o valor D’ reingresse na produção, este será 

chamado de D, capital adiantado, conceituado pelo papel que representa no ciclo, 

não pela magnitude de valor que representa. De outro modo, mesmo possuindo 

uma mesma materialidade, D e D’ se diferenciam quanto às funções específicas 

que assumem no ciclo reprodutivo do capital. 

Conforme Marx, no ciclo do capital-dinheiro D ... D’, ficam evidenciadas, 

como em nenhum outro ciclo, a necessidade de o capital industrial fazer de 

dinheiro mais dinheiro, como forma monetária da valorização do valor. 

O ciclo do capital-dinheiro68, portanto, a mais unilateral e, por isso, a 
mais contundente e característica forma de manifestação do ciclo do 
capital industrial, cuja meta e cujo motivo condutor – valorização do 
valor, fazer dinheiro e acumulação – são apresentados de um modo 
que salta aos olhos (comprar para vender mais caro). O fato de a 
primeira fase ser D-M também revela a origem das partes 
constitutivas do capital-produtivo no mercado de mercadorias, assim 
como em geral o condicionamento do processo de produção 
capitalista pela circulação, pelo comércio. O ciclo do capital-dinheiro 
não é apenas produção de mercadorias; ele mesmo só se torna 
possível pela circulação, ele a pressupõe. Isto já está implícito no 
fato de que a forma D, pertencente à circulação, aparece como a 
primeira e pura forma do valor capital adiantado, o que não é o caso 
das outras duas formas do ciclo. 

A produção industrial dos valores de uso fica evidenciada nesse ciclo como 

um mero mal necessário à reprodução do Capital. Se esse pudesse atingir seus 

objetivos de acumulação sem “sujar as mãos” no processo produtivo, tanto melhor. 

Sobre esta ilusão é que tratará o capítulo seguinte, quando tratar do capital fictício. 

Capital-Produtivo 

A Forma geral do ciclo do capital-produtivo é: P ... M’ – D’ – M ... P. 

Em P ... P tem-se a forma que explicita o processo de reprodução do 

capital via geração de mais-valia (e não simplesmente a obtenção do valor 

68 As referências deste trabalho são feitas com base na edição do Capital da coleção “Os 
Pensadores” da Nova Cultural. Essa edição se refere ao capital-dinheiro como capital monetário. 
Para manter a forma com a qual o restante do texto será tratado, aonde estiver escrito capital 
monetário, na tradução do texto, será substituído por capital-dinheiro.. 
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valorizado como em D...D’, onde o processo produtivo é mera interrupção, 

necessária à essa valorização). Nessa figura do ciclo de reprodução do capital, o 

processo de circulação é, inversamente ao ciclo do capita-dinheiro, uma 

interrupção necessária do processo da produção da mais-valia e reprodução da 

relação-capital.  

Em D .. D’ a circulação das mercadorias cumpre papel fundamental, abre o 

ciclo com compra de MP e FT e fecha com a realização do valor valorizado 

encarnado em dinheiro. Aqui, na primeira fase da circulação (M’–D’) se 

disponibiliza capital-dinheiro (D) destinado a, na segunda fase da circulação, 

recomprar M e, consequentemente, a reingressar no estágio produtivo, 

completando o ciclo. A própria forma da circulação é distinta, em D...D’ temos a 

forma descrita por Marx com aquela da circulação de capital, tendo em vista a 

valorização do valor (D–M–D); em P...P a forma da circulação é aquela da 

circulação simples das mercadorias (M–D–M) que se põe de modo a possibilitar o 

reingresso na produção, a reprodução do capital e a extração de mais-valia. 

Neste ciclo, tem-se que a divisão de valor entre o capital que ingressará 

novamente na produção e o rendimento utilizado pelo capitalista para consumo (D 

e d, respectivamente) determina o próprio prosseguimento do valor-capital durante 

o ciclo. Se D incorporar mais-valia, não somente o P final será diferente em valor 

do capital-produtivo que abre o processo, como também será distinto por poder 

conter uma nova composição orgânica (caso se contrate mais trabalhadores e/ou 

mais meios de produção, em uma proporção diferente a adotada no P inicial). 

No ciclo anterior, se D’ reingressa no processo contendo toda a mais-valia 

ou mesmo menos valor do que investido anteriormente, isso não produz qualquer 

diferença expressa pela figura do ciclo. Como foi dito anteriormente, D sempre 

ingressa no ciclo do capital-dinheiro como valor-adiantado e nunca como valor 

realizado D’, por maior que seja a magnitude da mais-valia incorporada nele. 

Por outro lado, a presença de mais-valia é enfatizada em P...P. Mesmo que 

se trate de um processo de reprodução simples, no qual o valor contido no P final e 

inicial sejam idênticos, representando uma retenção de renda pelo capitalista, a 

própria forma do consumo produtivo, central nessa figura, evidencia o caráter da 

exploração capitalista. 
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Cabe agora analisar a parcela M’–D’ deste ciclo: parte de D’ se torna d, ou 

seja, é simplesmente dinheiro (que não é capital) retornando à circulação geral de 

mercadorias. A outra parcela de D’ (chamada de D) é forma que o capital assume 

e abandona com a maior rapidez possível. Sendo D materialização do trabalho que 

criou M’, ele irá reproduzir esse mesmo trabalho na condição de assalariado. Pois, 

parte de seu valor comprará força de trabalho no mercado e a outra parte 

mercadorias que serão consumidas na produção, de forma a se tornarem M’ 

novamente. 

Com isso, tem-se que: a forma-dinheiro D’ assumida pelo capital industrial 

no ciclo do capital-produtivo apresenta parte da divisão social da riqueza. Parte do 

valor M’, gerado com mais-valia pela produção capitalista, será apropriada pelo 

proprietário dos meios de produção como consumo individual (ou irá remunerar 

trabalho improdutivo); parte será usada para pagar a cesta de consumo do 

trabalhador assalariado; parte será utilizada para reproduzir o processo de 

produção, comprando mercadorias que, consumidas produtivamente, se 

transformam em capital-produtivo e; uma parte final será utilizada como fundo de 

acumulação e reserva. Ou seja, no ciclo do capital-produtivo o capitalista 

determina a forma dada à apropriação de riqueza. 

Disso se podem extrair algumas informações adicionais sobre o caráter da 

mercadoria e do dinheiro no ciclo produtivo do capital. 

[... A forma-dinheiro é] nesse movimento, apenas um momento 
evanescente; ou o capital-dinheiro, à medida que o movimento flui, 
aparece apenas como meio de circulação [... ou] aparece como meio 
de pagamento. 
A função do capital-dinheiro, sirva ele como mero meio de circulação 
ou como meio de pagamento, só mediatiza a substituição de M’ por 
FT e MP, isto é, [...] retransformação do valor-capital em sua forma-
mercadoria nos elementos constitutivos dessa mercadoria; ele 
mediatiza, portanto, apenas a retransformação do capital-mercadoria 
em capital-produtivo. (MARX, 1988a, p.51-52) 

Contudo, por ser dinheiro, a forma-dinheiro do valor carrega algo que a 

possibilita, dentro de um capital individual, ser um pouco menos “evanescente”: a 

possibilidade de ser entesourada. Cabe recordar as seções anteriores deste 

capítulo, quando foram expostas as determinações do dinheiro e, dentre elas, o 

papel do dinheiro como meio de entesouramento. 
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[... O] entesouramento [aparece aqui] como um processo que 
acompanha transitoriamente a acumulação do capital, porque e na 
media em que o dinheiro figura aqui como capital-dinheiro latente; 
porque o entesouramento, o estágio de tesouro da mais-valia 
existente em forma-dinheiro é um estágio preparatório, 
funcionalmente determinado, que ocorre fora do ciclo do capital, para 
a transformação da mais-valia em capital realmente funcionante. 
(MARX, 1988a, p.59) 

Para que toda mais-valia seja incorporada na produção e haja, de fato, a 

reprodução em escala ampliada do capital, é necessário mais do que a vontade do 

capitalista de não “consumir como um trabalhador”. Limitações técnicas, como 

elevações nos preços dos componentes do capital constante, podem exigir que 

seja acumulado um montante de mais-valia superior aquele contido em um único 

ciclo produtivo. Faz-se necessário, então, acumular mais-valia de diversos ciclos. 

Esse valor acumulado na forma-dinheiro não pode ser chamado de capital, não 

está empregado diretamente na sua autovalorização, contudo, é capital em estado 

de latência ou, como diz Marx, capital potencial. Essa noção de capital potencial 

está na origem do capital portador de juros, analisado no próximo capítulo. 

Esse fundo de acumulação, montado sobre capital potencial, é algo 

recorrente dentro das configurações dos capitais individuais, e pode, em alguns 

casos, ser determinado por outras questões. Caso o preço dos insumos aumente, 

ou aconteça qualquer variação no ciclo de reprodução do capital que reduza as 

possibilidades de acumulação, pode ser necessário recorrer ao fundo de 

acumulação para cobrir esses desfalques. Nesta forma de utilização dizemos que 

o capital potencial aparece com a forma de fundo de reserva. 

Capital-mercadoria 

A Forma geral do ciclo do capital-mercadoria é: M’ – D’ – M (=MP+FT) ... P 

... M 

O ciclo é iniciado com M’. Cabe indagar o motivo deste ciclo se iniciar por 

M’ e não M. Isso ocorre, pois a circulação das mercadorias não se inicia com uma 

mercadoria que tem visas se tornar meio de produção (muito embora M’ aqui 

possa ser uma máquina ou insumo produtivo). A circulação aqui começa sempre 

com uma mercadoria fruto da produção, destinada à venda, se essa mercadoria 
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será consumida produtiva ou individualmente não interessa a ela, tampouco a seu 

vendedor. Com M’, Marx enfatiza, se esclarece que toda mercadoria é oriunda da 

produção, fruto do processo de P e, portanto, divide-se necessariamente em duas 

parcelas alíquotas de valor, nomeadamente, M e m; valor-capital adiantado e mais-

valia.  

Mesmo que o processo seja de reprodução simples, M’ não permite ilusões 

objetivas quanto à existência do mais-valor. Em M’ há mais-valia explorada, 

mesmo que uma parcela ou mesmo sua totalidade venha a ser consumida pelo 

capitalista individual como rendimento ou transformada em fundo de reserva. Aqui, 

a valorização do valor não é fim, é um pressuposto. A finalidade aqui é, ao mesmo 

tempo, realizar e reproduzir M’, como existência renovada do capital-mercadoria. 

Por outro lado, o ciclo M’ ilude objetivamente quanto à origem do mais-valor, que 

parece aqui como oriundo da circulação. Pode-se dizer que essa é uma das fontes 

das críticas de Marx aos mercantilistas. 

Tanto no ciclo do capital-dinheiro quanto no ciclo do capital-produtivo, por 

mais que se inicie um processo de reprodução ampliado pela acumulação da mais-

valia anteriormente produzida, seus momentos iniciais (D e P) possuirão, sempre, 

magnitude e forma de capital adiantado. Isso acontece posto que seus processos 

visam, respectivamente, à valorização do valor em sua forma-dinheiro e à 

reprodução do capital industrial. Enquanto isso, este terceiro ciclo trata da 

realização de uma mais-valia já existente quando o ciclo se inicia, fazendo do 

ganho do mercador mera parte alíquota de sua magnitude total. 

A circulação possui, no ciclo do capital-mercadoria, a mesma importância  

que possui no ciclo do capital-dinheiro. No primeiro ciclo, a interrupção da 

circulação aparece como um mal necessário à valorização do valor, aqui ela 

aparece como processo pelo qual se repõe a mercadoria imbuída de mais-valor, 

depois de completada a circulação. No ciclo do capital-mercadoria a circulação 

toma a forma da circulação simples de mercadoria, e se coloca logo de princípio 

como M–D–M, o final da circulação é o início da produção; vê-se, assim, a 

continuidade operante.  

Mesmo que se trate do ciclo de um capital individual, os movimentos 

analisados aqui apontam para a totalidade. Trata-se um processo que contém em 

si a pluralidade dos capitais, pois para a simples análise do caso individual é 
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necessário compreender e analisar todas as injunções deste capital com os outros. 

Contudo, mesmo agregando essa pluralidade de capitais individuais, ainda resta 

analisar a relação de capital como um todo; o movimento do capital em geral está 

aqui pressuposto e não pode ser obliterado. Posto que a própria análise de um 

processo individual com uma parte do todo carrega repercussões globais. Deve-se, 

antes, considerar a relação de universal na análise de suas partes.  

Antes de M’ ser vendida ela é, do ponto de vista de seu vendedor, capital-

mercadoria, impregnada de mais-valia; do ponto de vista de seu comprador ela é 

simples mercadoria. Quando sua venda acontece, o valor-capital muda de forma 

para seu vendedor, o que era capital-mercadoria se realiza e se transforma em 

dinheiro, que pode ser usado como capital-dinheiro ou consumido como 

rendimento; já para seu comprador M’ pode novamente assumir forma de capital 

industrial, em parte de seu capital-produtivo, ou seja, em M, ou ser simplesmente 

consumida como mercadoria. O que deve ser observado aqui são as sucessivas 

transformações nas formas do valor, devidas à circulação. Esse último ciclo aponta 

para o movimento global do capital industrial e, ao mesmo tempo, para a soma dos 

movimentos individuais, que, novamente enfatizando, devem ser tomados como 

coisas distintas. 

2.4.3 O individual e o global, interrupção e continuidade 

Enquanto formas, esses três ciclos aparecem como a metamorfose 

ordinária das mercadorias, uma passagem constante na qual dinheiro e 

mercadoria trocam de mãos, com a interrupção do processo produtivo. A compra 

de meios de produção por parte de um capitalista é, ao mesmo tempo, a venda de 

mercadoria final para realização do lucro de outro. As formas e os ciclos de 

existência do capital ocorrem paralelamente, mesmo em um capital individual. 

Enquanto parte do valor-capital é imobilizada na produção, outra parcela busca ser 

realizada na circulação e outra pode já estar sob a forma de dinheiro, esperando 

para se transformar em meios de produção e força de trabalho para reiniciar o 

processo de produção. Contudo, mesmo nessa continuidade geral, em cada 

instante, uma dada parcela de valor assume uma existência singular, 
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interrompendo neste capital singular todos os outros processos; enquanto na 

produção, o valor não circula, enquanto circula cessa de produzir mais-valia. 

Essa totalidade de processos faz da existência do capital uma unidade de 

múltiplas determinações que objetivam, unicamente, a constante valorização do 

valor, a recorrente e ampliada reprodução da relação-capital. Toda e qualquer 

distinção que se faça entre os processos se dá no reino da forma. Ao mesmo 

tempo, no movimento automático do capital como sujeito das relações sociais, 

esses polos contraditórios existem como unidade. 

Nos ciclos do capital industrial, a análise do entrelaçamento entre produção 

e circulação, entre as formas-funcionais, bem como entre os capitalistas 

individuais,  trazem perspectivas importantes. Inicialmente, observe-se a análise de 

Marx sobre os papeis e as configurações das formas funcionais: 

[...] o próprio processo de produção surge como função produtiva do 
capital industrial, também dinheiro e mercadoria surgem como 
formas de circulação do mesmo capital industrial, portanto, também 
suas funções como funções de circulação, que introduzem as 
funções do capital-produtivo ou delas surgem. Só mediante sua 
conexão como formas funcionais que o capital industrial tem de 
realizar nos diferentes estágios de seu processo de circulação, 
função monetária e função mercantil são aqui, ao mesmo tempo, 
função de capital-dinheiro e de capital-mercadoria. É, portanto, um 
erro querer derivar as propriedades e funções específicas que 
caracterizam o dinheiro enquanto dinheiro e a mercadoria enquanto 
mercadoria de seu caráter de capital, e é igualmente errôneo derivar 
inversamente as propriedades do capital produtivo de seu modo de 
existência em meios de produção.” (MARX, 1988a, p.57) 

A descrição acima mostra como, no regime capitalista, dinheiro, 

mercadoria e meios de produção assumem suas funções de capital-dinheiro, 

capital-mercadoria e capital-produtivo. Isso não ocorre devido às suas 

características enquanto coisas dotadas de valor (dinheiro, mercadoria e meios de 

produção), e sim devido ao fato de serem aparições de um devir-sujeito, de serem 

formas de existência do valor substantivado como capital e de nele cumprirem 

diferentes papeis. Essas funções aparecem introduzindo outras formas ou 

derivando delas, temos aqui o caráter de continuidade. Mas a continuidade implica 

seu oposto: a possibilidade de interrupção. 

Caso, durante a produção de um capitalista individual, ocorram mudanças 

nos valores de seus meios de produção, força de trabalho ou mesmo de seu 
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produto final, toda a produção e realização de seu capital adiantado, bem como da 

mais-valia extraída, podem ficar comprometidos. Suponha-se, por exemplo, uma 

queda no valor do algodão empregado por produtor de fios que já tenha iniciado a 

produção, caso os demais fatores permaneçam constantes, isso implicará numa 

queda do valor dos fios de algodão e do valor realizado quando este for vender sua 

produção. Nesse caso, o valor D’ será menor que o esperado e, portanto, o 

capitalista em questão irá acumular um valor-excedente menor ou, num caso 

extremo, sequer conseguirá repor seu capital adiantado. 

Quando a análise parte do capital em geral, essa interrupções nos ciclos 

individuais são desimportantes. Para esse ponto de vista, se o valor social de 

determinados produtos aumenta ou diminui não interfere na reprodução do capital 

como um todo. Contudo, pode parecer estranha a relação tão próxima entre os 

opostos da continuidade e da interrupção. Como podem as formas e ciclos se 

justaporem tão “perfeitamente” no capital global e, ao mesmo tempo, o capitalista 

individual sofrer com as interrupções? Cabe aqui exceder um pouco o formato das 

citações e permitir que Marx exiba sua própria análise: 

Como um todo, o capital se encontra, então, ao mesmo tempo, 
espacialmente justaposto, em suas diferentes fases. [...] As formas 
são, portanto, formas fluidas, cuja simultaneidade é mediada por sua 
sucessão. [...] 
Só na unidade dos três ciclos é que se realiza a continuidade do 
processo global em vez da interrupção anteriormente descrita. O 
capital social total sempre possui essa continuidade e seu processo 
possui sempre a unidade dos três ciclos. 
[... O capital] só pode, por isso, ser entendido como movimento e não 
como coisa em repouso. Aqueles que consideram a autonomização 
do valor como mera abstração esquecem que o movimento do 
capital industrial é essa abstração in actu. O valor percorre aqui 
diferentes formas, diferentes movimentos, nos quais se mantém e, 
ao mesmo tempo, se valoriza, aumenta. [...] Não são levadas em 
consideração as revoluções69 que o valor-capital pode sofrer em seu 
processo de circulação; mas é claro que, apesar de todas as 
revoluções do valor, a produção capitalista só pode existir e 
continuar existindo enquanto o valor-capital for valorizado, ou seja, 
enquanto, como valor autonomizado, percorre seu processo de 
circulação, portanto enquanto as revoluções de valor são, de algum 
modo, superadas e compensadas. Os movimentos do capital 

69 Por revoluções, ou transtornos, do valor Marx trata de todos os acontecimentos anteriormente 
citados, desde aumento ou diminuição na composição do valor em determinadas mercadorias, e 
que ocorrem durante os processos reprodutivos dos capitais individuais, podendo penalizá-los ou 
destruí-los, bem como beneficiá-los, e faz os dois, dependendo dos estágios da produção envolvidos. 
Para um entendimento mais completo dessa questão ver:  (MARX, 1988a, p. 72-76) 
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aparecem como ações do capitalista individual isolado [...] Caso o 
valor-capital sofra uma revolução de valor, então pode ocorrer que 
seu capital individual sucumba ante ela e submerja por não poder 
preencher as condições desse movimento de valor. Quanto mais 
agudas e freqüentes se tornam as revoluções do valor, tanto mais se 
impõe, atuando com a violência de um processo natural elementar, o 
movimento automático do valor substantivado em face da previsão e 
do cálculo do capitalista individual, tanto mais se torna o curso da 
produção normal vassalo da especulação anormal, tanto mais se 
torna o perigo para a existência dos capitais individuais. Essas 
periódicas revoluções de valor confirmam, portanto, o que 
pretensamente devem refutar: a substantivação que o valor 
enquanto capital experimenta e que por meio de seu movimento 
conserva e acentua. (MARX, 1988A, p. 73-74) 

Deve-se ter em vista que a própria violência dos movimentos individuais, 

suas pequenas crises de realização e seus movimentos caóticos mais enfatizam 

do que fazem desaparecer a influência do capital em geral e de sua lógica. A partir 

disso, pode-se passar para o próximo capítulo e buscar compreender o movimento 

particular de autonomização do capital-dinheiro nas figuras mais desenvolvidas. 
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3. AUTONOMIZAÇÃO DO CAPITAL-DINHEIRO: AUTONOMIA E 
DOMINÂNCIA  

O processo de autonomização das formas funcionais é um processo de 

simples compreensão. Trata-se de um movimento por meio do qual capitais 

individuais se especializam em exercer funções específicas no processo de 

reprodução do capital (sejam funções de circulação, sejam funções produtivas). 

Todavia, embora autonomizados em capitais individuais, não necessariamente 

pode-se falar em autonomia desses capitais individuais, pois a autonomia posta de 

uma fração capitalista significa que esta possui certa independência dos movimentos 

de outras parcelas do capital. Investigar a autonomia do capital fictício é um dos 

objetivos desta dissertação e será trabalhado com mais ênfase neste capítulo. 

3.1  Autonomização do capital-dinheiro 

A autonomização do capital-dinheiro consiste, básica e inicialmente, na 

existência de capitalistas especializados em funções monetárias relativas à 

reprodução do capital. Posteriormente, devido aos movimentos do sistema de 

crédito e do capital portador de juros, essas funções ganham, gradualmente, 

aparente autonomia da própria reprodução geral do capital. O crédito ao 

consumidor, o capital fictício e os diversos movimentos de especulação e fraude 

fazem cada vez mais com que essa aparência de autonomia ganhe realidade na 

atuação dos capitalistas. Todavia, como a única forma de criar novo valor na 

sociedade se dá pela exploração do produtor direto, essa efetivação de uma 

autonomia pela extração de juros da renda do proletariado e pela ficção e fraudes 

envolvidas na especulação e no capital fictício não surge sem acirrar as 

contradições e potencializar as crises capitalistas. 

3.1.1 Capital de comércio de dinheiro: funções da moeda e funções bancárias 

No processo de autonomização do capital-dinheiro como forma funcional a 

primeira forma tratada por Marx foi o capital de comércio de dinheiro (que pode ser 
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interpretado como exercendo também funções de capital-mercadoria, todavia, este 

aspecto não será debatido aqui e não é consensual). Transferir recursos, executar 

pagamentos e recebimento e receber depósitos são alguns dos papeis do capital 

comércio de dinheiro. A própria necessidade de tesouros se torna reduzida com o 

capital comércio de dinheiro, as reservas bancárias e o sistema de crédito permitem 

com que o capitalista tenha acesso a recursos formados pelo conjunto da classe 

capitalista e potencializado pelo crédito70.  

Com isso, as interrupções na circulação e na produção que ocorrem por 

paralizações nos processos do capital-dinheiro se reduzem, amplia-se assim, 

potencialmente, a capacidade e a velocidade de acumulação de capitais. Essa forma 

autonomizada, em geral na mão de banqueiros, centraliza o capital-dinheiro da 

classe capitalista e trabalha para executar de maneira mais veloz e eficiente a 

circulação dos meios de pagamento (MARX, 1988b, p. 225-230).  

O estabelecimento do mercado mundial cumpre um papel fundamental na 

formação do capital de comércio de dinheiro autonomizado. As funções de câmbio 

entre moedas nacionais e entre essas com o dinheiro mundial (na época de Marx 

ouro e prata) são, segundo Marx (1988b, p. 226-227), a primeiras funções do capital 

comércio de dinheiro e que o estabelecem como uma forma autonomizada do 

capital. Todavia, há que se ressaltar que o trabalho que envolve o comércio de 

dinheiro exerce somente uma função de circulação e, embora seja capaz de ampliar 

as escalas e a velocidade da acumulação, não constituem um trabalho produtor de 

mais-valor. 

De acordo com Marx, as funções do capital comércio de dinheiro são formas 

autonomizadas das próprias funções do dinheiro, descritas no capítulo 3 do livro I do 

Capital. Como determinações do dinheiro, elas também se encontravam no capital-

dinheiro tal como tratado no capítulo anterior71. A autonomização pode ser aqui 

interpretada com um dos processos que faz passar determinações gerais, do nível 

do conceito de dinheiro, para a especificidade da ação concreta. Observa-se mais 

70 “O comércio de dinheiro não forma os tesouros, mas fornece os meios técnicos para que esse 
entesouramento [...] seja reduzido a seu mínimo econômico, pelo fato de que os fundos de reserva 
para meios de compra e de pagamento, se administrados para toda a classe capitalista, não precisam 
ser tão grandes quanto precisariam sê-lo para se o fossem para cada capitalista individual”. (MARX, 
1988b, p. 229) 
71 “As diferentes operações, de cuja autonomização em atividades específicas se origina o comercio 
de dinheiro, resultam das diferentes determinações do próprio dinheiro e de suas funções, que, 
portanto, também o capital na forma de capital[-dinheiro] tem de realizar”. (MARX, 1988b, p. 226) 
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um momento de reflexividade entre a existência conceitual das formas sociais com 

seu substrato de relações sociais. As determinações do dinheiro como conceito, que 

tem como base as relações sociais concretas, tomam formas autonomizadas que 

determinam, por sua vez, que as próprias relações sociais interajam por meio 

dessas formas. 

Com a incorporação do sistema de crédito é que efetivamente o capital de 

comércio de dinheiro ganha sua completude. Além de receber as rendas pelos 

processos técnicos, os capitalistas que executam essas funções tornam-se também 

prestamistas e proprietários de capital na forma portadora de juros. Mas a 

completude vem de que, além de concentrar em si a massa do capital dinheiro dos 

capitalistas, o comerciante de dinheiro torna-se, ele próprio, um criador de dinheiro 

de crédito. A circulação de meios de pagamentos e os sistemas de quitações dentro 

do sistema monetário permite que a circulação de meios de pagamento exceda em 

muitas vezes a circulação de dinheiro em espécie. Esse processo, que será mais 

trabalhado adiante, se torna uma alavanca para acumulação e, como consequência 

do aumento da velocidade e da potência desta, para a sobre-acumulação de capital 

e suas crises. (MARX, 1988b, p. 228-230; 1988c, p. 12-43) 

 

Delimitado pela efetiva metamorfose das mercadorias, do mesmo modo que 

o dinheiro, o capital de comércio de dinheiro depende dos fluxos reais do ciclo de 

reprodução do capital industrial.  
No exame do dinheiro, de como se desenvolvem seus movimentos, 
viu-se (livro primeiro capítulo III) como o movimento da massa de 
dinheiro que circula como meio compra e meio de pagamento é 
determinado pela metamorfose das mercadorias, pelo volume e 
velocidade da mesma, que, como agora sabemos, é apenas um 
momento do processo global de reprodução. [...] (MARX, 1988b, p. 
228) 

Nesse sentido, embora seja uma forma autonomizada, não possui os 

mesmos graus de autonomia relativa que possuem as formas que serão tratadas 

posteriormente. O comércio de dinheiro é um dependente direto do comércio de 

mercadorias, embora essas mercadorias possam ser, como se verá mais adiante, 

formas de capital fictício. O sentido disso é simples e decorre de razões contábeis, o 

fluxo de dinheiro ocorre na mesma intensidade e em sentido oposto ao fluxo de 

mercadorias (ainda que essas mercadorias sejam somente títulos de propriedade de 
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capital fictício) pelas quais o dinheiro responde, como meio de compra, circulação ou 

pagamento. 

3.2 Capital portador de juros e o ganho empresarial  

Em uma digressão hegeliana, poder-se-ia dizer que o dinheiro (e o capital-

dinheiro) se encontra com seu conceito no capital portador de juros. No capítulo 

quatro do livro I do Capital, Marx assinala que um valor de uso fundamental do 

dinheiro é poder ser transformado em capital. Ao comprar força de trabalho ou meios 

de produção (como foi visto na seção 2.4. desta dissertação), o valor muda de 

forma, transforma-se de dinheiro em mercadorias. Mas, além disso, ao comprar 

meios de produção e força de trabalho o dinheiro passa a ser capital, seu valor entra 

no processo produtivo como força exploradora e acumuladora de mais-valor. Esse é 

o grande potencial contido no dinheiro, ser capital, gerar mais-valor. Marx inicia a 

seção sobre o capital portador de juros dizendo:  
Dinheiro, considerado aqui como expressão autônoma de uma soma 
de valor, exista ela de fato em dinheiro ou em mercadoria [poderia 
também ser um meio de pagamento que não fosse dinheiro em 
espécie] – pode, na base da produção capitalista ser transformado 
em capital e, em virtude dessa transformação, passar de um valor 
dado para um valor que se valoriza a si mesmo, que se multiplica. 
[...] Seu valor de uso consiste aqui justamente no lucro que, uma vez 
transformado em capita, produz. Nessa qualidade de capital possível, 
de meio para a produção de lucro, torna-se mercadoria, mas uma 
mercadoria sui generis. Ou, o que dá no mesmo, o capital enquanto 
capital se torna mercadoria. (MARX, 1988b, p. 241) 

Neste processo, o dinheiro, como forma social, se apresenta em sua face 

conceitual e com ares de devir-sujeito. Ele carrega, a esta altura, a potência de ser 

capital-dinheiro e executar o circuito da acumulação; tornar-se capital é, aqui, um 

valor de uso do dinheiro. Este aparece como uma mercadoria sui generis, que 

possui a capacidade de ser capital como uma capacidade  que lhe parece natural, 

objetiva, (como parecem ser os valores de uso). Trata-se de uma mercadoria-capital. 

Como semblante, o dinheiro é capital em geral (capital enquanto capital) 

personificado.  

O fetichismo aqui aponta para um nível superior: aparece como da natureza 

objetiva do dinheiro a capacidade de se reproduzir, de gerar rebentos. O fato de a 

reprodução do valor somente acontece a partir da mobilização e exploração da força 
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de trabalho é ocultada pela própria objetividade do capital portador de juros. Trata-se 

do fetiche autômato perfeito, aparece um ser com vida própria capaz de se 

reproduzir sozinho. (MARX, 1988b, p. 278-279) 

Com a autonomização do capital-dinheiro e a acumulação dos recursos da 

classe capitalista nas mãos dos capitalistas monetários, torna-se possível que a 

apropriação de mais-valor através dos juros obtidos por meio de empréstimos se 

torne uma forma generalizada de existência do capital-dinheiro. Esta forma funcional 

se autonomiza, portanto, na figura do capital portador de juros. 

O capital portador de juros transforma, pelas vias de um contrato 

juridicamente estabelecido, potência em ato. Ou seja, a capacidade (potência) que o 

dinheiro possui de se transformar em capital (e de realizar mais-valor), desde que 

passe pelas transformações do ciclo de reprodução do capital industrial, transforma 

imediatamente em ato ao criar um contrato de crédito o qual se inicia com D e 

termina com D + d (no caso, juros). O dinheiro parece ser automaticamente capaz 

de gerar mais dinheiro, sem passar pelo processo produtivo. O dinheiro, nas mãos 

de um prestamista, é automaticamente visto como um capital que se acumula.  

No capital portador de juros a forma social do dinheiro cresce em autonomia, 

complexidade de determinações e papel na sociedade capitalista. Deste parte todo o 

sistema de crédito que permeia e se entrelaça em todas as atividades econômicas. 

Nesta forma sua interação com outras formas sociais é amplificada. Como foi visto 

no caso da moeda fiduciária, que se relaciona com a forma política do Estado 

burguês, o capital portador de juros se relaciona com a forma social do direito, com 

as formas jurídicas, pois é através da regulação de relações contratuais que se dá o 

estabelecimento dos juros a serem pagos.  

A forma jurídica é essencial para que o potencial do dinheiro se tornar capital 

se transforme em um ato que não necessita passar pelas mediações do processo 

produtivo, exigindo para isso somente uma relação contratual entre prestamista e 

mutuário. O Estado tem o poder de impor a execução do pagamento dos juros ao 

devedor, graças a isso o capital portador de juros tem o poder de se manter vivo – 

isto é, de manter a realização de seu mais-valor – mesmo que o capitalista ativo não 

consiga realizar a sua produção. Mas o nível da autonomia do capital portador de 

juros para aí, seu valor é estabelecido mediante contrato e não tem capacidade de 

variar por conta própria (o cenário muda ao tratar-se do capital fictício). Quanto à 
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relação com a forma jurídica, Marx (1988b, p. 242) ressalta que: 
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.  

O capital-dinheiro e o capital-mercadoria não autonomizados, por seu turno, 

precisam adentrar a produção para figurarem como capital em si, para si (para seu 

proprietário) e para outros (para o conjunto da sociedade e dos capitais). Na 

circulação, na compra de mercadorias e em transmutações outras (que não sejam a 

compra de meios de produção e de força de trabalho) o capital não aparece 

socialmente como capital, aparece apenas como dinheiro e mercadoria trocando de 

mãos. Somente na produção “ele se apresenta como capital mediante a 

subordinação do trabalhador ao capitalista e a produção de mais-valia” (MARX, 

1988b, p. 244). Ou seja, é só por meio do processo produtivo que dinheiro e 

mercadoria são capitais, na circulação esses são, somente, dinheiro e mercadoria 

potencialmente capital. É preciso que o processo execute o ciclo completo, D retorne 

como D’ e M retorne como M’, para que dinheiro e mercadoria se realizem como 

capital.  

O capital portador de juros, por outro lado, torna todo dinheiro, lançado na 

circulação como capital portador de juros, um capital, que aparece como tal em si, 

para si e para outros. O capital portador de juros exibe uma ficção jurídica na qual 

todo montante de dinheiro é capital.72 

Talvez se possa dizer que o principal determinante do fetichismo do capital 

portador de juros consista no seguinte: 
A relação consigo mesmo, na qual se representa o capital [e que é 
uma das determinações por detrás do fetiche do capital], quando se 
encara o processo de reprodução como um todo e uma unidade, e 
na qual o capital aparece como dinheiro que gera dinheir, 
simplesmente lhe é incorporada aqui sem o movimento intermediário, 
como seu caráter, sua determinação. (MARX, 1988b, p. 246) 

Como ilustração, pode-se dizer que o fetichismo do capital portador de juros 

seja de segunda ordem. Ó que se quer dizer com isso é o seguinte: é o próprio 

72 “A coisa é diferente com o capital portador de juros, e justamente essa diferença constitui seu 
caráter específico. O possuidor de dinheiro que quer valorizar seu dinheiro como capital portador de 
juros aliena-o a um terceiro, lança-o na circulação, torna-o mercadoria como capital; não só como 
capital para si mesmo, mas também como capital para outros”. (MARX, 1988b, 244-245) 
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fetichismo do capital que aparece naturalizado como qualidade do dinheiro quando 

este é despendido como mercadoria-capital – aquilo que se perde de sua origem 

social e aparece mistificado no caso do capital portador de juros é, por si só, um 

fetiche. Em certo sentido, é como se o fetichismo do capital portador de juros fosse o 

fetichismo de um fetichismo. Se o capital enquanto capital se apresenta como um 

devir-sujeito, como um autômato, e isso é da ordem do fetiche do capital; o capital 

portador de juros é esse fetiche autômato perfeito. 

Como em outras formas sociais, a aparência conceitual só existe porque na 

base existem relações sociais concretas que sustentam o fetiche. No caso do capital 

portador de juros, ele é capital porque tem como um pressuposto o ciclo de 

acumulação do capital: 
O empréstimo de dinheiro como capital – sua entrega sob a condição 
de ser restituído – após certo tempo – tem portanto como 
pressuposto que o dinheiro seja realmente empregado como capital 
[...]. O verdadeiro movimento circulatório do dinheiro como capital é, 
portanto, pressuposto da transação jurídica, pelo qual o mutuário tem 
de devolver o dinheiro ao prestamista. Se o mutuário desembolsa o 
dinheiro como capital é problema dele. (MARX, 1988b, p. 249) 

O juro é, por sua vez, apenas uma punção do mais-valor explorado no 

processo produtivo. É uma parte do lucro global da classe capitalista. A 

autonomização do capital portador de juros é, por sua vez, paralela à 

“autonomização do juro perante o lucro” (MARX, 1988b, p. 255). E dessa 

autonomização decorre um processo de diferenciação qualitativa entre juro e lucro, 

no qual o juro pode ser contabilizado até mesmo em um capital próprio empregado 

diretamente na produção (MARX, 1988b, p. 264-277). 

Sendo o juro uma parcela do mais-valor explorado, o que possibilita que 

dinheiro e mercadoria sejam em si capitais em potencial é o fato de que o trabalho 

esteja disponível para ser empregado (explorado) como força de trabalho. É, 

portanto, pressuposta a presença do trabalho na base da produção capitalista – 

antítese do capital –; é pressuposto que a força de trabalho exista como mercadoria 

para que dinheiro possa se transformar em meios de produção e este em 

mercadorias vendáveis carregadas de mais-valor (MARX, 1988b, p. 253). O 

fetichismo do capital portador de juros obscurece a existência dessa contradição que 

o alimenta e fornece a base necessária para a existência das formas jurídicas que, 

por seu turno, dão existência social às relações contratuais entre mutuários e 
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prestamistas. Novamente ressalta-se o complexo movimento de uma forma social, 

repleto de interações reflexivas entre forma, substância e matéria sociais, mas 

também entre distintas formas. Destarte, surge na superfície do movimento o fetiche, 

mistificador desse complexo de complexos, sobretudo de sua base na exploração, 

mais distante da superfície quanto mais avançada é a forma-fetiche construída. 

A divisão entre a parcela do lucro global paga aos capitalistas comerciais e 

produtivos (que Marx chamará de ganho empresarial) e o juro pago aos 

prestamistas é derivada do próprio fracionamento da classe capitalista. A taxa de 

juros deriva, segundo Marx, da concorrência entre essas frações de classe, da 

disputa de poder interna à classe dominante. Existem ainda alguns determinantes 

exteriores, como os ciclos capitalistas que determinam abundância ou falta de 

capital monetário, por exemplo. (MARX, 1988b, p. 256-261). A cisão da classe 

capitalista entre “capitalistas monetários e industriais que converte parte do lucro em 

juros e cria, em geral, a categoria do juro; e é apenas a concorrência entre essas 

duas espécies de capitalista que cria a taxa de juros”. (MARX, 1988b, p. 263) 

Essa separação ocorre de tal modo que a divisão, simples e quantitativa, do 

lucro em ganho empresarial e juros se converte em uma divisão qualitativa, mais 

complexa. Do lucro global essas duas partes (juros e ganho empresarial) aparecem 

como se fossem resultado de dois processos distintos. De um lado o juro aparece 

como fruto da propriedade pura do capital; do outro lado existe o ganho do capital 

que aparece como resultado da função de produção ou circulação, criando para si, 

inclusive, a imagem (ilusória) de ser um salário dado ao capitalista como se este 

fosse um trabalhador, um salário de superintendência (MARX, 1988b, p. 270). 

Trata-se de dois papéis distintos no processo de reprodução do capital. 

Existe a propriedade do capital na figura do prestamista, personificação da capital 

enquanto tal. Oposto a esse capitalista proprietário, enquanto fração de classe que 

disputa pela maior parcela do mais-valor social, existe a figura do empresário que 

personifica a função do capital: o governo sobre a força de trabalho e a exploração 

direta do trabalhador.  
O capitalista funcionante é pressuposto aqui como não-proprietário 
do capital. A propriedade do capital é representada perante ele pelo 
prestamista, o capitalista monetário. O juro que paga a este aparece, 
portanto, como aquela parte do lucro bruto que cabe à propriedade 
do capital como tal. Em contraste com isso, a parte do lucro, que 
cabe ao capitalista ativo aparece agora como ganho empresarial 
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oriundo exclusivamente das operações ou funções que ele efetua 
com o capital no processo de reprodução, especialmente, pois das 
funções que como empresário ele exerce na indústria ou no 
comércio. [...] Essa separação qualitativa entre as duas partes do 
lucro bruto, pela qual o juro é fruto do capital em si, da propriedade 
do capital, abstraído do processo de produção, e o ganho 
empresarial é fruto do capital processante, que atua no processo de 
produção, e portanto do papel ativo que o aplicado do capital 
desempenha no processo de produção – essa separação qualitativa 
não é de modo algum concepção meramente subjetiva do capitalista 
monetário aqui e do capitalista industrial lá. Ela repousa sobre um 
fato objetivo, pois o juro  flui para o capitalista monetário, o 
prestamista, que é mero proprietário do capital, que representa, 
portanto, a mera propriedade do capital antes e fora do processo de 
reprodução [...] E essa ossificação e autonomização das duas partes 
do lucro bruto contra si, como se originasse de duas fontes 
especialmente diversas, tem de se consolidar para a classe 
capitalista inteira e para o capital global. [...] O capitalista que 
trabalha com capital próprio, assim como o que trabalha com 
emprestado, reparte seu lucro bruto em juro, que lhe cabe como 
proprietário, como prestamista de capital a si mesmo, e em ganho 
empresarial [...] O aplicador de capital, mesmo que trabalhe com 
capital próprio, se decompõe em duas pessoas [...] Não são apenas 
cotas do lucro, repartidas por pessoas diferentes, mas duas 
categorais distintas do mesmo, que se relacionam de maneira 
diversa com o capital, e portanto se relacionam com determinações 
diferentes do capital. (MARX, 1988b, p. 266-267) 

Esse aspecto da autonomia do capital portador de juros e da taxa de juros – 

que aparece mesmo em um capital próprio, não emprestado – determina consigo 

duas ilusões: 1) a simples propriedade privada de riqueza tem a capacidade de auto-

procriação (que aparece como uma capacidade quase natural da riqueza e, 

sobretudo, do objeto-dinheiro), o dinheiro parece no nível ideológico (devido a 

ilusões objetivas, materialmente postas) um organismo biológico capaz de se 

reproduzir a partir de si mesmo; 2) a parte do lucro bruto que remunera a função do 

capital (produtiva ou comercial) aparece não como fruto do mais-valor, mas como 

um salário, uma remuneração por um trabalho feito pelo capitalista. 

Essas ilusões são geradas objetivamente na relação entre essas frações de 

classe, mas também na relação entre duas instâncias qualitativamente diferentes do 

capital: função e propriedade. Em certo sentido, a divisão tratada por Duménil e Levy 

entre propriedade e gestão é uma maneira pela qual se colocou historicamente o 

desenvolvimento dessas duas instâncias, como num modo de suprassunção da 

forma descrita por Marx. 

Cabe fazer uma precisão sobre as formas atuais de existência da função do 
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empresário descrito por Marx. A divisão que ele apontou na seção V do livro III 

passou por mais processos de divisão do trabalho do que o autor alemão conseguiu 

prever no século XIX. Marx, de fato, disse que a divisão do trabalho tendia a formar 

uma fração cada vez maior de superintendentes profissionais do capital, estes, por 

sua vez, remunerados como assalariados (pagos com uma parcela do mais-valor). 

Esta tendência seria ampliada com a ampliação da divisão do capital por ações, 

como será trabalhado na seção seguinte. 

Todavia, atualmente, essa função de controle sobre o processo de 

exploração chegou a sofrer internamente uma ampla divisão do trabalho. Pode-se 

interpretar isso como fruto de uma ampliação cada vez maior das unidades 

produtivas (o que dificulta a concentração do controle sobre o processo de 

exploração por um mesmo grupo de agentes) e da incorporação de capitais cada 

vez maiores sob a propriedade de um mesmo grupo de acionistas. 

A especialização e divisão das funções que eram executadas pelo capitalista 

funcionante é feita, em geral, de forma bastante hierarquizada. No topo existem os 

conselhos administrativos e diretorias, dos quais participam administradores 

profissionais altamente qualificados na tarefa de explorar e realizar mais-valor e 

também representantes dos grupos de acionistas (estes últimos ainda dão alguma 

aparência de empresário ao proprietário acionista, embora em boa parte dos casos 

isso possa ser só uma aparência). Abaixo destes está toda uma categoria de 

administradores profissionais – assalariados e menos remunerados – e, na base 

dessa atividade, a própria divisão de recursos humanos pode ser considerada uma 

parte especializada daquilo que é função do empresário (essa divisão, por sua vez, 

pode contar com funcionários tão mal pagos quanto mal paga pode ser a força de 

trabalho produtiva da empresa). Parte dos quadros mencionados por Duménil e Lévy 

executam essas funções que eram do capitalista funcionante. Entretanto, é 

necessário ressaltar, os quadros também sejam constituídos por funcionários do 

Estado e outros profissionais que não executam essas funções.  

A propriedade do capital por ações (que será melhor delimitada nas 

próximas seções deste trabalho) é um desenvolvimento do processo de 

autonomização do capital-dinheiro. O acionista compra as ações não pelo valor das 

propriedades imobilizadas enquanto capital, mas pela magnitude do lucro esperado, 

capitalizado como uma taxa de juros de um capital maior (esse aspecto será 
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delineado com maior cuidado na próxima seção). Do outro lado dessa divisão 

qualitativa, tem-se a criação dos “quadros”, como descrita por Duménil e Levy, e a 

transformação destes numa parcela de trabalhadores bem remunerados. Essas 

duas formas nada mais são do que prolongamentos desse processo de divisão 

qualitativa.  Parte dos quadros se ocupa de uma parcela das funções que antes 

eram funções do capitalista funcionante; isso ocorre tão logo a propriedade do 

capital função passe para as mãos dos detentores do capital na forma dinheiro.  

O fato descrito por Marx na citação acima: mesmo em capitais não-

emprestados, o proprietário divide seu lucro bruto em juros e ganho empresarial. 

Este aspecto é parcela fundamental do processo de autonomização do capital 

portador de juros e da função do capital: são duas parcelas do lucro bruto que se 

“relacionam de maneira diversa com o capital, e portanto se relacionam com 

determinações diferentes do capital.” (MARX, 1988b, p. 267). São determinações 

distintas do capital (de um lado a propriedade privada do capital-dinheiro e de outro 

a exploração da força de trabalho expropriada destes mesmos meios) que se 

autonomizam uma da outra e que passam a se relacionarem consigo próprias. 

Juro e ganho empresarial se relacionam somente entre si, como antíteses. 

Todavia, eles não se relacionam diretamente com o mais-valor, do qual são partes 

integrantes73. Neste ponto, surge a primeira das determinações diretamente 

envolvidas com a autonomia relativa do capital fictício e, por sua vez, dos lucros 

fictícios, adiante este aspecto será mais bem trabalhado, mas cabe compreender 

bem este processo de autonomização do capital portador de juros e da taxa de 

juros. O desenvolvimento mais profundo das ilusões objetivas e contradições 

internas acima descritas corresponderá a essas formas mais avançadas e 

fetichizadas das determinações do capital, já contidas aí em estágio inferior. 

 

Assim como a transformação de dinheiro e de valor em geral em 
capital é o resultado perene, sua existência como capital é o perene 
pressuposto do processo de produção capitalista. Por sua 
capacidade de transformar-se em meios de produção, ele comanda 
constantemente trabalho não-pago e transforma, por isso, o processo 
de produção e de circulação das mercadorias na produção de mais-
valia para seu proprietário. O juro é portanto apenas a expressão do 

73 “Essas duas formas, juro e ganho empresarial, somente existem em sua antítese. Ambas não 
estão, pois, relacionadas à mais-valia, da qual são partes fixadas em categorias, rubricas ou nomes 
diversos, mas estão relacionadas uma à outra.” (MARX, 1988b, p. 269) 
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fato de que valor em geral – trabalho objetificado em sua forma social 
geral –, o valor que no processo real de produção assume a figura de 
meios de produção, confronta como poder autônomo a força de 
trabalho viva, sendo o meio de apropriar-se de trabalho não-pago, e 
de que ele é esse poder ao confrontar o trabalhador como 
propriedade alheia. Por outro lado, porém, na forma do juro essa 
antítese ao trabalho assalariado está apagada; pois o capital 
portador de juros como tal tem como sua antítese não o trabalho 
assalariado, mas o capital funcionante; o capitalista prestamista 
como tal confronta diretamente o capitalista funcionante no processo 
de reprodução, e não o trabalhador assalariado que, exatamente na 
base da produção capitalista, é expropriado dos meios de produção. 
O capital portador de juros é o capital enquanto propriedade em 
confronto com o capital enquanto função. (MARX, 1988b, p. 269) 

Como em todas as demais formas sociais, o juro e o capital que o porta 

expressam seu fetiche em uma aparição similar a de um conceito, mas que em sua 

base possui todo um estrato de relações sociais, responsáveis por fornecer a essa 

forma sua matéria e sua substância. Uma das bases sociais que sustentam a 

aparência de vida própria que possui o capital portador de juros é a capacidade que 

o dinheiro possui de se transformar constantemente em capital (por meio da compra 

de meios de produção e força de trabalho), trata-se de um pressuposto básico 

dentro do modo de produção capitalista. Uma consequência disso é que a 

propriedade do dinheiro carrega consigo o comando potencial do trabalho na base 

da produção capitalista, sobretudo o trabalho não-pago, que segue o fluxo até o 

proprietário do dinheiro feito capital.  

Por detrás disso, o dinheiro é, para Marx, a representação social absoluta da 

riqueza capitalista e esta, por sua vez (mensurada pelo valor) é a objetivação do 

trabalho social. A propriedade do dinheiro é a propriedade de parte do trabalho 

social, que possui a capacidade de ser transformado em capital74. Dado tratar-se de 

uma sociedade na qual os meios de produção são separados dos produtores diretos 

pela expropriação destes, possuir os certificados de trabalho humano objetificado 

em quantidade suficiente para transformá-lo em capital é possuir um lugar específico 

nessa relação de classes. Possuir determinadas magnitudes de dinheiro é, de certo 

modo, possuir o visto que permite a permanência dentro da classe capitalista. Nesse 

sentido, o dinheiro dentro do capitalismo é também o representante de relações de 

classe, dividas basicamente entre seus possuidores e seus despossuídos.  

74 “a propriedade de capital [...] possui a capacidade de exercer comando sobre o trabalho de outros”. 
(MARX, 1988b, p. 271) 
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Se a divisão de classes para Marx se dá pelo lugar do sujeito nas relações 

de produção; se este lugar é determinado pela propriedade dos meios para produzir 

e se esta propriedade pode ser assegurada pelo dinheiro, então o dinheiro (esse 

certificado social de valor; essa forma social algo assimilada a um ente metafísico) é 

capaz de determinar as posições dos sujeitos dentro das próprias relações de classe 

que estruturam e dão suporte para a existência dessa forma social. A autonomia 

relativa do dinheiro, tão logo ele se torne capital portador de juros, é tal que ele se 

torna capaz de determinar e comandar parte das relações sociais que o estruturam, 

e de um modo que isso ainda se torna imperceptível ao nível das aparências, posto 

que o capital portador de juros somente se relaciona diretamente com o capital 

funcionante, não com a classe produtora. No capital portador de juros o capital se 

relaciona consigo mesmo de modo a que sejam imperceptíveis as relações sociais 

estruturantes na base. 

Assim sendo, o juro (remuneração da simples propriedade de dinheiro) 

representa, em última instância, o poder que o trabalho objetivado – expropriado dos 

trabalhadores – possui de comandar trabalho vivo, se confrontando com esse com 

uma força social nas mãos da classe de proprietários, e expropriá-lo de uma parcela 

daquilo que ele produz. Todavia, embora o juro seja o representante mais bem 

acabado dessa força de comando e exploração, ele o é da forma mais misteriosa, 

mais disfarçada. Pois o capital portador do juro não se confronta diretamente com o 

trabalhador o qual explora, o capitalista prestamista se confronta tão somente com 

seu mutuário. As contradições entre o trabalho e o capital aparecem aqui como 

contradições entre proprietários e administradores. 

 

A outra parcela do mais-valor aparece como um salário de superintendência. 

Na aparência, esse salário deriva do próprio trabalho do capitalista, não de uma 

parcela do mais-valor. Esse também é um dos elementos que apaga o rastro da 

contradição fundamental entre capital e trabalho, pois aquilo que é mais-valor e liga 

o capitalista funcionante à exploração do trabalhador é agora visto como salário, 

fruto de seu próprio trabalho. A diferença na remuneração do trabalhador e do 

capitalista seria derivada da qualidade e da importância maior que o trabalho de 

superintendência possui em relação ao trabalho do produtor direto. Desaparece 

também a percepção de que este trabalho é um trabalho de capitalista, é 
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fundamentalmente o trabalho de explorador; ou seja, trabalho de comandar a força 

de trabalho com a finalidade de que ela seja capaz de gerar a maior magnitude 

possível de mais-valor75. 

Marx (1988b, p. 272-275) dirá que essa divisão se torna possível em capitais 

grandes o suficientes para que exista uma divisão do trabalho avançada que permita 

um salário para o cargo de dirigente; com o dirigente sendo remunerado com salário, 

reforça-se a noção vulgar de que o lucro do empresário é uma remuneração de sua 

função como superintendente. Esse processo pode ser nomeado como um processo 

de autonomização desta função, que tem como contrapartida, como antítese, a 

função autonomizada da propriedade do capital-dinheiro, seja na forma portadora de 

juros, seja na forma de capital acionário. As tendências capitalistas de que 

acumulação seja sempre ampliada; que as forças produtivas não cessem de se 

desenvolver; que a concentração e a centralização dos capitais sejam um crescente 

e que a divisão do trabalho se amplie reforçam o ponto anterior: o processo de 

autonomização cada vez maior da função do capital e do capital-dinheiro.  

Nesse sentido, pode-se falar de uma tendência geral à autonomização das 

formas funcionais do capital e, sobretudo, da parcela capital-dinheiro, que se separa 

das outras duas formas funcionais (capital-mercadoria e capital-produtivo). A 

separação entre propriedade de função do capital coloca de um lado a função de 

explorar e realizar o mais-valor (capital-produtivo e capital-mercadoria) e do outro a 

sua propriedade (capital-dinheiro). O capital se separa de si mesmo e se confronta 

consigo mesmo como se, ilusoriamente no meio deste processo, o próprio trabalho 

produtivo não existisse ou não fosse necessário. 

Com o desenvolvimento do capitalismo e o aumento da riqueza disponível 

tendem a crescer as frações rentista e prestamista da burguesia (MARX, 1988b, p. 

257). Com isso cresce também o montante de capital disponível na forma portadora 

de juros. Tal processo pode ser analisado como mais um exemplo de relações de 

determinação recíproca entre aspectos gerais (questões conceituais, necessidades 

lógicas e leis de tendência, por exemplo) e processos específicos do 

75 “De modo que o trabalho de explorar e o trabalho explorado são ambos, como trabalho, idênticos. 
O trabalho de explorar é tanto trabalho quanto o trabalho que é explorado. Ao juro cabe a forma 
social do capital, mas expressa numa forma neutra e indiferente; ao ganho empresarial cabe a função 
econômica do capital, mas abstraída do caráter determinado, capitalista, dessa função.” (MARX, 
1988b, p. 272) 
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desenvolvimento de frações de classe. A acumulação sempre ampliada de capital 

carrega consigo o crescimento da riqueza que, por sua vez, se relaciona com o 

crescimento relativo de frações de classe específicas. No caso do qual se está 

tratando, existe uma tendência de crescimento relativo da parcela de capital de 

propriedade dos capitalistas monetários com relação às outras frações de classe. 

Segundo Marx, as crises aceleram o poder de concentração dos capitais 

nessa fração de classe:  
Após cada crise pode-se ver, nos distritos fabris ingleses um bom 
número de ex-fabricantes que supervisionam, por salário modesto, 
as fábricas que antes lhes pertenciam, mas agora como dirigentes 
dos novos proprietários, muitas vezes seus credores. (MARX, 1988b, 
p. 275) 

Pode-se compreender o processo de tendência à concentração dos capitais 

no sistema bancário (e, mais adiante, no sistema monetário de modo geral) da 

seguinte forma, sumarizando o que foi visto até aqui: 1) com o desenvolvimento do 

sistema bancário o capital na forma dinheiro tende a estar todo concentrado na mão 

deste setor; 2) com a acumulação de capital o volume de capital na mão de todas as 

frações de classe tende a crescer, no entanto, enquanto estiver na forma dinheiro 

(pela qual todo capital passa incessantemente), o capital tende a se localizar dentro 

do sistema bancário; 3) o sistema bancário opera, potencialmente, com todo o 

capital-dinheiro da classe capitalista (e dos próprios trabalhadores, a partir do 

desenvolvimento dos bancos comerciais) e utiliza todos esses passivos como se 

eles fossem seu próprio capital (como será tratado nas próximas seções); 4) com o 

desenvolvimento do crédito, o sistema bancário se torna capaz de multiplicar 

diversas vezes esse capital alheio em sua posse; 5) o desenvolvimento do crédito 

tende a ampliar a velocidade da acumulação de capital (esse aspecto será 

desenvolvido na seção seguinte), retornando para o ponto dois acima; 6) com as 

crises e a insolvência dos mutuários, os prestamistas podem executar suas dívidas, 

tomando para si a propriedade do capital funcionante, concentrando consigo a 

propriedade dos mais diversos capitais que fracassaram na competição; 7) com 

ponto anterior o poder de centralização de capitais em poder do setor monetário se 

torna ímpar dentro das frações de classe capitalista. 

 

Marx trabalhou a questão da divisão entre função e propriedade do capital 
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quando este processo ainda não estava suficientemente desenvolvido na sociedade 

capitalista. Era especialmente em capitais maiores, sobretudo em capitais por ações, 

que ele reconhecia a função do manager76. Todavia, como foi visto, ele reconhecia 

esse processo como uma tendência crescente no capitalismo. Nesse sentido, a ideia 

de “revolução gerencial” não poderia corresponder, de fato, a uma revolução, nem 

tampouco se trata de um processo distanciado de tendências do próprio movimento 

do capital enquanto sujeito de um processo. Todavia, o desenvolvimento histórico 

particular deste movimento é fundamental e determina reflexivamente o curso que 

será dado à essas tendências. 

Essa forma particular do desenvolvimento contemporâneo foi 

suficientemente bem tratada por Duménil e Lévy. Um dos aspectos que mostram a 

particularidade dos movimentos históricos é que, para Marx, este desenvolvimento 

se daria no setor bancário, todavia, ele acabou por se concentrar nos fundos de 

aplicação77. Estes últimos não estavam suficientemente desenvolvidos no período 

de Marx para que este os percebesse como os possíveis receptáculos privilegiados 

do capital na forma dinheiro.  

A esse desenvolvimento histórico particular corresponde uma parte 

fundamental do processo de autonomização das formas funcionais, pois as formas 

sociais, mesmo com tendências gerais que já foram diagnosticadas por Marx no 

século XIX, dependem de situações concretas para acontecerem. Essas situações 

concretas se enlaçam com as lutas de classe; com as disputas de frações de classe; 

com as disputas por lugar dentro do aparato do Estado e por domínio dentro das 

formas políticas. A economia nunca deixou, portanto, de ser política (embora o setor 

mainstream da economia tenha se olvidado deste fato por mais de um século). Por 

outro lado, essas ações concretas na história realizaram as possibilidades contidas 

no capital enquanto conceito, essas possiblidades, necessidades e tendências 

descritas em O Capital que acabaram de serem descritas aqui. 

O ponto de vista deste trabalho é que na interação entre os construtos 

76 “As empresas por ações em geral – desenvolvidas com o sistema de crédito [a ser tratado na 
próxima seção desta dissertação] – têm a tendência de separar cada vez mais esse trabalho de 
direção como função da propriedade do capital, seja próprio ou emprestado”. (MARX, 1988b, p. 275) 
77 Em português o termo fundos de investimento é mais comum, todavia, considera-se que esta seja 
uma imprecisão conceitual, posto que não separe investimento produtivo de aplicação financeira. Por 
isso, escolheu-se adotar o termo fundos de aplicação, demarcando que seu objeto é financeiro e não 
produtivo. 
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sociais autonomizados e as relações sociais diretas (com agentes e classes) que 

nasce a história concreta. Com efeito, tanto as análises que partem do ponto de 

vista dos sujeitos históricos singulares e particulares (desde que estas sejam 

críticas) quanto as análises que tratam das formas do valor como conceitos tem 

importância crítica para uma efetiva compreensão do processo histórico no 

capitalismo. Sob este ponto de vista, torna-se necessário trabalhar a unidade e a 

contradição entre esses dois aspectos. Além disso, ao que tudo indica, a utilização 

da noção de formas sociais trouxe uma chave heurística de grande utilidade para 

empreender essa síntese. 

Prosseguindo nesse sentido, a partir da análise com as noções sobre a 

“revolução gerencial” nas primeiras seções deste trabalho, pode-se avaliar 

minimamente o perfil atual do processo de autonomização da parcela funcionante do 

capital. Ao autonomizar-se a figura do superintendente, desenvolvida a partir da 

cisão entre propriedade e função do capital, esta figura aparece em funções 

gerenciais, administrativas, de diretoria, presidência e até mesmo (como uma 

parcela mal remunerada dessa divisão do trabalho) nos setores de recursos 

humanos.  

A função estrita desses empregados do capital é coordenar a exploração da 

força de trabalho. São os feitores e capitães-do-mato capitalistas (MARX, 1988b, p. 

274). Seu salário é pago com parcela do trabalho não pago dos trabalhadores, 

quanto mais exploração eles possibilitarem maior a parcela do mais-valor estará 

disponível para remunerá-los. Uma forma na qual isso aparece de modo menos 

mediado é no sistema de remuneração com “participação nos lucros” ou mesmo a 

cessão da propriedade de parte das ações para os cargos mais altos. Assim se 

torna visível o traço de que a remuneração dos quadros é feita com base no poder 

destes de explorarem o mais-valor dos trabalhadores produtivos na base. 
Em face do capitalista monetário, o capitalista industrial é 
trabalhador, mas trabalhador enquanto capitalista, isto é, enquanto 
explorador de trabalho alheio. O salário que ele reclama e recebe por 
esse trabalho é exatamente igual à quantidade de trabalho alheio de 
que se apropria e depende diretamente, à medida que ele se 
encarrega do esforço necessário à exploração, do grau de 
exploração desse trabalho e não do grau de esforço que essa 
exploração lhe custa e que, pagando uma remuneração moderada, 
pode descarregar no dirigente. (MARX, 1988b, p. 275) 

Ou seja, a remuneração do capitalista funcionante (ou da forma 
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desenvolvida deste: o funcionário empregado para responder ao trabalho de 

exploração) é correspondente não ao seu próprio esforço e desgaste como 

trabalhador parte do processo de produção coletiva, mas do grau de exploração que 

ele é capaz de imputar aos trabalhadores na base. Sua remuneração não tem base 

no seu desgaste como trabalhador, mas na potência que este tem de ampliar a 

exploração dos trabalhadores. Mesmo como trabalhador, o papel do superintendente 

é o de um capitalista e sua própria função o coloca em antagonismo com os 

trabalhadores, pois sua função é explorá-los ao máximo possível. 

No reino das representações estéticas, O Grande Chefe, um filme dirigido 

por Lars von Trier, relata uma situação na qual Ravn,  dono de uma empresa de TI, 

se apresenta para os demais funcionários como mais um funcionário, à serviço do 

“Grande Chefe”. O proprietário faz isso para se respaldar em suas decisões 

impopulares, justificando todas as medidas autoritárias como ordens de um Grande 

Chefe ao qual este deve obedecer se não quiser perder o próprio emprego. Ravn é o 

administrador e representante do Grande Chefe; este, por sua vez, é uma figura 

inexistente que jamais apareceu na empresa. Essa situação, retratada de forma 

estética por Lars von Trier, pode ser interpretada como uma representação, ao 

mesmo tempo, da força impessoal de dominação exercida pela propriedade 

acionária do capital e de como o superintendente se coloca como um mediador entre 

essa força impessoal e a base da produção. 

Ravn aparece como mais um funcionário, no entanto, esteticamente ele é, 

de fato, o responsável pela exploração dos trabalhadores, por impor-lhes rotinas e 

demissões arbitrárias. O Grande Chefe aparece diante dos funcionários como uma 

força impessoal, amoral e destrutiva, escondendo que Ravn é, por detrás, aquele 

que exerce a função capitalista.  

A função do capital, personificada no superintendente, é, como Ravn, 

cobrada (e remunerada) por seu poder de exploração e obedece à propriedade 

impessoal do capital-dinheiro, que aparece como um Grande Chefe ausente. Essa 

função do capital personificada é uma das bases da exploração do trabalhador, 

sobretudo em capitais divididos por ações, ela se coloca em direta contradição com 

o proletariado em seus interesses (embora o superintendente possa ser um 

assalariado tanto quanto estes últimos).  

A contradição capital x trabalho, em sua face mais direta, desaparece 
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idealmente. Por um lado, dentro da classe dominante ela aparece como uma 

contradição entre função e propriedade do capital; por outro lado, dentro da classe 

dominada aparece como uma contradição entre funcionários de alto escalão (ou 

mesmo do setor de recursos humanos) e funcionários da base produtiva ou 

comercial. Uma contradição entre classes é deslocada de modo a aparecer 

simplesmente como uma contradição interna às classes.  

 

Retomando o objeto desta dissertação, a questão do ganho empresarial 

expressa, em certo nível, a relação entre a finança (como definido pelos autores 

franceses utilizados na primeira parte da dissertação) e a produção real. A parcela 

funcionante do capital se autonomiza não por si só, mas como uma contraparte 

necessária da autonomização da propriedade do capital. Marx trata de que o 

comando do processo produtivo em um grupo específico é um traço do trabalho 

social em sociedades dividas por classes, é como o papel do feitor em sociedades 

escravagistas. No capitalismo esse comando foi diretamente associado à 

propriedade do capital. 
[Mas] dizer que esse trabalho, como trabalho capitalista, como 
função do capitalista [proprietário], é necessário significa apenas que 
o vulgo não é capaz de imaginar as formas desenvolvidas no seio do 
modo capitalista ,separadas e libertas de seu caráter capitalista 
antitético (MARX, 1988b, p. 275)  

Destarte, se a função de comando do processo de exploração deixa de ser 

parte integrada à propriedade do capital (pelo caráter abstrato e impessoal que essa 

tem ao ser assumida pelas mãos que detém o capital-dinheiro), essa função será 

assumida pela classe expropriada dos meios de produçãoA autonomização do 

capital portador de juros faz par dialético com a autonomização da função do capital, 

a tendência é, portanto, que o desenvolvimento de uma implique no 

desenvolvimento da outra. Esse ponto de fato se concretizou historicamente, pois 

com a ampliação da propriedade do capital na forma de capital por ações – que é 

capital fictício, como se verá – se amplia a fração de classe dos gestores 

assalariados do capital, a tal ponto de ter sido um processo denominado, por 

Duménil e Lévy, de revolução gerencial. A exploração, que garante a remuneração 

do capital em sua forma dinheiro, passar a ser controlada por uma fração particular 

de trabalhadores assalariados é a contrapartida necessária para manter os fluxos da 
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remuneração dos proprietários. Nesse sentido, a autonomia do capital portador de 

juros se coloca como relativa, pois depende diretamente da manutenção da 

exploração, embora essa tenha que assumir outra face. 

 

No mercado monetário o capital existe como pura abstração, ele é valor 

autônomo que existe na forma de dinheiro, completamente distanciado de suas 

particularidades qualitativas. Por essa questão que, na forma capital portador de 

juros, o capital em geral ganha uma existência concreta, ele é capital enquanto 

capital mesmo que o mutuário não o aplique desse modo. “No capital portador de 

juros, a relação-capital atinge sua forma mais alienada e mais fetichista” (MARX, 

1988b, p. 278). Como colocado anteriormente, com o desenvolvimento histórico do 

capitalismo existe a tendência de que o capital monetário esteja concentrado na mão 

de financistas (na época de Marx, e também de Hilferding, esses eram quase que 

exclusivamente os banqueiros, todavia, hoje nos países centrais os fundos de 

aplicação cumprem esse papel de maneira bastante forte). Segundo Marx (1988b, p. 

262):  
O capital existe aqui na figura indiferenciada, igual a si mesma, do 
valor autônomo, do dinheiro. A concorrência entre as esferas 
particulares cessa aqui; todas elas são confundidas como mutuários 
de dinheiro e o capital as confronta todas também na forma de em 
que ele é indiferente à maneira especial de seu emprego [...] Acresce 
que, com o desenvolvimento da grande indústria, o capital monetário, 
à medida que aparece no mercado, é cada vez menos representado 
pelo capitalista individual, pelo proprietário desta ou daquela fração 
do capital existente no mercado, mas surge como massa 
concentrada, organizada que, de maneira bem diversa da produção 
real, se encontra sobre o controle do banqueiro, que representa o 
capital social.  

Essa forma, com as contradições que ela apresenta com o capital 

funcionante, mostra-se diante dos sujeitos esvaziada de seu conteúdo de relação 

social. A contradição do capital com o trabalho se acirra pela sua invisibilidade. A 

contradição, no sentido dialético, pode ser compreendida como a relação de uma 

dualidade inseparável, mas na qual um dos polos necessariamente nega o outro em 

sua efetividade. O capital nega ao trabalhador o acesso a seu trabalho, pois consiste 

precisamente numa relação social que se reproduz meio da exploração de trabalho 

não pago (na forma particular do mais-valor). Além disso, desenvolver o capital leva 

ao aumento da taxa de exploração da mais-valia, ao aumento da exploração e da 
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negação ao portador do trabalho o acesso ao produto que este cria. Portanto, o 

desenvolvimento do capital se põe em contradição direta com o trabalho.  

O capital portador de juros, ao apagar a relação do capital com o trabalho, 

por aparecer como uma propriedade “natural” da coisa-dinheiro a capacidade de se 

valorizar, intensifica essa contradição. Primeiro: por se tornar uma alavanca ímpar 

para o processo de acumulação de capitais. Este, por sua vez, põe e pressupõe 

simultaneamente o desenvolvimento das forças produtivas que ampliam a taxa de 

exploração do mais-valor, assim a negação do direito ao produto do trabalho se 

amplia em magnitude.  

Segundo: ao se pôr mais e mais como uma força impessoal, o capital em 

geral (que se mostra concretamente através do capital portador de juros) esconde as 

contradições e a exploração do trabalhador (se é uma propriedade natural do 

dinheiro gerar mais dinheiro, não existe a exploração). Esse fator objetivo da 

realidade capitalista se coloca no nível da ideologia, possibilitando ainda mais 

ferramentas para desmobilizar o discurso de luta contra o capital. Destarte, o 

trabalhador tende a se tornar mais conivente com a própria exploração, por ter mais 

dificuldade de percebê-la e assim os mecanismos de manutenção da exploração 

pode se reforçar. 

Terceiro: a autonomização do capital portador de juros tem como 

contrapartida a autonomização do capital funcionante. De modo mais claro, o capital 

funcionante se desdobra em uma divisão complexa de sua atividade, por um lado, 

trabalhadores assalariados podem exercer parte das funções do empresário; por 

outro lado, conselhos de administração ocupam o lugar hierárquico que antes era 

dele. A classe trabalhadora se põe em contradição com trabalhadores assalariados 

que exercem a funções de exploração (e que são remunerados por isso, como se 

viu anteriormente), não com o capital. Esse processo também gera marcas ao nível 

da ideologia, coloca setores da classe trabalhadora em conflito entre si, gerando 

uma classe de trabalhadores altamente remunerados que possuem interesses 

alinhados aos interesses do capital, pois são remunerados justamente por 

exercerem a função de acumulação e exploração. Isso feito, desloca-se o conflito 

direto entre trabalhadores e capitalistas para um conflito entre trabalhadores 

assalariados. Nesse sentido, a autonomização do capital portador de juros eleva a 

contradição capital x trabalho ao estágio no qual tem como contrapartida colocar a 
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classe expropriada de meios de produção em contradição consigo própria. 

Quarto: esse processo de mistificação da exploração e da contradição do 

capital com o trabalho aparece também no fato de que a autonomização do capital 

portador de juros põe objetivamente a inversão da fonte da riqueza e de sua 

reprodução. Na essência, na estrutura das relações sociais de produção capitalista, 

os juros são parte do mais-valor, todavia, na aparência ele é fruto de uma 

propriedade “natural” do capital (ou, mais diretamente, da coisa-dinheiro). O lucro do 

capitalista funcionante, por sua vez, aparece como simples remuneração por 

trabalho executado. O mais-valor e a exploração desaparecem por completo neste 

processo. A inversão consiste em que um produto do processo de exploração e 

parte do lucro global aparece reificado, como característica de uma coisa; enquanto 

isso, o próprio lucro aparece como salário de um trabalho78.  

Se a autonomia do capital portador de juros, no nível das relações de 

produção, é somente uma autonomia relativa que depende das próprias relações e 

de sua antítese no ganho empresarial; no nível da ideologia essa autonomia é 

absoluta. Isso aparece de modo gritante no diálogo de Marx (1988b, p. 281-284) 

com economistas de sua época que acreditavam bastar que se aplicasse a juros um 

valor módico (um xelim) no dia do nascimento de Jesus Cristo para conseguir uma 

riqueza “maior que a que poderia conter todo o sistema solar” (MARX, 1988b, p. 

281). Como se por mitose o dinheiro se reproduzisse sozinho sem qualquer relação 

social envolvida.  

Pode-se explicitar esse modo de reificação da relação de capital no capital 

portador de juros do seguinte modo: 
A coisa (dinheiro, mercadoria, valor) já é capital como mera coisa, e 
o capital aparece como simples coisa; o resultado do processo global 
de produção aparece como propriedade que cabe por si a uma coisa; 
depende do possuidor do dinheiro, isto é, da mercadoria em sua 
forma sempre intercambiável, se ele quer despendê-lo como dinheiro 
ou alugá-lo como capital. Na forma do capital portador de juros, 
portanto, esse fetiche automático está elaborado em sua pureza, 
valor que se valoriza a si mesmo, dinheiro que gera dinheiro, e ele 
não traz nenhuma marca de seu nascimento. A relação social está 
consumada como relação de uma coisa, do dinheiro consigo mesmo. 

78 “enquanto o juro é apenas parte do lucro, isto é, da mais-valia que o capitalista funcionante 
extorque do trabalhador, o juro aparece agora, ao contrário, como fruto do próprio capital, como o 
original, e o lucro, agora na forma do ganho empresarial, como mero acessório aditivo [...]. Em D-D’ 
temos a forma irracional do capital, a inversão e reificação das relações de produção em sua potência 
mais elevada” (MARX, 1988b, p. 279) 
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Em vez da transformação real do dinheiro em capital aqui se mostra 
apenas sua forma sem conteúdo. Como no caso da força de 
trabalho, o valor se uso do dinheiro torna-se aqui o de criar valor, 
valor maior que o contido nele mesmo. (MARX, 1988b, p. 278-279) 

 

Por fim, pode-se recolocar uma das perguntas centrais deste trabalho: aquilo 

que usualmente se chama de finança pode ser considerado autônomo no 

capitalismo recente? Em caso afirmativo, além de autônomo, pode-se considerar 

essa parcela do capital predominante? O capital portador de juros corresponde a 

uma das principais parcelas daquilo que se denominou finança, ele é a base do 

sistema de crédito e daquilo que se desenvolverá como capital. Portanto, a resposta 

que se propõe aqui é parcial e será retrabalhada ao trazer à tona o sistema de 

crédito de modo direto e o capital fictício quando será possível retomar as 

considerações da primeira parte e elaborar, enfim, a conclusão deste 

questionamento.  

Quanto à autonomia, o que se trabalhou aqui caminha no sentido de 

responder à questão de maneira afirmativa. O fetiche por detrás do capital portador 

de juros não é somente um componente ideológico (embora ele se torne visível ao 

observar a ilusões reproduzidas neste nível), ele possui uma base concreta. Utilizar 

a noção de formas sociais para trabalhá-lo leva a compreender que o seu 

funcionamento como conceito, como um autômato perfeito, é estruturado a partir de 

um complexo de complexas relações sociais e processos históricos, todavia, essas 

relações se dão de maneira reificada.  

O valor, como expressão de uma relação social, encontra-se com a sua 

forma mais acabada no dinheiro e (como poderia ser dito extrapolando Marx), 

sobretudo, na moeda fiduciária. Nessa forma sua capacidade de se converter 

automaticamente em capital é reificada a tal ponto de aparecer como uma 

propriedade natural do dinheiro se transformar em mais dinheiro, bastando para isso 

a intenção de aplica-lo como capital. Em termos mais contemporâneos da economia 

mainstream, basta-se abdicar de consumo presente e, em uma postura diligente, 

deixa-lo render, para que este remunere com um preço que é o preço de, 

simplesmente, perder a liquidez imediata do dinheiro. A criação da riqueza e vista 

como propriedade de uma coisa que, para se efetivar, depende somente das 

qualidades morais do proprietário desta coisa. 
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E, de fato, é desta maneira que se coloca o capital portador de juros na 

sensibilidade prática do seu proprietário. Neste sentido, ele é também autônomo. 

Todavia, enquanto uma relação social baseada na exploração, o capital portador de 

juros se autonomiza somente ao se separar do ganho empresarial. A divisão 

quantitativa do mais-valor se torna uma divisão qualitativa na qual a remuneração da 

propriedade pura, de um lado, se separa e se autonomiza da função de exploração 

do trabalho. Portanto, nesse aspecto, o capital portador de juros possui uma 

autonomia relativamente à autonomia da função de exploração, esta última é 

necessária para que haja a primeira. Trata-se de uma modificação na forma das 

relações sociais que se faz necessária para que o capital portador de juros exista de 

maneira autônoma e se comporte como um conceito.  

Por fim, a autonomia também é relativa por depender da manutenção das 

relações de exploração, haja visto que o juro nada mais é (em essência) que uma 

parcela do mais-valor. Sem a exploração capitalista não há capital portador de juros 

(embora possa haver juros em sociedades pré-capitalistas, não se pode dizer que 

este fosse remuneração de um capital, pois não havia a relação-capital como forma 

social que pudesse fazê-lo ser capital portador de juros; suas fontes eram outras que 

a exploração do mais-valor, as quais não interessam a este estudo). 

 

Quanto à questão da dominância, os estudos da parte I desta dissertação 

deixam pouca margem a duvidar de uma dominância quantitativa da finança (e do 

capital portador de juros como parte dela) sobre outras formas de capital. Quanto à 

dominância quantitativa dos capitais na forma monetária, Marx também trata como 

uma tendência existente no modo de produção capitalista (como foi tratado 

anteriormente nesta seção, na parte sobre a tendência ao crescimento relativo da 

forma monetária de capital). Cabe questionar se há uma dominância qualitativa 

dessa forma de capital, ou seja, se os interesses dos prestamistas se sobrepõem 

qualitativamente aos interesses de outras frações de classe. 

Pode-se elaborar aqui, de maneira própria: ao se restringir ao capital 

portador de juros (não adentrando as questões relativas ao capital por ações, por 

exemplo) a dominância qualitativa não está completa e, com ela, a própria 

autonomia relativa deste tipo de capital não alcançou ainda seu potencial máximo. O 

capital funcionante ainda persiste como propriedade do capitalista produtivo ou 
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comercial, o que ocorre é que parte de seu capital deriva de empréstimos, mas a 

propriedade dos meios de produção ainda reside nas mãos do capitalista 

funcionante (embora essa possa ser tomada em caso de insolvência, como ocorre 

nas crises).  

Com efeito, mesmo sendo quantitativamente predominante, o capital em 

propriedade dos capitalistas monetários ainda disputa interesses com as frações de 

classe capitalista dos industriais e comerciantes. Os interesses da fração rentista da 

classe dominante ainda não imperam incontestes. Para que essa dominância atinja 

um grau qualitativamente mais elevado será necessário o desenvolvimento da 

propriedade por ações, ao ponto em que esta seja a forma predominante 

(quantitativamente)79 de propriedade do capital. Ao ocorrer este processo, há a 

tendência de que ocorra também a sua contrapartida dialética: o desenvolvimento 

mais elevado da classe gerencial como trabalhadores assalariados. Ocorrendo isso, 

os maiores capitais estarão em sua maior parte nas mãos de capitalistas monetários 

e, portanto, seus interesses enquanto fração de classe serão qualitativamente 

predominantes dentro da classe dominante. Mas, para compreender esse processo, 

faz-se necessário adentrar os desenvolvimentos do sistema de crédito e do capital 

fictício, tema da próxima seção. 

3.3 O sistema de crédito e o capital fictício: ou a efetividade do conceito 

No capítulo XXV do livro III do Capital, Marx (1988b, p. 285-297) aponta que 

o sistema de crédito e seu crescimento, ao ponto de assumir a dominância 

quantitativa, aparecem como tendências gerais do capitalismo. O simples 

desenvolvimento do modo de produção capitalista e das trocas toma parte nesta 

tendência. Os intercâmbios se efetuam de modo mais prático, rápido e em maior 

magnitude utilizando-se de letras, cheques e promissórias como meio de 

pagamento. Com parte significativa das trocas se efetuando desta maneira, o 

sistema bancário, o comércio de dinheiro e de crédito se desenvolvem e tendem a 

se ampliar quantitativamente, chegando a superar em várias vezes a magnitude de 

79 Essa noção de “predominância qualitativa” corresponde aqui à noção de dominância. O primeiro 
termo foi utilizado aqui, e não simplesmente dominância, para demarcar a diferença entre dominância 
e predominância no sentido em que a última geralmente se refere ao aspecto quantitativo, no qual a 
forma dinheiro do capital existe em maior magnitude do que as formas-função do capital.  
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dinheiro em espécie e metais preciosos em sua base. (MARX, 1988b, p. 285-286) 

Com isso, o sistema de crédito absorve em si a potencialidade de negociar 

com uma parcela cada vez maior do capital de toda a classe capitalista. A 

reprodução incessante do crédito, ao ultrapassar a base em mercadorias-valor que o 

sistema de crédito possui em suas reservas, permite ampliar a velocidade dos 

intercâmbios dos capitalistas funcionantes e, com isso, a velocidade dos seus ciclos 

de reprodução e de acumulação80. Entretanto, ao mesmo tempo, ele aumenta o 

poder relativo dos capitalistas monetários, pois a expansão do papel do crédito como 

meio de pagamento, dentro da estrutura do capital bancário, permite que essa 

fração de classe empreste a juros capital não-próprio e que faça isso diversas vezes 

simultâneas com o mesmo capital alheio. 

O mutuário de um banco pode manter parte dos recursos emprestados na 

forma de depósitos à vista no mesmo banco que concede o empréstimo ou ainda 

fazer pagamentos a outro correntista do banco sem, em qualquer momento, haver a 

necessidade de utilizar dinheiro em espécie. Sem chegar a perder recursos de sua 

reserva (que podem, inclusive, não serem recursos próprios) o prestamista pode 

emprestar novamente o mesmo montante para um mutuário que pode, ou não, 

requisitá-lo em espécie e esse processo é, virtualmente, ilimitado. O banco obterá 

dessas transações as remunerações do comércio de dinheiro e os juros dos 

empréstimos sem com que, para isso, ele tenha precisado despender nenhum valor 

real em sua reserva.  

Se o crédito se torna uma ferramenta para a acumulação ampliada por parte 

do capital realmente funcionante, ele também permite ao capital-dinheiro uma 

multiplicação de seus empréstimos sem contrapartida realmente existente, levando a 

essa fração de classe remunerações de juros potencialmente ilimitadas81. Além 

80 “Aceleração, por meio do crédito, das distintas fases de circulação ou da metamorfose das 
mercadorias e também da metamorfose do capital e, com isso , aceleração do processo de 
reprodução em geral.” (MARX, 1988b, p.314) 
81 “Em cada país, a maioria das transações de crédito se efetua no próprio círculo das relações 
industriais, (...) o produtor da matéria prima adianta-se ao fabricante que a processa, e recebe dele 
uma nota promissória com vencimento fixo. O fabricante, depois de executar sua parte do trabalho, 
adianta, por sua vez e em condições semelhantes, seu produto a outro fabricante, que tem que 
continuar a processá-lo, e desse modo o crédito se extende sempre mais, de um para outro, até o 
consumidor. [...] Cada um toma emprestado com uma mão e empresta com a outra, as vezes 
dinheiro, mas muito mais frequentemente produtos. Assim realiza-se, nas relações industriais, um 
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disso, é possível ainda que o controle do capital funcionante seja tomado pelo 

prestamista como um colateral da dívida, no caso de uma insolvência do mutuário.  

Adicionalmente, os comerciantes de dinheiro são responsáveis por manejar 

somas de capital-dinheiro que captam por baixas taxas de juros e podem emprestar 

a taxas mais altas, obtendo um diferencial que os remunera sem com que esses 

nem sequer tenham que dispor de uma propriedade sua. Atualmente isso se torna 

ainda mais patente com o desenvolvimento do sistema dos bancos comerciais: o 

sistema bancário capta recursos de boa parte da população a custo zero, na forma 

dos depósitos à vista não remunerados, além de cobrar de seus depositantes o 

pagamento de taxas de manutenção de suas contas correntes.  

Nos casos em que os empréstimos sejam feitos com esses depósitos à vista 

não remunerados, além de poder criar capital com recursos da classe trabalhadora 

sem pagar por isso, os bancos podem emprestar novamente a mesma soma sem 

necessitar esperar a restituição do que foi emprestado. Como mencionado acima, o 

recurso emprestado pode persistir dentro dos registros contábeis do próprio banco, 

podendo ser contabilizado e emprestado diversas vezes. Esse processo permite 

com que a maior parte das negociações seja feita unicamente com dinheiro de 

crédito, sem contrapartida em moeda nacional ou metálica (no caso do período de 

Marx): 
‘É inegavelmente certo que as 100 libras esterlinas que hoje deposito 
com A serão despendidas amanhã para constituir um depósito com 
B. Depois de amanhã, podem ser despendidas por B, constituindo 
um depósito com C, e assim por diante, até o infinito. As mesmas 
100 libras esterlinas em dinheiro podem, portanto, mediante uma 
série de transferências, multiplicar-se para forma uma soma 
absolutamente indeterminável de depósitos. [...] Assim, na Escócia, 
onde o dinheiro criculante {e, por cima, quase só de moeda-papel} 
‘nunca ultrapassa 3 milhões de libras esterlinas, os depósitos 
atingem 27 milhões. [...]’ (MARX, 1988b, p. 290)   

Embora os exemplos dados, antes da citação, sejam pouco realistas por 

imaginar um único banco, o mesmo pode ser pensado realistamente ao se 

considerar o conjunto do sistema de crédito. Este, por sua vez, reside sobre uma 

extensa rede de diferentes instituições, cada qual especializada em ramos 

intercâmbio incessante de adiantamentos, que se combinam e se cruzam em todas as direções. 
Justamente na multiplicação e no crescimento desses adiantamentos recíprocos consiste o 
desenvolvimento do crédito e aqui está a verdadeira sede de seu poder”. (COQUELIN apud MARX, 
1988b, p. 287) 
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específicos da atividade monetária, todavia, o imenso fluxo de papeis de crédito 

entre essas instituições permite com que se mantenha o mesmo raciocínio: a base 

de moeda em espécie necessária para realizar as transações é ínfima e deste 

crescimento bastante largo das transações em crédito surge a potência de 

acumulação do setor monetário. 

Ademais, parte dessa multiplicação de capital não-próprio, que rende juros 

ao comerciante de dinheiro e prestamista, aparece como capital próprio do 

banqueiro. A forma contratual dos empréstimos garante essa ficção: mesmo que o 

capital emprestado seja alheio (oriundo de um depósito à vista da classe 

trabalhadora, por exemplo), o contrato de empréstimo garante ao banqueiro uma 

renda a juros que, capitalizada, conta como capital próprio. Dois processos 

simultâneos garantem a objetividade dessa ficção: 1) em caso de insolvência do 

mutuário, o colateral da dívida é assegurado pela forma jurídica ao prestamista, 

mesmo que o recurso emprestado não seja do prestamista (no caso deste ser um 

banco e emprestar recursos oriundos de depósitos à vista); 2) como assegura direito 

sobre um rendimento recorrente, à soma principal ao fim do contrato ou ao colateral 

da dívida, esses contratos podem ser negociados no mercado e, portanto, são 

contabilizados com capital próprio do banqueiro, que pode dispor desses recursos. A 

partir do momento no qual esse capital ilusório pode ser vendido pelo banqueiro 

como um título de dívida, a ilusão se torna uma ficção jurídica que ganha vida 

própria: é o capital fictício. 

Precisando melhor os termos, entre o capital portador de juros e o capital 

fictício existe o capital ilusório82 como um divisor de águas. O capital portador de 

juros é uma forma autonomizada do capital-dinheiro que deixa de ser simplesmente 

uma forma funcional transitória do capital industrial em seu ciclo de reprodução83. O 

82 A diferenciação que se faz aqui entre capital ilusório e capital fictício não é consensual no 
pensamento marxista. Sua base é a interpretação do capítulo vinte e nove do livro III do Capital e do 
pensamento da Escola de Vitória, expresso na seguinte passagem: “No capitalismo, a existência 
generalizada do capital a juros, cujo significado aparente é o fato de que toda soma considerável de 
dinheiro gera uma remuneração, produz a ilusão contrária, isto é, a que toda remuneração regular 
deve ter como origem a existência de um capital. Tal capital em si não tem maior significado para o 
funcionamento do sistema econômico e pode ser chamado de capital ilusório (valor presente de um 
rendimento regular). Contudo, quando o direito a tal remuneração está representado por um título que 
pode ser comercializado, vendido a terceiros, converte-se em capital fictício. O título comercializável é 
a representação legal dessa forma de capital.”  (CARCANHOLO e SABADINI, 2009, p. 42-43) 
83 “Em nossas investigações subsequentes mostraremos que aqui o capital monetário [o capital-
dinheiro como forma funcional do capital industrial] é confundido com moneyed capital no sentido de 
capital portador de juros, enquanto, no sentido anterior, o capital monetário é sempre apenas uma 
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capital a juros se autonomiza do capital funcionante pelos processos explicitados na 

seção anterior e, portanto, passa de uma forma transitória do capital a uma forma 

autônoma, com vida própria e que representa o próprio capital em geral, o fetiche 

autômato perfeito.  

O capital portador de juros traz a toda soma em valor a possibilidade de esta 

gerar uma renda em juros. Em correspondência a isso, na aparência surge a noção 

de que a toda renda em juros corresponde uma soma em valor ou, mais 

precisamente, um capital responsável por essa renda. Esse capital que surge ao 

computar o valor presente de uma renda é um capital ilusório, sem existência 

concreta como capital, nem tampouco capacidade real de se transformar em tal, até 

que seja convertido em capital fictício (MARX, 1988c, p. 4). Marx apontará como o 

próprio trabalho se converte em capital ilusório: 
Nesse caso, concebe-se o salário como juro e, por conseguinte, a 
força de trabalho como o capital que proporciona esse juro [!] Se, por 
exemplo, o salário de um ano é de 50 libras esterlinas e a taxa de 
juros é de 5%, então a força de trabalho anual equivale a um capital 
de 1000 libras esterlinas. A loucura da concepção capitalista atinge 
aí seu ápice: em vez de explicar a valorização do capital pela 
exploração da força de trabalho, é, ao contrário, a produtividade da 
força de trabalho que é explicada pela circunstância de que a própria 
força de trabalho é esta coisa mística, capital portador de juros. 
(MARX, 1988c, p. 4-5) 

Cabe aqui uma breve digressão sobre essa questão. Com o 

desenvolvimento superior das formas monetárias do capital em que se encontra a 

sociedade capitalista contemporânea, essa própria “loucura da concepção 

capitalista” é elevada ao nível do discurso político, tanto por parte dos Estados 

quanto de organismos multilaterais como a ONU. O capital humano que justifica o 

investimento na educação também leva esta a uma concepção cada vez mais 

tecnocrática, a educação deixa de ser tratada como parte do desenvolvimento 

humano, para ser tida, sobretudo, como parte do processo de capitalização (ilusória) 

do que é humano. O fetiche do capital portador de juros suprassume-se a si mesmo 

no capital ilusório, ao ponto absurdo de considerar o salário mantenedor da situação 

de classe do trabalhador como o rendimento de um capital humano, no qual se deve 

investir a todo custo. Como se não fosse despropositado, por si só, falar de capital 

forma transitória do capital, diferenciada das outras formas do capital, do capital-mercadoria e do 
capital produtivo”. (MARX, 1988c, p. 3) 
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humano tendo em vista que o capital tem como pré-requisito que a maior parte dos 

seres humanos não possua meios de produzir e reproduzir suas vidas (em termos 

imprecisos, mas ilustrativos: não possua capital). 

O humano se torna um capital ilusório e esse processo se constitui como 

mais um dos grandes instrumentos ideológicos (com bases objetivas nas formas 

fetichizadas da relação de capital) capazes esconder a exploração, a luta de classes 

(quando até o trabalhador é capital de si mesmo, a contradição entre capital e 

trabalho desaparece) e gerar conformidade por parte dos explorados. Neste nível, 

pode-se avançar quanto à compreensão dos processos de dominação exercidos 

pelas formas sociais, enquanto estas se apresentam em um nível assemelhado ao 

do conceito. O capital portador de juros, suprassumido no capital ilusório, gera nos 

indivíduos da classe trabalhadora a consciência de que esta possui seu próprio 

capital (ela não estaria expropriada, pois possui a si mesma como forma de capital) 

e de que deve ser diligente e desenvolvê-lo ao máximo; para assim elevar suas 

expectativas quanto à empregabilidade e quanto aos juros que advém da sua 

propriedade de si mesma!  

O trabalhador aparece nessa ilusão como responsável por sua própria 

empregabilidade e remuneração. Os estragos que isso produz na subjetividade da 

classe trabalhadora talvez possam ser medidos pelo aumento dos diagnósticos de 

transtornos de ansiedade, depressão etc.. Os sujeitos concretos, na base das 

relações sociais de produção são não só explorados, mas destruídos em suas 

subjetividades por uma força mística e fantasmagórica, elevada em seu status 

metafísico pelo capital ilusório. A reflexividade das determinações entre a forma 

social como conceito e sua base de reprodução social pode ser aqui percebida em 

um de seus graus mais elevados. O universal concreto (representado pelo capital 

portador de juros) aparece como determinante do singular no nível dos sujeitos. 

Mas, infelizmente, para adentrar adequadamente nesse campo seria necessário 

outro estudo focado nas formas ideológicas através das quais a exploração se 

transforma em força de opressão subjetiva. 

Há que se retomar, então, a distinção entre capital portador de juros, capital 

ilusório e capital fictício. O capital ilusório surge ao tomar toda renda como advinda 

de um capital, calculado através do valor presente da renda em questão. O capital 

fictício, por sua vez, surge quando o capital ilusório, que aparece no cálculo do valor 
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presente de uma renda, pode ser negociado no mercado como uma propriedade, 

como um capital. Esse processo chama-se capitalização e é base para a criação do 

capital fictício. Hipoteticamente falando, se, ao invés de contratar o trabalhador livre 

no mercado, fosse possível vender no mercado um título de propriedade sobre a sua 

pessoa (sobre seu “capital humano”), calculando seu preço pela capitalização a 

juros correntes da renda média potencial que este deve gerar (excluídos os gastos 

com sua reprodução enquanto trabalhador, que não afluiriam para seu proprietário), 

este título seria uma forma de capital fictício, um filho bastardo da escravidão com o 

capitalismo. Mas, enquanto isso não acontecer, o capital humano é somente uma 

ilusão objetiva. 
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, proporcionaria; se, por exemplo, a 
receita anual = 100 libras e a taxa de juros = 5%, então as 100 libras 
esterlinas seriam o juro anual de 2000 libras esterlinas, e essas 2000 
libras esterlinas são agora consideradas o valor-capital do título 
jurídico de propriedade sobre as 100 libras esterlinas anuais. Para 
quem compra esse título de propriedade, a receita anual de 100 
libras esterlinas representa então, de fato, os juros de seu capital 
invetido a 5%. 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. 
(MARX, 1988c, p. 5) 

O capital acionário é, por sua vez, capital fictício. Suponha uma empresa 

que tem em sua propriedade um capital de 1000 unidades monetárias, essa 

empresa é capaz de gerar lucro à taxa de 10%, mas a taxa corrente de juros é de 

5%. Se o proprietário deste capital decidisse vender todas as ações de sua empresa 

e a expectativa de um lucro de 100 unidades monetárias fosse capitalizada à taxa de 

juros correntes, o capital acionário total seria de 2000 unidades monetárias. Surge aí 

um capital fictício no valor de 1000 unidades monetárias. 

Como consequência de se estabelecer o valor de um capital a partir do 

cálculo do valor presente de uma renda à taxa de juros correntes, surge a 

possibilidade de especular com essa taxa, bem como com os valores esperados do 

rendimento. Ainda com o exemplo do caso anterior, suponha-se que a taxa de juros 

tenha caído para 2,5%, mantendo as demais variáveis constantes, o acionista que 

vendesse suas ações venderia a parcela de um capital que (com a queda na taxa de 

juros) seria calculado como um capital de 4000 unidades monetárias. Além do 
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capital fictício no valor de 1000 unidades monetárias, estaria agregado a esses 

títulos de propriedade um capital fictício no valor de 2000 unidades monetárias 

adicionais. Lembrando que este processo ocorreu considerando que o capital real 

em propriedade da empresa se manteve estável, bem como sua lucratividade. 

(MARX, 1988c, p. 5-6) 

Em um período de crise, no qual a taxa de juros venha a subir, o valor deste 

capital fictício pode, inclusive, cair abaixo do valor real das propriedades. Mesmo 

que a taxa de juros real não suba, se houver expectativa de alta futura, 

especuladores em posse desses títulos de capital fictício buscarão vender suas 

ações e os compradores irão adquiri-las nos preços calculados de acordo com essa 

expectativa de elevação dos juros (além disso, a oferta tende a crescer e a demanda 

a cair, por ser uma situação de elevação das incertezas). A especulação também 

pode ocorrer quanto à expectativa de alta ou queda nos rendimentos da empresa 

(que tendem a cair em situações de crise). Esses processos de especulação em 

momentos de crise são, portanto, uma ferramenta que amplia o processo de 

centralização dos capitais. Essa centralização, por sua vez, tende a ocorrer 

favorecendo a fração monetária do capital, que concentra consigo o dinheiro em 

espécie do conjunto dos capitalistas e pode, portanto, adquirir capital sem precisar 

despender de capital próprio, ou mesmo executando dívidas de capitalistas 

proprietários84.  

A realização da tendência a que o capital se concentre nas mãos específicas 

dos capitalistas monetários parece bastante clara ao se observarem os processos 

contemporâneos descritos pelos autores utilizados na primeira parte desta 

dissertação. Mas deve ser ressaltado que esse processo ocorreu de maneira 

historicamente particular (como são particulares os desenvolvimentos históricos). A 

luta entre as classes e suas frações, as disputas no interior dos Estados são 

processos muito particulares, possuindo também íntimas relações com as 

correlações de força determinadas no tempo e no espaço. Eventos ainda mais 

específicos, como a transição da hegemonia capitalista da Inglaterra para os 

Estados Unidos, as revoluções socialistas, a Guerra Fria e duas Guerras Mundiais 

84 “Seu valor [do capital fictício] sempre é apenas o rendimento capitalizado, isto é, calculado sobre 
um capital ilusório, com base na taxa de juros vigente. [...] Sua desvalorização na crise atua como 
meio poderoso para a centralização das fortunas em dinheiro [e, portanto, do capital na forma 
dinheiro]”. (MARX, 1988c, p. 6)  
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também influenciaram na forma particular com a qual se realizou essa tendência. 

Seria muita pretensão histórica afirmar que estes eventos específicos poderiam ser 

explicados, em sua singularidade, totalmente a partir de tendências gerais e de 

movimentos automáticos.  

Todavia, a tendência posta nos movimentos do capital em geral parece 

haver se realizado historicamente. Portanto, como uma tendência que pôde ser 

diagnosticada no século XIX, em seus aspectos mais gerais, a atual concentração 

dos capitais nas frações monetárias da classe capitalista não é algo novo em si, não 

se trata de uma mudança radical nas relações de produção capitalista. Embora seja 

possível falar de uma fase de dominância financeira (ao menos quantitativa, mas 

também qualitativa, como se tentará mostrar em seguida) e nisto este trabalho 

concorda com os autores franceses analisados na primeira parte; a essa fase não 

parece corresponder uma radical novidade. A “revolução gerencial”, contraparte 

necessária da autonomia do capital portador de juros e fictício, tampouco parece 

poder ser denominada revolução, caso se analise (com Marx) que esta era uma 

tendência já posta no capitalismo do século XIX. 

 

O sistema de crédito desenvolvido é uma alavanca da acumulação 

capitalista, pois disponibiliza ao capital função acesso a tal magnitude de capital-

dinheiro que proprietários individuais não teriam condições de possuir. E ampliar o 

acesso ao capital-dinheiro é ampliar a possibilidade de comprar de meios de 

produção e força de trabalho e, por conseguinte, as bases da acumulação. A 

propriedade do capital por ações, por sua vez, ao aumentar ficticiamente o capital da 

empresa, permite acesso a volumes de crédito ainda mais elevados (posto que o 

colateral para o empréstimo se engrandeça). Adicionalmente, a propriedade do 

capital por ações se associa à centralização de capitais em grandes grupos 

proprietários, com acesso ainda mais facilitado ao crédito. (MARX, 1988b, p. 314-

315) 

As crises, como visto anteriormente, tendem também a centralizar os 

capitais, sobretudo na fração monetária dos capitalistas, e a aumentar relativamente 

a forma de propriedade por ações, mais resistente às dificuldades cíclicas que o 

capital individual. Com isso se retroalimenta o ponto do parágrafo anterior, 
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ampliando a capacidade geral de acumulação capitalista, tão logo se reestabeleça 

as condições de reprodução.  

O avanço do sistema de crédito e do capital fictício (notadamente a divisão 

do capital por ações) trazem contradições próprias, mas também acirram as 

contradições do processo de acumulação capitalista. Além de ressaltarem as 

mesmas forças já ampliadas pelo capital portador de juros (conforme avaliado na 

seção anterior), trazem suas próprias determinações que se combinam com as 

contradições gerais do capital.  

Por um lado, o crédito e as sociedades por ações se constituem como uma 

base para ampliar escalas de produção e, portanto, aumentar a força relativa dos 

capitais que recorrem a esses recursos (com relação aos demais): diante de crises 

os maiores capitais tem maior propensão a sobreviverem e se fortalecerem, e os 

capitais divididos por ações se tornam maiores que os demais 85, sendo 

tecnicamente mais estáveis (até o momento no qual a maior parte do capital esteja 

nessa forma e isso deixe de ser uma vantagem relativa).  

Por outro lado, a especulação é incentivada na forma do capital acionário 

(que é fictício em maior parte) e, com isso, um capital capaz de produzir e realizar 

adequadamente seu mais-valor pode sofrer com ataques especulativos, tornando-se 

assim mais vulneráveis. As especulações com taxas de juros, rendimentos 

esperados, expectativas econômicas, muitas fraudes, tornam essa fração capitalista 

bastante instável.  
Quanto maior a facilidade com que se pode obter adiantamentos 
sobre mercadorias não vendidas, tanto mais esses adiantamentos 
são tomadose tanto maior a tentação de fabricar mercadorias ou 
lançar as já fabricadas em mercados distantes, somente para obter 
sobre elas de início adiantamentos em dinheiro. Como todo o mundo 
de negócios pode ser tomado por tal embuste, e como acaba isso, a 
história do comércio inglês de 1845 a 1847 dá um exemplo 
contundente. (MARX, 1988b, p. 291) 

Nesta passagem, que é um dos acréscimos que Engels fez, como editor, ao 

texto de Marx, ele relata a história que se sucedeu à abertura do comércio Chinês 

pela Guerra do Ópio, com essa abertura a produção de algodão e tecidos, que já 

estava e expansão, se expande ainda mais com as perspectivas de um mercado 

potencialmente ilimitado. Engels relata haver ouvido de um fabricante de 

85 “Formação de sociedade por ações. Com isso: [...] enorme expansão da escala de produção e das 
empresas, que era impossível para capitais isolados.” (MARX, 1988b, p. 315) 
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Manchester: “Como podemos chegar a produzir demais? Temos 300 milhões de 

pessoas para vestir” (MARX, 1988b, p. 291). A produção alcançou limites bastante 

altos e ainda havia a expectativa de que se conseguisse mais, o mercado chinês 

parecia ilimitado, cresciam construção de ferrovias na Inglaterra e remessas de 

mercadorias para a China. Com o crédito disponível a baixas taxas de juros e as 

expectativas em alta, mais empréstimos, adiantamentos e consignações foram 

feitas.  

Toda essa superprodução, amplificada pelo crédito fácil e barato, eclodiu 

quando, com uma má colheita em 1846 demandou importações massivas no Reino 

Unido, deteriorando as reservas de metais preciosos (o dinheiro mundial do 

período). Com essa escassez não seria possível saldar todos os compromissos 

bancários em espécie, o crédito foi, então, reduzido e as taxas de juros elevadas, 

seguindo-se a isto uma série de falências. 
Uma das principais causas da crise de 1847 foi a colossal saturação 
dos mercados e a fraude ilimitada no comércio de mercadorias das 
Índias Orientais. Mas 

 Como modo de recuperação incentivou-se novamente o Banco da Inglaterra 

lançou moeda-papel em salvamento ao sistema financeiro (de modo similar ao que 

foi feito após os eventos de 2008). A crise foi amenizada e seguida de uma onda de 

prosperidade, e novo aumento da produção, mas, em 1857 sobreveio a crise 

novamente. (MARX, 1988b, p. 291-292) 

Em diversos outros exemplos Marx e Engels apontam como o crédito se 

relaciona com a ampliação da escala de produção e acumulação, mas também com 

isso alimenta a especulação e potencializa as crises. Se o próprio processo de 

acumulação já é responsável por gerir suas próprias crises com a superacumulação 

de capitais e superprodução de mercadorias, os instrumentos monetários do capital 

por ações e do sistema de crédito e potencializam e tornam mais curtos esses ciclos. 

As contradições são, então, potencializadas. Eleva-se, em conjunto, a acumulação 

(facilitando a superacumulação) e com ela as crises e a negação do capital criado 

ficticiamente sem base real.  
Ä rapidez diariamente crescente, com que se pode atualmente 
aumentar a produção em todos os domínios da grande industria 
[devido ao desenvolvimento do sistema de crédito e do capital por 
ações], confronta com a lentidão sempre maior da expansão do 
mercado para essa produção ampliada. O que aquela produz em 
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meses, este quase não pode absorver em anos. [...] As 
consequências são superprodução crônica geral, preços deprimidos, 
lucros em baixa e até mesmo em completa desaparição [...]. (MARX, 
1988b, p. 315-316) 

Todavia, não parece correto dizer que essas crises sejam monetárias, ou 

financeiras na linguagem atual, muito embora elas possuam essa aparência por se 

mostrarem primeiramente no mercado monetário. São as mesmas crises de 

superprodução do capitalismo real, porém, potencializadas pelo comportamento 

especulativo mais arriscado e pela escala ainda mais ampliada pela qual pode se 

dar a acumulação de capitais. A inconversibilidade dos ativos de capital fictício 

corresponde, na base, a uma ampliação da produção além daquilo que a sociedade 

está, de fato, disposta a absorver. Se a crise se apresenta na esfera monetária e se 

o capital fictício amplia sua magnitude, isso não modifica a natureza básica das 

crises, que é a superprodução86. 

3.3.1 capital por ações 

Cabe agora abandonar um pouco a generalidade do capital-dinheiro em 

suas formas autonomizadas mais gerais e adentrar a especificidade do capital por 

ações. A expansão da capacidade de acumulação de capitais já foi tratada ao longo 

desta seção, bem como a ampliação do comportamento especulativo e a 

potencialização das crises. Restam, então, três traços fundamentais dessa forma de 

propriedade que podem contribuir para o objeto geral deste estudo: 1) o caráter 

social assumido pelo capital por ações, que reforça seu aspecto de capital em geral 

e a impessoalidade de seus movimentos; 2) a delimitação mais precisa entre função 

e propriedade do capital, de modo que, efetivamente, a função se dê por uma fração 

assalariada enquanto a propriedade por simples proprietários de capital-dinheiro, 

processo fundamental para se compreender a autonomia e a dominância qualitativa 

da finança; 3) o parasitismo particular da classe de capitalistas envolvidos nos 

8686 “Num sistema de produção em que toda a conexão do processo de reprodução repousa sobre o 
crédito, quando então o crédito subitamente cessa e passa apenas a valer pagamento em espécie, 
tem de sobrevir evidentemente uma crise, uma corrida violenta aos meios de pagamento. À primeira 
vista, a crise toda se apresenta portanto apenas como crise de crédito e crise monetária. E de fato 
trata-se apenas da conversibilidade das letras em dinheiro. Mas essas letras representam em sua 
maioria compras e vendas reais, cuja extensão, que ultrapassa de longe as necessidades sociais, 
está, em última instância, na base de toda a crise.” (MARX, 1988c, p. 21)  
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movimentos de especulação com essa forma de capital (e com todo o capital fictício, 

de modo mais geral), esse último ponto permitirá discutir a pertinência do termo 

“capital especulativo parasitário” utilizado pela Escola de Vitória. 

Segundo Marx (1988b, p. 315): 
O capital, que em si repousa sobre um modo social de produção e 
pressupõe uma concentração social de meios de produção e forças 
de trabalho, recebe aqui [no capital por ações] diretamente a forma 
de capital social (capital de indivíduos diretamente associados) em 
antítese ao capital privado [individual], e suas empresas se 
apresentam como empresas sociais em antítese às empresas 
privadas. É a [suprassunção]87 do capital como propriedade privada, 
dentro dos limites do próprio modo de produção capitalista. 

Como Leda Paulani (2011), compreende-se aqui que o capitalismo carrega 

consigo uma tendência à autonomização das formas puramente sociais. Formas 

cada vez mais distantes de seus representantes físicos. Em seu artigo, Paulani trata 

de uma tendência a que a moeda (e mesmo o dinheiro mundial) viesse, de fato, a 

assumir a forma de moeda fiduciária. Essa forma possui uma existência que é 

puramente social, a moeda de curso forçado não possui outro valor de uso que não 

seja funcionar como dinheiro. Seu corpo é somente um signo de valor impresso e 

assegurado pelo Estado, nada mais.  

A forma da moeda-mercadoria, que carrega o valor de seu suporte no valor 

de uma mercadoria, como o ouro, não deixa de ser uma forma social, todavia, ela 

precisa de um suporte que possua, ele próprio, um valor. Esse suporte, além de 

possuir valor, possui (como as demais mercadorias) um valor de uso que não 

consiste somente no valor de uso de funcionar como dinheiro. Portanto, não se trata 

de uma forma puramente social, sua objetividade está calcada em uma existência 

física de mercadoria. A moeda fiduciária, por sua vez, não possui qualquer valor de 

uso além de funcionar como dinheiro (e poder ser transformada em capital), seu 

corpo não foi produzido custando o tempo de trabalho socialmente necessário que 

87 Na tradução utilizada aparece, no lugar de suprassunção, o termo abolição seguido de uma nota de 
rodapé explicando se tratar do termo em alemão aufhebung. Atualmente, este termo tem sido 
usualmente traduzido como suprassunção, como tentativa de ser mais fiel aos usos e sentidos do 
termo original em alemão. O termo original guarda três sentidos centrais: 1) abolem-se traços daquilo 
que passou pela afhebung e alcançou uma nova forma; 2) mantêm-se traços do anterior no novo; 3) 
eleva-se o anterior a um estágio mais desenvolvido e complexo em suas determinações. Acredita-se 
aqui que, de fato, suprassunção cumpre melhor a tarefa de traduzir este termo do que os demais 
termos utilizados em seu lugar, até por destacar o fato de ser este um importante momento da 
dialética, não simplesmente uma palavra, como abolição parece ser. As traduções atuais da obra de 
Marx publicadas pela editora Boitempo têm, em geral, preferido a utilização do termo suprassunção. 
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está cunhado em seu valor de face. Esse tempo mesmo não lhe importa, uma nota 

de cem reais é produzida custando um valor em magnitude muito similar a uma nota 

de dois reais, a magnitude de valor contida nessa forma do dinheiro é irrelevante. A 

relevância é dada exclusivamente ao valor que a sociedade lhe atribui, com o aval 

do Estado, sua forma é puramente social. 

As formas puramente sociais são formas de apresentação das formas 

sociais que expressam mais adequadamente um conteúdo que é, ele mesmo, 

puramente social. Ao observar o capital por ações, conforme Marx descreveu na 

citação acima, pode-se avaliar este como uma forma puramente social de 

apresentação da relação de capital. Nesta forma, a propriedade do capital não 

possui mais nenhuma vinculação com o processo de trabalho, pois o proprietário já 

não possui mais a aparência de ser um “trabalhador qualificado” que exerce função 

de comando da produção. A remuneração do acionista decorre diretamente de sua 

propriedade, não carrega sequer a semelhança com qualquer forma de trabalho. A 

propriedade do capital aparece, neste modo, diretamente com a sua face real: a 

propriedade dos meios de produção (embora essa esteja supervalorizada pela 

capitalização). 

O capital por ações, expressa com uma forma puramente social (“capital 

social” ou “propriedade social” são termos utilizados por Marx para descrevê-lo) uma 

relação social com base em “um modo social de produção e [que] pressupõe uma 

concentração social de meios de produção e forças de trabalho”. Em outros termos, 

existe uma perfeita correlação de forma e conteúdo: uma forma puramente social 

para expressar conteúdos de mesma natureza. É a forma acabada de existência do 

capital. 

Não é, então, sem propósito que Marx diz ser esta uma suprassunção “do 

capital como propriedade privada, dentro dos limites do próprio modo de produção 

capitalista” (MARX, 1988b, p. 315). O capital em geral aqui se mostra do modo mais 

conceitual e impessoal, ele suprassume a própria forma da propriedade privada dos 

meios de produção, sem sair do capitalismo. A propriedade social das ações é uma 

propriedade privada social, o proprietário efetivo das ações é desimportante, ele não 

exerce nenhum papel direto na exploração, é somente o destinatário ocioso dos 

fluxos de mais-valor transformados em uma forma de renda a juros (o que se vincula 

ao ponto “3” desta subseção, sobre o parasitismo de uma classe ociosa de 
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capitalistas). 

A propriedade efetiva das ações é distribuída entre diversos indivíduos, pode 

ser divida em diversas partes alíquotas, encontrar novos donos, ser reunida nas 

mãos de poucos, de um grupo fechado, de vários grupos fechados, inclusive pode 

ser de propriedade de sindicatos de trabalhadores e diversos outros arranjos 

imagináveis. Chega-se ao ponto em que o capital se torna uma existência tão 

fantasmagórica que a sua propriedade se perde de vista. Todavia, é justamente 

quando a aparência de ser com vida própria do capital se torna mais forte que se 

torna mais ampla e puramente social sua existência. Quanto mais ele esconde sua 

face social, mais ele se constitui e se apresenta com formas puramente sociais. 

Como em “A carta roubada” de Edgar Allan Poe, a face social do capital se esconde 

por sua evidência. 

A combinação do sistema de crédito com a propriedade acionária coloca, 

dentro de certos limites, todo o capital social disponível para utilização pelas 

unidades capitalistas. Essa “disposição sobre capital social, não próprio, dá-lhe 

disposição sobre trabalho social” (MARX, 1988b, p. 316-317). Todo o trabalho 

socialmente existente se encontra à disposição dos capitais, cada vez mais 

despersonalizados, e de fato aparece como um trabalho a serviço de uma força 

invisível, a propriedade do capital por ações muda de mãos com bastante rapidez, 

os donos desse trabalho social podem ser quaisquer uns, desde que estes possuam 

capital-dinheiro suficiente para adquirir essas propriedades. É poder de um grupo 

(de uma classe inteira) comandar o destino dos recursos do trabalho social 

existente, não de indivíduos específicos, capitalistas específicos.  

A forma monetária de reprodução do capital monetário é uma forma 

autônoma e pura de apropriação de trabalho alheio, o caráter puro de um capital em 

geral que se porta como conceito é elevado ao seu mais alto grau. Essa forma se 

apresenta como o puro e simples direito do capitalista monetário se apropriar de 

trabalho não pago. A estrutura do capital existe aqui em sua forma mais imediata de 

simples apropriação, sem a mediação do controle sobre o processo de produção 

(relegado aos quadros).  “Na medida em que observamos a forma peculiar da 

acumulação do capital monetário [capital-dinheiro] e da riqueza monetária em geral, 

até agora, ela se reduziu à acumulação de direitos da propriedade sobre o trabalho” 

(MARX, 1988c, p. 12). 
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O capital-dinheiro em suas formas autonomizadas é mais que uma forma de 

acúmulo de riquezas, é um acúmulo (fetichizado pela forma portadora de juros) de 

relações de poder, na forma de direitos privados de apropriação do trabalho social. 

O mecanismo autômato aqui está azeitado em seu mais alto grau, sua eficiência de 

expropriação chega ao ponto de expropriar até mesmo os antigos capitalistas, 

comandantes diretos do processo de exploração. A divisão entre proprietários e 

administradores do processo de exploração segue até a expropriação dos pequenos 

e médios capitalistas, transformados em quadros gestores.  
O sucesso e o insucesso levam aqui simultaneamente à 
centralização dos capitais e, portanto, à expropriação na escala mais 
alta. A expropriação extende-se aqui dos seus produtores diretos até 
os próprios capitalistas pequenos e médios. Essa expropriação 
constitui o ponto de partida do modo de produção capitalista; sua 
realização é seu objetivo; trata-se em última intância de expropriar 
todos os indivíduos de seus meios de produção, os quais, com o 
desenvolvimento da produção social, deixam de ser meios da 
produção privada e produtos da produção privada e só podem ser 
meios de produção nas mãos dos produtores associados, por 
conseguinte sua propriedade social, como já são seu produto social. 
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 [...] (MARX, 
1988b, p. 317) 

Esse processo, que Marx chamou de suprassunção da propriedade 

capitalista dentro do modo de produção capitalista, retira do comando do processo 

direto de exploração a figura do capitalista industrial. Ao fazer isso, necessariamente 

deve colocar algo no lugar, pois o processo de acumulação não pode ocorrer sem 

olhos especializados na tarefa de explorar trabalho humano. Por esse motivo que a 

difusão da propriedade por ações como forma principal de propriedade do capital 

cria, necessariamente, uma fração (sem meio de produção, ao menos em grande 

escala) de classe responsabilizada por exercer a gestão técnica da exploração. 

Esses são os quadros tratados por Duménil e Lévy no primeiro capítulo, são os 

olhos, ouvidos e chicotes dos capitalistas dentro do processo produtivo, eles 

garantem o afluxo de rendas para os acionistas, garantindo a constante e ampliada 

extração de mais-valor. 

Por outro lado, se os capitalistas tendem a serem, cada vez menos, os 
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responsáveis por comandar as tarefas produtivas (pelo menos nos grandes capitais, 

divididos por ações), estes podem, agora, serem chamados de classe ociosa. A 

burguesia passa a imitar a velha aristocracia, após ter sido responsável por destituí-

la de seu lugar de classe dominante. 
[A fração dos capitalistas acionistas] reproduz uma nova aristocracia 
financeira, uma nova espécie de parasitas na figura de fazedores de 
projetos, fundadores e diretores meramente nominais; todo o sistema 
de embuste e de fraude no tocante à incorporação de sociedades, 
lançamentos de ações e comércio de ações. É a propriedade privada 
sem o controle da propriedade privada (MARX, 1988b, p. 316) 

Essa separação completa entre função e propriedade do capital, sendo que 

esta última se identifica à propriedade de simples capital-dinheiro, dá à fração 

monetária do capital seu grau mais elevado de autonomia. A propriedade do capital 

se identifica à propriedade financeira do mesmo, os interesses dessa fração de 

classe são, a partir desses processos, os interesses predominantes dentro da classe 

capitalista, pois estes são os maiores e mais poderosos dentro de sua classe. Os 

demais, médios e pequenos proprietários, tendem a serem subordinados aos 

grandes proprietários do capital-dinheiro ou a falirem e serem transformados em 

quadros assalariados dos grandes capitalistas. 

A dominância dos capitais na forma dinheiro, sobretudo do capital fictício e 

acionário, é elevada ao grau de dominância qualitativa. Os interesses desta fração 

ganham dominância dentro da classe dominante. A separação do controle e da 

propriedade é capaz de efetivar o capital-dinheiro (capital enquanto capital, capital 

em geral em sua forma pura) como força predominante dentro do modo de produção 

capitalista.  

Completa-se assim a análise dos movimentos das formas monetárias do 

capital a partir da perspectiva destas como formas sociais. Justamente o 

desenvolvimento ímpar das relações sociais capitalistas, o caráter mais e mais 

puramente social de suas formas de apresentação (como é o caso da propriedade 

do capital por ações e da moeda fiduciária) emerge em conjunto com a aparição 

cada vez mais fetichista e assemelhada ao funcionamento de um conceito que se 

move por sua própria lógica de contradições internas. Neste sentido, poder-se-ia 

dizer, nunca fez tanto sentido a análise do capital em geral como um conceito 

quanto faz hoje, quando as relações sociais se impõem com uma estrutura mais 

bem acabada, coercitiva e associada entre Estado, forma jurídica, ideologia e 
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capital. O fetiche se torna tão maior quanto maior se torna a estrutura de relações 

sociais que é mistificada pela apresentação das formas sociais.  
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4. CONCLUSÃO 
 

Para concluir essa dissertação, cabe, ainda, avaliar se, na ótica de análise 

pela via das formas sociais, os termos utilizados pelos autores investigados na 

primeira parte são pertinentes. Segundo alguns críticos, o termo “finança” seria 

muito vago, e alguns dos termos da Escola de Vitória são vistos com reservas.Não 

se trata de rejeitar ou não esses autores; essa pretensão iria muito além do que se 

propõe a fazer este trabalho. Trata-se, pelo contrário, de considerar se, dentro do 

registro teórico específico utilizado aqui, cabem as mesmas denominações 

anteriormente expostas, e com quais considerações adicionais. Os termos 

avaliados serão: finança; capital especulativo e capital especulativo parasitário e 

lucros fictícios. 

Quanto a capital especulativo e capital especulativo parasitário: estes 

termos parecem fazer ainda mais sentido do que antes dos desenvolvimentos da 

parte II da dissertação. Foram desenvolvidas as noções de formas sociais, de 

como elas se transformam historicamente, como podem se colocar em uma 

relação de dominância e autonomia relativas umas às outras e incorporar novas 

determinações das relações sociais. Assim, não parece problemático pensar que 

as modificações nas relações sociais podem mudar suas formas de aparição e 

suas principais determinações. Modificar os termos utilizados por Marx, para 

buscar maior adequação às novas realidades postas pelas relações sociais não 

parece contrariar seu pensamento. Pelo contrário, a adaptação dos conceitos às 

modificações do processo histórico parece ser coerente com um pensamento que 

se pauta pela análise do movimento social e não pelo simples trabalho dos 

conceitos postos pelo pensamento. 

O sistema de crédito torna uma classe de capitalista detentora do poder de 

operar com o capital de toda sua classe como se fosse seu, o que lhe dá uma 

autonomia e uma riqueza (pensada como uma relação de poder) capazes de, com 

o desenvolvimento do capitalismo e suas crises, centralizar em si os capitais 

produtores e comerciais. Os detentores de capital monetário (usualmente os 

banqueiros) passam a ter, além da capacidade de operar com todo o capital da 

classe capitalista, a possibilidade de se apropriarem de parte substancial da 
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arrecadação tributária (por meio da dívida pública) e até mesmo de parte do valor 

da força de trabalho, que os trabalhadores podem alienar na forma de juros, seja 

para antecipar seu consumo, quitar dívidas passadas com novos empréstimos ou 

resolver emergências. Esses capitalistas, como se viu, operam com todos esses 

recursos como se fosse capital próprio, e criam capital fictício por meio da 

capitalização de seus passivos. Não sendo capitalistas funcionantes, toda essa 

fração de classe irá colocar esse imenso potencial em função de processos 

especulativos, da centralização de capitais funcionantes e da acumulação 

parasitária.  

Essa parcela dos capitalistas se pauta por comportamentos especulativos 

e foi chamada, por Marx mesmo, de parasitas (como se viu na seção 3.3). Não 

seria coerente dizer que, havendo a dominância dessa forma de capital, a forma 

predominante de existência da relação de capital seja dada por sua práxis 

especulativa e por sua forma ainda mais parasitária de expropriação do trabalho? 

Portanto, dizer que o ciclo de reprodução do capital global se dá pautado pela 

centralidade da forma especulativa e parasitária do capital parece ser algo 

bastante justificado. 

Além de compreenderem o capital especulativo parasitário como eixo 

determinante da reprodução do capital, os autores da Escola de Vitória designaram 

o ciclo de reprodução global do capital de capital especulativo. Este entraria no 

lugar da categoria utilizada por Marx na primeira seção do livro II do Capital: capital 

industrial. Este, por sua vez, representava a união dos três ciclos das formas 

funcionais do capital em seu processo de reprodução, capitaneada e conduzida 

pelo capital-produtivo como forma social. Hoje, pelo contrário, a condução de 

algumas das funções do capital-mercadoria e do capital-produtivo estão sob o 

comando de funcionários assalariados.  

O capital em geral parece estar bastante identificado com a forma de 

propriedade monetária do capital fictício em geral e dos capitais por ação em 

particular. Nesse sentido, a forma dominante do capital, que governa a apropriação 

do trabalho social, é a forma do capital especulativo. Posto que o capital 

especulativo parasitário, embora não exerça função direta no processo de 

exploração do mais-valor, exerce o comando sobre o destino do trabalho social 

como um todo – sobretudo do mais-valor, recebido pelos capitalistas parasitários 
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na forma de remunerações de juros ou de ganhos especulativos. Sendo assim, 

dizer que capital especulativo é a forma do ciclo de apropriação, reprodução e 

alocação do valor produzido socialmente não parece ser nada contraditório ou 

despropositado. 

O termo finança, por sua vez, de fato é utilizado em demasia, seja pelas 

mais diversas linhas de pensamento econômico, seja pela mídia. A utilização 

extensiva de um termo pode, realmente, torná-lo vago e impreciso. Todavia, 

justamente por isso ele se torna um termo capaz de comunicar de maneira mais 

ampla. A precisão que Duménil e Lévy dão para este termo, utilizado para 

representar uma fração de classe (a fração superior da burguesia) e suas 

instituições, parece ser capaz de expressar algo em relativa conexão com o que é 

expresso de maneira vaga pelos outros autores e pela mídia.  

A sugestão que se faz aqui, para que este termo tenha ainda mais em 

comum com o uso corrente que se faz dele é acrescentar os instrumentos 

comumente utilizados pela fração de classe que ele descreve. Assim, finança 

significaria a fração de classe superior da burguesia e seus principais instrumentos 

de enriquecimento (ações, derivativos, dívida pública etc.). Com isso, tem-se um 

termo vago para expressar um conteúdo igualmente vago. Sua principal vantagem 

é sua capacidade de comunicar um fenômeno largamente percebido no 

capitalismo. 

Se, ao utilizar este termo, não se pretende fazer dele um conceito ou 

referencial teórico, mas simplesmente utilizá-lo como um nome para um fenômeno 

percebido (e que já é usualmente tratado por esse nome), não parece haver 

problema. O que é necessário é, ao se deparar com as necessidades analíticas da 

pesquisa, precisar melhor as categorias, conceitos e relações sociais básicas 

envolvidas nesse fenômeno financeiro.  

Dominância financeira, por outro lado, parece ser uma noção demasiado 

vaga para representar um processo social de maneira adequada. Ser este o título 

da dissertação é algo que aponta para o propósito da pesquisa realizada: tornar 

precisa essa noção comum de que, no capitalismo recente, existe a dominância 

desses fenômenos financeiros. Ao desenvolver teoricamente esta questão, 

deparou-se com a noção, cunhada por Chesnais, de dominância do capital 

portador de juros (em um primeiro momento) e de dominância do capital fictício 
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(como passou a utilizar posteriormente). Essa noção de Chesnais parece fazer 

muito mais sentido do ponto de vista teórico, é precisa conceitualmente e remete 

diretamente à ideia de que uma forma específica de existência do capital exerce 

sua dominância sobre as demais.  

Todavia, tendo compreendido, e adotado, o termo capital especulativo 

parasitário para representar o capital fictício no momento em que este passa a 

exercer a função de dominância relativa sobre o capital produtivo, parece ser mais 

adequado utilizar a noção de dominância do capital especulativo parasitário. De 

maneira análoga à forma de trabalho de Chesnais, essa parece ser uma noção 

conceitualmente precisa. Além de tratar do fenômeno financeiro e de analisar nele 

os aspectos conceituais do capital fictício, essa noção possui a vantagem de 

apontar para a dominância dos comportamentos especulativos e parasitários de  

toda uma fração da classe burguesa que parece exercer domínio sobre as demais. 

Por fim, a noção de lucros fictícios talvez seja a mais controversa. Todavia, 

parece a mais simples de resolver, dados os desenvolvimentos que esta pesquisa 

buscou expor. Cabe recordar aqui dois pontos: 1) os ganhos financeiros 

ultrapassam o jogo de soma zero – i.e. eles conseguem ser maiores do que a 

soma global de valor existente, sendo mais do que uma simples punção deste; 2) 

ao mesmo tempo, não existe riqueza apropriável que não seja fruto do trabalho 

humano; este pode ser apropriado através do processo de exploração de mais-

valor, da apropriação do próprio valor da força de trabalho (como nos juros obtidos 

pelo crédito concedido aos assalariados) ou ainda de punções sobre a receita dos 

Estados (na forma de juros da dívida pública). Com esses dois pontos 

aparentemente contraditórios, parece só haver duas saídas: 1) um deles está 

errado - ou os movimentos financeiros continuam a ser um jogo de soma zero ou 

existe alguma forma de riqueza que não seja fruto do trabalho humano; 2) existe 

algo fictício sendo acumulado como se fosse lucro, algo que não poderia ser 

realmente apropriado em sua totalidade, que não poderia ser convertido em 

riqueza real. 

Caso se esteja de acordo com Marx, e se entenda que toda riqueza no 

modo de produção capitalista é fruto do processo de exploração capitalista (dentro 

da perspectiva de que a sociedade ainda está nesse modo de produção) não pode 

haver riqueza “extra” a ser apropriada. Por outro lado, ao se concordar com 
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Chesnais (e com a Escola de Vitória), entende-se que existe mais riqueza 

contabilizada no mercado financeiro do que existe riqueza real capaz de ser 

apropriada. Assim sendo, parece restar somente a segunda opção e parte dos 

lucros contabilizados pelas empresas não é real e não poderia (em totalidade) ser 

convertido em valor. Sendo assim, se as empresas contabilizam um lucro que não 

é real, e que é fruto de operações com capital fictício, parece ser bastante coerente 

denominar estes lucros de lucros fictícios. 

 

Por fim, resta somente fazer um balanço do principal objetivo desta 

pesquisa: avaliar quais os sentidos em que se pode falar de autonomia e 

dominância financeira.  

O percurso seguido passou pela noção de finança como a fração superior 

da burguesia, conforme tratado por Duménil e Levy; prosseguiu pelas críticas de 

Prado a essa noção; em seguida foram abordadas as noções de Chesnais que 

evoluíram de um tratamento sobre a mundialização do capital que, mesmo com 

foco no capital produtivo, apontaram a finança como o campo mais avançado da 

mundialização; deste tratamento, Chesnais avançou e passou a considerar, 

primeiro, a dominância do capital portador de juros e, posteriormente, do capital 

fictício; chegou-se à Escola de Vitória, que propôs a noção de lucros fictícios e de 

autonomia do capital especulativo parasitário e, por fim, chegou aos 

desenvolvimentos das formas sociais até chegar nas formas autonomizadas do 

capital portador de juros e fictício. 

Começando por Duménil e Lévy, a questão da dominância e autonomia  

financeira se resolve de maneira simples: se a finança é a fração superior da 

classe dominante, se seus interesses se desenvolvem de maneira autônoma e se 

o atual consenso político das classes dominantes e do Estado é hegemonizado 

pela finança, não parece haver nenhuma dificuldade em dizer que a finança é 

autônoma (em seus interesses e instituições) e domina sobre as demais frações do 

capital. Foi dito que esta compreensão esbarrava nos limites da falta de tratamento 

feito aos aspectos gerais e conceituais do funcionamento do capital; todavia, como 

uma análise das relações sociais no nível da política, a perspectiva desses autores 

parece correta e traz importantes contribuições. 
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Prosseguindo, avaliou-se que as críticas de Prado eram pertinentes para 

apontar dificuldades na perspectiva de Duménil e Lévy; realmente pareceu haver 

uma falta de tratamento dos aspectos conceituais do capital por parte desses 

autores. Com relação à sua crítica a Chesnais, consideram-se aqui dois pontos. 

Primeiro, esse marxista brasileiro buscou criticar o fato de Chesnais não fazer um 

tratamento no nível do conceito, critica que pareceu não justificada, como se 

buscou mostrar nas duas seções dedicadas ao tratamento do autor francês. 

Segundo, ele criticou o fato de que Chesnais tratou de autonomia do capital 

portador de juros e que este, por sua vez, não poderia ser de fato autônomo, tendo 

em vista que depende do mais-valor gerado na produção. Essa critica pode ser 

considerada bastante acertada. Todavia, o próprio Chesnais atentou para este 

ponto e avançou: passou a tratar da dominância e autonomia do capital fictício 

que, como Prado apontou em uma nota posterior, realmente pode se autonomizar 

do mais-valor global. Nesse sentido, não restou uma crítica que fosse capaz de 

invalidar a tese de autonomia e dominância do capital fictício. 

Quanto a Chesnais, em sua fase atual que enfatiza o capital fictício e a 

existência dos lucros fictícios, a autonomia do capital fictício é tratada como uma 

autonomia relativa. Este último ponto torna-se fundamental para uma análise 

marxista. Falar de uma autonomia completa do capital fictício seria o mesmo que 

pressupor que não é necessária a exploração de valor real por meio do mais-valor, 

tendo-se em vista que se pode acumular riqueza fictícia de maneira ilimitada. Com 

a percepção de que a autonomia do capital fictício é relativa, por outro lado, 

entende-se que no conteúdo a relação de capital (seja qual dor a sua forma) 

depende da exploração do proletariado.  

Todavia, há espaço para uma autonomia formal do capital fictício, que 

permite às instituições que operam com essa forma de capital acumular lucros 

fictícios além do valor globalmente existente. Compreender esse lado relativo da 

autonomia do capital fictício permite ainda compreender o formato das crises 

capitalistas, em regimes dominados por essa forma de capital. Permitir um 

crescimento desgovernado dos lucros fictícios acirra as dificuldades de realização 

durante as crises, posto existir muito mais riqueza fictícia acumulada do que 

existem formas de riqueza reais das quais aquelas podem se apropriar. 
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Com a Escola de Vitória, avança-se na compreensão dos ciclos de 

reprodução do capital, das formas funcionais e suas inter-relações. A partir disso, 

compreende-se que a forma tradicional de reprodução do capital é dominada pela 

forma autonomizada do capital produtivo; todavia, com os desenvolvimentos das 

relações sociais as formas-dinheiro do capital tendem a se autonomizar. Essa 

autonomia amplia a ilusão de que dinheiro gera mais dinheiro sem a necessidade 

de passar pelo processo de produção.  

Além dessa ilusão, outro aspecto que determina uma tendência para a 

autonomização do capital fictício é a própria queda tendencial da taxa de lucro. 

Conforme foi apontado, com a queda nas taxas de lucro os valores fictícios das 

ações tendem a subir. Deve-se levar em conta o diagnóstico que essa Escola faz 

de que as crises recentes são aparições da mesma crise que começou na década 

de 1970, fruto da queda na taxa de lucro não contrarrestada de maneira suficiente 

na produção real. Nesse sentido, se existe (há quarenta anos) uma queda na taxa 

de lucro não solucionada, torna-se consequência lógica pensar em um crescimento 

cada vez maior dos valores fictícios (que não pode se sustentar indefinidamente).  

Esses valores aparecem na acumulação de lucros fictícios (que se tornam 

cada vez mais difíceis de serem realizados). O comportamento do capital que se 

reproduz com foco em acúmulo de riqueza fictícia é especulativo. As maiores taxas 

de lucro possíveis não são de lucros reais (posta a tendência desses a cair) mas 

de lucros fictícios e estes, por sua vez, são buscados de forma especulativa e, 

muitas vezes, fraudulenta. Com a maior parte dos capitais operando com 

especulação, e com esta sendo incapaz de criar mais valor real, tendência é que 

os capitais se apropriem de valores aos quais eles não contribuíram (por meio da 

exploração do trabalho vivo) para produzir. Esse comportamento é parasitário. 

Trata-se, então, da dominância do capital especulativo parasitário. 

Com o desenvolvimento teórico das formas sociais, compreendem-se as 

conexões entre relações sociais e seus construtos que funcionam como conceitos. 

Assim, pode-se compor um conjunto de aspectos que favorece a análise da 

autonomia e da dominância do capital especulativo parasitário. A autonomia e a 

dominância dos sujeitos históricos concretos (e de seus interesses particulares) 

que operam com capital especulativo parasitário é apontada por Duménil e Lévy e 

compõem a base sobre a qual e eleva o edifício conceitual da autonomia desta 
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forma de capital. A estrutura de consensos políticos e formas ideológicas que eles 

tratam com recurso à noção de regimes de acumulação e modos de regulação 

também interagem entre si, sustentando as tendências mais gerais do capital. 

Estas, por sua vez, levam à autonomia do capital fictício e à sua dominância como 

capital especulativo parasitário. Tal autonomia se dá de modo relativo, mantendo 

sempre a dependência de uma exploração cada vez maior dos trabalhadores na 

base do sistema de criação de valor novo. E, por fim, toda essa estrutura parece 

sustentar uma fração do capital que possui a especulação como característica, 

utilizando-se do trabalho social e de criações fictícias a partir deste como fichas de 

cassino, parasitando até mesmo o próprio capital produtivo. 

Segundo esta pesquisa, as características acima expostas parecem ser 

algumas das mais notáveis diferenças específicas do período recente do 

capitalismo. 
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