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“Quem se submete à disciplina dialética, tem de pagar sem qualquer 

questionamento um amargo sacrifício em termos de multiplicidade 

qualitativa da experiência. O empobrecimento da experiência 

provocado pela dialética, empobrecimento esse que escandaliza as 

opiniões razoáveis e sensatas, revela-se no mundo administrado como 

adequado à sua monotonia abstrata. O que há de doloroso na 

dialética é a dor em relação a esse mundo, elevada ao âmbito do 

conceito.” 

 

Theodor W. Adorno – Dialética Negativa. 

 

 

 

 

 

“O passado leva consigo um índice secreto pelo qual ele é remetido à 

redenção. Não nos afaga, pois, levemente um sopro de ar que 

envolveu os que nos precederam? Não ressoa nas vozes a que damos 

ouvido um eco das que estão, agora, caladas? E as mulheres que 

agora cortejamos não têm irmãs que jamais conheceram? Se assim é, 

um encontro secreto está então marcado entre as gerações passadas e 

a nossa. Então fomos esperados sobre a terra. Então nos foi dada, 

assim, como a cada geração que nos precedeu, uma fraca força 

messiânica, à qual o passado tem pretensão. Essa pretensão não pode 

ser descartada sem custo. O materialista histórico sabe disso.” 

 

 

Walter Benjamin – Sobre o conceito de história. 

  



RESUMO 

 

O presente trabalho está estruturado em dois ensaios sobre desmedida e crise do capital, e, ao 

final, algumas notas como esboço de uma crítica do subconsumismo. O primeiro ensaio tem 

como assunto central as críticas elaboradas por Rosa Luxemburg aos esquemas de reprodução 

social de Karl Marx, e a interpretação da autora quanto ao significado das crises do capital no 

início do séc. XX. A primeira seção discorre a respeito do estatuto teórico dos esquemas de 

reprodução social de Marx, o debate envolvendo-os no início do século XX e a análise 

empreendida por Rosa Luxemburg em sua obra A acumulação de Capital (1913). Na segunda 

seção desse primeiro ensaio, a análise se concentra na perspectiva de Luxemburg a respeito 

das crises do capitalismo e sua crítica dirigida a Marx, principalmente no que concerne a uma 

“incompatibilidade” entre os esquemas de reprodução ampliada do livro segundo de O 

Capital e a concepção do processo de produção global capitalista do livro terceiro. A terceira 

seção examina certos problemas teóricos de Luxemburg, apresentados nas seções anteriores, 

sob o ponto de vista da lógica dialética acrisolada da noção de “negação da negação”, uma 

perspectiva oriunda do marxismo ocidental, que reafirma o negativo enquanto tal. O que é 

posto em questão é a própria processualidade dos conceitos de capital e crise desenvolvidos 

por Karl Marx, em uma mediação que envolve a própria relação entre o conceito e o não-

conceitual. 

Quanto ao segundo ensaio, discute-se inicialmente a “abstração real” existente na base da 

forma capitalista de produção de riqueza, que põe os produtos desiguais em relação de 

igualdade e, posteriormente, se move no sentido da desigualdade dos iguais – de como as 

regras de distribuição da mais-valia já não guardam relação direta com as regras de produção 

da mais-valia, a tal ponto que através da transformação dos valores em preços a própria lei do 

valor se inverte e a propriedade do capital se torna preponderante –, para como o 

desenvolvimento do fetichismo abre uma lacuna no interior do próprio lucro do capital. O 

ensaio discute o fetichismo da mercadoria, o fetiche do dinheiro e finalmente a relação 

capitalista plenamente reificada no capital portador de juros, destacando, para usar um termo 

de Lacan, como a própria realidade tem a estrutura de uma ficção. Por trás dessa discussão 

está a negatividade inerente à dinâmica do capitalismo enquanto movimento de constante 

superação e reposição de suas contradições em níveis “superiores”. 

As notas se restringem a comentários quanto ao debate marxista atual entre Michel 

Husson/Alain Bihr e François Chesnais/Louis Gill, todavia, sem grandes prejuízos, é possível 

estender tais considerações, no “velho” sentido da “crítica da economia política”, à questão do 

subconsumismo no interior da tradição marxista, que remete a Rosa Luxemburg (em sua obra 

A acumulação de Capital), Otto Bauer (em seu testamento político intitulado Entre duas 

guerras?), Henryk Grossman (em sua série de palestras reunidas no volume A lei da 

acumulação e o colapso do sistema capitalista) e especialmente Paul Sweezy (A teoria do 

desenvolvimento capitalista), sendo que a concepção desse último marca o fim de uma era 

intelectual – a “tradição clássica” do marxismo. 

 

 

Palavras-Chaves: Rosa Luxemburg, Michel Husson; Alain Bihr; crise econômica; 

subconsumo; contradição; desmedida do capital; fetichismo; capital fictício. 
 

  



ABSTRACT 

 

This work is structured in two essays on rampant and crisis of capital, and, in the end, some 

notes as an outline for a critic of underconsumption. The first essay has its central issue the 

critics elaborated by Rosa Luxemburg to the schemes of social reproduction of Karl Marx, 

and the interpretation of the author to the meaning of the crisis of capital at the beginning of 

the 20th century. The first section argues about the theoretical status of the schemes of social 

reproduction of Marx, the debate surrounding them in the early twentieth century and the 

analysis undertaken by Rosa Luxemburg in her work The Capital Accumulation (1913). In the 

second section of this first essay, the analysis focuses on Luxemburg’s perspective regarding 

the crisis of capitalism and her critic of Marx, particularly in terms of a "mismatch" between 

the schemes of reproduction extended in the second book of Capital and the conception of the 

capitalist global process of social of the third book. The third section examines some 

theoretical problems of Luxemburg, presented in earlier sections, under the terms of 

dialectical logic refined of the notion of "negation of negation", a perspective derived from 

the Western Marxism, which reaffirms the negative as such. What is questioned is the own 

conceptual processuality of capital and crisis developed by Karl Marx, a mediation involving 

the proper relationship between the concept and the non-conceptual. 

The second essay first discusses the "real abstraction" at the base of the capitalist form of 

wealth production, which puts dissimilar products in equality and then moves on the sense of 

the inequality of the same – as the distribution rules of surplus-value no longer maintain a 

direct relationship with the production rules of surplus-value to such an extent that through 

the transformation of values in prices the value law itself is inverted and the ownership of 

capital becomes predominant –, for how the development of fetishism opens a gap within the 

capital’s profit itself. This essay discusses the commodity fetishism, the fetish of money and 

finally the capitalist relationship fully reificated in interest-bearing capital, emphasizing, to 

use a lacanian term, how reality itself has the structure of a fiction. Behind this discussion is 

the negativity inherent to the capitalist dynamic as a movement of constant resilience and 

recovery of its contradictions in "higher" levels. 

The notes, on the end, are limited to comments regarding a current Marxist debate between 

Michel Husson/Alain Bihr and Francois Chesnais/Louis Gill, however, without great damage, 

it is possible to extend such considerations, in "old" meaning of "critique of political 

economy," to the question of the underconsumption within the Marxist tradition, which refers 

to Rosa Luxemburg (in The Accumulation of Capital), Otto Bauer (in his political testament 

entitled Between the wars?), Henryk Grossman (in his series of lectures reunited on the 

volume The law of accumulation and the collapse of the capitalist system), and especially 

Paul Sweezy (The theory of capitalist development), that marks  the end of an intellectual age 

– the "classic tradition" of Marxism. 

 

 

Keywords: Rosa Luxemburg; Michel Husson; Alain Bihr; economic crisis; 

underconsumption; contradiction; capital’s rampant; fetishism; fictitious capital. 
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1 Introdução metodológica 
 

Ao invés de ter como ponto de partida o objetivo central de estudo das crises 

capitalistas, os ensaios reunidos aqui como uma dissertação de mestrado partem da 

problemática da transição da tradição clássica do marxismo para aquilo (que pode ser) 

chamado de marxismo ocidental. 

Perry Anderson (2004, p. 17) em seu ensaio Considerações sobre o marxismo 

ocidental
1
 busca traçar as “coordenadas gerais do „marxismo ocidental‟ enquanto tradição 

intelectual comum”, destacando que “não há nele um exame específico ou uma avaliação 

comparativa qualquer de um dos sistemas teóricos abordados”. Para além dos motivos 

expostos por Anderson, que originaram seu texto seminal, é notável a “expectativa e a 

esperança de que a história e a filosofia marxistas deixariam de trilhar caminhos distintos e se 

encontrariam em uma cultura socialista comum na qual cada uma tiraria da outra o estímulo e 

o desafio.” (ANDERSON, 2004, p. 19). 

É precisamente a partir dessa esperança e seu desafio que os ensaios aqui apresentados 

foram feitos. Obviamente, pelas limitações temáticas e dos objetivos aqui traçados, também 

não pretende avançar sobre a necessária avaliação das distinções existentes no interior das 

diversas realizações do “marxismo ocidental”, nem tampouco se busca uma avaliação 

comparativa entre as tradições de pensamento marxista; essas, quando consideradas 

imprescindíveis, serão apresentadas em notas. 

Sem embargo, Anderson, apesar de destacar as mudanças formais e inovações 

temáticas do marxismo ocidental sobre a tradição clássica, acaba reconhecendo em vários 

momentos esse “campo de pensamento” como uma regressão, a saber: falta de 

internacionalismo – que nunca permitiu ao marxismo ocidental produzir uma cartografia 

precisa ou adequada de sua própria paisagem intelectual (ANDERSON, 2004, p. 87) –, a 

recorrência a filosofias pré-marxistas para legitimar, explicar ou suplementar a filosofia do 

próprio Marx (ANDERSON, 2004, p. 79), a “substituição da economia e da política pela 

filosofia como foco principal da teoria marxista” (ANDERSON, 2004, p. 70), e especialmente 

o teoricismo desafiador, “que efetivamente omite todo o problema material da unidade entre 

                                                 
1
 Como destaca o próprio autor no prefácio do livro, esse texto escrito em 1974 deveria ser apenas uma 

introdução de uma coletânea de ensaios de vários autores sobre os teóricos do marxismo europeu, que por certas 

circunstâncias, teve o projeto cancelado. 
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teoria e prática como vínculo dinâmico entre o marxismo e a luta revolucionária de massas” 

(ANDERSON, 2004, p. 92). 

Assim, há que se marcar aqui uma distinção para com a perspectiva do autor inglês. 

Para iluminar o leitmotiv dessa dissertação faz-se uso do pensamento de Walter Benjamin
2
, 

um dos autores do marxismo ocidental. Em sua obra das Passagens ele destaca que “não é 

que o passado lança sua luz sobre o presente ou que o presente lança luz sobre o passado; mas 

a imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o agora no lampejo, formando uma 

constelação.” (BENJAMIN, 2007, p. 504). 

A proposta metódica do autor alemão para uma “teoria do conhecimento e do 

progresso” de um materialismo histórico que tenha aniquilado em si a própria ideia de 

progresso
3
 constitui-se em extrair das imagens dialéticas

4
 da história uma “constelação do 

despertar”, que assim seja capaz de romper com o “domínio do sonho”. Um de seus interesses 

fundamentais é a “dissolução da „mitologia‟ no espaço da história”, o que “só pode acontecer 

através do despertar de um saber ainda não consciente do ocorrido” (BENJAMIN, 2007, p. 

500). 

É exatamente a partir da consciência do ocorrido que os ensaios buscam articular 

tradição clássica e marxismo ocidental, esse último considerado (apesar de distinções 

internas) como o despertar de um saber que até então não tinha consciência
5
 do ocorrido. O 

que, distante de ser impertinente (mesmo em um trabalho que trate de “crises econômicas”), é 

de fato impossível de não se considerar, pois nas palavras do próprio Benjamin (2007, p. 

504): “cada agora é o agora de uma determinada cognoscibilidade”. 

                                                 
2
 Para uma primeira aproximação com pensamento de Benjamin ver Löwy (2005), especialmente a introdução, 

que localiza sua obra para além de uma “crítica da cultura” (como tem sido usual), destacando em especial sua 

original concepção de história e de “crítica moderna à modernidade”. Nesse sentido, ver também Bons (2004) e 

Bensaïd (1990). Sobre a vida e obra de Benjamin ver Konder (1999).  
3
 O problema do “progresso” da sociedade será um tema fundamental ao marxismo ocidental, aparecendo não 

apenas nos trabalhos do que se convencionou denominar de Escola de Frankfurt (especialmente em Horkheimer, 

Adorno, Benjamin e Marcuse), como mesmo em Lukács (desde sua polêmica com Bukharin até sua Para uma 

Ontologia do Ser Social – especialmente na seção sobre o Neopositivismo).  
4
 A “imagem dialética” em Benjamin representa uma relação distinta daquela entre o presente e o passado (que 

seria puramente temporal), ela articula “o que foi” com o “agora” (jetzt) de forma autenticamente histórica e 

carregada de momento crítico. 
5
 É interessante notar que o título da obra que marca o nascimento do que posteriormente se convencionou 

denominar de “marxismo ocidental” seja História e Consciência de Classe de Lukács (1923). Uma breve análise 

do impacto do livro e o seu contexto pode ser encontrada em Zizek (2003). Para um estudo mais detalhado dos 

conceitos fundamentais desse livro conferir Nobre (2001) – que também trás nas “considerações finais” alguns 

apontamentos de proximidade e problemáticas convergentes entre Lukács e a “Teoria Crítica”. 
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Dessa aparente obviedade
6
 afirmada por Benjamin, extrai-se que qualquer análise que 

busque retornar à “tradição clássica do marxismo” (no caso aqui particular o pensamento de 

Rosa Luxemburg e uma discussão em economia política “propriamente dita”) passa 

necessariamente pela mediação (da problemática levantada e trabalhada no interior) do 

“marxismo ocidental”. 

O que se apresenta como a primeira dificuldade já que, como lembra Adorno (1986a, 

p. 183), “segundo o dito de Hegel, não há nada entre o céu e a terra que não seja mediado, o 

pensamento só pode ser fiel à idéia de imediatez através do mediado”, correndo o risco de se 

tornar vítima da mediação assim que aborda o imediato de maneira imediata. De modo que, 

“o empreendimento das ciências sociais corre permanentemente o risco de, por amor à clareza 

e à exatidão, passar ao largo daquilo que se quer conhecer.” (ADORNO, 1986b, p. 47). 

Perante essa primeira dificuldade, que é ter em consideração as diferenças e 

similaridades entre “tradição clássica” e “marxismo ocidental”, e sua devida mediação, 

salienta-se a consideração (genuinamente marxiana) de que “o método [a ser empregado, 

portanto,] não depende de um ideal metodológico e sim do objeto.” (ADORNO, 1986b, p. 

50)
7
. 

Aliás, “se por método se entende uma arrumação operativa, a priori, da subjetividade 

consubstanciada por um conjunto normativo de procedimentos, ditos científicos, com os quais 

o investigador deve levar a cabo seu trabalho”, então não há “método” nem mesmo em Marx 

(CHASIN, 2009, p. 89). Principalmente se pensado segundo o costume positivista de que “o 

conteúdo, uma vez fixado conforme o protótipo constituído pela sentença protocolar (que 

descreve a observação em laboratório) deveria ser indiferente à sua forma de exposição”, 

tendo de ser convencional e em nada exigida ou imposta pelo próprio assunto tratado. 

(ADORNO, 1986a, p. 169); como se todo pesquisador tivesse a sua disposição uma gaveta de 

                                                 
6
 Na realidade a questão não é tão óbvia quanto parece, a insistência de Benjamin é que há de se extrair do 

passado a “redenção”, a realização do que poderia ter sido mas não foi, cf. Löwy (2005, p. 48). Como afirma o 

próprio Benjamin em sua Tese II: “O passado leva consigo um índice secreto pelo qual ele é remetido à 

redenção. Não nos afaga, pois, levemente um sopro de ar que envolveu os que nos precederam? Não ressoa nas 

vozes a que damos ouvido um eco das que estão, agora, caladas? E as mulheres que agora cortejamos não têm 

irmãs que jamais conheceram? Se assim é, um encontro secreto está então marcado entre as gerações passadas e 

a nossa. Então fomos esperados sobre a terra. Então nos foi dada, assim, como a cada geração que nos precedeu, 

uma fraca força messiânica, à qual o passado tem pretensão. Essa pretensão não pode ser descartada sem custo. 

O materialista histórico sabe disso” (BENJAMIN, apud LÖWY, 2005, p. 48). 
7
 Consideração esta que também aparece na obra tardia de Lukács (1979b) e que é trabalhada, por exemplo, por 

José Chasin em Marx: estatuto ontológico e resolução metodológica. Esse último em um “honesta provocação”, 

destaca que “a rigor, não há uma questão de método no pensamento marxiano. Essa afirmação acompanha o 

espírito de certa observação lukacsiana pela qual todo problema gnosiológico importante só encontra solução no 

campo ontológico, mas pretende ir bem mais além.” (CHASIN, 2009, p. 89, grifo do autor). Para uma leitura 

sistemática dessa “provação” ver o próprio Chasin, especialmente o capítulo sobre “A resolução metodológica”. 
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categorias objetivas sempre à disposição e que, de acordo com a situação, problemática 

enfrentada ou estação do ano, poderia lançar mão sem correr qualquer risco de interferência 

no objeto
8
 e violação protocolar.  

Para resolver/remover os “obstáculos metodológicos” gerou-se uma vasta “literatura 

especializada” buscando instruir o jovem pesquisador em como proceder diante de tais 

problemas e que é lecionada nos espaços acadêmicos, mesmo em programas de pós-

graduação ditos críticos, constituindo uma “disciplina científica em voga [que] requer do 

sujeito que se apague a si mesmo em prol da primazia da coisa ingenuamente presumida”. 

(ADORNO, 1995a, p. 19). Uma exigência crescente na formação acadêmica mundialmente 

rebaixada: “passa-se a exigir do espírito um certificado de competência administrativa, para 

que ele, ao ater-se às linhas limítrofes culturalmente delineadas e sacramentadas, não vá além 

da própria cultura oficial.” (ADORNO, 1986a, p. 172). 

Ora, “a isto se opõe a filosofia, o pensar não deve reduzir-se ao método, a verdade não 

é o resto que permanece após a eliminação do sujeito.” (ADORNO, 1995a, p. 19). A “tarefa 

da filosofia” é, portanto, corrigir “a cisão entre o como e o que é pensando”, aquela má 

abstração, segundo Hegel (ADORNO, 1995a, p. 15). Já que, tanto a objetividade quanto a 

verdade do pensamento dependem da relação com a coisa mesma. 

A forma encontrada pelo autor, que pode ser considera talvez até seu petitio principii, 

para transpassar esse problema foi o ensaio, pois: 

[..] a sua totalidade, a unidade de uma forma construída em si e a partir de si 

mesma, é a totalidade de um não-total, uma unidade que, também enquanto 

forma, não afirma a tese da identidade entre pensamento e coisa, tese que o 

ensaio rechaça enquanto conteúdo. (ADORNO, 1986a, p. 181, grifo meu). 

 

A opção pelo ensaio como forma remete aos problemas envolvidos na própria lógica 

das ciências sociais, sendo que: “igualmente a linearidade e a simplicidade não são ideais 

inquestionáveis quando a coisa é complexa”. (ADORNO, 1986b, p. 50). Isso é o mínimo que 

se pode afirmar e que deve ser reconhecido, ainda mais em se tratando de crises do capital. 

Crise, que já aparece esboçada em 1848 no Manifesto do Partido Comunista, de Marx 

e Engels (2007, p. 45), como um excesso de civilização do próprio processo de 

desenvolvimento burguês (ou mais precisamente do devir-sujeito do capital), e que deve ser 

                                                 
8
 Ora, como lembra Žižek (2009, p. 31-33), o gesto elementar, fundamental, do sujeito é o sujeitar-se, assim 

como o objeto é aquilo que objeta, que perturba a passividade do sujeito. A respeito da relação sujeito-objeto 

conferir Adorno (1995c; 2009, p. 150-167). Em sentido diferente do de Adorno, tratando mais especificamente 

da relação sujeito-objeto como pressuposto e consequência de todo pôr teleológico ver Lukács (2010). 



12 

 

tomada na profundidade da palavra, considerada na multiplicidade de sua manifestação sobre 

a vida social. 

Não cabem aqui o pudor ou a sensatez (neo)positivista. Como assevera Adorno 

(1986b, p. 47): 

[...] o ideal de conhecimento de uma explicação unívoca, simplificada ao 

máximo, matematicamente elegante, fracassa quando o próprio objeto, a 

sociedade, não é unívoca nem simples, nem tampouco se sujeita de modo 

neutro ao arbítrio da formação categorial, pois difere daquilo que o sistema 

de categorias da lógica discursiva antecipadamente espera. A sociedade é 

contraditória e mesmo assim determinável; a um só tempo racional e 

irracional, sistemática e caótica, natureza cega e mediada pela consciência. 

Os procedimentos da sociologia devem curvar-se ante isso. 

 

O imperativo que persegue o trabalho é a consciência de que a “não-identidade entre o 

modo de expor e o objeto impõe um ilimitado esforço à exposição.” (ADORNO, 1986a, p. 

181). Nesse sentido: 

O ensaio não compartilha a regra do jogo da ciência e da teoria organizadas, 

segundo as quais, como diz Spinoza, a ordem das coisas seria a mesma que a 

das ideias. Já que a ordem sem lacunas dos conceitos não se identifica com o 

ente, o ensaio não almeja uma construção fechada, dedutiva ou indutiva. 

(ADORNO, 1986a, p. 174). 

 

Diante do risco de se tornar vítima da mediação assim que aborda o imediato de 

maneira imediata, no ensaio todos os níveis mediatos são dados imediatos, antes que este se 

disponha a refletir. (ADORNO, 1994, p. 175). Assim sendo, as notas que serão usadas 

procuraram sedimentar razoavelmente e brevemente expressar as matizes do caminho 

percorrido, o texto que corre por baixo do texto. 

Após essa breve digressão a respeito da questão originária da dissertação, seu ponto de 

partida e a forma conscientemente assumida, pode-se adentrar em sua problemática 

propriamente dita. 

O trabalho está estruturado em dois ensaios, que têm como referência externa a crise 

capitalista desse início de século XXI. O objetivo inicial era examinar as interpretações 

marxistas recentes para a crise que irrompeu em meados de 2008; mais precisamente, o 

trabalho se resumia em tratar de uma pequena polêmica entre alguns autores franceses a 

respeito do significado íntimo da crise: seria ela uma crise de subconsumo ou uma crise de 

superprodução? 

Durante o percurso da pesquisa observou-se que (talvez sub-repticiamente), no interior 

das análises de autores como Michel Husson e Alain Bihr, estava uma forma de pensamento 
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que parecia remeter a Rosa Luxemburg. Assim, o primeiro desvio foi investigar as 

considerações da autora sobre as contradições da reprodução do capital e as crises capitalistas; 

o que deu origem ao primeiro ensaio. 

Nesse primeiro ensaio se discorre a respeito do estatuto teórico dos esquemas de 

reprodução social de Marx, o debate envolvendo-os no início do século XX e a análise 

empreendida por Rosa Luxemburg em sua obra A acumulação de Capital (1913). 

Ali já se torna evidente a distinção formal adotada. O ensaio abdica de fazer uma 

apresentação sistemática do pensamento de Luxemburg. Em relação ao procedimento 

científico adotado, bem como à sua fundamental filosófica (como método), “o ensaio, de 

acordo com sua própria ideia, tira todas as consequências da crítica ao sistema.” (ADORNO, 

1986a, p. 173). 

A objeção corrente, portanto, seria o caráter fragmentário e até mesmo acidental das 

considerações feitas, por postular a totalidade como um dado, sem uma apresentação 

compassada e obediente às considerações da autora; comportando-se, portanto, como se já 

dispusesse do todo. Mas esse é exatamente o pressuposto do ensaio, ele “não quer captar o 

eterno nem destilá-lo do transitório; prefere perenizar o transitório. A sua fraqueza testemunha 

a própria não-identidade que ele deve expressar” (ADORNO, 1986a, p. 175, grifo meu). 

Na segunda seção desse primeiro ensaio, a análise se concentra na perspectiva de 

Luxemburg a respeito das crises do capitalismo e sua crítica dirigida a Marx, principalmente 

no que concerne a uma “incompatibilidade” entre os esquemas de reprodução ampliada do 

livro segundo de O Capital e a concepção do processo de produção global capitalista do livro 

terceiro, mas que, novamente, pela forma de crítica ao sistema “não almeja uma construção 

fechada, dedutiva ou indutiva.” (ADORNO, 1986a, p. 175). 

A terceira seção examina certos problemas teóricos de Luxemburg apresentados nas 

seções anteriores sob o ponto de vista da lógica dialética acrisolada da noção de “negação da 

negação”, uma perspectiva oriunda do marxismo ocidental (ADORNO, 2009; LUKÁCS, 

1979b) que reafirma o negativo enquanto tal (GRESPAN, 1994; BENOIT, 2007). O que é 

posto em questão é a própria processualidade dos conceitos de capital e crise desenvolvidos 

por Karl Marx, em uma mediação que envolve a própria relação entre o conceito e o não-

conceitual. Dessa forma “o ensaio emprega polemicamente, ao tratar o que, segundo as regras 

do jogo, é derivado, sem perseguir ele mesmo a sua definitiva derivação. Não se fixa em algo 

além das mediações” (ADORNO, 1986a, p. 175). 
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Diante desse impulso antissistemático de proceder e de, sem cerimônias, introduzir 

conceitos imediatamente tais como os recebe e concebe (ADORNO, 1986a, p. 176), gerou-se 

um segundo desvio, que deu origem ao segundo ensaio. 

A origem desse desvio deriva-se do entendimento de que é impossível compreender a 

dinâmica das crises sem compreender a própria dinâmica do capital. Ao se percorrer o 

movimento conceitual-concreto do capital, enquanto múltiplo devir, a crise, em sua 

determinidade objetiva, se põe como o avesso do capital (GRESPAN, 1994, 2002). O capital, 

enquanto valor que se valoriza, ao enfrentar sua crise e a desvalorização de parcela 

significativo do capital social, nega a sua própria essência. A crise é o momento da negação 

da disposição da expansão contínua do capital em sua processualidade, a própria não-

identidade irreconciliada do capital. 

Partindo das considerações do primeiro ensaio, e seguindo a expressão brechtiana, o 

segundo ensaio altera a função da questão que lhe foi formulada. O problema é recolocado. 

Sendo a crise o negativo do capital, como ela se apresenta atualmente? Como sua essência 

aparece, a ponto de gerar distintas interpretações para um mesmo fenômeno? Nesse momento: 

Em termos mais gerais, deveríamos sempre nos lembrar de que, na dialética 

da aparência e da essência de Hegel, é a aparência que é o termo abrangente 

assimétrico: a diferença entre essência e aparência é interna à aparência, não 

à essência. Quando Hegel diz que a essência tem de aparecer, que ela é 

apenas tão profunda quanto aparenta, isso não significa que a essência é um 

poder automediador que se exterioriza quando aparece e depois “supera” sua 

alteridade, postulando-a como momento de seu movimento próprio. Ao 

contrário, “a essência aparece” significa que, em relação à oposição 

essência/aparência, a “realidade” imediata está do lado da aparência: a 

lacuna entre aparência e realidade significa que a própria realidade (que nos 

é imediatamente dada “lá fora”) aparece como expressão da essência interior 

[...], ou seja, que a essência aparece para subsistir em algum lugar na 

realidade, como seu núcleo oculto. (ZIZEK, 2008, p. 148, grifo do autor). 

 

A crise, como ela “se apresenta”, e que é reafirmada cotidianamente pelos “analistas 

econômicos” rebaixados midiaticamente, é derivada de uma má gestão financeira 

(permissiva), que facilitou uma especulação imobiliária nos Estados Unidos – ao não impor 

restrições à tomada de empréstimos por “agentes insolventes” – e que por repassar “ativos 

tóxicos” em pacotes financeiros diversos, contaminou e colocou em risco todo o sistema. 

Essa exposição bastante grosseira permite lançar uma questão: não simplesmente a 

aparência é inerente à realidade, “o que temos além disso é uma estranha cisão da própria 

aparência, um modo inaudito que designa „a maneira com as coisas realmente nos parecem‟ 

como oposto tanto à sua realidade quanto à sua aparição (direta) diante de nós” (ZIZEK, 
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2008, p. 234). A consideração de Žižek coloca então uma aparência “falsa” e uma aparência 

“verdadeira”. 

Nesse sentido, “a lição fundamental de Hegel é que o principal problema ontológico 

não é o da realidade, mas o da aparência” (ZIZEK, 2008, p. 47)
9
. De tal modo que “não temos 

dois pontos de vista, temos um ponto de vista e o que foge a ele, e o outro ponto de vista 

preenche o vazio do que não podemos ver do primeiro ponto de vista”. (ZIZEK, 2008, p. 47). 

Diante dessa “falsa” aparência toscamente expressa, surge a inocente pergunta: não haveria 

então um problema na própria forma do crédito? 

A devida resposta a essa questão remete à estrutura expositiva d’O Capital e ao 

desdobramento lógico de suas categorias. Na realidade sua devida compreensão remente às 

origens do salto mortale por meio do qual a mercadoria perfaz o seu circuito e é vendida. 

Algo que é brevemente comentado no primeiro ensaio, mas que é o ponto de partida do 

segundo. 

Isso porque, ao se observar o método de exposição do próprio Marx se percebe que, ao 

invés de “deduzir” à maneira hegeliana, a cisão entre valor de troca e valor de uso a partir do 

próprio conceito de Valor, o ponto de partida do Capital é exatamente a cisão entre essas duas 

dimensões, o “duplo caráter da mercadoria” (KARATANI, 2005). 

É por isso que, apesar do Darstellung de Marx para o autodesenvolvimento 

do Capital ser cheio de referências hegelianas, o automovimento do Capital 

está longe do automovimento circular do Conceito hegeliano (ou Espírito): a 

tese de Marx é que esse movimento nunca alcança a si mesmo, que nunca 

recupera o crédito, que a solução é adiada para sempre, que a crise é seu 

constituinte mais interno (sinal de que o Todo do Capital é a não-Verdade, 

como diria Adorno), e é por isso que o movimento é de “infinitude espúria”. 

(ZIZEK, 2008, p. 76). 

 

                                                 
9 Como destaca Lukács, em sua análise a respeito da autêntica e “falsa” ontologia de Hegel: “Em sua descrição, 

Hegel parte da forma dada de tais complexos [as determinações reflexivas], uma forma primeira, imediata e 

portanto abstrata, não explicitada; mas as relações essenciais, já nesse estágio do conhecimento, são claramente 

indicadas. Ele diz: „É apenas aparência o que está diante dela [da essência, GL]. Mas a aparência é o pôr da 

essência [...] essa aparência não é algo extrínseco, um outro com relação á essência, mas é a própria essência 

dessa aparência. O aparecer  da essência em si mesmas é a reflexão‟. Portanto, o fato de que essência e aparência 

– sem que se altere em nada a sua oposição – sejam indissociáveis, de que uma não exista sem a outra, constitui 

o fundamento ontológica do caminho que vai do intelecto à razão; o primeiro resta preso ao dado imediato da 

oposição, a qual é também uma propriedade ontológica do complexo, enquanto a segunda se eleva, 

gradualmente, com muitas mediações [...], à compreensão do complexo como totalidade dialética.” (LUKÁCS, 

1979a, p. 83-84). 
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Da crise como constituinte interno do capital – sua não-identidade ou não-Verdade –, 

comenta Karatani (2005, p. 155, tradução minha
10

, grifo meu): 

A fim de escapar do momento crítico e continuar seu movimento de auto-

reprodução, o capital tem de criar um pacto artificial de presunção de que a 

mercadoria já foi vendida. Isto é chamado crédito. A crise não é causada 

meramente pelo acúmulo de resultados desanimadores de mercadorias não 

sendo vendidas, mas muito mais por uma revelação forçada – no momento 

da liquidação definitiva  – de que as mercadorias que supostamente haviam 

sido vendidas não o foram em realidade.
11

 

 

Da dúvida ingênua, oriunda da “falsa” aparência (crise financeira), se recoloca a 

questão para a aparência “verdadeira” (o problema do crédito), expondo a lacuna onde 

subsiste a essência: de que o próprio capitalismo é um sistema que vive do crédito que nunca 

pode pagar. Uma essência que reside na fuga do momento crítico inerente à posição de venda: 

a postergação da perplexidade presente para o futuro (KARATANI, 2005, p. 219) 
12

. 

O tratamento dado por Marx a essa questão torna-se mais evidente no capítulo XXIV 

do livro terceiro (A relação capitalista reificada na forma do capital produtor de juros): 

Na qualidade de capital a juros pertence ao capital toda a riqueza que pode 

ser produzida, e tudo o que recebeu até agora não é mais que pagamento por 

conta de seu apetite insaciável. Segundo as leis inatas, pertence-lhe todo o 

trabalho excedente que a humanidade pode fornecer. Moloch. (MARX, 

2008, p. 525). 

 

Por leis inatas Marx se refere ao fetichismo do capital, que tem no capital produtor de 

juros sua representação perfeita e acabada (MARX, 2008, p. 528). Nesse ponto, há que se 

reafirmar que o segundo ensaio não estrutura seus conceitos a partir de algo primeiro que se 

feche em algo último, “ele não começa com Adão e Eva, mas com aquilo de que quer falar; 

diz o que lhe ocorre, termina onde ele mesmo acha que acabou e não onde nada mais resta a 

dizer” (ADORNO, 1986a, p. 168); E sendo o capital portador de juros a forma acabada do 

fetichismo o ensaio investiga a sua evolução (do fetiche da mercadoria, passando pelo fetiche 

do dinheiro ao fetiche do capital, que “crê” estar produzindo mais valor, quando na realidade 

se apropria de valor já produzido). 

                                                 
10

 Toda a tradução de passagens, utilizadas adiante nos ensaios, do livro de Karatani é feita por mim, 

dispensando doravante a reiteração dessa informação. 
11

 Texto original: “In order to escape the critical moment and continue its self-reproductive movement, capital 

has to create an artificial pact of presuming that the commodity has already been sold. This is so-called credit. 

Crisis is not caused merely by an accumulation of the discouraging outcome of commodities not being sold, but 

very much by a forced revelation – at the moment of final liquidation – that commodities that are supposed to 

have been sold have not been sold in reality.” 
12

 Texto original: “The essence of credit lies in its avoidance of the critical moment inherent in the selling 

position – the postponement of the present perplexity to the future.” 
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Pois na crise, longe de se desintegrar, o fetichismo reafirma inteiramente sua loucura 

direta (ZIZEK, 2008, p. 86). Nela não é, por exemplo, o dinheiro, como seria de se esperar, 

que perde o seu valor, são as mercadorias que se tornam inúteis perante o dinheiro. Como 

destaca Marx (2003, p. 152), na crise, se proclama por toda parte: só o dinheiro é mercadoria 

e a oposição entre mercadoria e a forma do valor dela (o dinheiro) extrema-se em uma 

contradição absoluta. 

Ele, o fetichismo, contorna a própria aparência que encaixa o mundo do trabalho e 

garante a reprodução do capital como uma totalidade, a tal ponto de ser intrínseco à própria 

estrutura da forma capitalista de produção de riqueza e que se inscreve sempre-já na forma 

mercadoria. Desse modo, o segundo ensaio parte inicialmente da igualdade dos desiguais, da 

“abstração real” proveniente do duplo caráter do trabalho que se desdobra logicamente no 

dinheiro, elementos que põem
13

 o fetichismo e garantem não apenas a permutabilidade das 

mercadorias como a medida de seus valores. 

Tendo em mente o primeiro desvio que trata de Rosa Luxemburg e a 

“incompatibilidade” reconhecida por ela entre os livros segundo e terceiro d‟O Capital, o 

segundo ensaio encaminha a discussão para o movimento de desigualdade dos iguais – de 

como as regras de distribuição da mais-valia já não guardam relação direta com as regras de 

produção da mais-valia, a tal ponto que através da transformação dos valores em preços a 

própria lei do valor se inverte e a propriedade do capital se torna preponderante
14

 –, para 

como o desenvolvimento do fetichismo abre uma lacuna no interior do próprio lucro do 

capital. O ensaio discute o fetichismo da mercadoria, o fetiche do dinheiro e finalmente a 

relação capitalista plenamente reificada no capital portador de juros, destacando, para usar um 

termo de Lacan, como a própria realidade tem a estrutura de uma ficção. Por trás dessa 

discussão está a negatividade inerente à dinâmica do capitalismo enquanto movimento de 

constante superação e reposição de suas contradições em níveis “superiores”. 

                                                 
13

 “Pôr” utilizado aqui semelhantemente ao sentido dado por Hegel à palavra “setzen”, amplamente utilizada no 

desenvolvimento de todo o seu Sistema. Como destaca Inwood (1997, p. 249-250): “Dizer que uma coisa é 

gesetzt [„ser posto‟] tem duas implicações, uma das quais pode ser a dominante num dado contexto. (1) O que é 

gesetzt é mais explícito ou manifesto do que o implícito ou EM SI: o que é implícito na semente é gesetzt  na 

planta; espaço vazio homogêneo, é “apenas a possibilidade, não a posição do ser reciprocamente exterior 

(Aussereinander). (2) O que é gesetzt é produzido por ou dependente de alguma outra coisa [...]. No sentido 2, 

gesetzt  e setzen são, com frequência, equivalentes a “MEDIATIZADO” e „mediatizar‟.”. O sentido utilizado 

nesse momento é o 2. No segundo ensaio o termo ficará mais evidente, posto que Ruy Fausto (autor amplamente 

referenciado no trabalho), no desenvolvimento de suas considerações, faz uso intensivo dos elementos da Lógica 

de Hegel. Para mais ver Santos, 2007. 
14

 No interior do segundo ensaio está “pressuposto” no discurso o desdobramento das várias dimensões da lei do 

valor e da própria inversão existente na lei de apropriação burguesa, partindo dessas des-igualdades à crise como 

reflexo da desmedida do capital. 
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Após os dois desvios que deram origem aos dois ensaios, seria o momento de entrar na 

discussão propriamente dita da crise desse início de séc. XXI, todavia dado o limite temporal 

para a apresentação dos resultados parciais da pesquisa, essa discussão é apresentada sob a 

forma de “notas para uma crítica do subconsumismo”. Esse foi o preço pago na dissertação, 

aquele Adorno comenta, em sua obra Dialética Negativa: 

Quem se submete à disciplina dialética, tem de pagar sem qualquer 

questionamento um amargo sacrifício em termos de multiplicidade 

qualitativa da experiência. O empobrecimento da experiência 

provocado pela dialética, empobrecimento esse que escandaliza as 

opiniões razoáveis e sensatas, revela-se no mundo administrado como 

adequado à sua monotonia abstrata. O que há de doloroso na dialética 

é a dor em relação a esse mundo, elevada ao âmbito do conceito. 

(ADORNO, 2009, p. 13-14). 

 

Diante dessa dor, resta ainda “a ingenuidade do estudante, ao qual o difícil e o 

formidável parecem ser exatamente o mínimo suficiente”, que ainda segundo Adorno, “é mais 

sábia do que o pedantismo adulto que, com um dedo ameaçador, adverte o pensamento de que 

ele primeiro deveria entender o mais simples, antes de usar enfrentar o que é mais complexo, 

que é o que efetivamente atrai.” (ADORNO, 1986a, p. 178). 

Como reflexão de uma minima moralia essa é meditação que guiou o trabalho: 

Este estudante [“ingênuo”] dificilmente há de ler primeiro os autores mais 

simples, cujo common sense costuma apressar-se exatamente nas passagens 

onde mais deveria deter-se; pelo contrário, ele prefere começar pelos autores 

supostamente mais difíceis, que, então, retrojetam a sua luz na direção do 

que é mais simples, iluminando-o como „posição do pensamento em relação 

à objetividade‟. (ADORNO, 1986a, p. 178). 

 

Que, ao final, o resultado possa depor em favor do autor. 
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1 Rosa Luxemburg e as mediações da crise: o problema da realização da 

mais-valia. 
 

2.1 A “pertinência” dos esquemas de reprodução de Marx para análise das crises. 

 

Os esquemas de reprodução social, pertencentes ao livro II d‘O Capital, só começaram 

a ser problematizados aproximadamente vinte anos após sua publicação. Segundo Rosdolsky 

(2001, p. 383), essa circunstância talvez seja explicável pelo fato de que tanto na Europa 

Ocidental quanto na Europa Central da época, não haviam questões sociais relacionadas aos 

processos em curso que impelissem os teóricos da Segunda Internacional a discuti-los de 

forma minuciosa. 

Segundo Rosa Luxemburg (1984a, p. 221) foi ―mérito dos marxistas ‗legais‘ russos, 

especialmente Tugan-Baranovski, terem feito frutificar para a ciência a análise do processo de 

reprodução social e sua exposição esquemática‖. Não obstante, na luta contra os céticos da 

acumulação capitalista, ―Tugan-Baranovski confundiu a exposição esquemática do problema, 

ou seja, sua formulação com a própria solução do mesmo‖. 

A inserção da autora no debate envolvendo os esquemas da reprodução se dá com a 

publicação de A Acumulação de Capital, de forma que sua obra só pode ser compreendida em 

sua completude quando se considera especialmente a sua contumaz crítica às interpretações 

―harmonicistas‖ das doutrinas econômicas de Marx (ROSDOLSKY, 2001, p. 407). 

Logo no início de seu livro, Luxemburg (1984a, p. 9), desconsiderando as teses de 

―desproporcionalidade‖ entre ramos de produção como causa das crises, destaca que a própria 

característica capitalista de ser uma produção privada que é socializada apenas 

posteriormente, via mercado, engendra ―desproporcionalidade‖ e que, portanto, não pode ser 

considerada como causa de crise – apesar de daí decorrer, de tempos em tempos, excesso ou 

escassez geral de produtos em relação à demanda social. 

Nesse sentido, a autora chama atenção para uma questão importante que fora 

desconsiderada por muitos dos envolvidos no debate em torno dos esquemas de reprodução: a 

necessidade de ―esclarecer, de antemão, que a alternância periódica das conjunturas e das 

crises, mesmo constituindo aspectos essenciais da reprodução, não representam o problema 

real, ou seja, o problema da reprodução capitalista propriamente dito‖. (LUXEMBURG, 

1984a, p. 10, grifo meu). 
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Apesar de Luxemburg não comentar nos termos a seguir, essa passagem de Marx 

acaba por chamar a atenção para as mediações
1
 necessárias à compreensão da relação entre 

reprodução e crise do capital. Como a autora critica (1984a, p. 11), essa ―tentativa de resolver 

o problema da reprodução a partir da periodicidade das crises é, no fundo, tão própria da 

Economia vulgar, quanto a tentativa de resolver o problema do valor a partir das oscilações 

entre a oferta e a demanda‖. Igualmente, buscar a resposta das crises decorrendo de problemas 

de reprodução no grau de abstração que Marx opera no livro segundo sem dar continuidade às 

mediações necessárias não deixa de caracterizar em certa medida uma compreensão ―vulgar‖ 

d‘O Capital.  

Mesmo apontando para o domínio da totalidade como portador do princípio 

revolucionário na ciência (LUKÁCS, 2003, p. 106), em Luxemburg o desenvolvimento 

adequado das mediações dialéticas envolvendo O Capital revela-se em grande medida 

comprometido. A autora se coloca diretamente em oposição a qualquer ―rococó no estilo de 

Hegel‖. Em carta de 1917 a Hans Diefenbach comenta que: 

Esta [a simplicidade de expressão] é agora minha orientação estética, que só 

aprecia o simples, calmo e generoso, tanto no trabalho científico como na 

arte, razão pela qual agora me horroriza o tantas vezes elogiado primeiro 

tomo de O Capital de Marx, com sua ornamentação rococó no estilo de 

Hegel (pelo uso desse estilo se deveria merecer, do ponto de vista do partido, 

cinco anos de cárcere e dez de suspensão dos direitos civis [...]). 

(LUXEMBURG, apud ROSDOLSKY, 2001, p. 598, nota 123). 

 

Esse comentário da autora expressa certa incompreensão das mediações fundamentais 

desenvolvidas no livro primeiro d‘O Capital
2
, permitindo se colocar até mesmo uma 

pergunta: Como ter a simplicidade como orientação se, como argumenta Marx em sua 

Introdução de 1857, ―o concreto é concreto por ser a síntese de múltiplas determinações, logo, 

unidade da diversidade‖, sendo por isso que ―ele é para o pensamento um processo de síntese, 

um resultado, e não um ponto de partida, apesar de ser o verdadeiro ponto de partida da 

observação imediata e da representação‖ (MARX, 2003a, p. 248, grifo meu)? 

De forma sintética, como lembra Ruy Fausto (1983b): a novidade da dialética é que o 

complexo vem a ser o contraditório do simples. A ―opção‖ de Marx não só pela dialética 

                                                 
1
 É inclusive a partir dessa visão que Georg Lukács dedicará, em seu livro História e Consciência de Classe 

(1923), dois capítulos a Rosa Luxemburg. Nas palavras do autor: ―Após décadas de vulgarização do marxismo, a 

obra principal de Rosa Luxemburgo, A acumulação de Capital, retoma o problema a partir desse ponto [o 

princípio da totalidade na dialética]‖ (LUKÁCS, 2003, p. 109). Um exame da relação teórica entre Lukács e 

Rosa Luxemburg (e a influência da segunda sobre o primeiro) pode ser encontrado em MAAR (1991).  
2
 A importância das mediações apresentadas no livro primeiro d‘O capital para a compreensão adequada das 

crises será desenvolvida no segundo ensaio. 
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como também por seus ―rococós‖ se deve à própria configuração do real, pois como afirma 

Lukács (2003, p. 84, grifo meu): 

Se, pois, os fatos devem ser tomados corretamente, convém inicialmente 

apreender, clara e exatamente, esta diferença entre a sua existência real e seu 

núcleo interior, entre as representações que deles se formam e os seus 

conceitos [...]. Trata-se, de uma parte, de arrancar os fenômenos de sua 

forma imediatamente dada, de encontrar as mediações pelas quais eles 

podem ser relacionados a seu núcleo e a sua essência e tomados em sua 

essência mesma, e doutra parte, de avançar a compreensão deste caráter 

fenomênico, desta aparência fenomênica, considerada como a forma de 

aparição necessária [...]. Esta dupla determinação, este reconhecimento e 

esta ultrapassagem simultâneos do ser imediato é precisamente a relação 

dialética. 

 

Essa longa passagem é importante por expor um dos pontos centrais da dialética: a 

distinção entre níveis de realidade – sua ―existência real‖, fenomênica, manifestação imediata 

de múltiplas determinações e a essência, núcleo interior do real. Assim, para Marx ―há uma 

essência que se manifesta na realidade exterior de forma diferente, até contrária ao que é, 

sendo necessária uma ‗ciência‘ dialética e rigorosa para descobri-la e entender porque ela se 

exterioriza ao mesmo tempo em que se inverte‖ (GRESPAN, 2002, p. 7). 

O que Marx destaca na Introdução de 1857 é que ambos os níveis da realidade 

coincidem (sendo o concreto o ―ponto de partida‖ e ―resultado‖), mas não imediatamente, de 

tal modo que ―a passagem do simples ao complexo não se faz apenas acrescentando 

determinações que se ligam às anteriores; se a estrutura conceitual se torna progressivamente 

mais complexa, ela também une determinações mais diversas‖ (BORGES NETO, 2002, p. 

95).  

O próprio Marx (ainda na Introdução de 1857), ao final de seus comentários sobre o 

método da economia política, destaca as mediações necessárias a uma adequada compreensão 

e exposição da crise; a processualidade da reconstrução deste complexo de complexos que é a 

realidade: 

O plano a adotar deve evidentemente ser o seguinte: 1º As determinações 

abstratas gerais, convindo portanto mais ou menos a todas as formas de 

sociedade, mas consideradas no sentido anteriormente referido. 2º As 

categorias que constituem a estrutura interna da sociedade burguesa e o 

sobre as quais assentam as classes fundamentais. Capital, trabalho 

assalariado, propriedade fundiária. As suas relações recíprocas. Cidade e 

campo. As três grandes classes sociais. A troca entre estas. A circulação. O 

crédito (privado). 3º Concentração da sociedade burguesa na forma do 

Estado. Considerado na sua relação consigo próprio. As classes 

―improdutivas‖. Os impostos. A dívida pública. O crédito público. A 

população. As colônias. A emigração. 4º Relações internacionais de 
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produção. A divisão internacional do trabalho. A troca internacional. A 

exportação e a importação. Os câmbios. 5º O mercado mundial e as crises. 

(MARX, 2003a, p. 258). 

 

A crise seria, portanto, o último elemento a ser analisado.  Sem embargo, nove anos 

após essa primeira elaboração da estrutura que teria O Capital (de 1857), Marx modificou seu 

plano (em 1866) para quatro livros: Livro I. Processo de produção do capital; Livro II. 

Processo de circulação do capital; Livro III. Síntese do processo global; Livro IV. História da 

teoria (ROSDOLSKY, 2001, p. 29). Nesse novo plano o problema das crises não recebeu um 

capítulo ou livro específico, o que, todavia, também não significa que o tema das crises possa 

ser pensado como abandonado por Marx por ele próprio nunca ter pensado em desenvolvê-lo 

sistematicamente no interior do conjunto dos quatro livros de O Capital (ANTUNES, 2005). 

Essa aparente ―lacuna‖ de uma análise sistemática das crises deve ser pensada 

exatamente a partir dos próprios planos de exposição projetados por Marx (e da própria 

distinção entre ―método de investigação‖ e ―método de exposição‖, comentados no prefácio à 

segunda edição d‘O Capital), de tal modo que o conceito de crise é em essência inseparável 

do conceito de capital e o estudo de um implica necessariamente no estudo do outro
3
 

(ANTUNES, 2005; GRESPAN, 1994). 

Quanto aos esquemas de reprodução social do capital, há que se admitir que seria não 

apenas contraditório como irreal que a partir deles se pudesse provar tanto a tese da 

possibilidade de expansão ilimitada do capitalismo quanto de crise e colapso. De fato, através 

dos esquemas de reprodução, no grau de exposição teórico-conceitual do segundo livro d‘O 

capital, não se pode afirmar nada a respeito das manifestações concretas das crises, as 

mediações ainda não estão devidamente constituídas. 

O que se pode depreender desse momento de exposição de Marx é ―simplesmente‖ (o 

que deveria ter satisfeito a ―orientação estética‖ de Luxemburg) que a necessidade de 

formação do fundo de acumulação e de reserva impõe novos elementos para a possibilidade 

geral da crise
4
. ―Isto porque, enquanto o dinheiro permitia abstratamente a possibilidade de 

                                                 
3
 GRESPAN, 1994, p. 12: ―Deve se ter em mente que a ‗crise‘ a ser considerada na culminação da obra está 

associada ao estudo do mercado mundial, ou seja, que se trataria aí das crises quanto fenômeno de abrangência 

universal, alastrando-se por toda a economia mundial exatamente na medida em que o próprio capital já também 

o tivesse feito; a crise do mercado mundial é o correspondente negativo do capital neste ponto último de sua 

expansão e o conceito de ‗crise‘ respectivamente é o mais complexo e abrangente. Mas antes disso, a crise está 

presente nas etapas anteriores da expansão, histórica e sistematicamente considerada, como o negativo do 

impulso do capital. Daí que uma reconstituição dos momentos lógicos pelos quais o capital se determina como 

este processo expansivo e totalizante deva ser também uma reconstituição dos momentos lógicos de sua auto-

negação.‖ 
4
 Esse ponto é desenvolvido nas seções 3.2 e 3.3 do ensaio seguinte. 
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ruptura da metamorfose do capital, agora esta possibilidade de ruptura entre compra e venda 

torna-se uma necessidade.‖ (AQUINO, 2008, p. 17), pois ―o fundo de acumulação de dinheiro 

serve assim de fundo de reserva, a fim de eliminar as perturbações do ciclo‖ (MARX, 2006, p. 

95). Não obstante, ―dada a natureza contraditória do capitalismo, a necessidade de retirar 

dinheiro do circuito para formar o fundo de depreciação e acumulação significa repetidamente 

vendas sem compras e, portanto, a dissociação das fases do processo de reprodução do 

capital‖ (AQUINO, 2008, p. 17). 

Mas mesmo tal problema não é uma novidade inserida por Marx no livro segundo. Já 

no terceiro capítulo do livro I, na seção sobre ―entesouramento‖ (MARX, 2003b, p. 157), a 

possibilidade de retenção de dinheiro depois da venda já implica a separação temporal e 

espacial entre o movimento de compra e de venda
5
. Cisão essa que é ainda mais profunda, 

pois o dinheiro não funciona apenas como meio de circulação, mas também como meio de 

pagamento, permitindo que ele possa aparecer apenas nominalmente, o que lhe confere um 

efeito potencializador do volume de trocas e com isso da própria cisão. 

Apesar dessa possibilidade posta da gênese de crises, sua manifestação não depende 

apenas dessa ruptura aparente entre compras e vendas. No livro terceiro d‘O Capital, Marx 

retoma essa discussão em um grau superior de concretude ao comentar sobre as formas 

particulares do capital, especialmente no capítulo XIX, sobre o capital de comércio de 

dinheiro (geldhandlungskapital), em que o ―fundo de depreciação e reserva‖, sob a forma de 

tesouro, coloca-se nesse novo momento como ―capital vadio, momentaneamente desocupado, 

que abrange o capital-dinheiro novamente acumulado, ainda não investido‖ (MARX, 2008b, 

p. 425). A esse capital associam-se novas funções como emprestar, tomar emprestado e 

negociar com crédito. 

O que se deve observar é a processualidade tanto da exposição como dos conceitos no 

percurso d’O Capital, que buscam reproduzir no plano ideal a realidade material em sua 

complexidade. Processo esse que alcança seu ápice com o ―fetiche autômato perfeito‖, que é o 

capital portador de juros (MARX, 2008b, p. 520). 

Examinar os esquemas de reprodução social do capital em busca de causas concretas 

das crises é impertinente e a própria Luxemburg tem consciência disso. Sem embargo, sua 

obra discute-os criticamente em sua polêmica com as visões reformistas da época e avalia se, 

                                                 
5
 Essa questão será tratada com maiores detalhes no segundo ensaio da ―dissertação‖. 
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a luz da polêmica, não haveria uma ―lacuna‖ no próprio pensamento e exposição de Marx e 

como então se constituiria a articulação entre reprodução e crise capitalistas.  

De acordo com a consideração de Luxemburg, apesar de constituírem aspectos 

essenciais da reprodução, as crises não representam o problema da reprodução
6
. A isso se 

deve acrescentar ainda que não se deve considerar os esquemas de reprodução como um 

esboço teórico que Marx não pode ―completar‖ por falta de tempo, ou que haja equívocos ali 

que comprometam uma compreensão do problema propriamente dito da reprodução; ―o 

próprio Marx nunca teve a intenção de ir mais longe do que foi publicado no segundo tomo de 

O Capital. Não tem sentido esperar que eles nos dêem mais do que podem dar‖ 

(ROSDOLSKY, 2001, p. 418). 

 

 

2.2 Rosa Luxemburg e a crise do capital. 

 

Mesmo um exame minucioso, além do esboçado até aqui, revela a impertinência de 

relacionar crise e esquemas de reprodução, mas em meio ao debate que se desenvolveu 

especialmente na virada do século XIX para o século XX, observa-se como ele estava 

carregado de determinações de ordem ideológica. 

Evidentemente Rosdolsky (2001, p. 393) tem razão ao afirmar que ―não se pode julgar 

uma teoria científica pela carreira política de seus defensores‖, mas como lembraria Lenin, 

todo desvio prático envolve um desvio teórico: seja de incompreensões legítimas durante a 

interpretação teórica, seja da influência nefasta de uma falsa consciência sobre tal 

interpretação; aliás, ―pela maneira como o materialismo histórico considera as coisas, ambas 

as tendências estão relacionadas: formam o meio social da socialdemocracia antes da guerra.‖ 

(LUKÁCS, 2003, p. 110). 

Todavia, mesmo depurando-se o debate formado no meio social em questão de sua 

carga ideológica, resta inevitavelmente certa incompreensão de Luxemburg da profundidade 

da démarche dialética de Marx, especialmente sua ―herança hegeliana‖ (LUKÁCS, 2003). Ao 

censurar o primeiro tomo d‘O Capital, Luxemburg não é capaz de reconhecer a própria 

gênese social do capital como novo ―sujeito histórico‖ que passa a dar forma às relações 

sociais subjacentes. 

                                                 
6
 Cf. ROSDOLSKY, 2001. 
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Seguindo sua proposta de esclarecimento
7
 (que já nasce enrijecendo-se como mito

8
) a 

autora determina a crise como consequência de uma contradição entre a capacidade ilimitada 

de avanço da produtividade e a expansão restrita do consumo social. Contradição essa que ela 

depreende da própria vinculação entre os livros segundo e terceiro d‘O capital: os esquemas 

de reprodução ampliada do livro segundo entrariam em contradição com a concepção do 

processo de produção global capitalista do livro terceiro. Essa é a base da argumentação de 

Luxemburg que ―procura ressaltar que a teoria da acumulação culmina com a demonstração 

de que o processo de acumulação se desenvolve por meio de crises, o que é contraditório com 

um esquema de reprodução que se dá sem problemas de realização‖ (CARCANHOLO, 2007, 

p. 3)
9
. 

Ao criticar as visões reformistas degeneradas de passagens do próprio Marx, 

Luxemburg destaca a ideia de derrocada do capitalismo, encontrando limites ―absolutos‖ 

dentro do próprio sistema. Assim, mesmo tentando defender a perspectiva e necessidade da 

revolução social, a autora ainda se mantém sob o ―círculo mágico‖ do mito (seja que o 

capitalismo se encerra em um sistema que se reproduzirá indefinidamente ou que 

inevitavelmente colapsará por suas contradições reprodutivas, a partir da análise de 

―esquemas‖). 

Apesar da contradição interna existente entre a produção privada e o consumo, por um 

lado, e o nexo social global de ambos, por outro, não serem novidades que surgem apenas no 

momento da reprodução capitalista, mas sim contradições mais gerais íntimas à própria 

produção capitalista; ainda assim, para Luxemburg (1984b, p. 19) ―a realização de mais-valia 

para fins de acumulação em uma sociedade composta só por operários e capitalistas é, 

portanto, um problema sem solução‖. Em sua visão, ―o problema da reprodução se manifesta 

novamente no contato com o mercado... esse lugar ‗onde ninguém dita as leis e não se fazem 

valer a vontade, nem a razão‘‖ (LUXEMBURG, 1984a, p. 16). Seguindo tais apontamentos a 

                                                 
7
 O conceito de esclarecimento e a noção de mito apoiam-se aqui abertamente na Dialética do Esclarecimento de 

Adorno e Horkheimer (2006). 
8
 A respeito da necessidade de ―dissolução dos mitos na história‖ no materialismo histórico ver Benjamin (2007). 

9
 Essa visão acerca da uma ―incompatibilidade‖ no discurso de Marx em O Capital também remete a uma grave 

incompreensão do significado das contradições dialéticas. Como afirma Bhaskar (2001, p. 80), pelo menos dois 

aspectos são importantes para a caraterização delas: (a) constituem oposições inclusivas reais, já que seus termos 

pressupõem existencialmente seu oposto, associado ao tema da ―unidade dos contrários‖; (b) são sistemática ou 

internamente relacionadas com uma forma de aparência mistificadora. Nesse sentido Ruy Fausto procura mostrar 

que tanto o rigor quanto a originalidade do pensamento de Marx residem justamente em pôr no próprio discurso 

a contradição, que é do próprio objeto tratado e que, portanto, não pode ser eliminada (a dialética então não pode 

ser considerada apenas uma outra lógica, mas uma lógica que tem fundamentação ontológica). O discurso se 

torna rigoroso porque é contraditório (FAUSTO, 1987).  Para uma discussão das implicações desse problema na 

produção intelectual de Ruy Fausto, autor amplamente utilizado nos ensaios que compõe essa dissertação, e os 

debates travados conferir Paulani (1998). 
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autora procura desvendar exatamente os mistérios que envolvem o ―abismo insondável‖ do 

comércio exterior. 

Ao examinar em escala global o problema da realização da mais-valia, a autora 

considera que o ―aspecto decisivo é que a mais-valia não pode ser realizada nem por 

operários, nem por capitalistas, mas por camadas sociais ou sociedades que por si não 

produzam pelo modo capitalista‖ (LUXEMBURG, 1984b, p. 19). O que a conduz à sua 

principal e mais conhecida conclusão, de que as crises advêm da ausência de um mercado 

suficientemente amplo para consumir toda a mais-valia destinada à reprodução ampliada do 

capital. 

Segundo esse raciocínio, a mais-valia só poderia ser então realizada através do 

intercâmbio das sociedades sob a forma capitalista de produção com um ―terceiro grupo‖, que 

não estivesse sob a égide completa desse sistema; assim essa mais-valia excedente e 

impossível de ser consumida no interior do sistema capitalista seria absorvida pelas nações 

não-capitalistas, garantindo a resolução temporária das crises, mas que esbarraria em um 

limite ―absoluto‖ ao desenvolvimento do capitalismo: o desaparecimento desse ―terceiro 

grupo‖. 

No início de A acumulação de Capital, assinala Luxemburg (1984a, p. 37): 

Consideremos a fórmula c + v + m como a expressão do produto social total. 

Trata-se, no caso, de uma simples construção teórica, de um esquema 

abstrato, ou essa fórmula apresenta um significado real em sua aplicabilidade 

à sociedade como um todo? Ela tem existência social objetiva? 

 

A resposta, sem dúvidas, é que sim, há uma existência social objetiva, mas que não se 

manifesta concretamente através desses conceitos, e aqui reside a questão dialética. Esses 

conceitos vocalizados por Marx se encontram em uma análise essencial da realidade 

capitalista e ainda envolvem diversas mediações para se chegar até a realidade concreta em 

sua síntese de múltiplas determinações. Essas mediações só começam a tomar formas mais 

consistentes no decorrer do livro terceiro, no qual Marx abandona a circulação do capital geral 

tratada no livro segundo para avançar sobre as formas especificas de manifestação do capital, 

suas formas funcionais autonomizadas (CARCANHOLO, M, 2007). 

Contudo, não há apenas problemas ―metodológicos‖ nessa questão. Em seguida a essa 

passagem, Luxemburg afirma que ―os dois símbolos v + m representam juntos uma grandeza 

objetiva de validade geral: a soma de trabalho animado prestado dentro da sociedade no 
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decorrer de um ano‖
10

, e que ―toda sociedade humana, qualquer que seja sua forma histórica, 

deve tomar conhecimento desse fato em relação aos resultados obtidos, quanto em relação aos 

braços existentes e disponíveis‖, a ponto de considerar que ―a formulação v + m é um 

fenômeno geral, independente das formas históricas específicas da sociedade‖ 

(LUXEMBURG, 1984a, p. 38). Dessa forma a autora fixa conceitos específicos da forma 

capitalista de produção de riqueza humana a toda a história; conceitos assim ―fetichizados‖, 

pois sendo formalmente trans-históricos também seus conteúdos são comprometidos.  

É mister ressaltar esse ponto, pois é no contexto de incompreensões envolvendo 

―v+m” que a própria contradição subconsumista de Luxemburg (mas não apenas dela) se 

define: em termos da mercadoria como produto do capital (CARCANHOLO, 2007). 

Da passagem exposta percebe-se que Luxemburg identifica “v+m” com a produção 

mesma do excedente (mais precisamente do ―trabalho novo‖), sendo que este “v+m” parece 

não se encontrar inscrito também nas mercadorias tomadas em singularidade. Esse raciocínio 

a leva a considerar que o problema da realização global da produção capitalista se resume ao 

nível restrito de uma parcela específica do valor (a mais-valia), quando na realidade ―em cada 

mercadoria singular está contida uma fração de todo o valor c + v + m produzido pela 

economia e, portanto, quando ela é realizada, realiza-se esta fração, e não apenas um 

componente específico, seja ele c, v ou m.‖ (CARCANHOLO, 2007, p. 6). 

Que a interrupção do processo de produção de valor e realização de mais-valia (a auto-

negação do capital, pois ele mesmo é o agente de sua expansão) e a insuficiência de consumo 

capaz de recuperar esse processo, seja uma das formas possíveis de manifestação das crises 

(mas que também nunca se manifesta isoladamente) não há de que se objetar. O que não se 

pode afirmar é a ―insuficiência de demanda‖ no interior do sistema capitalista (e que seria 

absorvida por nações não-capitalitas) ser causa determinante e quase exclusiva da crise, e 

menos ainda depreender a partir disso o colapso do capitalismo, como faz Rosa Luxemburg. 

Ademais, o problema da articulação entre produção e circulação não se resume à 

questão da realização (ou não) de uma parcela de valor constrangido no corpo da mercadoria, 

mas sim ao próprio valor da mercadoria. Segundo Marx (1885, p. 54), ―enquanto o capital ora 

valorizado sob a forma de capital-mercadoria, permanece no mercado, paralisa-se o processo 

de produção‖. Essa passagem, que pode parecer trivial, serve como exemplo da articulação 

                                                 
10

 Como simplificação a autora toma a rotação do capital compreendendo o período de um ano. 
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em Marx da dialética entre produção e circulação que permeia todo O Capital. Examinando 

com atenção se revela que o processo de produção se estende até o espaço da circulação
11

. 

Benoit (2007, p. 2), a respeito da origem da mais-valia, observa que: 

[...] trata de um processo que se opera na órbita da circulação e não se opera 

nela. Esse processo situa-se numa região negativa, pois, não é idêntica a 

nenhum dos gêneros ou pólos que entram na relação. Trata-se de uma região 

cuja identidade plena se dissolve contraditoriamente, trata-se de um ente 

que, em certo sentido, não-é. 

 

A partir da perspectiva a respeito de ―o negativo‖ (das Negativ) na constituição das 

categorias do pensamento de Marx comentado por Benoit, não se pode afirmar 

categoricamente que a mercadoria, estancada no mercado, tenha inclusive ―valor‖. Em certo 

sentido, esse valor não-é, ele se dissolve contraditoriamente. Ao ponto da mercadoria (como 

forma assumida pelo capital em seu movimento), numa linguagem tipicamente hegeliana, se 

constituir como um ser que sendo não-é, e que não sendo, é. Como afirma Žižek (2008, p. 78) 

acerca da tensão entre os processos de produção e circulação:  

[...] sim, o valor se cria no processo de produção; entretanto ele só é criado 

ali, por assim dizer, potencialmente, já que só se concretiza como valor 

quando a mercadoria produzida é vendida e o circuito D–M–D‘ assim se 

completa. Essa lacuna temporal entre a produção de valor e sua realização é 

crucial: ainda que o valor seja produzido na produção, sem a finalização 

bem-sucedida do processo de circulação não há valor strictu sensu – aqui a 

temporalidade é a do futur antérieur: o valor não ―é‖ de imediato, somente 

―terá sido‖, é concretizado retroativamente, encenado performaticamente. Na 

produção o valor é gerado ―em si‖ e só com o término do processo de 

circulação ele se torna ―para si‖. 

 

Nesse sentido, não é suficiente também apenas reconhecer a contradição entre o 

complexo e o simples que carrega a dialética. Ela mesma precisa se colocar como ―o indício 

da não-verdade da identidade, da dissolução sem resíduos daquilo que é concebido no 

conceito.‖ (ADORNO, 2009, p. 12). De tal modo que a totalidade da contradição é a própria 

não-verdade da identificação total, tal qual esta se manifesta. Dessa forma, criticar as 

distinções em Marx entre seus esquemas de reprodução e a acumulação concreta de capital é 

não reconhecer a relação que deve ser estabelecida entre o conceito e aquilo que lhe escapa (o 

não-conceitual), dificuldade posta pelo próprio objeto tratado – no caso a própria origem do 

capital
12

. 

                                                 
11

 MARX, 2006, p. 69: ―O processo cíclico do capital é, portanto, unidade de circulação e produção, abrange 

ambas‖. 
12

 MARX, 2003b, p. 196: ―Capital, portanto, nem pode originar-se na circulação nem fora da circulação. Deve, 

ao mesmo tempo, ter e não ter nela sua origem‖. 
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Ao seccionar a obra de Marx em partes, Luxemburg não se atenta para as mediações 

que envolvem a categoria da totalidade. Essa não se constitui como um compêndio sintético 

de uma universalidade meramente extensiva da qual os livros segundo e terceiro d‘O capital 

buscariam expor, mas é uma totalidade que se constrói com inter-relações dinâmicas de 

totalidades particulares, parciais, em processo
13

 – especialmente o conceito de capital em seu 

múltiplo devir. 

 

2.3 Capital e crise: conceito e mediação. 

 

Uma das críticas principais de Luxemburg, a respeito das ―contradições do esquema 

de reprodução ampliada‖, é a seguinte: 

[...] quando fala da ―constituição real da sociedade‖, Marx só leva em 

consideração os consumidores e participantes da mais-valia e dos salários, 

ou seja, apenas o dependentes das categorias fundamentais, capitalistas, da 

produção. 

De acordo com esses pressupostos, no entanto, o esquema não permite 

nenhuma outra interpretação a não ser a da produção pela produção. [...] 

Quem realiza, então, a mais-valia, que cresce sem parar? O esquema 

responde: são os capitalistas e somente eles. E o que fazem com essa mais-

valia crescente? O esquema responde: usam-na para ampliar sua produção 

cada vez mais. Esses capitalistas são, portanto, fanáticos adeptos da 

ampliação da produção, por amor à própria ampliação da produção 

(LUXEMBURG, 1984b, p. 8, grifo meu). 

 

Essa passagem da autora expõe dois problemas: o da ―produção pela produção‖ e os 

―sujeitos‖ envolvidos no processo. Contudo, sob outra perspectiva, o que está exposto é a 

própria novidade lógica da forma capitalista de produção de riqueza humana sobre suas 

anteriores. Que não é aceitável para Luxemburg, mas fundamental para Marx: a ―produção 

pela produção‖ como finalidade em si mesma. Segundo Marx (2003b, p. 183-84, grifo meu): 

A circulação simples da mercadoria – vender para comprar – serve de meio a 

um fim situado fora da circulação, a apropriação de valores-de-uso, a 

satisfação de necessidades. A circulação de dinheiro como capital, ao 

contrário, tem sua finalidade em si mesma, pois a expansão do valor só 

existe nesse movimento continuamente renovado. Por isso o movimento do 

capital não tem limites. 

[...] 

O conteúdo objetivo da circulação em causa – a expansão do valor – é sua 

finalidade subjetiva [...]. O valor passa continuamente de uma forma para 

outra, sem perder-se nesse movimento, transformando-se numa entidade que 

opera automaticamente [...]. Na verdade, o valor torna-se aqui o agente de 

um processo [...]. 

                                                 
13

 Cf. LUKÁCS, 1979a, p. 70. 
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O que Marx expõe sinteticamente é a riqueza da ―definição‖ de capital. Enquanto 

―valor em expansão‖ a ―definição‖ expressa o capital como devir quantitativo; enquanto 

movimento que ―tem formas alternadas‖ e percorre as formas dinheiro e mercadoria, é capital 

como devir qualitativo. Sendo que na base de ambos há o movimento do capital como agente 

que se relaciona consigo mesmo, que se coloca em uma ―relação privada consigo mesmo‖ , 

que se poderia ―definir‖ como devir “tautológico” (FAUSTO, 2002b, p. 196). 

Luxemburg critica os esquemas de reprodução por eles excluírem ―a contradição 

profunda e fundamental entre as capacidades de produção e de consumo, da sociedade 

capitalista‖ (LUXEMBURG, 1984b, p. 16) e Marx por ele descrever o processo de 

acumulação de uma sociedade constituída exclusivamente de capitalistas e operários, em um 

esquema que não permite nenhuma outra interpretação a não ser a da produção pela produção. 

Dessa forma, portanto, a análise de Marx não ofereceria ―nenhuma resposta à questão do 

destinatário, ou seja, da pessoa para quem se realiza efetivamente a acumulação‖ 

(LUXEMBURG, 1984b, p.5). 

Contudo, o conceito de capital, em Marx, não pode ser concebido como referente a 

uma coisa inerte, simples meio material de produção desvinculado de seu caráter social 

determinado. Já no capítulo I d‘O Capital isto já está posto na própria ―forma-relativa da 

mercadoria‖ que assume um papel ―ativo‖ face à sua ―forma equivalente‖. Nessa relação, a 

forma mercadoria (que o valor em processo pressuposto assume) relaciona-se consigo mesma 

(GRESPAN, 1994, p. 111). De tal modo que (já no capítulo IV) ―ele [o capital] se constitui 

nesse processo como devir-Sujeito‖ (FAUSTO, 2002b, p. 198). 

O que remete à segunda questão posta por Rosa Luxemburg (dos ―sujeitos‖ envolvidos 

no processo), que se relaciona mais precisamente à fundamentação teórico-conceitual do 

empreendimento marxiano, o qual afirma a autora (LUXEMBURG, 1984b, p. 19, grifo meu): 

[...] o esquema marxista da reprodução ampliada não consegue explicar-nos, 

pois, o processo de acumulação da maneira como ele realmente ocorre e 

como se impõe historicamente [...]. O problema em si baseia-se na seguinte 

ficção: em uma sociedade que a adota o modelo capitalista de produção, ou 

seja, que cria mais-valia, esta é consumida inteiramente por seus 

apropriadores, isto é, pela classe capitalista. 

 

Todavia, há que se considerar o próprio sentido da apresentação marxiana da história. 

Certamente o discurso pressupõe que o sujeito é ―o homem‖ e que o predicado exprima 

distintas formações sócio-históricas. Todavia, passando-se ao discurso posto a situação de 

modifica: ―Em termos estritos do discurso posto o sujeito ‗desaparece‘ (na realidade ele é 
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‗negado‘ e se torna pressuposto). ‗Não‘ há mais esse objeto ‗o homem‘‖ (FAUSTO, 2002b, p. 

190, grifo do autor). 

O que Fausto (2002) destaca é a distinção dialética entre ―predicação‖ e ―identidade‖. 

Luxemburg tem razão, em sua época, ao destacar a existência de sociedades não-capitalistas e 

que afirmar que toda a sociedade adote o modelo capitalista de produção seja uma ―ficção‖. O 

que a autora não reconhece é a sutileza dialética da não-identidade da identidade expressa em 

Marx. Ainda segundo Ruy Fausto (2002b, p. 191, grifo do autor): 

Na realidade o que temos? Nem uma simples predicação 

(convencionalismo), nem uma identidade (fetichismo). Não se trata nem de 

―o homem é proletário (ou capitalista)‖, nem de ―o homem = o capitalista 

(ou = proletário)‖ (nem ainda: o ―homem‖ é um simples nome que apenas 

indica ―proletário‖ ou capitalista‖ [...]. Tem-se na realidade algo que fica 

“entre” uma predicação e uma identidade
14

 [...]. 

Vê-se o que isso significa: a expressão logicamente ―rigorosa‖ da situação é 

na realidade ideológica. 

 

De resto, para a devida análise do papel desempenhado pelas ―sociedades não-

capitalistas‖, há que se destacar a capacidade do movimento do valor-capital subordinar a si 

todos os elementos da sociedade. Apesar da teoria pressupor o desenvolvimento das leis do 

modo de produção capitalista em sua forma pura, na realidade efetiva existe apenas uma 

aproximação, mas que é tanto maior quanto mais desenvolvido é o modo de produção 

(MARX, 2008b); que durante esse processo o capital se ―entrelaça‖ com ―restos de situações 

econômicas anteriores‖ rebaixando-os a momentos de seu próprio movimento. À luz da 

história pode-se afirmar que o capital ―fagocita‖ as ―sociedades não-capitalistas‖, o que longe 

de ser um problema ―absoluto‖, é garantia de sua continuidade, baseado em um 

desenvolvimento desigual, mas ainda assim combinado. 

Retomando a questão das crises, segundo Grespan (1994) as dificuldades que 

envolvem a discussão a partir d‘O capital têm sua origem em dois tipos: primeiro, quanto ao 

conteúdo do conceito de ‗crise‘, que é definido de diferentes maneiras em diferentes 

momentos da teoria de Marx, levando autores a privilegiar unilateralmente um conteúdo 

possível em detrimento dos outros; e segundo, a cada conteúdo se associa uma determinada 

concepção de como aquele tipo de crise se realiza. 

                                                 
14

 Também essa questão é resultado da consideração do capital como sujeito de um processo. Como afirma 

Fausto (2002b, p. 210), noutra passagem de seu texto, ―Se o sujeito não fosse o Sujeito-processo, teríamos um 

juízo em que o sujeito é pressuposto e o predicado posto. Como o sujeito é um processo, tem-se na realidade 

uma não-reflexão‖. 
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Não obstante, percorrendo-se o movimento conceitual-concreto do capital, enquanto 

múltiplo devir, a crise em sua determinidade objetiva é no fundo ―o avesso do próprio capital‖ 

(GRESPAN, 1994). A crise é o momento da negação da disposição da expansão contínua do 

capital em sua processualidade, a sua não-identidade irreconciliada. 

O próprio conceito de crise enquanto possibilidade articula-se geneticamente com o 

próprio conceito genérico de capital, em que a crise adquire na obra de Marx o caráter de 

negatividade imanente ao capital, manifestação das contradições constitutivas do capital 

(GRESPAN, 1994). 

Diversamente ao defendido por Luxemburg, a crise não se trata simplesmente de uma 

antinomia (ou contradição) da sociedade capitalista, que precise, para se conservar, para 

manter-se idêntica a si mesma, se lançar para seus limites ao ponto que quando alcançasse 

certo nível (a impossibilidade de dispor de nações não-capitalistas) fosse inevitavelmente 

suspensa enquanto forma do sociabilidade. A autora não percebe o conflito existente entre 

uma essência estática do sistema capitalista, tal qual ela acaba por expor, e a essência 

dinâmica do sistema capitalista, que explode o sistema sobre o qual repousa e nega seu 

próprio limite
15

 (ADORNO, 2009). 

A visão de Luxemburg a respeito do ―sistema‖ (marxiano) construído não tolera nada 

fora do seu círculo mágico e que então se torna, por mais dinâmico que procure ser 

concebido, finito enquanto infinitude positiva, estático. Entretanto, uma análise cuidadosa da 

dinâmica capital-crise em Marx revela que, na medida em que o conceito de limite é negado, 

desmente-se o próprio sistema (seu produto) e com isso torna-se permeável e se apropria da 

própria violência expressa no sistema (ADORNO, 2009). Apropriação violenta essa em que 

se articulam, de forma suprassumida, os conceitos de capital, crise... e Crítica. 

Luxemburg reconhece parte da articulação entre crise e necessidade da crítica, mas 

não avança sobre os nexos íntimos dessa relação. Como destaca Grespan (1994, p. 27, nota 2): 

[...] Marx retoma, de certa forma, a unidade clássica perdida na 

modernidade: a crise se apresenta como manifestação direta da contradição 

essencial do capital, como sua auto-negação determinada enquanto 

desvalorização do valor existente e incapacidade de prosseguir a acumulação 

de capital; a crítica então se instaura não apenas no espaço cognitivo entre 

sujeito e objeto, mas também, e principalmente, pela crise enquanto tribunal 

em que o capital se julga e condena efetivamente, ou ainda, crise enquanto 

autocrítica real do sistema. 

                                                 
15

 A respeito dos rompimentos das barreiras e limites que o próprio capital se impõe e a implicação de tal 

movimento em crises conferir a análise, tendo como base elementos da Ciência da Lógica de Hegel, 

desenvolvida por Grespan (1994, p. 124). Outro autor que anteriormente alça essa questão é Rosdolsky (2001). 
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2.4 Considerações Parciais. 

 

Retomando elementos expostos no ensaio, observa-se a impertinência de partindo da 

análise (mesmo que ―crítica‖) dos esquemas de reprodução social do segundo tomo d‘O 

Capital se buscar uma resposta para as causas das crises. A pretensão da exposição de Marx 

nesse momento da obra é, além de expor a constituição do fundo de depreciação e do fundo 

de reserva do capital, ―simplesmente‖ mostrar como pode ser contingenciada, no plano social, 

a contradição entre valor e valor-de-uso. O que nesse momento específico da constituição das 

mediações resolve-se concebendo as indústrias dos meios de produção e dos meios de vida 

como departamentos totalmente autônomos da produção social (ROSDOLSKY, 2001). 

Certamente, a ruptura intertemporal criada a partir do entesouramento de dinheiro para 

o fundo de acumulação e depreciação abre maior espaço possível para crises; o que não 

significa ser a causa determinante das crises, garantia da passagem da possibilidade à 

efetividade. 

A concepção ―subconsumista‖ de Luxemburg (como de outros) destaca a importância 

do circuito de realização do capital para o estudo das crises, contudo, acaba por reduzir a 

compreensão das crises apenas à análise das contradições próprias da esfera da circulação, 

quando, de fato, a circulação do capital forma uma unidade com a produção. De forma que as 

crises não decorrem de uma incapacidade de absorção da mais-valia global produzida no 

interior do sistema capitalista, ou de uma superexploração do trabalho que restrinja o 

consumo das massas, mas porque o capitalismo necessita ampliar todo o consumo, que não é 

restrito às massas, de uma forma que efetivamente é insuficiente para realizar todo o valor em 

expansão
16

. 

Como foi destacado, não é suficiente reconhecer o papel da contradição no 

pensamento de Marx para evitar equívocos interpretativos do autor ou analíticos do real. A 

análise crítica continua a residir no conceito que se concreta e na ―lógica do capital‖, de tal 

modo que as crises só podem ser adequadamente compreendidas a partir da totalidade em que 

a mediação representa o punctum pruriens da contradição dialética. Portanto, a 

intempestividade da crítica não pode abandonar a paciência do conceito. 

                                                 
16

 Esse ponto será desenvolvido na seção 3.3 do ensaio seguinte, e na seção 3.4 que trata da questão do lucro 

também. 
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3 A desmedida da crise e a realidade da ficção. 
 

3.1 A igualdade dos desiguais: abstração real e fetichismo da mercadoria. 

 

De princípio há uma condição óbvia para que uma relação de troca faça sentido, mas 

que dá partida a uma série de dificuldades (e que sob a forma capitalista de reprodução 

material da vida social se desdobra em contradições crescentes): a troca de coisas 

qualitativamente diferentes. A necessidade não possuidora de um indivíduo precisa coincidir 

com a posse não necessária de outro; os não-valores-de-uso dos proprietários precisam ser 

valores-de-uso para os não-proprietários. E nesse movimento há que se por a equivalência da 

troca, sua expressão. 

Fora de uma relação de troca, a mercadoria nada pode responder a respeito de seu 

valor, há apenas valor-de-uso, que não experimenta nenhuma relação social de produção. 

Quando o valor de uso é indiferente a toda determinação econômica formal, ou seja, tomado 

como valor-de-uso em-si, não entra no domínio da economia política (MARX, 2003a, p. 12), 

apenas quando ele constitui a base material da determinação formal imediata de uma relação 

econômica é que se manifesta o valor-de-troca da mercadoria. 

Sendo o valor-de-troca uma contradição em termos
17

, ele só pode ser a maneira de 

expressar-se, a forma de manifestação de uma substância que dele se pode distinguir (MARX, 

2003, p. 58-59).  ―Na própria relação de permuta das mercadorias, seu valor-de-troca revela-

se, de todo, independente de seu valor-de-uso [...]. O que se evidencia comum na relação de 

permuta ou no valor-de-troca é, portanto, o valor das mercadorias‖ (MARX, 2003b, p. 60). 

Segundo Marx, ao se prescindir o valor-de-uso da mercadoria, resta-lhe simplesmente a 

propriedade de ser produto do trabalho
18

, o valor-de-uso torna-se veículo material do valor 

da mercadoria. 

Ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho, também desaparece o 

caráter útil dos trabalhos neles corporificados; desvanecem, portanto, as 

diferentes formas de trabalho concreto, elas não mais se distinguem uma das 

outras, mas reduzem-se, todas, a uma única espécie de trabalho, o trabalho 

humano abstrato. (MARX, 2003b, p. 60, grifo meu). 

                                                 
17

 Essa contradição aponta exatamente para a diferença entre ―categoria‖ e ―realidade efetiva‖, que remete não 

apenas a uma oposição pensamento/realidade, mas à diferença entre a realidade em seu nível essência e a 

realidade que se manifesta também no fenômeno (FAUSTO, 1983a, p. 96). Para uma discussão nesse sentido, a 

partir essencialmente dos desenvolvimentos de Marx em O Capital, ver Lukács (1981). 
18

 A referência aqui feita a ―simplesmente‖ serve apenas para dar destaque ao conceito de ―trabalho simples 

médio‖ que está por detrás. Essa discussão não é objetivo do ensaio, apesar de ser punctum pruriens em torno da 

abstração real do trabalho. Para mais ver Fausto (1983a). 
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E é só com a troca que os produtos do trabalho, como valores, adquirem ―uma 

realidade socialmente homogênea, distinta da sua heterogeneidade de objetos úteis, 

perceptível aos sentidos‖, sendo que essa cisão do produto do trabalho entre coisa útil e valor 

atua efetivamente a partir do momento em que se produzam as coisas úteis para serem 

trocadas. 

Nesse momento, enquanto trabalho útil, o trabalho privado do produtor satisfaz uma 

determinada necessidade, que é indiretamente social; já enquanto massa pura e simples do 

trabalho humano em geral, permutável por qualquer outra espécie de trabalho privado 

colocado sob a mesma forma, o mesmo trabalho privado satisfaz uma necessidade 

diretamente social (como componente do trabalho total). ―Desde esse momento, manifestam, 

efetivamente os trabalhos dos produtores duplo caráter social‖ (MARX, 2003b, p. 95). 

Esse duplo caráter é resultado do trabalho humano abstrato ser o contrário imediato do 

trabalho concreto (MARX, 2003a), e essa abstração significa precisamente que ao se 

prescindir do valor-de-uso das mercadorias, a propriedade restante não se refere a ―produtos 

de trabalho concreto‖, mas sim a ―produtos de trabalho em geral‖ (GRESPAN, 1994, p. 42). 

A igualdade completa de diferentes trabalhos só pode assentar numa 

abstração que põe de lado a desigualdade existente entre eles e os reduz ao 

seu caráter comum de dispêndio de força humana de trabalho, de trabalho 

humano abstrato [...]. Assim, percebe o caráter socialmente útil de seus 

trabalhos particulares sob o aspecto de o produto do trabalho ter de ser útil, e 

útil aos outros, e o caráter social da igualdade dos diferentes trabalhos 

apresenta-se a ele sob o aspecto da igualdade de valor que estabelece entre 

coisas materialmente diversas, os produtos do trabalho. (MARX, 2003b, p. 

95, grifo meu). 

 

Essa passagem é fundamental por expor como é possível a troca de coisas 

qualitativamente diferentes, de como é possível e efetivada a igualdade dos desiguais. É a 

própria forma assumida pelo trabalho mercantil capitalista que o torna possível de produzir 

mercadoria
19

. Essa última, que aparece inicialmente como duas coisas – valor-de-uso e valor-

de-troca – também guarda um duplo caráter do próprio trabalho (que como trabalho concreto 

cria os valores-de-uso e como trabalho abstrato gera valor). Assim, o duplo caráter do 

trabalho está na raiz da dialética da mercadoria (a unidade contraditória da riqueza 

capitalista); na realidade são duas faces de um mesmo processo. 

                                                 
19

 O ―trabalho concreto‖ não é suficiente para que os produtos se tornem efetivamente produtos-para-outrem, 

para que eles mesmos sejam direta e efetivamente trabalhos-para-outrem. Para tanto é necessário acrescentar à 

determinação material a determinação formal, sob a forma da abstração. Para mais, conferir também Fausto 

(1983b). 
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Observa-se então que essa abstração não é um simples instrumento do esclarecimento 

que funda o solo de reprodução da relação entre sujeito e objeto; o trabalho abstrato não é 

uma construção do espírito, tão pouco uma generalidade de contornos fisiológicos
20

, ela é 

movimento de abstração no próprio real
21

 (FAUSTO, 1983a, 123, grifo meu), que põe os 

desiguais em igualdade. Nas palavras de Marx (2003a, p. 15): 

Esta redução [dos diferentes trabalhos a um trabalho não diferenciado] 

aparece como uma abstração que se faz diariamente no processo de produção 

social. A redução de todas as mercadorias a tempo de trabalho não é uma 

abstração maior nem menos real que a redução a ar de todos os corpos 

orgânicos. 

 

Não obstante, essa abstração não resolve a oposição interna, contida na mercadoria, 

entre valor-de-uso e valor. As mercadorias ainda precisam realizar-se como valores, antes de 

poderem se realizar como valores-de-uso. 

Por outro lado, têm elas de evidenciar que são valores-de-uso, antes de 

poderem realizar-se como valores, pois o trabalho nelas despendido só conta 

se foi empregado em forma útil para os outros. Só através da troca se pode 

provar que o trabalho é útil aos outros, que seu produto satisfaz 

necessidades alheias. (MARX, 2003b, p. 110). 

 

Isso significa que uma mercadoria não pode expressar o seu valor e sua utilidade
22

 se 

não for vendida, não importando quanto tempo de trabalho foi gasto para produzi-la. Visto a 

posteriori, o valor de uma mercadoria pode ser considerado como existente no tempo de 

trabalho social, enquanto que a priori essa garantia não existe (KARATANI, 2005) 
23

. 

                                                 
20

 Quanto aos contornos fisiológicos das leituras vulgares do trabalho abstrato, Fausto (1983a, p. 91-92) afirma: 

―Mas qual é a relação existente entre uma universalidade como esta e a representação da realidade fisiológica da 

abstração do trabalho? Conservando o lado da ‗universalidade‘ (e portanto em certo sentido a ‗generalidade‘, 

mesmo se se trata da generalidade ‗negada‘), não seríamos reconduzidos de novo ao nível fisiológico? A 

resposta já está dada na noção de posição. Não é a realidade biológica da universalidade do trabalho que 

constitui o trabalho abstrato, mas a posição desta realidade, e a posição já não é mais biológica. A generalidade 

em sentido fisiológico (não mais do que a generalidade abstrata e subjetiva) — retomamos o problema num nível 

mais elevado — não constitui o trabalho abstrato: ela é apenas a realidade natural pressuposta à (posição) deste. 

A realidade social faz com que valha o que era apenas realidade natural.‖ 
21

 Movimento esse de redução que conduz ao valor como fundamento do valor-de-troca e ao trabalho como 

substância do valor (FAUSTO, 1983b, p. 150), e que se desdobra em novas e ―superiores‖ contradições. É 

interessante notar que para Adorno e Horkheimer, em Dialética do Esclarecimento (2006), a redução dos 

desiguais à unidade seja um dos motores da crítica imanente ao próprio esclarecimento. Nas palavras dos 

autores: ―As mesmas equações dominam a justiça burguesa e a troca mercantil [...] A sociedade burguesa está 

dominada pelo equivalente. Ela torna o heterogêneo comparável, reduzindo-o a grandezas abstratas. Para o 

esclarecimento, aquilo que não se reduz a números e, por fim, ao uno, passa a ser ilusão: o positivismo moderno 

remete-o para a literatura. ‗Unidade‘ continua a ser a divisa, de Parménides a Russell.‖ (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006, p. 20, grifo meu).  
22

 ―Nenhuma coisa pode ser valor se não é objeto útil; se não é útil, tampouco o será o trabalho nela contido, o 

qual não conto como trabalho e, por isso, não cria nenhum valor.‖ (MARX, 2003b, p. 63). 
23

 Texto original: ―A commodity cannot express its value – no matter how much labor time is expended to 

produce it – if it is not sold. Seen ex post facto, the value of a commodity could be considered as existing in 

social labor time, while in ex ante facto, there is no such guarantee.‖ (KARATANI, 2005, p. 217). 
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Destarte, enquanto categoria sinóptica da forma de sociabilização privada, o trabalho humano 

abstrato aponta para o fundamento da crise, com a radicalização da oposição contraditória 

que define já a forma da abstração (GRESPAN, 1994, p. 47). 

Mais ainda, não só a abstração não resolve a oposição interna à forma mercadoria, 

como a constituição dos diversos trabalhos privados em tempo não diferenciado parece ser 

inviabilizada por um círculo vicioso (BORGES NETO, 2002). 

Cada proprietário de uma mercadoria só a cede por outra cujo valor-de-uso 

satisfaz necessidade sua. Assim, a troca é, para ele, processo puramente 

individual. Além disso, que realizar sua mercadoria como valor, em qualquer 

outra mercadoria do seu agrado, com o mesmo, possua ou não sua 

mercadoria valor-de-uso para o proprietário da outra. A troca passa a ser 

então, para ele, processo social. Mas não há possibilidade de o mesmo 

processo ser simplesmente individual e ao mesmo tempo simplesmente social 

e geral, para todos os proprietários de mercadorias. 

Todo possuidor de mercadorias considera cada mercadoria alheia 

equivalente particular da sua, e sua mercadoria, portanto, equivalente geral 

de todas as outras mercadorias. Mas todos os possuidores raciocinam do 

mesmo modo. Assim, não há equivalente geral, e o valor relativo das 

mercadorias não possui forma geral em que se equiparem como valores e se 

comparem como magnitudes de valor. Não se estabelecem relações entre 

elas, como mercadorias, confrontando-se apenas como produtos ou valores-

de-uso. (MARX, 2003b, p. 110-111). 

 

Essa objetividade impalpável, que é o trabalho humano abstrato, precisa ser expressa 

sob uma determinada forma que ponha de lado o confronto dos diversos valores-de-uso das 

mercadorias. Sem embargo, a partir do momento em que só resta à mercadoria a propriedade 

de serem produto do trabalho humano, esse mesmo produto passa por uma transmutação. 

(MARX, 2003b, p. 60). 

A transmutação significa que a abstração do trabalho não se confunde com a simples 

generalidade ―trabalho‖, mas que nem tão pouco exclui toda generalidade. Segundo Fausto 

(1983a, p. 91, grifo do autor): ―na realidade, as abstrações reais ‗trabalho‘ e ‗valor‘ põem a 

generalidade. Ou antes, elas põem a universalidade, mas esta universalidade é generalidade 

posta. O ‗geral‘ se torna universalidade singular, universal concreto‖. 

Ou seja, não se trata simplesmente de uma universalidade abstrata ―muda‖, um vínculo 

pacífico entre os momentos particulares (constituídos pelos trabalhos concretos), no qual a 

abstração tenha a capacidade de abranger esse conjunto de trabalhos distintos sob o selo do 

não-diferenciado. Há uma não-coincidência constitutiva dessas abstrações consigo mesmas, 

há uma ―diferença mínima‖ (ZIZEK, 2008, p. 48). Sendo que tudo muda, se se pensar o 

trabalho abstrato, e também o valor, como universais concretos, pois ―nesse caso, e nesse caso 
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somente, se poderá falar rigorosamente de contrariedade‖: como categorias que contêm ao 

mesmo tempo a universalidade e a singularidade
24

. (FAUSTO, 1983a, p. 98). 

E novamente há que se afirmar: trata-se de uma abstração objetiva. Sendo 

precisamente da ―diferença mínima‖ que surge o dinheiro. Como se desdobra em O Capital, a 

fim de se apreender o que é o dinheiro, é necessário partir da própria natureza dos produtos do 

trabalho inscritos na forma mercadoria (não sendo possível compreender o dinheiro em sua 

plenitude pelo simples exame de suas funções, como a questão vem sendo historicamente 

tratada pela economia burguesa
25

). 

Retornando ao processo de troca observa-se que 

Em sua perplexidade, os nossos possuidores de mercadorias pensam como 

Fausto: ―No princípio era a ação.‖ Agem antes de pensar. As leis oriundas da 

natureza das mercadorias revelam-se através do instinto natural dos seus 

possuidores. Só podem estabelecer relações como valores e, por conseguinte, 

como mercadorias, comparando-as com qualquer outra que se patenteie 

equivalente geral. (MARX, 2003b, p. 111). 

 

Assim, para que o trabalho individual possa resultar em troca, resolvendo-se o 

aparente círculo vicioso da impossibilidade de um mesmo processo ser simplesmente 

individual e simplesmente social para todos os produtores de mercadorias, o tempo de 

trabalho do indivíduo precisa se apresentar como tempo de trabalho geral, e a ação social 

precisa fazer de uma determinada mercadoria equivalente geral
26

. 

Apesar da existência de um equivalente geral, o trabalho abstrato ou tempo de trabalho 

social só é revelado ex post facto pela troca. Agir antes de pensar e instinto natural dos 

possuidores denotam que só após serem postas em equivalência as mercadorias podem 

alcançar uma essência comum, e não vice-versa. E que, portanto, ―relação social‖ deve ser 

definida como uma relação inconsciente (KARATANI, 2005) 
27

. 

                                                 
24

 Como ―abstração ativa‖, para colocar os desiguais em igualdade o trabalho abstrato não pode simplesmente 

subsumir completamente a singularidade das mercadorias, ele coloca a generalidade ao mesmo tempo que 

mantém, mesmo que sob a forma negada, a singularidade. 
25

 Nas palavras de Marx (2003b, p. 69-70): ―Todo mundo sabe, mesmo os que nada mais saibam, que as 

mercadorias possuem forma comum de valor, que contrasta com a flagrante heterogeneidade das formas 

corpóreas de seus valores-de-uso. Esta forma comum é a forma dinheiro do valor. Importa realizar o que jamais 

tentou fazer a economia burguesa, isto é, elucidar a gênese da forma dinheiro‖. A única correção devida a essa 

passagem, dado o tempo de existência da ciência econômica, seria reescrever ao invés de ―o que jamais 

tentou...‖, ―o que até hoje não tentou...‖. 
26

 ―É, portanto, uma terceira propriedade da forma equivalente tornar-se o trabalho privado a forma do seu 

contrário, trabalho em forma diretamente social.‖ (MARX, 2003b, p. 81). ―O dinheiro, como medida do valor, é 

a forma necessária de manifestar-se a medida imanente do valor das mercadorias, o tempo de trabalho‖ (MARX, 

2003b, p. 121). Assim se resolve o aparente círculo vicioso. 
27

 Texto original: ―Only after being posited in equivalency can commodities attain a common essence, and not 

vice versa. Abstract labor or social labor time is discovered only ex post facto by the exchange (placing in 
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A ação social de todas as mercadorias elege, portanto, uma determinada para 

nela representarem seus valores. A forma corpórea dessa mercadoria torna-

se, desse modo, a forma de equivalente com validade social; ser equivalente 

geral torna-se função especificamente social da mercadoria eleita. Assim, 

ela vira dinheiro. (MARX, 2003b, p. 111, grifo nosso). 

 

Revela-se assim que, enquanto a economia política burguesa só o trata abusivamente 

como um instrumento puramente material, o dinheiro na realidade não é uma mera 

conveniência (MARX, 2003a, p. 41), ele é uma necessidade lógica, econômica e social, ―um 

cristal gerado necessariamente pelo processo de troca, e que serve, de fato, para equiparar os 

diferentes produtos do trabalho e, portanto, para convertê-los em mercadorias‖ (MARX, 

2003b, p. 111).  Ele decorre da própria natureza da mercadoria e do trabalho que a produz, 

isto é, da oposição valor de uso/valor e trabalho concreto/trabalho abstrato (BORGES NETO, 

2002, p. 57). 

O desenvolvimento histórico da troca desdobra a oposição, latente na 

natureza das mercadorias, entre valor-de-uso e valor. A necessidade, para o 

intercâmbio, de exteriorizar essa oposição exige forma independente para o 

valor da mercadoria e persiste até que, é satisfeita com a duplicação da 

mercadoria em mercadoria e dinheiro. Os produtos do trabalho se 

convertem em mercadorias no mesmo ritmo em que determinada mercadoria 

se transforma em dinheiro. (MARX, 2003b, p. 111-112, grifo meu). 

 

Essa duplicação da mercadoria em mercadoria e dinheiro é a peculiar exteriorização da 

não-identidade da identidade
28

 posta pelo trabalho abstrato como um universal concreto. Isso 

porque, todas as mercadorias são postas como meros equivalentes particulares do dinheiro e 

esse posto como equivalente geral, como a mercadoria universal (MARX, 2003a, p. 114). 

Não sendo possível se afirmar simplesmente que dinheiro e mercadoria sejam simplesmente 

coisas diferentes
29

, essa afirmação faz sentido no que concerne à variedade de mercadorias 

nas relações entre umas e outras. Na relação dinheiro e mercadoria há uma espécie de 

                                                                                                                                                         
equivalency). Therefore, ―social relation‖ should be defined as an unconscious relation.‖ (KARATANI, 2005, p. 

193). 

28 Como destaca Fausto (1983a, p. 123, nota 4), a produção de mercadorias opera, ela mesma, a abstração, é ela 

que opera a redução do concreto ao abstrato. Ademais, tem-se com a dialética (já em Hegel) uma ruptura com o 

ponto de vista tradicional. Como demonstrado por Hegel, há uma diversidade na própria identidade e que há 

também o ser-em-si da contradição na simples diferença; assim se descobre a ineliminável realidade do ser-

referido-a-outro (LUKÁCS, 1979a, p. 85). Esse problema da diversidade no interior da identidade é também uma 

das grandes preocupações de Adorno (2009), para tanto ver especialmente a Introdução e a Parte 2 (Conceitos e 

categorias) de sua Dialética Negativa. 
29

 Há muito mais do que isso: ―A primeira peculiaridade que salta aos olhos, ao observar-se a forma equivalente, 

é que o valor-de-uso se torna a forma de manifestação do seu contrário, isto é, do valor.‖ (MARX, 2003b, p. 78). 
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tensão
30

. Eles se atraem mutuamente e cada um deles repele a si próprio; precisamente por 

isso que eles podem entrar em conflito – nas crises (FAUSTO, 1983a, p. 98). 

Como destaca Slavoj Žižek, a respeito da universalidade concreta, 

[...] o universal concreto ―verdadeiro‖ não é a própria distância, a exceção 

universalizada? E vice-versa, não é o elemento que se ajusta diretamente ao 

universal a verdadeira exceção? Não só, como diria o clichê, a 

universalidade se baseia numa exceção;  [...], a universalidade é sua exceção, 

ela ―aparece como tal‖ em sua exceção [...]. 

A universalidade não é o receptáculo neutro de formações específicas, sua 

medida comum, o (back)ground passivo em que os específicos travam suas 

batalhas, mas essa mesma batalha, a luta que leva de uma forção específica a 

outra. (ZIZEK, 2008, p. 48). 

 

Não é precisamente isso o que se pode afirmar a respeito do dinheiro como a 

mercadoria universal, bem como da própria abstração real do trabalho e do valor? Aqui o 

neologismo de Lacan para se referir à ideia de uma exterioridade interna, através de uma 

pilhéria com a palavra ―íntimo‖, parece servir bem para se entender a peculiaridade do 

dinheiro: ―êxtimo‖; no sentido aqui tratado
31

, como um núcleo estranho que se desdobra a 

partir da própria forma-valor e que emerge de dentro dela como uma fissura, um corte que 

garante certa (in)consistência
32

 ao percurso das trocas. 

Como destaca Marx (1980), através do valor a abstração se objetiva, no dinheiro ela se 

exterioriza, o dinheiro é o ―ser-aí‖, a forma de existência imediata do valor; aquela qualquer 

coisa que, simplesmente por ser posta sob a forma de equivalente geral com validade social, 

torna-se dinheiro (KARATANI, 2005, p. 199). 

                                                 
30

 Esse problema tem sua origem já na forma simples do valor: ―A forma relativa do valor e a forma de 

equivalente se pertencem uma à outra, se determinam, reciprocamente, inseparáveis, mas, ao mesmo tempo, são 

extremos que mutuamente se excluem e se opõem, pólos da mesma expressão do valor.‖ (MARX, 2003b, p. 70). 
31

 Para se entender a devida discussão desse neologismo de Lacan, que originalmente se refere à linguagem, ver 

Žižek (2010, p. 56). 

32 Como destaca Karatani (2005, p. 190), só se pode determinar efetivamente se uma mercadoria tem valor após 

o salto mortale da troca. Mercadoria pode ser vista como uma síntese de valor-de-uso e valor-de-troca apenas de 

um ponto de vista ex post facto, enquanto que tal síntese ainda não existe efetivamente em uma posição ex 

ante facto, desse modo o valor de uma mercadori só pode vir a existir apenas depois de ser trocada por 

outra mercadoria, um equivalente.  / Texto Original: ―Whether or not the commodity é valuable is determined 

only after the salto mortale of the exchange [...]. Commodity may be seen as a synthesis of use-value and 

exchange-value only inasmuch as seen for the ex post facto stance, while such a synthesis does not exist ex ante 

facto. The value of a commodity can come into existence only after it is exchanged with another commodity, an 

equivalent.‖ (KARATANI, 2005, p. 190). Assim, o equivalente sob a forma de dinheiro, ao mesmo tempo em 

que garante a efetivação do valor, carrega uma fissura, a possibilidade de não cumprir seu papel no salto mortale 

da mercadoria, como se verá a seguir. 
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Uma última observação é, no entanto, necessária. O dinheiro é a forma 

adequada e necessária da representação do valor das mercadorias; no 

entanto, expressa o valor de modo imperfeito: seu próprio valor é variável. 

Como Marx explicitou na análise da determinação quantitativa da forma 

relativa do valor, ainda no quadro da forma simples — mas tudo o que é dito 

vale igualmente quando o dinheiro está na forma equivalente. (BORGES 

NETO, 2002, p. 21, grifo do autor). 

 

Antes de dar sequência à discussão da variabilidade do valor do dinheiro, de sua 

expressão imperfeito do valor, e com isso entrar mais diretamente na questão das crises do 

capital, é interessante se fazer uma digressão. 

Até esse momento o ensaio destacou que há uma abstração real no próprio 

movimento da realidade, que permite colocar as distintas mercadorias em relação de 

igualdade, e que isso se faz através de uma redução tanto quantitativa quanto qualitativa à 

uma objetividade impalpável; isso proveniente de uma transmutação dos produtos do trabalho 

no processo de troca, e que isso decorre da especificidade do trabalho na economia mercantil 

capitalista, de seu duplo caráter social. Ademais, destacou-se que ―relação social‖ deve ser 

definida como uma relação inconsciente, tomada imediatamente pelos produtores privados na 

ação social que move as trocas. Cabe agora tecer breves comentários a respeito do caráter 

misterioso da mercadoria. 

―À primeira vista, a mercadoria parece ser coisa trivial, imediatamente compreensível. 

Analisando-a, vê-se que ele é algo muito estranho, cheio de sutilezas metafísicas e argúcias 

teológicas‖ (MARX, 2003b, p. 92, grifo meu). Essa passagem, que abre a seção do primeiro 

capítulo, a respeito do fetichismo da mercadoria e seus segredos, deve ser lida com bastante 

cuidado. Marx não afirma (como costuma fazer a crítica tradicional ao Iluminismo
33

) que uma 

devida análise crítica demonstra que aquilo que parece ser uma entidade teológica misteriosa 

tem sua origem em um processo ordinário da vida real. Ele destaca exatamente o contrário: 

como que aquilo que à primeira vista parece ser coisa ordinária, através da análise crítica 

revela suas sutilezas metafísicas e seu caráter teológico. 

                                                 
33

 MARX (2003b, p. 115): ―Consideram-se meros símbolos os caracteres sociais adquiridos pelas coisas ou os 

caracteres materiais assumidos pelas qualificações sociais do trabalho na base de um determinado modo de 

produção e, ao mesmo tempo, se sustenta que eles são ficções arbitrárias sancionadas pelo consentimento 

universal. Era esse o modo de proceder típico do iluminismo em voga no século XVIII, para eliminar, pelo 

menos transitoriamente, a aparência misteriosa das formas então enigmáticas das relações entre os homens, cuja 

origem não se podia ainda decifrar.‖ 
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Em outras palavras, quando um marxista crítico encontra um sujeito burguês 

mergulhado no fetichismo da mercadoria, a censura do marxista não é: ―A 

mercadoria pode lhe parecer um objeto mágico dotado de poderes especiais, 

mas na verdade é apenas a expressão reificada das relações entre pessoas‖; a 

verdadeira censura marxista é antes: ―Talvez você ache que a mercadoria lhe 

pareça mais uma simples encarnação das relações sociais (que o dinheiro, 

por exemplo, é apenas um tipo de vale que dá direito a uma parte do produto 

social), mas não é assim que as coisas realmente lhe parecem; em sua 

realidade social, por meio de sua participação na troca social, você comprova 

o fato estranho de que a mercadoria realmente lhe parece ser um objeto 

mágico dotado de poderes especiais‖. Em outras palavras, podemos imaginar 

o sujeito burguês tomando aulas de marxismo que falam sobre o fetichismo 

da mercadoria; entrando, depois do curso, ele procura novamente o 

professor, queixando-se de ainda ser vítima do fetichismo da mercadoria. O 

professor lhe diz: ―Mas agora você sabe como as coisas são, que as 

mercadorias são apenas expressões das relações sociais, que não há nada de 

mágico nelas!‖, e o aluno retruca: ―É claro que sei, mas parece que as 

mercadorias com que trabalho não sabem!‖. (ZIZEK, 2008, p. 459). 

 

O que esse chiste expresso por Žižek expõe é a insuficiência de uma crítica 

limitada/desmistificadora ao fetichismo: de que o fetiche não passa de um objeto ordinário e 

contingente que apenas preenche um lugar na estrutura. O destaque da passagem está 

precisamente no vínculo íntimo que liga o grande Outro (a ordem formal sócio-simbólica 

anônima) ao pequeno outro (o objeto ridículo/excessivo, que se projeto do Outro), esse tique 

do não-saber da própria mercadoria, que se forma pela relação social inconsciente da troca 

(ZIZEK, 2008, p. 150)
34

. 

É preciso, portanto, deixar bastante clara a lacuna que separa Marx (e sua Crítica da 

economia política) da economia política clássica, especialmente de Ricardo e os ricardianos 

de esquerda. Reconhecidamente é Ricardo que realiza a mudança clássica da aparência 

fascinante formada no reino da circulação para o lugar de produção como seu núcleo íntimo, 

sua essência. Sem embargo, o movimento realizado por Marx é precisamente o oposto
35

: ―é a 

                                                 
34 A esse respeito ver O Seminário 2 de Lacan (1985a), especialmente as seções XV e XIX (além, claro do seu 

Escrito correspondente: LACAN, 1998, p. 13-51). Essas duas seções compõe a quarta parte do livro e trata da 

passagem do Imaginário ao Simbólico, do pequeno outro (da ordem do Eu) ao grande Outro (da ordem sócio-

simbólica), e toda a discussão tem como fundo o conto de Edgar Alan Poe, A carta roubada. Não cabe aqui 

desdobrar as considerações do psicanalista parisiense, mas é possível demarcar alguns apontamentos: (1) Lacan 

reconhece que o ―jogo‖ (de par ou ímpar) travado com uma ―máquina‖ não é de esperteza, não é psicológico, 

mas sim dialético (LACAN, 1985a, p. 237). Não é algo parecido que ocorre no ―jogo‖ entre o ―indivíduo‖ e a 

―máquina-capital‖ (desprovida de ego)? Jogar não é difícil, o primeiro movimento é o ―mais natural‖, mas o 

indivíduo inteligente vai fazer o contrário. Porém, lembra Lacan, num terceiro tempo, o que existe de mais 

inteligente é fazer que nem o ―imbecil‖, ou o assim presumido (LACAN, 1985a, p. 221-238). Ou seja, tudo 

perde significação. Essa passagem não se articula intimamente com a famigerada sentença de Lacan – “Les non-

dupes errent”? Estaria ―errado‖ quem acredita que as mercadorias falam, ou quem ainda duvida? Retornarei a 

esse ponto mais adiante. 
35

 Esse movimento de derrubada da falsa prioridade unilateral da forma, enquanto único princípio ativo, mas que 

nem por isso volta a subestimar sua atividade e função relativamente determinada já é feito no interior da 

determinação reflexiva em Hegel (LUKÁCS, 1979a, p. 93). 
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volta ao segredo da própria forma. A armadilha não é se deixar cegar pela forma, mas reduzi-

la a uma ‗mera forma‘, isto é, deixar de lado que a essência secreta precisa dessa forma, que a 

forma propriamente dita é essencial.‖ (ZIZEK, 2008, p. 81, grifo do autor)
36

. 

A questão exata colocada Marx (2003b, p. 94, grifo meu) é: ―O caráter misterioso que 

o produto do trabalho apresenta ao assumir a forma de mercadoria, donde provém?‖. O 

espanto é a reposta dada em seguida: ―Dessa própria forma, claro‖. O caráter misterioso da 

mercadoria não provém de seu valor-de-uso, tampouco dos fatores determinantes do valor, 

como se poderia esperar. 

É evidente que o ser humano, por sua atividade, modifica do modo que lhe é 

útil a forma dos elementos naturais. Modifica, por exemplo, a forma da 

madeira, quando dela se faz uma mesa. Não obstante, a mesa ainda é 

madeira, coisa prosaica, material. Mas, logo que se revela mercadoria, 

transforma-se em algo ao mesmo tempo perceptível e impalpável. Além de 

estar com os pés no chão, firma sua posição perante as outras mercadorias e 

expande as idéias fixas de sua cabeça de madeira, fenômeno mais fantástico 

do que se dançasse por iniciativa própria. (MARX, 2003b, p. 93, grifo meu). 

 

Como expõe Marx, é o duplo caráter social do trabalho que dá forma à mercadoria; 

aquela objetividade impalpável, que é o trabalho humano abstrato
37

, persiste e agora firma sua 

posição ―autônoma‖ perante todas as outras mercadorias, torna-se algo que ainda sendo 

perceptível é também impalpável. 

Os homens não estabelecem relação entre os produtos do seu trabalho como 

valores por considera-los simples aparência material de trabalho humano de 

igual natureza. Ao contrário. Ao igualar, na permuta, como valores, seus 

diferentes produtos, igualam seus trabalhos diferentes, de acordo com sua 

qualidade comum de trabalho humano. Fazem isto sem o saber. O valor não 

traz escrito na fronte o que ele é. Longe disso, o valor transforma cada 

produto do trabalho num hieróglifo social. (MARX, 2003b, p. 95-96, grifo 

meu). 

 

É a própria dissimulação – que encobre as características sociais do trabalho humano, 

apresentando-as como propriedades inerentes à coisa produto do trabalho – que torna os 

                                                 
36

 Sendo assim a fundamentação dialética da forma implica em uma dupla polêmica: primeiro contra quem pensa 

que só o conteúdo determina a objetividade, atribuindo, por conseguinte, um mero significado acessório à forma; 

segundo contra quem vê na forma o único princípio ativo, ao qual a matéria, e até mesmo a substância, seria 

contraposta como passividade, uma indiferença determinada. Essa dupla ultrapassagem é realizada já por Hegel 

em seu tratamento (da fundamentação ontológica) da relação entre essência-forma, como também forma-matéria 

e forma-conteúdo (LUKÁCS, 1979a, p. 92-93). 

37 A própria determinação formal do trabalho abstrato na produção de mercadorias ―nega‖ os sujeitos 

envolvidos no processo, o trabalho já não aparece como trabalhos-privados-dos-indivíduos; os indivíduos são 

transformados em mero ―suporte‖ (Träger) da relação ―autônoma‖ entre mercadorias. Ver FAUSTO (1983b, p. 

149). 
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produtos do trabalho mercadorias
38

! (MARX, 2003b, p. 94); é nesse processo de reificação 

das relações sociais, de conversão em um hieróglifo social, que a substância do valor é 

devidamente constituída, e exatamente pro isso ela se revela uma substância tão peculiar, uma 

substância social, na qual não é possível descobrir nenhum átomo de matéria física 

(BORGES NETO, 2002, p. 27). 

A ação fáustica dos produtores, com a finalidade de permitir o acesso aos produtos 

dos outros, ―transfere os produtos‖ no sentido mais específico de deslocar os próprios 

produtores através da relação entre suas mercadorias, o que faz com que lhes pareça que é 

entre estas que suas próprias relações se dão.  

A descoberta científica ulterior de os produtos do trabalho, como valores, 

serem meras expressões matérias do trabalho humano despendido em sua 

produção é importante na história do desenvolvimento da humanidade, mas 

não dissipa de nenhum modo a fantasmagoria que apresenta, como qualidade 

material dos produtos [...] (MARX, 2003b, p. 96). 

 

Quando concluídos os resultados do processo de desenvolvimento já não interessa aos 

que trocam os produtos se o processo é natural ou histórico. Desse modo, o que se encontra 

em Marx não é apenas um retorno da esfera da troca para produção, mas como o misterioso 

fenômeno do ―fetichismo da mercadoria‖ é parte constituinte da própria forma como se 

estrutura a realidade social capitalista. 

O fetiche designa assim ―uma espécie de proto-‗ideologia‘ inerente á realidade da 

própria ‗base econômica‘‖ (ZIZEK, 2008, p. 230), sendo também em O Capital que se 

encontra a mais elementar definição de ideologia: eles não sabem o que fazem, mas ainda 

assim o fazem. Outrossim, há que se reafirmar que o nível fundamental da própria ideologia 

não é uma ilusão que mascara o estado real das coisas, mas uma fantasia inconsciente que 

estrutura a própria realidade social (ZIZEK, 1992). 

Esse discurso de Marx a respeito das sutilezas metafísicas da mercadoria é, portanto, a 

tentativa de reprodução da metafísica inerente ao próprio real. ―É o real, o capitalismo que é 

em certo sentido metafísico, e o discurso quase metafísico é por isso o verdadeiro discurso 

                                                 
38

 Nesse sentido é importante destacar a peculiaridade da forma simples do valor. Nas palavras de Marx (2003b, 

p. 73, grifo meu): ―Ao dizermos que, como valores, as mercadorias são trabalho humano cristalizado, nossa 

análise as reduz a uma abstração, o valor, mas não lhes dá forma para esse valor, distinta de sua forma física. A 

questão muda quando se trata da relação de valor entre duas mercadorias. Aí a condição de valor de uma se 

revela na própria relação que estabelece com a outra‖. O discurso de Marx precisa ser tomado em sua 

literalidade: o que está posto é a relação entre mercadorias e seus valores, não há ―produtores‖ envolvidos na 

querela, e é essa relação entre coisas que rompe a própria barreira física e dá forma à abstração, possibilita a 

troca. 
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científico, assim como o discurso claro da ‗ciência‘ se torna inadequado.‖ (FAUSTO, 1983a, 

p. 101) 
39

. 

 

 

3.2 O salto mortale da mercadoria e a ilusão transcendental (fetiche do dinheiro). 

 

Após essas breves considerações a respeito do fetiche da mercadoria, dá-se sequência 

a analise da troca, dos meandros da circulação simples. Através dela os segredos da forma do 

valor apresentam suas íntimas oposições. Como exposto, o dinheiro – enquanto mercadoria 

universal – surge como um núcleo ―êxtimo‖ a partir da própria forma-valor dando 

(in)consistência ao movimento do capital. Isso porque, sob a forma dinheiro, o tertium 

comparationis que iguala os desiguais parece se tornar independente – interpondo-se entre 

todas as mercadorias. Há que se examinar como se processa a contradição posta que abre o 

caminho que vai da essência ao fenômeno. Mais precisamente, como o dinheiro funciona 

como um trampolim para a realização do salto mortale da mercadoria – por meio do qual a 

mercadoria é vendida e constituída efetivamente como mercadoria, o que não é resultado 

trivial do autodesenvolvimento imanente do Valor. 

Observando a metamorfose total de uma mercadoria, vemos, de início, que 

consiste em dois movimentos que se opõem e se completam, M – D e D – 

M. Essas duas transformações opostas da mercadoria realizam-se por meio 

de duas ações sociais antitéticas do possuidor da mercadoria e se refletem 

nos papéis econômicos opostos que ele desempenha: a função de vendedor e 

comprador[...]. 

A metamorfose total de uma mercadoria pressupõe, em sua estrutura mais 

simples, quatro extremos e três personagens. 

Como termo final da primeira transformação da mercadoria, é o dinheiro, ao 

mesmo tempo, ponto de partida da segunda. (MARX, 2003b, p. 138). 

 

Essa existência de quatro extremos e três personae dramatis, com o dinheiro como 

protagonista (termo final da primeira transformação e inicial da segunda), gera a impressão de 

que a ―circulação de mercadorias‖ (processo de troca) é resultado do movimento do dinheiro, 

exatamente pela capacidade dele dividir a troca demasiada complexo de duas mercadorias em 

dois atos separados e com isso aparecer como o motor do movimento. 
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 Adiantando questões, é no mínimo curioso como ainda hoje muitos pensadores, indubitavelmente profundos 

conhecedores da obra de Marx, tenham certo receio quanto à categoria de ―capital fictício‖, que aparece no livro 

terceiro d‘O Capital. A grande dúvida que aparece é: ―Como esses autores conseguiram passar ilesos pelo 

capítulo primeiro?‖ Para usar o sentido já em desuso da palavra: Não há nada mais proparoxítono que ele.  
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À medida que a lógica da troca se torna determinante, o ―vender para comprar‖ passa a 

atuar como duas ações antitéticas; tem valor para o vendedor (a mercadoria enquanto veículo 

do valor) o que é meio de vida para o outro (seu valor-de-uso, as coisas materiais e imateriais 

necessárias à vida), já a vida do outro passa a atuar praticamente como um meio para se 

realizar o valor da mercadoria. O comprador considera a mercadoria um ―meio de vida‖, o 

vendedor considera a vida um meio de valorização. Esses dois pontos de vista se tornam tão 

diferentes quanto o dia e a noite, e ao aparecerem separados, a contradição se evidencia. 

(HAUG, 1997, p. 25). O dinheiro aparece como a unidade mediadora dos momentos opostos, 

abrindo a possibilidade de que se venda para depois poder comprar (ou pagar) e, ao mesmo 

tempo, de que se compre (ou pague) só depois de vender. (GRESPAN, 1994, p. 72). O salto 

mortale da mercadoria abre, portanto, uma lacuna paraláctica (KARATANI, 2005; ZIZEK, 

2008). 

A aleatoriedade da transubstanciação da mercadoria em dinheiro aponta já para o 

fundamento das crises na esfera da circulação simples de mercadorias. Fundamento esse 

baseado precisamente na dificuldade de vender as mercadorias – no salto mortale
40

 que 

propicia o encontro amoroso da mercadoria com o dinheiro –, o que aponta novamente para o 

caráter distintivo do dinheiro como expressão universal do valor (GRESPAN, 1994, p. 63): 

ele, o dinheiro, sempre pode ser retido ou deslocado para outro lugar, interrompendo as 

transações correntes e, com isso, o fluxo de pagamentos (MARX, 2003b). Destarte, não 

apenas o percurso normal mas também a crise são ―possibilidades sempre presentes 

conjuntamente, duas situações igualmente possíveis dentro da lógica da circulação simples de 

mercadorias.‖ (GRESPAN, 1994, p. 73)
41

. 

O processo de circulação simplesmente não se extingue após a permuta dos valores-

de-uso, o dinheiro é depositado em qualquer ponto fora da circulação; esse processo poreja 

dinheiro (MARX, 2003b, p. 139). Apesar de a circulação romper com os limites de tempo e 
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 MARX, 2003, p. 85-86, grifo do autor: ―M – D ou venda: a mercadoria M entra no processo de circulação não 

só como valor de uso particular – uma tonelada de ferro, por exemplo –, mas também como valor de uso de 

preço determinado [...]. Esse preço, que é por um lado o expoente da quantidade de tempo de trabalho contida no 

ferro, isto é, da sua grandeza de valor, exprime por outro lado o ―piedoso‖ desejo que o ferro tem de se tornar 

ouro, ou seja, de dar o tempo de trabalho que ele próprio contém a forma do tempo de trabalho social geral. 

Malograda essa transubstanciação, a tonelada de ferro deixa de ser mercadoria e produto, pois só é mercadoria 

quando não-valor de uso par ao proprietário, ou antes, o trabalho deste só é trabalho real quando trabalho útil 

para outem e só é útil para si mesmo como trabalho geral abstrato. A tarefa do ferro ou do seu proprietário é, 

portanto, descobrir no mundo das mercadorias o ponto em que o ferro atrai o ouro. Ora, esta dificuldade, o salto 

mortale da mercadoria, é ultrapassada se a venda, tal como é admitida nesta análise da circulação simples, se 

efetua realmente.‖. Mas não existe qualquer garantia material que a venda sempre se realize... 
41

 Apesar de parecer redundante, ―possibilidade‖ é aqui tratada apenas como possibilidade, cf. Marx (2003b, p. 

140). 
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espaço impostos pela troca de produtos e gerar uma antítese entre venda e compra, ela ainda 

guarda uma unidade interior: a contradição imanente à mercadoria – valor-de-uso/valor; 

trabalho concreto/trabalho abstrato mediados pelo trabalho abstrato geral, concreto particular 

–, que se manifesta também na forma dinheiro (MARX, 2003b, p. 140). Forma essa que 

também permite ao dinheiro existir apenas simbolicamente, em que baste unicamente a 

validade social. 

Essa diferença que surge entre existência ideal do dinheiro
42

 (como medida dos 

valores das mercadorias) e sua existência real
43

 (meio de circulação), um desdobramento das 

contradições da própria forma do valor
44

, exterioriza uma oposição que pode conduzir a crises 

ainda mais graves, devido à capacidade (―imanente‖) que o dinheiro, como meio de 

pagamento, ganha de intensificar o volume de trocas (GRESPAN, 1994, p. 62). Esse é ponto 

de partida que deve ser guardado especialmente para a compreensão dos capítulos do livro 

terceiro que tratam do capital portador de juros, a relação capitalista reificada nessa forma e, 

especialmente, o capítulo sobre crédito e capital fictício, tratados mais adiante no ensaio. Mas 

antes de avançar há que dar continuidade a outra característica que o dinheiro, sob a forma de 

―crédito‖, também possui: 

O dinheiro de crédito decorre diretamente da função do dinheiro como meio 

de pagamento, circulando certificados das dívidas relativas às mercadorias 

vendidas, com fim de transferir a outros o direito de exigir o pagamento 

delas. À medida que se amplia o sistema de crédito, desenvolve-se a função 

de meio de pagamento exercida pelo dinheiro. Através dessa função, ele 

adquire formas próprias de existência no domínio das grandes transações, 

ficando as moedas de ouro e prata geralmente relegadas para o comércio a 

retalho. 

Quando a produção de mercadorias atinge certo nível e amplitude, a função 

de meio de pagamento que o dinheiro exerce ultrapassa a esfera da 

circulação de mercadorias. É a mercadoria universal dos contratos.  

(MARX, 2003b, p. 166). 
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 Cf. MARX, 2003b, p. 123: ―Todo dono de mercadoria sabe que não transformou sua mercadoria em outro, 

quando dá a seu valor a forma de preço ou a forma idealizada de outro e que não precisa de nenhuma quantidade 

de ouro real para estimar em ouro milhões de valores de mercadorias. Em sua função de medida do valor tem, 

por isso, o dinheiro apenas a serventia de dinheiro ideal ou figurado‖. 
43

 Cf. MARX, 2003b, p. 156: ―É dinheiro a mercadoria que serve para medir o valor e, diretamente ou através de 

representante, serve de meio de circulação. Por conseguinte, ouro (ou prata) é dinheiro. Desempenha o papel de 

dinheiro diretamente, quando tem de estar presente com sua materialidade metálica, como mercadoria dinheiro, 

portanto, e não idealmente, como sucede em sua função de medida do valor, nem através de representação por 

símbolos, como ocorre em sua função de meio de circulação‖. 
44

 Para se recapitular resumidamente: ―Na análise lógica da forma de valor que Marx realiza no Capítulo I do 

Livro I de O Capital, são as limitações da forma simples que fazem a antítese valor de uso x valor se 

desenvolver até a separação entre mercadoria e dinheiro; a progressão forma simples do valor → forma total → 

forma geral → dinheiro reflete a busca por parte do valor de uma forma adequada de expressão. O dinheiro, 

como vimos, já se anuncia na relação de troca entre duas mercadorias, na forma simples do valor – pois já neste 

caso uma mercadoria, colocada na forma relativa de valor, faz da forma natural de outra mercadoria, colocada 

na forma equivalente, sua forma de valor‖. (BORGES NETO, 2002, p. 21, grifo do autor). 



48 

 

 

Assim, com desenvolvimento do dinheiro como meio de pagamento e como dinheiro 

de crédito, que passa a circular para além das esferas nacionais, a abstração real, que se 

objetiva na forma valor e se exterioriza como dinheiro, assume sua existência imediata 

universal. Com toda a ironia de tonalidade hegeliana, como dinheiro universal sua maneira de 

existir torna-se adequada a seu conceito: mercadoria cujo corpo é simultaneamente a 

encarnação social imediata do trabalho humano abstrato (MARX, 2003b, p. 169). 

Contudo, a ironia para por aí. Essa expressão imediata da aparência tem origem e 

consequências reais concretas. Avançando sobre essa aparência comenta Marx (2003a, p. 20, 

grifo meu): 

Somente o hábito da vida cotidiana faz considerar como banal e como 

evidente o fato de uma relação social de produção tomar a forma de objeto, 

dando às relações entre as pessoas no seu trabalho o aspecto de uma relação 

que se estabelece entre as coisas e entre estas coisas e as pessoas. Esta 

mistificação é ainda muito simples na mercadoria. Toda a gente suspeita, 

mais ou menos vagamente, que a relação entre as mercadorias enquanto 

valores de troca é antes uma relação entre as pessoas e a sua atividade 

produtiva recíproca. Esta aparência desaparece nas relações de produção em 

um nível mais elevado. Todas as ilusões do sistema monetário resultam de 

não se ver que o dinheiro, sob a fora de um objeto natural de propriedades 

determinadas, representa uma relação social de produção. 

 

Esse processo é resultado da própria exteriorização em nível mais elevado, expressa na 

forma dinheiro, da composição dispersa e aparentemente anárquica do organismo social de 

produção (estruturados na divisão social do trabalho), em que as funções da composição do 

trabalho social e as determinidades de proporcionalidade passam a se dar de maneira 

espontânea e alheatória, dando precisamente por isso a aparência aos produtores privados de 

independência do processo social de produção (estruturado sob essa mesma divisão do 

trabalho) e das próprias relações que mantêm dentro do processo. Desse modo, mediado pelo 

dinheiro, a independência recíproca das pessoas se integra no fundo em um sistema de 

dependência material ordinária de todas as partes (MARX, 2003b, p. 135). 

Todavia, como a independência recíproca das pessoas se integra num sistema de 

dependência material de todas as partes? Parafraseando o próprio Marx (a respeito do caráter 

misterioso da mercadoria
45

): Dessa dependência reificada universal, claro. Surge do próprio 
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 Semelhantemente à dedução da forma-dinheiro a partir da forma mercadoria, o fetichismo do dinheiro deve ser 

concebido como um desenvolvimento do fetichismo da mercadoria. Já na forma simples do valor (tratada no 

primeiro capítulo d‘O Capital), o que Marx descrever é que o ―linho‖ não pode expressar seu próprio valor, ele 

precisa de outra mercadoria como ―suporte‖. O enigma do dinheiro se esconde já atrás da própria forma 

equivalente: ―a ‗atividade‘ da primeira mercadoria significa que através da relação com a outra ela expressa seu 

próprio valor, de modo que a relação com a outra é de fato relação consigo mesma através da outra, ou auto-
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caráter enigmático da forma de equivalente, tratado por Marx no capítulo primeiro d‘O 

Capital, que só desperta a atenção do economista político, já deformado pela visão burguesa, 

depois que a forma de equivalente geral surge, acabada, como dinheiro (MARX, 2003b, p. 

80). 

Conforme já vimos, na expressão mais simples do valor, x da mercadoria A 

= y da mercadoria B, a coisa (B) que representa a magnitude de valor da 

outra (A) parece possuir forma equivalente, independentemente dessa 

relação, como propriedade social de sua natureza. Investigamos como se 

consolidou essa falsa aparência. Ela se impôs quando a forma de equivalente 

geral se fundiu com a forma corpórea de determinada espécie de mercadoria 

ou se cristalizou na forma dinheiro. Segundo essa aparência, uma mercadoria 

não se torna dinheiro somente porque todas as outras nelas representam seu 

valor, mas, o contrário, todas as demais nela expressam seus valores, porque 

ela é dinheiro. Ao se atingir o resultado final, a fase intermediária desaparece 

sem deixar vestígios. As mercadorias, então, sem nada fazerem, encontram a 

figura do seu valor pronta e acabada, no corpo de uma mercadoria existente 

fora delas e ao lado delas. Ouro e prata já saem das entranhas da terra como 

encarnação direta de todo o trabalho humano. Daí a magia do dinheiro. 

(MARX, 2003b, p. 117). 

 

Novamente, é aquela ação faústica dos produtores de mercadorias, comentada na 

seção anterior, que ao procedem de maneira atomística no processo de produção social, faz 

com que suas relações de produção assumam uma configuração material independente do 

controle ou da ação consciente individual. Não é demais reafirmar: ―relação social‖ deve ser 

definida como uma relação tomada socialmente de forma inconsciente. 

Esses fenômenos se manifestam na transformação geral dos produtos do 

trabalho em mercadorias, transformação que gera a mercadoria equivalente 

geral, o dinheiro. O enigma do fetiche do dinheiro é, assim, nada mais do 

que o enigma do fetiche da mercadoria em forma patente e deslumbrante. 

(MARX, 2003b, p. 117). 

 

Mas esse fetiche, inerente ao processo de troca, já não é tão somente a transposição 

das relações sociais de troca na matéria do dinheiro, qualquer que seja ela
46

, e sim a 

manifestação (―ilusória‖) do poder social de comandar o trabalho dos outros indivíduos como 

poder que o dinheiro confere a seus possuidores privados
47

. (GRESPAN, 1994, p. 57). 

                                                                                                                                                         
relação mediada pela outra.‖ (GRESPAN, 1994, p. 56). Ora, esse já é o primeiro momento do processo de 

autonomização do valor que no capítulo IV culmina na constituição do capital – agora como sujeito emancipado, 

mas ainda em uma relação privada consigo mesmo. 
46

 ―O dinheiro não deixa transparecer a espécie de mercadoria nele convertida [...]. Dinheiro pode ser [até] 

excremento [...]‖ (MARX, 2003b, p. 136). 
47

 MARX, 2003b, p. 159: ―Mas o próprio dinheiro é mercadoria, um objeto externo, suscetível de tornar-se 

propriedade privada de qualquer indivíduo. Assim o poder social torna-se o poder privado de particulares‖. 
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Nesse sentido, Karatani (partindo analiticamente de uma ―posição transcrítica‖ em 

Marx, que tem sua origem em Kant
48

) destaca que o dinheiro, tomado substancialmente em 

seu caráter de fetiche, é como uma ―apercepção transcendental X‖, e como tal ele é uma 

ilusão
49

. Mas, como é um tipo de ilusão difícil de eliminar, opera como uma ilusão 

transcendental (Karatani, 2005, p. 196) 
50

. Ele também deve ser encarado como um elemento 

estruturante da realidade social capitalista. 

Seu caráter se revela claramente na crise. Mesmo ainda vista sob o prisma da 

circulação simples de mercadorias, a crise não é o simples reflexo de uma autonomização 

possível de momentos diferentes do processo de circulação, que poderia aparecer, por 

exemplo, como uma insuficiência de consumo; ela é ―a evidência de que essa autonomização 

[do movimento de mercadorias] contraria a unidade obrigatória dos momentos, de que sem a 

complementariedade deles não ocorre a distribuição de produtos entre os membros da 

economia mercantil.‖ (GRESPAN, 1994, p. 69). Nesse momento a ―ilusão-dinheiro‖ revela 

seu poder. Durante a crise ―não é dinheiro, como seria de se esperar, que perde seu valor e 

temos de recorrer ao valor ‗real‘ das mercadorias; são as próprias mercadorias (personificação 

do ‗valor [de uso] real‘) que se tornam inúteis, porque não há ninguém para comprá-las.‖ 

(ZIZEK, 2008, p. 86, interpolação do autor). 

Como afirma Marx, parafraseando Shakespeare: ―Evidentemente, a mercadoria ama o 

dinheiro, mas ‗nunca é sereno o curso do verdadeiro amo‘‖ (MARX, 2003b, p. 134). E mais: 

A divisão do trabalho transforma o produto do trabalho em mercadoria, 

tornando, assim, necessária a transformação desta em dinheiro. Ao mesmo 

tempo, torna aleatória a transubstanciação. (MARX, 2003b, p. 135). 
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 Por não ter influência direta nos desenvolvimentos aqui propostos, o ensaio abdica de maiores comentários a 

respeito do significado íntimo de ―transcrítica‖ que Karatani atribui a Marx, a partir de Kant. Esse ponto 

polemiza em torno da ―ferida aberta‖ da questão da ―dialética marxiana‖ – desde a ontologia à gnosiologia, 

passando pela lógica. Para um exame da posição defendida por Karatani ver especialmente as seções 3.1, 3.2, 4.1 

e 4.2 do autor japonês (KARATANI, 2005). Essa leitura de Karatani é debatida, através de uma leitura 

―hegeliana radical‖, por Žižek (2008, p. 38-56). 
49

 Mesmo que não se trate nos termos aqui postos, essa é uma distinção fundamental do pensamento de Marx 

diante das outras tradições em economia política, o que ainda gera dispendiosos gastos de tinta e cérebro em 

discussões do tipo ―teoria monetária em Marx e Keynes‖ ou ―a moeda em Keynes e Marx‖, etc. O problema é 

que, para a infelicidade de muitos, não há ―aproximação‖ possível. Uma mercadoria se torna dinheiro 

simplesmente porque ocupa o lugar formal do equivalente geral, ela não precisa de nenhum referente físico (nem 

mesmo indiretamente), o próprio fato de uma mercadoria específica ser ―colocada entre parênteses‖ sob a forma 

dinheiro, produz o ―objeto-dinheiro‖, torna-a uma ―mercadoria sublime‖. Enquanto a convenção social a aceite 

como tal, ela funciona como tal, seja ela ouro, prata, moeda fiduciária ou esterco. Cf. Žižek (2008, p. 78-82). 
50

 Texto original: ―Money in this sense is precisely like a transcendental apperception X, in contrast to the 

substantial aspect of money such as gold or silver. To take it substantially is, to Marx, fetishism. Money as fetish 

is an illusion. But, in the sence that it is the kind of illusion that is hard to eliminate, it is a transcendental 

illusion.‖ 
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A crise decorrente da ―não-transubstanciação‖ generalizada de mercadorias reafirma o 

fetiche do dinheiro, em sua amplitude, como uma forma de pensamento objetivamente 

necessária
51

. Não importa sequer a forma como apareça o dinheiro
52

, no momento da quebra 

da fantasia
53

 ―o fetichismo, longe de se desintegrar, afirma inteiramente sua loucura direta
54

‖ 

(ZIZEK, 2008, p. 86). 

Contudo, ainda na esfera da circulação simples, o dinheiro aparece apenas como 

dinheiro
55

, é através da diferença na forma de circulação que ele se torna capital. ―A 

circulação simples das mercadorias começa com a venda e termina com a compra; a 

circulação do dinheiro como capital começa com a compra e termina com a venda‖ (MARX, 

2003b, p. 179). Essa inversão da sucessão das fases opostas de circulação impõe ao dinheiro 

ainda mais determinações, como se destaca a seguir. 

 

 

3.3 Desmedida do capital e crise: muito além do princípio de realidade. 

 

Segundo Marx (2003b, p. 180): 

O circuito M – D – M está plenamente percorrido logo que o dinheiro obtido 

com a venda de uma mercadoria é absorvido pela compra de outra 

mercadoria. Só pode ocorrer o retorno do dinheiro ao ponto de partida com a 

renovação do processo por inteiro [...]. Na circulação M – D – M, o 

dispêndio do dinheiro nada tem a ver com seu retorno. Em D – M – D, ao 

contrário, a volta do dinheiro é determinada pela maneira como foi 

despendido. 
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 MARX, 2003b, p. 98: ―Formas dessa natureza [fetichista] constituem as categorias da economia burguesa. São 

formas de pensamento socialmente válidas, portanto objetivas, ajustadas às relações desse modo de produção 

historicamente definido, a produção de mercadorias‖. 
52

 MARX, 2003b, p. 165, grifo nosso: ―Ainda a há pouco, inebriado pela prosperidade e jactando-se de seu 

racionalismo, o burguês [esclarecido] declarava ser o dinheiro mera ilusão. Só a mercadoria é dinheiro. Mas, 

agora [com a crise], se proclama por toda parte: só o dinheiro é mercadoria. E sua alma implora por dinheiro, a 

única riqueza, como o gado, na seca, brama por água. Na crise, a oposição entre a mercadoria e a forma do valor 

dela, o dinheiro, extrema-se numa contradição absoluta. Por isso não importa mais a forma sob a qual apareça o 

dinheiro‖. 
53

 Cf. KARATANI, 2005, p. 153. 
54

 Essa ―loucura direta‖, por ocasião das crises, revela que objetos que serviriam para satisfazer necessidades 

sociais não se tornam objetos efetivamente sociais, ou seja, que no capitalismo o social pode excluir o social, ou 

mais precisamente, o social contradiz o social. Essa consequência também se deve à determinação formal do 

trabalho abstrato, vide Fausto (1983b, p. 150). 
55

 ―Na circulação simples, temos já uma autonomização do valor, sob a forma dinheiro. Mas o dinheiro não é 

valor-em-processo, mesmo se há movimento do dinheiro. O dinheiro está, decerto, em movimento, mas ele 

próprio não é movimento. O movimento ainda é atributo, não sujeito. A troca entre mercadoria e dinheiro pode 

ser pensada sob a forma de devir. Se nos fixarmos num ponto do processo, diremos que a mercadoria se torna 

dinheiro, e que o dinheiro se torna mercadoria‖ (FAUSTO, 2002b, p. 197, grifo do autor), contudo, mesmo que 

sem dúvidas haja sim movimento, esse devir ainda não está posto no discurso. 
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A distinção de fundo entre os dois movimentos é que enquanto na circulação simples, 

que tem duas mercadorias em seus extremos, o objetivo final da atividade seja a satisfação de 

necessidades, no circulo D – M – D é o próprio valor-de-troca, transfigurado sob a forma 

dinheiro, o objetivo determinante e motivo propulsor da atividade. A cisão que aparecia 

expressa em dois agentes – o comprador, para quem a mercadoria é um ―meio de vida‖, e o 

vendedor, para quem a vida de outrem é um meio de ter acesso à mercadoria universal 

dinheiro – aparece expressa como um movimento autônomo do próprio valor, agora em 

processo, que passa a alterar a sua magnitude tornando-se valor-capital
56

. 

Enquanto na circulação simples a atividade serve de meio a um fim fora da circulação 

– a satisfação de necessidades –, na circulação do dinheiro como capital a satisfação de 

necessidades torna-se um meio, a atividade passa a ter uma finalidade em si mesma e de 

forma ilimitada. Esse é a principal distinção de Marx diante da economia política clássica para 

caracterizar a economia capitalista: o impulso à acumulação crescente de riqueza é parte 

constituinte e fundante de sua lógica
57

. O que acontece, sem embargo, com o surgimento do 

capital não é simplesmente a inversão de M – D – M em D – M – D (investir dinheiro para 

extrair ―mais‖ dinheiro), o efeito principal dessa inversão é a eternização do movimento
58

 

(ZIZEK, 2008, p. 85). 

O dinheiro como forma geral assumida pela riqueza desperta em-si a paixão pelo 

tesouro, e este impulso é já, por natureza, ilimitado
59

. Como afirma Marx (2003b, p. 184): 

Esse impulso de enriquecimento absoluto, essa caça apaixonada pelo valor, é 

comum ao capitalista e ao entesourador, mas enquanto este é o capitalista 

enlouquecido, aquele é o entesourador racional. A expansão incessante do 

valro, por que luta o entesourador, procurando salvar, tirar da circulação 

[vender sem comprar], obtém-na de maneira mais sagaz o capitalista, 

lançando-o continuamente na circulação. 

 

                                                 
56

 Para evitar redundância, com a articulação dos dois ensaios na dissertação, as considerações a respeito do 

capital e seu múltiplo-devir tratadas no ensaio anterior não serão aqui retomadas, mas sim pressupostas. 
57

 ZIZEK, 2005, p. 308: ―Em suma, capital é dinheiro que não é mais uma mera substância da riqueza, sua 

personificação universal, mas sim valor que, por meio da circulação, gera mais valor, valor que medeia/afirma a 

si próprio, postulando retroativamente seus próprios pressupostos‖. 
58

 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). 
59

 MARX, 2003b, p. 160: ―O desejo por entesourar é por natureza insaciável. Do ponto de vista da qualidade ou 

da forma, o dinheiro não reconhece fronteiras: é o representante universal da riqueza material, pois é conversível 

em qualquer mercadoria. Mas qualquer porção de dinheiro é quantitativamente limitada, sendo meio de compra 

de eficácia restrita. Essa contradição entre limitação quantitativa e o aspecto qualitativamente sem limites 

impulsiona permanentemente o entesourador para o trabalho de Sísifo da acumulação‖. 
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 Ainda que a acumulação do dinheiro pelo dinheiro nas mãos do entesourador apareça 

como uma ―forma bárbara‖ de entesouramento (MARX, 1993), sua loucura não é algo que 

desaparece simplesmente com o surgimento da forma capitalista de entesouramento, nem tão 

pouco seu ―desvio patológico‖
60

. Essa loucura torna-se inerente ao capitalismo ―normal‖ 

(ZIZEK, 2008, p. 86), o possuidor do dinheiro, tornado capitalista, passa a ter como finalidade 

subjetiva
61

 o entesouramento racional, objetivamente autonomizado na ―expansão 

automática‖ do valor. O capitalista, valor-capital personificado, ―sabe que todas as 

mercadorias, tenham elas aparência vil ou mal odor, são em fé e em verdade dinheiro, judeus 

circuncisados e purificados, e, além disso, milagroso meio de fazer mais dinheiro com 

dinheiro‖ (MARX, 2003b, p. 185). 

A distinção para o caso do ―capitalista enlouquecido‖ é que diferente do seu 

entesouramento, o movimento do capital não coloca as mercadorias e o dinheiro em 

antagonismo. O valor, como agente do processo, subjuga as formas e distinções qualitativas 

assumidas em D – M – D. Todavia, ela precisa não apenas manter a identidade dos desiguais, 

que a forma dinheiro garante universalidade, como também reafirmar em nível superior o 

fetiche do dinheiro. 

O valor excedente criado distingue-se de seu valor primitivo (na origem do processo) 

assim ―como Deus distingue, em sua pessoa o Pai e o Filho; ambos os valores formam na 

realidade uma única pessoa e são da mesma idade.‖ (MARX, 2003b, p. 185). O valor se torna 

valor em progressão, dinheiro em progressão postulante de sua própria medida. Nesse 

momento as palavras do Filho soam ainda mais fortes: ―Eu sou o caminho, e a verdade e a 

vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim‖ (João 14,6). Do mesmo modo que se o dinheiro 

(Filho) não passar pelo calvário da produção e assumir a forma mercadoria (o Espírito Santo 

consolador) não vira capital (o Pai), se a mercadoria profana não retornar aos céus do 

entesouramento capitalista purificada de seus pecados carnais, arrebatada sob a forma 

                                                 
60 Para um perspicaz exame da amplitude histórica desse ―desvio‖, bem como da própria ―patogênese do mundo 

burguês‖ e sua crise histórica interior, ou historicidade crítica, ver Koselleck (1999). 

61 Na realidade a própria subjetividade do capitalista é comprometida nesse processo, motivo pelo qual o 

próprio Marx localiza não na pessoa do capitalista mas no ―seu bolso‖ a origem e ―eterno retorno‖ do 

movimento do valor (MARX, 2003b, p. 183). Sem embargo, não apenas a ―subjetivação‖ do capitalista é 

comprometida, mas de todos os agentes, e isso remete fundamentalmente à unidade formada pelo trabalho 

abstrato, que retira deles a condição de sujeitos; para maiores detalhes acerca de essa implicação ver Fausto 

(1983a, p. 92). Como comentado no ensaio anterior, de fato é o valor que se torna sujeito do seu processo de 

valorização, o capital se constitui como um devir-Sujeito. Nesse sentido, como afirma Postone (apud BORGES 

NETO, p. 43): ―Como Sujeito, o capital é um ‗sujeito‘ notável. Enquanto o Sujeito de Hegel é trans-histórico e 

cognoscente, na análise de Marx ele é historicamente determinado e cego. O capital, como uma estrutura 

constituída por determinadas formas de prática, pode por sua vez ser constitutivo de formas de prática e de 

subjetividade embora, como Sujeito, ele não tenha ego. Ele é auto-reflexivo e, como uma forma social, pode 

induzir à autoconsciência, mas diferentemente do Geist de Hegel, não possui autoconsciência‖. 
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imaculada do dinheiro, também não alcança o Pai. No movimento do capital, o dinheiro, em 

seu fetiche estruturante, declara: Nem tudo que é impalpável desmancha-se no ar. Agora o 

dinheiro passa a ser a forma autônoma de verificação da própria expansão do capital. Assim, 

Se, na circulação simples, o valor das mercadorias adquire, no máximo, em 

confronto com o valor-de-uso, a forma independente de dinheiro, na 

circulação do capital essa valor se revela subitamente uma substância que 

tem um desenvolvimento, um movimento próprio [...]. E mais. Em vez de 

representar relações entre mercadorias, entra, por assim dizer, em relação 

consigo mesma. (MARX, 2003b, p. 185, grifo meu). 

 

O valor-capital em processo adquire a propriedade oculta de gerar valor, tão 

―naturalmente‖ quanto pôr ovos de ouro. Aqui reside o fetichismo (agora suprassumido) do 

capital: já não é sequer que as relações sociais se ocultam por trás de relações entre coisas – 

dinheiro, meios de produção e mercadorias (inclusive e especialmente a força de trabalho, 

essa mercadoria suis generis). Essas relações aparecem como relação do capital com o próprio 

capital. No momento em que este entra numa relação privada consigo mesmo, os fins do 

movimento (expansão quantitativa do valor) são incorporados aos meios desse processo (as 

modificações qualitativas pelas quais o capital passa – o dinheiro a ―tornar-se mercadoria‖ e a 

mercadoria a ―se tornar dinheiro‖), podendo se falar assim de uma ―quase-vida‖
62

 do capital 

enquanto Sujeito-processo, devendo-se captar, pois, as ações sociais em movimento como 

algo que se encontra já para além da subjetividade restrita dos agentes
63

 (FAUSTO, 2002b, p. 

207). 

Ainda nesse sentido, a respeito da entrada do capital numa relação privado consigo 

mesmo, há que se destacar a importância dessa percepção fundamental de Marx: a expansão 

desmoderada do capital não encontra seu limite em qualquer fator externo, mas nele próprio; 

o limite da forma capitalista de produção de riqueza é a própria Forma-Capital que lhe 

funda
64

. Não obstante, isso evidencia também o primeiro significado de desmedida do 

processo de acumulação do capital – o seu excesso constituinte, que: 

                                                 
62

 Resgatando a analogia do capital com a Santíssima Trindade, é no momento em que nasce o Filho (mais 

valor), que o Pai (capital) se constitui como vivente, todavia o mais-valor de que vai nascer o capital é ele já um 

quase-vivente, pois encerra uma finalidade pressuposta. Há uma ―criação recíproca‖, como destaca Fausto 

(2002b, p. 208-209), e esse determinado sistema de formas, nelas mesmas, obviamente, não-vivas, assume a 

forma de vivente. 
63

 MARX, 2003b, p. 271: ―Como capitalista, apenas personifica o capital. Sua alma é a alma do capital. Mas o 

capital tem seu próprio impulso vital [...]‖. 
64

 MARX, 2008b, p. 328, grifo do autor: ―A barreira efetiva da produção capitalista é o próprio capital: o capital 

e sua auto-expansão se patenteiam ponto de partida e meta, móvel e fim da produção; a produção existe para o 

capital, ao invés de os meios de produção serem apaenas meios de acelerar continuamente o desenvolvimento do 

processo vital para a sociedade dos produtores‖. 
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vem da infinitude deste movimento, de que seu início e fim são 

qualitativamente idênticos e de que sua diferença quantitativa é 

constantemente suprimida e reposta. Não há, por princípio, uma referência 

externa ao capital para determinar a magnitude de sua acumulação, ele tem 

em si a sua medida – na grandeza de valor que ele atinge ao final de cada 

circuito e da qual pode partir, adquirindo um certo volume de força de 

trabalho e meios de produção para o circuito seguinte. (GRESPAN, 1994, p. 

117). 

 

O que Grespan chama atenção é para o impulso desmedido do capital à sua 

valorização: enquanto na circulação simples de mercadorias a própria ―medida‖ da magnitude 

do valor produzido era dada pelas necessidades de consumo, na produção capitalista, que 

como tal deve resultar em produção de mais-valor, a ―medida‖ é o próprio capital 

(GRESPAN, 1994, p. 125). 

Retornando à fórmula geral D – M – D, ela, todavia, representa nada mais do que 

mudança de forma pela qual passa o processo; e essa forma de circulação contradiz as leis 

investigadas na circulação simples, pois o valor da mercadoria não se modifica nesse 

processo, altera-se apenas sua forma dinheiro. O que há é apenas uma permuta de 

equivalentes e nenhum meio de acrescer valor (MARX, 2003b, p. 189)
65

. A saída dessa 

―contradição‖ encontra-se em uma mercadoria peculiar comprada no primeiro ato D – M: a 

força de trabalho, que tem um valor-de-uso sui generis – criar valor novo. Assim 

Ao se converter dinheiro em mercadorias que servem de elementos materiais 

de novo produto ou de fatores do processo de trabalho e ao se incorporar 

força de trabalho viva à materialidade morta desses elementos, transforma-

se valor, trabalho pretérito, materializado, morto, em capital, em valor que se 

amplia, um monstro animado que começa a ―trabalhar‖, como se tivesse o 

diabo no corpo. (MARX, 2003b, p. 228, grifo meu). 

 

Essa mercadoria que o trabalhador carrega até o processo de produção, sua força de 

trabalho, comprada pelo capital torna-se ela mesma parte dele – capital variável. Ela é capaz 

de reproduzir o próprio equivalente (repor o seu valor) e, além disso, proporcionar um 

excedente, a mais-valia (MARX, 2003b, p. 244). O trabalho não mantém simplesmente seu 

valor-de-uso contraposto ao capital, torna-se valor-de-uso do próprio capital (MARX, 1993). 

Aquela desmedida que caracteriza a progressão infinita da acumulação em seu 

primeiro sentido – a medida da autovalorização – leva, assim, ao aparecimento de uma 

desmedida num segundo sentido: a perda de referência do processo de valorização no valor 

produzido sob condições capitalistas (GRESPAN, 1994, p. 126). Isso se deve ao 

                                                 
65

 MARX, 2003b, p. 190: ―Se se trocam mercadorias ou mercadorias e dinheiro de igual valor-de-troca, se se 

permutam, portanto, equivalentes, não se tira da circulação mais do que nela se lança. Não ocorre nenhuma 

formação de valor excedente (mais-valia)‖. 
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desenvolvimento técnico e industrial estimulado pelo capital, que impõe novas determinações 

à lei do valor, diferentemente do exposto no início d‘O Capital. 

A mais-valia origina-se apenas da parte variável do capital, e vimos que a 

quantidade de mais-valia é determinada por dois fatores: a taxa de mais-valia 

e o número de trabalhadores empregados ao mesmo tempo. Dada a jornada 

de trabalho, a taxa de mais-valia é determinada pela proporção em que a 

jornada se reparte em trabalho necessário e trabalho excedente. O número de 

trabalhadores ocupados depende da proporção existente entre a capital 

variável e capital constante. É claro que a produção mecanizada, por mais 

que amplie, aumentando a produtividade do trabalho, o trabalho excedente à 

custa do trabalho necessário, só obtém esse resultado diminuindo o número 

dos trabalhadores ocupados por dado montante de capital. Ela transforma 

uma parte do capital que antes era variável, investido em força viva de 

trabalho, em maquinaria, em capital constante, que não produz mais-valia. 

(MARX, 2003b, p. 464-465). 

 

Com a aplicação da maquinaria à produção de mais-valia o capital, trabalho morto que 

se vivifica vampirescamente
66

, enfrenta uma contradição imanente: dos dois fatores 

determinantes da mais-valia, número de trabalhadores e taxa de mais-valia, ele só aumenta o 

último, seu processo incessante de ―pôr ovos de ouro‖ se dá ―eliminando galinhas‖. O próprio 

capital se move em uma contradição processual, ele obriga a reduzir a forção de trabalho a um 

mínimo, enquanto, por outro lado, põe o tempo de trabalho como única medida e fonte de 

riqueza (MARX, 1993). 

Como o trabalho é considerado parte do capital, parece que a medida por ele 

fixada o é pelo próprio capital, ou seja, que ele se auto-mensura enquanto 

―sujeito‖, só que, também enquanto ―sujeito‖, o capital simultaneamente 

eleva a produtividade do trabalho e, com isso, ... restringe a base de sua 

valorização [...]. As duas medidas entram em contradição e, ao invés da 

medida como resultante de sua combinação, levam à desmedida. 

(GRESPAN, 1994, p. 131). 

 

A referência a si mesmo que o capital se dá, como ―sujeito‖ do processo, e que lhe 

permite sua automensuração se inverte em uma perda de referência diante do próprio processo 

de valorização do capital; a busca de mensurar sua expansão incluindo a fonte de medida de 

valor como um de seus momentos, só se realiza ao preço de negá-la e reduzi-la, impedindo-o 

de assim o fazer (GRESPAN, 1994, p. 131). Essa desmedida, como perda de referência no 

interior do movimento de valorização, leva justamente à produção em excesso, desregrada. 

A crise, negatividade imanente do capital, se manifesta no momento em que uma 

parcela significativa do valor ―criado‖ não é capaz de integralizar o novo capital; ela aparece 

como uma ―restrição‖ ao processo de produção, o que contradiz o impulso de superação do 
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 MARX, 2003b, p. 271: ―O capital é trabalho morto que, como um vampiro, se reanima sugando o trabalho 

vivo, e, quanto mais suga, mais forte se torna‖. 
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capital e nega o próprio valor em processo – esteja ele imobilizado em meios de produção ou 

sob a forma de mercadorias. 

Certamente a crise tende a aparecer de modo mais imediato como uma interrupção da 

circulação de mercadorias, todavia é fundamental se destacar que a própria mercadoria nada 

mais é do que uma das formas assumidas pelo capital
67

. A circulação no fundo não passa do 

lugar de manifestação da crise que foi determinada ―em si‖ na produção imediata
68

 

(GRESPAN, 1994, p. 139). 

Tomando o ―capital em geral‖, a forma de movimento (de suas contradições) é 

resultado do processo de produção em expansão que, simultaneamente, tende a ampliar a taxa 

de valorização e reduz a base sobre a qual incide, de modo que ―tanto a auto-mensuração bem 

sucedida quanto a perda de referência em si mesmo do capital são manifestações do que é 

inerente à sua natureza‖ (GRESPAN, 1994, p. 138); são elementos decorrentes do excesso 

constituinte do próprio capital
69

. 

Enquanto no movimento de circulação simples de mercadorias o excesso era possível 

em relação a necessidades de consumo, no movimento do capital o excesso se refere às 

necessidades do próprio capital enquanto sujeito. Nesse sentido, como afirma Karatani (2005, 

p. 215): 

Tem sido uma prática comum explicar o capitalismo moderno desde o ponto 

de vista do desejo por valor-de-uso (consumo). Mas o interminável 

movimento do capital deve ser visto como a ―pulsão [Trieb]
70

,‖ em termos 
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 A esse respeito conferir o capítulo XV do livro terceiro d‘O capital – ―As contradições internas da lei‖: 

―Superprodução de capital, não de mercadorias isoladas – embora a superprodução de capital implique sempre 

em superprodução de mercadorias –, nada mais significa que superacumulação de capital.‖ (MARX, 2008b, p. 

330). Noutra passagem: ―Além disso, o capital consiste em mercadorias e a superprodução de capital implica, 

portanto, a de mercadorias‖ (MARX, 2003b, p. 336). 
68

 Desse modo o problema da ―insuficiência de consumo‖ não pode ser compreendido do simples ponto de vista 

da esfera da circulação, a própria colocação do problema nesses termos tende a ser equivocada (como um 

problema de distribuição). A questão precisa ser considerada desde a esfera da produção imediata, no caráter 

contraditório do capital em seu movimento de afirmação e negação do trabalho vivo pelo morto; de um lado é o 

trabalho vivo que sede o sangue ao capital, enquanto momento da sua auto-valorização, por outro lado é negado 

no processo de produção de mais-valia relativa. 
69

 Como afirma Fausto (2002b, p. 218, grifo do autor): ―O capital pode ser lido como um silogismo. O silogismo 

do capital poderia ser expresso, aproximadamente, da seguinte maneira: o valor é dinheiro, o valor é mercadoria 

(dinheiro), o dinheiro é (mais)-dinheiro. As premissas indicam o devir qualitativo, a conclusão, o devir 

quantitativo. Há excesso do segundo em relação ao primeiro, este excesso (o mais) é também o excesso da 

conclusão em relação às premissas. A conclusão contradiz o que deveria ser a conclusão (o dinheiro = o 

dinheiro). Temos, pelo contrário, subjacente à conclusão, a igualdade do capital consigo mesmo, iluminando 

respectivamente o conjunto do ‗silogismo‘, ou seja, o devir ‗tautológico‘.‖. 
70

 ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 628-631: ―A escolha da palavra pulsão para traduzir o alemão Trieb 

correspondeu à preocupação de evitar qualquer confusão com instinto e tendência [...]. Em alemão como em 

francês ou português, os termos Trieb e pulsão remetem, por sua etimologia, à idéia de um impulso, 

independentemente de sua orientação e seu objetivo [...]. De origem inconsciente e, portanto, difícil de controlar, 
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freudianos, que existe para além do princípio do prazer
71

 e do princípio de 

realidade – a pulsão de morte, mais apropriadamente.
72

 

 

Essa compreensão do movimento do capital como pulsão de morte
73

 se refere 

diretamente à mudança social de postura de consumo direcionada aos objetivos de satisfação 

de necessidades humanas para uma postura de produção e circulação capitalista, em relação 

ao desejo e à pulsão. Nos termos expressos por Slavoj Žižek (2008, p. 88-89, colchetes e 

parênteses do autor, chaves minhas): 

[...] a diferença entre desejo e pulsão {é que}: o desejo se baseia em uma 

falta constitutiva, enquanto pulsão circula em torno de um buraco, de uma 

lacuna na ordem do ser. Em outras palavras, o movimento circular da pulsão 

obedece à estranha lógica do espaço curvo, em que a menor distância entre 

dois pontos não é uma reta, mas uma curva: a pulsão ―sabe‖ que o caminho 

mais curto para atingir seu alvo é circular em volta do objeto-meta. No nível 

imediato em que se dirige aos indivíduos, é claro que o capitalismo os 

interpela como consumidores, como objetos de desejo, provocando neles 

desejos perversos, excessivos e sempre novos (para cuja satisfação oferece 

produtos novos); além disso, é obvio que também manipula o ―desejo de 

desejar‖, louvando o próprio desejo de desejar objetos e modos de prazer 

sempre novos. Entretanto, mesmo que já manipule o desejo levando em 

conta o fato de que o desejo mais elementar é o desejo de se reproduzir como 

desejo (e não de encontrar satisfação), ainda não alcançamos a pulsão nesse 

nível. A pulsão
74

 é inerente ao capitalismo em nível mais fundamental e 

sistêmico: é ela que impele toda a máquina capitalista, é ela a compulsão 

impessoal de se empenhar no movimento circular de auto-reprodução 

expandida [...]. (Não podemos nos esquecer aqui da bem conhecida distinção 

                                                                                                                                                         
essa compulsão [a pulsão de morte] leva o sujeito a se colocar repetitivamente em situações dolorosas, réplicas 

de experiências antigas‖. Para mais, ver Lacan (1998, p. 153-176; ) 
71

 ―Em Mais-além do princípio do prazer, observando fatos do cotidiano, como seu neto a brincar 

incansavelmente de atirar um carretel por cima da grade do berço e em seguida apanhá-lo de volta, puxando-o 

pelo barbante e pontuando seus gestos com duas exclamações, Fort (saiu) e Da (voltou), e também observando 

as neuroses de guerra, nas quais os sujeitos não cessam de reviver episódios dolorosos, Freud aprofundou sua 

reflexão. Se essas formas de compulsão à repetição eram realmente o aspecto assumido pelo retorno do recalque, 

era impossível sustentar que obedecessem unicamente à busca do prazer: com efeito, restava uma espécie de 

resíduo que escapava a essa determinação, um ―mais-além do princípio do prazer‖ (ROUDINESCO; PLON, 

1998, p. 657), a pulsão de morte. E o sujeito-Capital, caso falasse, não diria o mesmo que o neto de Freud 

(―saiu... voltou...‖), em seu movimento incansável de atirar valor na produção para, em seguida, apanhá-lo 

(acrescido)? 
72

 Texto original: ―It has been a common practice to explain modern capitalism from the vantage point of the 

desire for use-value (consumption). But the interminable movement of capital must be seen as the ‗drive 

[Trieb],‘ in Freudian terms, that exists beyond the pleasure principle and the reality principle – the death drive, 

more properly.‖ 
73

 Para uma introdução (didática) dos conceitos mais importantes da teoria psicanalítica, especialmente o de 

―pulsão‖ ver Jorge (2005). A respeito diretamente da ―pulsão de morte‖, seu estatuto no pensamento de Freud e 

desenvolvimentos teóricos realizados por Jacques Lacan, inclusive em sua ―fundamentação ontológica‖, ver 

Safatle (2007). Para uma discussão da utilização de conceitos da teoria psicanalítica para análises sociais conferir 

a defesa de Žižek (2010), para quem o primeiro a realizar tal movimento foi o próprio Lacan. Vide o seminário 

do psicanalista parisiense de 1974/1975, intitulado R.S.I. (Real, Simbólico, Imaginário), em que Lacan atribui a 

Marx a introdução da noção de ―sintoma‖, como alguma coisa que não vai bem no Real. Para maiores relações 

entre a teoria psicanalítica lacaniana e Marx, inclusive o desenvolvimento da forma-mercadoria, ver Žižek 

(1992), bem como os comentários de Silveira (2002). 
74

 Ao escrever ―pulsão‖, Žižek se refere à pulsão de morte, já que toda pulsão é virtualmente pulsão de morte, 

como afirma Lacan (1998). 
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que faz Lacan entre o alvo e a meta da pulsão: enquanto a meta é o objeto 

em torno do qual a pulsão circula, seu [verdadeiro] alvo é a continuação sem 

fim dessa circulação como tal.). 

 

A pulsão de morte
75

 inerente ao capitalismo é, portanto, precisamente a produção pela 

produção
76

, o movimento expansivo sem fim de mais valor
77

. Essa pulsão
78

 já se manifesta 

com a subsunção formal do trabalho, mas só se realiza de maneira adequada com a subsunção 

real do trabalho ao capital
79

 (MARX, 2004). Sendo assim, para o escândalo das opiniões 

razoáveis e sensatas, essa pulsão ―simplesmente‖ expressa também que: o movimento do 

capital não tem telos (KARATANI, 2005, p. 209). 

Assim, há que se destacar que o capitalismo se constitui como a primeira ordem 

socioeconômica que ―destotaliza o sentido‖, sua compreensão global só pode ser formulada 

no nível da verdade-sem-sentido
80

, e é isso que faz Marx: o questionamento do ―Real‖ do 

                                                 
75

 É importante destacar que a ―pulsão de morte‖ não deve ser confundida com nenhum impulso à destruição ou 

auto-aniquilação, muito pelo contrário, ela é o verdadeiro oposto da morte, é o nome da própria vida eterna ―não-

morta‖ (vampiresca como o capital), em seu terrível destino de se manter presa em um ciclo repetitivo e 

interminável, ela é o excesso obsceno de vida persistente, sendo nessa fixação mesma que reside a dimensão de 

―morte‖, cf. Žižek (2008, p. 90). Partindo dessas considerações, ninguém deve se surpreender com a ―insistência 

burguesa‖ (que afeta não somente essa classe) de manutenção da ordem vigente, apesar das crises recorrentes do 

capital. Afinal, é próprio da pulsão transformar o fracasso em triunfo; o próprio fracasso e sua repetição, a 

circulação sem fim em torno do Vazio, gera uma satisfação própria – nesse caso a satisfação de ―superar‖ uma 

crise e que é ao mesmo tempo a gestação de uma outra. Resgatando o comentário ―inocente‖ do neto de Freud – 

―Saiu... Voltou...‖ –, se pode afirmar o mesmo da crise. 
76

 A produção pela produção, seguindo Fausto (2002, p. 219), é o resultado do ―momento qualitativo‖ (os meios 

do processo de valorização) do capital, ou seja, novamente, do seu excesso constituinte. 
77

 MARX, 2008b, p. 59: ―O capitalista não produz a mercadoria por amor a ela, pelo valor-de-uso que encerra, 

nem para consumi-la pessoalmente. O produto que o interessa efetivamente não é o produto concretamente 

considerado, mas o valor excedente do produto acima do valor do capital consumido para produzi-lo‖. 
78

 A respeito da proximidade aqui utilizada entre crítica marxista e teoria psicanalítica ver Karatani, 2005, p. 157. 

Sobre essa proximidade existente especialmente na Teoria Crítica desenvolvida pela Escola de Frankfurt, ver 

Rouanet, 1983. 
79

 ―Portanto, a pulsão capitalista não pertence a nenhum indivíduo definido – são antes os indivíduos que atuam 

como ‗agentes‘ diretos do capital (os próprios capitalistas, os altos executivos) que têm que exibi-la‖ (ZIZEK, 

2008, p. 89). Isso remete à questão do próprio excesso de ―Vida‖, que reflete a situação ambígua do ―não-

morto‖/―quase-vida‖, que vem sendo tratada. Essa não-morte é, simultaneamente, o nome do excesso de pulsão e 

o nome do pseudo-excesso vampiresco, que encobre o fato de que ―não estamos realmente vivos‖ (ZIZEK, 2008, 

p. 409). Assim, o excesso obsceno deve ser encarado como o excesso de exceção que sustenta a própria 

―normalidade‖, o que, aliás, coloca adequadamente, especialmente no campo da (bio)-política, não apenas a 

gênese, mas também o modo de funcionamento do atual ―Estado de Exceção‖, que se constituiu como regra na 

atualidade. A respeito do Estado de Exceção como paradigma ver Agamben (2007), para uma visão mais 

―radical‖ conferir o próprio Žižek (2008), especialmente o capítulo quinto – Da mais-valia ao mais-poder. 
80

 Cf. ZIZEK, 2008, p. 245. Além de não ter telos, o capitalismo põe em seu movimento uma ruptura profunda 

entre ―sentido‖ e ―verdade‖. De modo que é completamente impertinente a tentativa de adequá-lo novamente à 

ordem do sentido, uma clara reação ―conservadora‖, como, por exemplo, insiste o pensamento burguês de 

esquerda (das tendências neo-ricardianas ao keynesianismo radical). O capitalismo se coloca muito além do 

princípio de prazer, bem como de realidade adequadamente ajustada em um telos (mesmo que imposto 

externamente). Não articular a verdade-fora-do-sentido do capital é ainda manter a fantasia inconsciente do 

capital, ou nos termos de Adorno e Horkheimer, manter-se sob o círculo mágico do mito/esclarecimento e que 

tem a paranoia como sua sombra. Cf. ADORNO; HORKHEIMER, 2006. 
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mecanismo global do ―mercado‖ – como o reino da liberdade, igualdade, propriedade e 

Bentham (MARX, 2003b, p. 206). 

A crítica de Marx não é simplesmente que ―não existe grande Outro‖
81

 – que na 

realidade não são as mercadorias que se trocam entre si (independentemente da vontade 

humana), que o dinheiro não passa de um meio facilitador da circulação de mercadorias, e que 

o capital na realidade apenas obscurece as relações concretas entre indivíduos no fazer 

histórico –, é claro que, de fato, o ―Outro [como um Sujeito-processo] não existe‖ enquanto 

tal (não tem existência em-si), tudo que existe é a atividade de indivíduos humanos concretos 

em relação, todavia o problema do fetichismo expresso por Marx é que ―o Outro não sabe 

disso‖!
82

 

A fantasia inconsciente, desde sua base ―proto-ideológica‖ no fetichismo da 

mercadoria, e que ganha determinações à medida que o fetichismo se estrutura em níveis 

superiores, funciona como ―ilusão‖ que estrutura a própria ―realidade‖, e que impõe 

determinações concretas à própria atividade humana
83

. Mas, então, a pergunta que pode surgir 

é: o capital é (ou não), afinal, o verdadeiro Sujeito/Substância do processo? A resposta é: ―sim 

e não‖. Como afirma Žižek (2008, p. 88, grifo do autor): 

[...] para Marx, esse movimento circular [do capital] que engendra a si 

mesmo – para usar termos freudianos – é exatamente a ―fantasia 

inconsciente‖ capitalista que parasita o proletariado como ―subjetividade 

pura e sem substância‖; por essa razão, a dança especulativa e autogeradora 

do capital tem limite e provoca as condições do seu próprio colapso. Essa 

noção nos permite resolver o maior problema interpretativo da citação 

acima: como devemos ler as três primeiras palavras ―entretanto, na 

verdade‖? É claro que, em primeiro lugar, elas indicam que essa verdade [do 

capital como Sujeito] tem de ser afirmada em contraposição a alguma 

aparência ou experiência falsa: a experiência cotidiana de que o maior 

objetivo da circulação é ainda a satisfação de necessidades humanas, de que 

o capital é somente um meio de realizar essa satisfação de maneira mais 

eficiente. Essa ―verdade‖, entretanto, não é a realidade do capitalismo: na 

realidade, o capitalismo não engendra a si mesmo, mas explora a mais-valia 

do trabalhador. Há, portanto, um terceiro nível necessário a acrescentar à 

oposição simples entre experiência subjetiva (do capital como simples meio 

de satisfazer de maneira eficiente as necessidades do povo) e a realidade 

social objetiva (da exploração): o ―engodo objetivo‖, a fantasia 

―inconsciente‖ desconhecida (do misterioso movimento circular autogerador 

de capital), que é a verdade (embora não a realidade) do processo capitalista. 

Mais uma vez, citando Lacan, a verdade tem a estrutura de uma ficção: a 
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 Tampouco essa afirmação de Lacan deve ter tomada em sua superficialidade, ela é muito mais complexa. Cf. 

LACAN, 1998, bem como os comentários de ZIZEK (2010) e SAFATLE (2007). 
82

 É a isso que se refere a resposta vacilante de um aluno de economia política a respeito de sua aula sobre o 

fetichismo (vide a página 42 da dissertação): ―É claro que sei, a respeito do fetichismo, mas parece que as 

mercadorias com que trabalho não sabem!‖. 
83

 Cf. ZIZEK, 1992, p. 63. 
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única maneira de formular a verdade do capital é apresentar essa ficção de 

seu movimento autogerador ―imaculado‖. 

 

Quando Žižek se refere a ―colapso‖ do capital, sua argumentação é dirigida a esse 

colapso enquanto crise, mas que, é importante destacar, não significa o ―fim último do 

capitalismo‖. O momento de crise é o momento de contato do capital com a sua ―realidade‖
84

, 

para além da ―verdade-dentro-do-sentido‖, é o momento de esfacelamento temporário do 

―engodo objetivo‖, o encontro do capital com sua ―verdade-fora-do-sentido‖, de que o capital 

só adquire sua ―subjetividade‖ à custa da extração vampiresca da vida do proletariado, da 

exploração. Novamente o que reaparece é o problema que a subsunção real do trabalho traz ao 

capital – a desmedida da autodeterminação do capital. 

Como se sabe, Marx descreve o movimento do capital partindo da mercadoria para o 

dinheiro, do dinheiro para o capital comercial e deste para o capital industrial. Contudo, como 

afirma Karatani (2005, p. 158), quando alguém lê O Capital, deve também lê-lo do final para 

começo, percebendo que, na descrição de Marx, o desenvolvimento não é uma suprassunção 

das contradições, como comumente se faz crer, mas sim, uma repressão das contradições
85

. 

Desse modo, e seguindo ainda um pouco mais a teoria psicanalítica, a crise pode ser vista 

como ―o retorno do recalcado‖. 

Retornando aos termos tratados nas seções anteriores, tem-se o trabalho abstrato 

como um universal concreto, uma ―abstração real‖; o valor como trabalho objetivado (como 

objetivação da abstração real do trabalho); o dinheiro como o ser-aí da mercadoria, o núcleo 

estranho ―êxtimo‖ que se desdobra da forma-valor e emerge como uma fissura (uma 

descontinuidade), o próprio ser-aí da abstração do trabalho; e tem-se com o capital a 

intervenção da abstração-sujeito, que impõe uma descontinuidade de ordem superior. A 

abstração reaparece, portanto, em diferentes momentos da articulação real e da forma de 

apresentação dessa articulação
86

. 
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 ―No movimento real, o capital é capital não no processo de circulação, mas no processo de produção, o da 

exploração da força de trabalho.‖ (MARX, 2008b, p. 459, grifo meu). 
85

 Texto original: ―Hence, in the style of Hegelian Logic, Marx describes the ‗development‘ of industrial 

capitalism, form commodity to money, from money to merchant capital, form merchant capital to industrial 

capital. Nevertheless, when one reads it, one should do so backward. In his description, the development is not a 

sublation of contradictions, as commonly believed, but the development as a repression of contradictions.‖ 

(KARATANI, 2005, p. 158). 
86

 Cf. FAUSTO, 1983a, p. 95. 
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Nesse sentido, a crise é uma crise da própria abstração real
87

 em movimento
88

; ou, 

seguindo novamente a linha da teoria psicanalítica: um encontro com o ―Real‖, que não se 

refere tão simplesmente ao arranjo ―real‖, ―objetivo‖, da forma de produção capitalista, que 

exige para seu movimento a exploração do trabalho vivo pelo trabalho morto. O ―Real‖ é o 

próprio núcleo traumático, em nome do qual a visão da realidade capitalista é distorcida e se 

apresenta de forma ―imaculada‖ (como auto-movimento do capital para a satisfação de 

necessidades humanas), através de uma fantasia inconsciente. Distintamente à noção padrão 

(lacaniana) do Real como aquilo que ―sempre volta ao seu lugar‖, o Real aqui tratado é, antes 

de tudo, aquele que explica a própria multiplicidade das aparências, como forma de lidar com 

o trauma, o antagonismo fundamental da sociabilidade capitalista (capital/trabalho) – e que 

também explica por que no momento de irrupção das crises emergem tantas explicações, 

como um ―menu de respostas‖. 

 

 

3.4 Preço, crédito e capital fictício: a realidade da ficção. 

 

Resgatando os comentários a respeito do dinheiro, o momento da crise, momento do 

colapso da fantasia, é a ele, o dinheiro, que as pessoas se agarram (KARATANI, 2005, p. 

153). Há que se examinar agora algo que ainda não foi tratado: o novo valor-de-uso do 

dinheiro (que o torna tão ―sublime‖) – sua capacidade de ser capital em potencial
89

, a 

perversão superior. Sem embargo, é preciso, antes, se discutir um pouco mais o 

questionamento do “Real” efetuado por Marx para, assim, melhor compreender como uma 

ficção pode ser, ao mesmo tempo, real. 

O primeiro movimento é a constituição do preço de custo da mercadoria. Como parte 

do valor que constitui a mercadoria (a mais-valia) nada custa ao capitalista (por ser trabalho 
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 Daí a referência ao retorno de um recalque; no caso, o retorno ao problema inerente à própria forma social 

assumida pela riqueza capitalista, que se encontra inscrito interiormente sempre-já no duplo caráter do trabalho 

que constitui a mercadoria. 
88

. É em decorrência do movimento de abstração no real, determinado ainda na circulação simples, transmutada 

em capital como Sujeito-processo na produção capitalista, que procura subsumir o trabalho como momento de 

sua reprodução, que a crise se apresenta como o avesso do capital, a manifestação de sua desmedida constituinte. 
89

 Enquanto o livro primeiro d‘O Capital trata do processo de produção capitalista – valor e mais-valia, e o livro 

segundo insere o processo de circulação, é no livro terceiro que o processo de movimento do capital é 

apresentado como um todo – o confronto das formas concretas de manifestação do capital, a transmutação da 

mais-valia em lucro e dos preços em preços de produção. 
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não-pago), o preço de custo parece ser efetivamente o ―verdadeiro‖ custo da mercadoria; 

abre-se, assim, uma outra dimensão das distinções até então tratadas no ensaio: 

[...] a junção, na categoria de preço de custo, das diferentes partes do valor 

da mercadoria que apenas repõem o valor-capital despendido na produção 

expressão o caráter específico da produção capitalista. O custo capitalista da 

mercadoria mede-se pelo dispêndio do capital, e o custo real, pelo dispêndio 

de trabalho. (MARX, 2008b, p. 42, grifo do autor). 

 

Outra vez, o que está em questão é o problema da auto-medida do capital (considera-

se apenas o custo capitalista, e não o custo real), bem como das dimensões da realidade. 

Como afirma Marx (2008b, p. 43), apesar da categoria preço de custo (custo capitalista) nada 

ter a ver com a produção de valor, ou com o processo de valorização do capital, ela assume o 

aspecto ilusório de uma categoria de produção do próprio valor. 

A distinção posta no livro primeiro d‘O Capital entre capital constante e capital 

variável se confunde ainda mais na formação do preço de custo. Ao invés do valor da 

mercadoria ser expresso por M = c + v + m, transfigura-se em M = k (preço de custo) + m. 

Assim, a parte do capital adiantada em trabalho passa a se distinguir da parte adiantada em 

meios de produção apenas por ser o pagamento de elementos materialmente diversos (MARX, 

2008b, p. 46). Já não há distinção, na perspectiva do capitalista, entre a ―real‖ origem da mais-

valia, que deriva do capital variável, e a aparência efetiva do processo: o acréscimo de valor, 

no processo de produção, aparece como proveniente dos processos produtivos movidos por 

todo o capital, pois todo ele entra no processo efetivo de trabalho (mesmo que, de fato, apenas 

parte seja capaz de criar novo valor). E assim, 

Como fruto imaginário de todo o capital adiantado, a mais-valia toma a 

forma transfigurada de lucro. Por isso, um montante de valor é capital por se 

desembolsado para produzir lucro, e o lucro aparece porque se emprega um 

montante de valor como capital. Se chamamos o lucro de l, a fórmula M = c 

+ v + m = k + m se transforma na fórmula M = k + l, isto é, valor-

mercadoria = preço de custo + lucro. (MARX, 2008b, p. 51, grifo do autor). 

 

O que se tem, a partir daí, é uma ―dissimulação‖ (ilusão) objetiva, que deriva 

necessariamente do modo de produção capitalista. É por esse processo ―fetichizante‖ de sua 

origem, que a mais-valia aparece sob a ―forma transmutada de lucro‖ (MARX, 2008b, p. 51). 

Novamente, a ―mistificação‖ se apresenta como uma ―necessidade‖ da própria forma de 

estruturação da realidade capitalista. E lucro, ou a mais-valia transfigurada, consiste no 

excedente do valor-mercadoria sobre o preço de custo (em essência a diferença entre trabalho 

contido e trabalho pago), e ―qualquer que seja sua origem, é, por conseguinte, um excedente 

sobre todo o capital adiantado‖ (MARX, 2008b, p. 60, grifo meu). 
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Sem embargo, no capítulo sobre a taxa de lucro, Marx faz um destaque relevante: é da 

transformação da taxa de mais-valia em taxa de lucro que se deve deduzir a transformação da 

mais-valia em lucro. Isso porque, ―a maneira como, por intermédio da taxa de lucro, a mais-

valia se transforma em lucro decorre de já se inverterem as posições de sujeito e objeto, no 

processo de produção‖ (MARX, 2008b, p. 63). Essa inversão é uma inversão real, decorrente 

da subsunção real do trabalho, da tentativa do capital tornar o trabalho um de seus momentos 

no processo de reprodução, em que ―todas as forças produtivas subjetivas do trabalho 

assumem a aparência de forças produtivas do capital‖ (MARX, 2008b, p. 63). O que gera a 

mistificação das relações do capital de que todas as partes dele aparecem igualmente como 

fonte do valor excedente, como fruto de um movimento ―imaculado‖
90

, e permite ao lucro 

aparecer como imanente ao capital
91

. 

Ainda nesse momento da exposição de Marx (Primeira Parte do volume IV d‘O 

capital), a taxa de lucro difere quantitativamente da taxa de mais-valia (em decorrência de 

serem formas distintas de mensuração da mesma magnitude), mas lucro e mais-valia são 

considerados grandezas iguais, divergindo ainda apenas quanto à forma (transfigurada). É na 

segunda parte do volume IV d‘O capital, que se expõe o prosseguimento do processo de 

alheamento do lucro para a mais-valia, o desvio quantitativo entre ambos (mas não apenas 

este). Contudo, antes de dar sequência ao encaminhamento do problema, é mister fazer uma 

breve digressão a respeito da ―forma preço‖, isso porque, é apenas compreendendo-a 

adequadamente que os mistérios que cercam o lucro se desfazem. 

Retornando ao capítulo III do Livro I d‘O Capital, afirma Marx (2003b, p. 128-129, 

grifo meu): 

O preço é a designação monetária do trabalho corporificado na mercadoria 

[...]. Mas, se o preço, ao revelar a magnitude do valor da mercadoria, revela 

a relação de troca da mercadoria com o dinheiro, não decorre daí a recíproca 

de que o preço, ao revelar a relação de troca da mercadoria com o dinheiro, 

revele a magnitude do valor da mercadoria [...]. A magnitude do valor da 

mercadoria expressa uma relação necessária entre ela e o tempo de trabalho 

socialmente necessário para produzi-la, relação que é imanente ao processo 

de produção de mercadorias. Com a transformação da magnitude do valor 

em preço, manifesta-se essa relação necessária através da troca de uma 
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 MARX, 2008b, p. 66, grifo do autor: Na mais-valia se põe a nua a relação entre capital e trabalho; na relação 

entre capital e lucro, isto é, entre capital e mais-valia – em que esta aparece como excedente sobre o preço de 

custo da mercadoria, convertido em dinheiro no processo de circulação e mensurado por sua relação com a 

totalidade do capital – apresenta-se o capital como relação consigo mesmo, uma relação em que, como somo 

inicial dos valores, se distingue do valor novo por ele mesmo criado. 
91

 E, dada essa inversão das posições de sujeito e objeto, a mais-valia não pode existir sem ao mesmo tempo se 

disfarçar. 
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mercadoria com a mercadoria dinheiro, de existência extrínseca à 

mercadoria com que se permuta. 

 

O preço é, portanto, a expressão em dinheiro do valor, expressão essa que não revela 

necessariamente o quantum de valor da mercadoria determinado na produção imediata, e isso 

deriva da própria forma assumida pelo dinheiro (das descontinuidades no movimento da 

abstração do trabalho no real, no caso a lacuna ―êxtima‖ donde surge o dinheiro, tratada 

anteriormente). O preço expressa tão somente uma determinada quantidade de trabalho 

representada já na forma de dinheiro, em sua manifestação concreta na sociedade, aparecendo 

já na esfera da circulação. Ele é um valor de troca sui generis, assim como o dinheiro, que lhe 

dá subsistência, parece ser uma mercadoria sui generis. Continuando a passagem de Marx 

(2003b, p. 129): 

Nessa relação, pode o preço expressar tanto a magnitude do valor da 

mercadoria quanto essa magnitude deformada para mais ou para menos, de 

acordo com as circunstâncias. A possibilidade de divergência quantitativa 

entre preço e magnitude de valor, ou do afastamento do preço da magnitude 

do valor, é, assim, inerente à própria forma preço. 

  

Sendo assim, o próprio movimento de expressão dos valores através da forma preço 

carrega consigo uma descontinuidade importante: a perda de referência rígida ao valor, 

qualquer ―fidedignidade‖ a esse último
92

. O preço expresso em dinheiro, que passeia 

livremente no reino da circulação, expressa o valor como algo diferente dele próprio, e nesse 

ponto ele é, então, ―digno‖: ao dizer a verdade, ao confessar que há uma mediação que o 

separa da relação direta e íntima com o valor
93

. Sem embargo, Marx ainda vai além: 

A forma preço não só admite a possibilidade de divergência quantitativa 

entre magnitude de valor e preço, isto é, entre magnitude de valor e sua 

própria expressão em dinheiro, mas também pode esconder uma contradição 

qualitativa, de modo que o preço deixa de ser expressão do valor, embora 

dinheiro seja apenas a forma do valor das mercadorias. Coisas que, em si 

mesmas, não são mercadorias – por exemplo, honra, consciência etc. –, 

podem seus donos considerar alienáveis por dinheiro, e, assim, receber, por 

meio de seu preço, a forma mercadoria. Uma coisa pode, formalmente, ter 

um preço, sem ter um valor. A expressão preço torna-se, aqui, imaginária, 

como certas grandezas da matemática. (MARX, 2003b, p. 129-130). 
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 Cf. BORGES NETO, 2002, p. 33. 
93

 É a própria divergência quantitativa entre preço e valor que torna a forma preço tão adequada ao modo de 

produção capitalista, dinâmico e irregular por sua própria natureza. Levando em consideração apenas alguns 

elementos dessa dinâmica: ―haverá sempre diferença entre valores, preços de produção e preços de mercado, na 

medida mesmo em que estão se alterando, continuamente, tanto as condições técnicas, quanto as relações 

econômicas, o quadro político, a luta de classes, a ação do Estado e de outras instituições‖ (PAULA, 2000, P. 

13). 
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Ou seja, apesar de ser a forma sob a qual o valor das mercadorias se apresentam na 

superfície da realidade, o preço deixa de ser a expressão do próprio valor, a lacuna entre 

ambos se faz ainda maior, ao ponto que mesmo coisas que não são produtos do trabalho, ou 

que sequer são ―produzidas‖ com o intuito de troca, podem também assumir a forma de 

mercadoria. Essas coisas ―recebem‖ um preço, que no caso não corresponde a nenhum valor 

inscrito interiormente, sendo regido apenas pelo movimento exterior do reino da circulação 

mercantil extremada. Com isso, até mesmo os donos de ―coisas alienáveis por dinheiro‖ 

também recebem o ―direito‖ de participação na divisão geral do valor produzido socialmente, 

eles podem se apropriar de parte desse valor através da venda, sem, contudo, terem qualquer 

participação na produção de valor
94

.  

Desse modo, a própria forma preço, que é como as categorias se apresentam no livro 

terceiro d‘O Capital, já carrega em si a marca da ruptura com relação ao valor, sendo que a 

expressão preço pode, formalmente, se tornar inclusive puramente ―imaginária‖. Esse ponto 

deve ser guardado pela sua influência direta, não apenas na distinção qualitativa entre mais-

valia (medida sob a forma-valor) e lucro (medido sob a forma-preço), como também pela 

influência sobre os movimentos superiores do capital portador de juros (também transmutado 

como se verá). Aqui a possibilidade (―ser capaz de ser‖) de desvios qualitativos entre lucro e 

mais-valia, tomados isoladamente do todo social, já se encontra aberta, ainda que não se 

encontre exposta no discurso. 

Após essa digressão sob a forma preço, pode-se adentrar na parte segundo do volume 

IV d‘O capital. Como afirma Marx, a validade da exposição até o capítulo VIII do volume IV 

depende da base em que se fundou o estudo até então: que as mercadorias sejam vendidas 

pelo valor. Contudo: 

[...] não há a menor dúvida de que, na realidade, excluídas diferenças não 

essências, fortuitas e que se compensam, não existe diversidade nas taxas 

médias de lucro relativas aos diferentes ramos industriais, nem poderia 

existir, sem pôr abaixo todo o sistema de produção capitalista. Parece, 

portanto, que a teoria do valor é neste ponto incomparável com o 

movimento real, com os fenômenos positivos da produção, e que, por isso, se 

deve renunciar a compreendê-los. (MARX, 2008b, p. 203, grifo meu). 

 

Parece assim, portanto, que Marx se coloca diante de um impasse: ou se conserva a lei 

do valor, caso que não pode satisfazer a condição dos mesmos capitais produzirem o mesmo 
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 Cf. BORGES NETO, 2002, p. 34 
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lucro, ou, então, se conserva o princípio positivo real da igualdade do lucro
95

, o que ―exige‖ o 

abandono da lei do valor
96

. 

Seguindo o caminho de Fausto (1983a), o que se destaca a seguir é antes o sentido 

lógico envolvido na transformação dos valores em preços de produção, do que a problemática 

em si, para a resolução desse impasse
97

. Como expõe Marx (2008b, p. 222), a transformação 

da mais-valia em lucro, deduzida da transformação da taxa de mais-valia em lucro (ou mais 

precisamente, da taxa média de lucro), é simultaneamente a determinação dos preços de 

produção
98

. Em que o preço de produção da mercadoria se revela como igual ao preço de 

custo mais um lucro, que percentualmente se acrescenta, de acordo com a taxa média de 

lucro; ou seja, o preço de produção é igual ao preço de custo mais o lucro médio. 

O preço de produção se forma de um dispêndio feito no interior do respectivo ramo de 

produção – o preço de custo –, considerado em sua indiferença quanto à origem do mais-valor 

(capital constante/capital variável), e se completa com um acréscimo ao preço de custo, que 

não se regula pela quantidade de lucro criada no interior desse ramo, mas sim por uma 

quantidade média determinada pelo capital global. Assim, o preço de produção tem uma dupla 

determinação (colocando ambas em oposição): uma parte, o preço de custo, provém 

diretamente do ramo produtivo (produção imediata), e outra parte, o lucro
99

, se origina do 

movimento global de concorrência intercapitalista (produção mediata; circulação) 
100

. 

Essa formação do preço de produção (forma transmutada do valor
101

) altera 

significativamente toda a situação tratada por Marx. Até então,  

                                                 
95

 Pois, considerando o preço de custo, desaparece para o capital a diferença entre capital constante e variável, 

mas essa é a própria base da concorrência entre os capitais investidos, e é a partir do qual se forma o lucro 

médio. Cf. MARX, 2008b, p. 203. 
96

 Cf. FAUSTO, 1983a, p. 116. 
97

 Para uma introdução ao amplo debate em trono do ―problema da transformação‖ (dos valores em preços de 

produção) ver BORGES NETO, 2002, p. 159-206. 
98

 Cf. GRESPAN, 1994, p. 205. 
99

 Lucro esse mediado pela taxa geral de lucro, que é determinada também por uma mediação: ―(1) pela 

composição orgânica dos capitais nos diferentes ramos, portando pelas diferentes taxas de lucro nos vários 

ramos; (2) pela repartição do capital total da sociedade nesses diferentes ramos, portanto pela magnitude relativa 

do capital aplicado em cada ramo particular e, por isso, a uma taxa particular de lucro; vale dizer, pela proporção 

de cotas do capital total da sociedade, absorvidas pelos ramos particulares de produção.‖ (MARX, 2008b, p. 

216). 
100

 MARX, 2008b, p. 253, grifo meu: ―Entretanto, se as mercadorias se vendem por seus valores, surgem, 

conforme vimos, taxas de lucro bem diferentes nos diferentes ramos, segundo a composição orgânica diversa das 

massas de capital nelas aplicadas. O capital, porém, deixa o ramo com baixa taxa de lucro e lança-se no que tem 

taxa mais alta. Com essa migração ininterrupta, em suma, repartindo-se entre os diferentes ramos segundo sobe 

ou desce a taxa de lucro, o capital determina uma relação entre a oferta e procura, de tal natureza que o lucro 

médio se torna o mesmo nos diferentes ramos, transformando-se por isso os valores em preços de produção‖. 
101

 Cf. MARX, 2008b, p. 216. Reaparece aqui novamente aquela ―transmutação‖ tratada na primeira seção do 

ensaio, a respeito do trabalho abstrato. Isso decorre do próprio movimento de abstração no real, que impede que 
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[...] mais-valia e lucro eram idênticos, quanto à massa. Todavia, a taxa de 

lucro desde logo se distinguiu da taxa de mais-valia, parecendo ser 

inicialmente apenas outra forma de calcular; mais isso desde logo obscurece 

e dissimula a verdadeira origem da mais-valia, pois a taxa de lucro pode 

subir ou descer sem que se altere a taxa de mais-valia ou vice-versa, além de 

só interessar praticamente ao capitalista a taxa de lucro. Entretanto, só se 

notava a diferença de magnitude entre taxa de mais-valia e taxa de lucro, e 

não entre mais-valia e lucro. Uma vez que, para o cálculo da taxa de lucro, 

se relaciona mais-valia com o capital global, como se fosse a medida dela, a 

mais-valia aparece como derivada de todo o capital, uniformemente de todas 

as suas partes, de modo que desaparece, com a idéia de lucro a diferença 

orgânica entre capital constante e capital variável. Por isso, na figura 

transmutada de lucro, a mais-valia encobre sua origem, perde seu caráter, 

torna-se irreconhecível. (MARX, 2008b, p. 221, grifo meu). 

 

O que Marx acaba por expressar é, de fato, a consequência para a formação da taxa de 

lucro do movimento do capital, que busca tornar o trabalho um de seus momentos 

indiferenciados. Essa consequência é o reaparecimento daquela desmedida, em seu segundo 

sentido, tratado anteriormente: a perda de referência ―precisa‖ do processo de valorização, 

decorrente da inclusão da fonte de medida do valor, e o trabalho novo pro ela criado, como 

um momento indiferenciado de todo o capital, mascarando a origem da mais-valia. A 

desmedida, já caracterizada inicialmente como reflexo da infinitude do movimento do capital, 

que tem início e fim qualitativamente idênticos e sua distinção quantitativa constantemente 

suprimida, é novamente exposta. 

Por conseguinte, a desmedida do capital, seu excesso constituinte, se articula 

intimamente com o encobrimento da origem da mais-valia, dando a ―ilusória‖ impressão de 

que o lucro origina-se de todo o capital, em seu movimento ―imaculado‖. Novamente o 

fetiche do capital é reafirmado
102

, e, como comentado anteriormente, não como uma mera 

ilusão, um ―erro‖ ou equívoco de observação, mas sim como resultado do movimento real e 

concreto de nivelamento da taxa de lucro dos diversos ramos do capital. 

                                                                                                                                                         
o valor possa aparecer imediatamente na superfície da realidade capitalista. Se na base da forma-valor há uma 

transmutação, essa ganha ainda maiores determinações à medida que se processa o movimento de concreção das 

categorias marxianas, ao ponto de, ao final, o valor e a mais-valia desaparecem completamente, não apenas da 

compreensão burguesa, como do próprio nível fenomênico do real.  
102

 MARX, 2008b, p. 253, grifo do autor: ―Na produção capitalista, o objetivo é retirar da circulação, em troca da 

massa de valor nele lançada sob a forma de mercadoria, igual massa de valor sob outra forma – dinheiro ou 

mercadoria –, mas retirar dela, para o capital adiantado à produção, a mesma mais-valia ou lucro que obtém 

qualquer outro capital de qualquer ramo, mas da mesma magnitude, ficando o lucro na proporção da magnitude; 

trata-se de vender as mercadorias que, pelo menos, proporcionem o lucro médio, ou seja, a preços de produção. 

Assim, o capital é uma força social que se torna consciente e de que participa cada capitalista na proporção de 

sua cota no capital global da sociedade‖. 



69 

 

Não obstante, a transmutação da mais-valia em lucro, seu movimento de passagem da 

forma valor à forma preço, impõe outra determinação. Seguindo o texto de Marx (2008b, p. 

221, grifo meu): 

Até aí, a diferença entre lucro e mais-valia referia-se apenas à mudança 

quantitativa da forma, só existindo diferença quantitativa, nessa primeira 

transmutação, entre taxa de lucro e taxa de mais-valia, e não entre lucro e 

mais-valia. 

A coisa muda quando se estabelece taxa geral de lucro e, por meio dela, 

lucro médio, correspondente à magnitude dada do capital aplicado nos 

diferentes ramos [...]. Em regra, lucro e mais-valia, e não apenas as 

respectivas taxas, são magnitudes diferentes. 

 

Além de uma mudança quantitativa, há, assim, também uma modificação qualitativa, 

decorrente da transmutação. Com a transformação dos valores em preços de produção, os 

capitalistas, divididos em diferentes ramos de produção, recuperam o valor do capital 

consumido na produção de suas mercadorias, mas a mais-valia que realizam não diz respeito 

àquela gerada no próprio ramo, e sim à que é cabida a cada parte alíquota do capital global, de 

acordo com a taxa média de lucro. Há uma transferência de valor decorrente da repartição 

uniforme da mais-valia global produzida. 

A respeito da soma da mais-valia e da soma do lucro, afirma Marx (2008b, p. 229): 

Essa taxa média de lucro nada mais é do que o lucro percentualmente 

calculado nos ramos de composição média, em que o lucro coincide, 

portanto, com a mais-valia. A taxa de lucro é, assim, a mesma em todos os 

ramos, sendo, portanto, nivelada por aquela dos ramos médios, em que 

domina a composição média do capital. Em consequência, a soma dos lucros 

de todos os ramos de produção deve ser igual à soma das mais-valias, e a 

soma dos preços de produção da totalidade do produto social, igual à soma 

dos valores. 

 

Para Marx, portanto, apesar das divergências, do ponto de vista do capitalista isolado, 

entre mais-valia e lucro, na perspectiva da totalidade essas divergências desaparecem, a soma 

é zero. Além disso, da tendência à uniformização dos ramos de composição diversa, causada 

pela busca incessante de mais-valia relativa através de inovações no processo de produção, 

tem-se a tendência ―necessária‖ que faz dos preços de produção simples formas modificadas 

do valor, e dos lucros meras porções de mais-valia (MARX, 2008b, p. 229-230). Sem 

embargo, é preciso ter em consideração o grau de abstração em que Marx ainda trata esses 

conceitos, mesmo no livro terceiro
103

. 
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 É usual o reconhecimento do grau de abstração dos dois primeiros livros d‘O Capital, contudo também o 

início do livro terceiro opera em elevado grau de abstração, mesmo que ainda menor que os anteriores, de forma 

que para a aproximação com determinações mais concretas da realidade é preciso manter a continuidade das 
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No problema aqui em questão, da transformação dos valores em preços de produção e 

da transmutação da mais-valia em lucro, como é reconhecido, Marx ainda trabalha com o 

capital constante e variável sob a forma de valores, e o próprio preço de produção formado 

ainda não é um ―preço‖, mas sim um ―valor modificado‖. O movimento tratado é, ao mesmo 

tempo, de determinação – da transferência de valores entre ramos de produção e equalização 

da taxa de lucro – e de abstração – os capitalistas ainda não estão efetivamente no mercado (o 

mercado não está posto, mas apenas pressuposto), e não se tem preços de mercados, mas 

―apenas‖ preços de produção –, ou seja, o conteúdo encontra-se limitado e aberto, não sendo 

posto como uma definição (no sentido de limitar e fechar), mas sim como uma determinação 

que limita e abre: abre para – ganhando novo conteúdo – ser novamente limitada
104

. 

Assim, adianto questões, a defesa do ensaio é que a modificação qualitativa entre 

mais-valia e lucro, tratada por Marx, abre ainda maiores possibilidades, de modo que o lucro, 

na realidade efetiva capitalista, pode não mais se igualar à quantidade de mais-valia. 

Certamente, enquanto no grau de abstração utilizado por Marx no início do volume IV d‘O 

Capital, o lucro médio que determina os preços de produção tende sempre necessariamente a 

igualar-se à quantidade de mais-valia, contudo, o movimento de concreção conceitual de não 

encerra ali. De modo que, para precisar um pouco mais a defesa do ensaio, pode-se afirmar 

que, na transformação dos valores em preços de produção
105

, a soma dos lucros de todos os 

ramos de produção ainda é igual à soma das mais-valias. Sendo que essa tendência não se 

apresenta tão ―necessária‖, quanto se pode acreditar – pelo menos do ponto de vista da 

aparência do processo, na perspectiva do capitalista, especialmente no espaço da circulação. 

Para tanto, é preciso seguir a proposição de Karatani (2005, p. 158) e se ler O Capital do final 

para começo
106

. 

Ainda no volume IV do livro, não foram discutidos nem o capital comercial, nem o 

capital portador de juros, quanto menos o capital fictício. A própria transformação dos valores 

                                                                                                                                                         
mediações, sem hipostasiar o desenvolvimento conceitual, mas sim o mantendo enquanto um conjunto de 

momentos aproximativos em ordenamento, que remetem à própria matrização do ser que se busca tornar um 

―concreto pensado‖. Cf. VAISMAN, 2006. 
104

 Cf. VAISMAN, 2006, p. 339. 
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 Em que os conceitos ainda se mantêm como abstrações, permitindo o concurso de outros conceitos 

(especialmente os de capital portador de juros e capital fictício) com os quais se forma um feixe de abstrações 

que possuem como função a especificação, superação e reposição de contradições. Cf. VAISMAN, 2006, p. 339-

340. 
106

 Texto citado anteriormente: ―Hence, in the style of Hegelian Logic, Marx describes the ‗development‘ of 

industrial capitalism, form commodity to money, from money to merchant capital, form merchant capital to 

industrial capital. Nevertheless, when one reads it, one should do so backward. In his description, the 

development is not a sublation of contradictions, as commonly believed, but the development as a repression of 

contradictions.‖ (KARATANI, 2005, p. 158).  
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em preços de produção ainda não se encontra completa
107

, a análise da transformação dos 

valores em preços de produção é feita considerando-se apenas o capital industrial
108

. A fim de 

esclarecer desde já o ponto de defesa do ensaio, seguindo a ―leitura reversa‖ e partindo do 

capital fictício constituído, apesar dele não participar do percurso efetivo de valorização do 

capital, nem colaborar para a dinamização do processo (diferentemente do capital comercial e 

do capital portador de juros), ele ―postula retroativamente seus pressupostos‖, ele altera a 

posição do que foi apresentado até então
109

. No momento em que o capital fictício é posto, há 

uma sutil, mas importante, modificação na maneira de interação das formas autonomizadas do 

capital. Essa mudança gerada pela capital fictício é extremamente importante para a devida 

compreensão das crises do capital na contemporaneidade. 

Assim como o capital se torna dinheiro que já não é mais mera substância da riqueza 

(sua personificação universal), mas sim valor em processo que gera mais valor (que medeia e 

afirma a si próprio, postulando retroativamente seus próprios pressupostos), com o 

desenvolvimento do capital portador de juros gera-se a ilusão social da qual surge o capital 

fictício. No capitalismo, a existência generalizada de capital a juros, em que toda soma de 

dinheiro adquire o valor de uso de ser capital, cria a ilusão reversa de que toda remuneração 

regular deve ter como origem a existência de um capital (ilusório). Se esse direito de 

apropriação se torna representado um em um título comercializável, converte-se em capital 

fictício – que não guarda em si qualquer substância real e não contribui em nada para a 

produção ou para a dinamização da circulação de riqueza, como o capital industrial, comercial 

ou portador de juros (CARCANHOLO; SABADINI, 2009, p. 42-43). 

Dessa consideração tem-se que não apenas o capital se envolve da dialética real/ficção, 

mas também o lucro passa por esse envolvimento. E isso se baseia na consideração da 

totalidade da obra de Marx em questão, a partir dos desenvolvimentos históricos recentes 

postos em marcha pelo capital, que geram desafios nunca antes vistos à interpretação da 

                                                 
107

 Cf. MARX, 2008b, p. 383.  
108

 Mas o capitalista industrial não vende, pelos preços de produção, suas mercadorias aos comerciantes. Como 

destaca Marx, o capital comercial também participa ―diretamente‖ da distribuição da mais-valia global. Ver essa 

influência no capítulo XVII (volume V) sobre ―O lucro comercial‖. 
109

 Sendo assim, esquemas de acumulação, fórmulas de transformação, ou outros momentos expositivos, jamais 

podem ser tomados como ―entes‖, por mais que se destaque e defenda a ―contradição‖ e a ―dialética‖. Tomá-los 

imediatamente, sem da sequência às mediações, resulta na entificação de análises lógicas, o que, por 

conseguinte, acaba por envolvê-lo em uma equivocada fundamentação ontológica. Como afirma Lukács (1979a, 

p. 72): “se a realidade em sentido ontológico, não pode deixar de ser o resultado de um processo, então se segue 

necessariamente que esse „resultado‟ só pode ser compreendido adequadamente através desse processo, isto é, 

através da sua gênese. Toda investigação que o considere como ente, ou seja, em termos estáticos, limitar-se-á 

necessariamente à imediaticidade dada; por isso não captará suas determinações decisivas, na medida em que a 

mais importante dessas determinações é precisamente o caráter de complexo processual da realidade”. 
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realidade. Sobre o desenvolvimento de formas fictícias, Marx elabora o conceito de ―capital 

fictício‖, o envolvimento do lucro também em uma dimensão fictícia não é desenvolvido por 

Marx – e também não é (não pode ser) inserido diretamente na discussão da transformação 

dos valores em preços de produção, posto ainda está a se tratar apenas do capital industrial. 

Como reconhecem Carcanholo e Sabadini (2009, p. 42, grifo dos autores): 

Por suposto que na época desse autor [Marx], na qual a idéia de um capital 

fictício dominante sobre o capital substantivo estava longe de ser possível, 

pensar que uma parte dos lucros não fosse derivada da mais-valia e nem do 

excedente-valor das formas de produção não salariais constituía um 

verdadeiro contra-senso. Em nossa época, contudo, na qual o capital fictício 

transformou-se em dominante, a ponto tal que fomos obrigados a dar-lhe 

outro nome (capital especulativo parasitário), a idéia de lucros fictícios 

surgiu-nos como algo pouco menos que automático, totalmente inspirada nas 

análises que Marx fez nos diversos capítulos do livro III do Capital. 

 

O que o ensaio destaca é (―apenas‖) que essa possibilidade já é dada pela abertura da 

própria forma como se processa a transformação dos valores em preços de produção, devido à 

dupla determinação do preço de produção (produção imediata/produção mediata; o lucro 

médio já não determinado simplesmente por aquele produzido no ramo industrial, mas 

resultado da inter-relação de todo o capital, via circulação e concorrência). A principal 

consideração de Marx, extremamente pertinente, a respeito da ―necessidade‖ da diferença, na 

totalidade, entre lucro e mais-valia ser zero, é: 

O lucro médio que determina os preços de produção tende sempre 

necessariamente a igualar-se à quantidade de mais-valia, correspondente a 

dado capital como parte alíquota de todo o capital da sociedade. Admitamos 

que a taxa geral de lucro, e portanto o lucro médio, se expresse em valor-

dinheiro maior do que a mais-valia média real, estimada pelo valor 

monetário. Quanto aos capitalistas, não importa que se atribuam, 

reciprocamente, lucro de 10 ou 15%. Uma percentagem não abrange mais 

valor-mercadoria real que a outra, enquanto é recíproco o exagero na 

expressão monetária [...]. Na realidade, essa alta nominal e geral da taxa de 

lucro e do lucro médio acima da percentagem estabelecida pela relação entre 

a mais-valia e o capital adiantado não é possível sem acarretar alta dos 

salários e também dos preços das mercadorias que forma o capital constante. 

(MARX, 2008b, p. 236, grifo meu). 

 

Toda a questão gira em torno da atribuição do preço de produção das mercadorias, a 

partir do lucro médio. Nesse ponto, obviamente, não há nada que se ajustar no pensamento de 

Marx. Contudo, o que é importante não é apenas a atribuição do preço sobre o valor-

mercadoria real, mas a consideração da alta geral de lucro e do lucro médio acima da 

porcentagem estabelecida de mais-valia ser ajustada através de um nivelamento geral de 
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preços em patamar superior. Essa afirmação não pode ser feita ex ante facto, sem se analisar o 

destino da mercadoria, e também o sistema que envolve essa alta do lucro no todo social. 

Para a defesa da possibilidade de desvio (de certo tipo) do lucro em relação à mais-

valia, examina-se o significado dessa afirmação a partir de uma posição ex post facto. 

Seguindo Marx, se uma mercadoria é vendida por um preço de produção superior àquele 

correspondente ao seu valor, o que se processa é apenas a transferência de valor, há tão 

somente uma modificação qualitativa na maneira de apropriação do valor. Mas, como 

afirmam Carcanholo e Sabadini (2009, p. 49, grifo meu): 

Isso é completamente certo [a mera transferência de valor], porém o é para 

uma mercadoria que imediatamente ou em breve será destinada ao consumo 

e que, por meio dele, será destruída. Se compro uma mercadoria por preço 

superior ao correspondente ao seu valor, enquanto não a consuma e se seu 

preço não se altera, posso seguir pensando que não perdi valor na compra; 

isso porém é pura ilusão. Ao consumir a mercadoria, consumi seu valor de 

uso e desfrutei de uma mercadoria cujo valor, cuja riqueza social 

representada por ela, é na verdade menor do que imaginava. 

Contudo, algo diferente ocorre quando se trata de uma mercadoria que não 

vou destinar ao consumo, mas que vai agregar-se ao meu patrimônio; 

quando se trata de ativos reais ou, ainda, ativos financeiros. Ativos desse tipo 

fazem parte de meu patrimônio e se durante a posse que mantenho sobre eles 

apresenta valorização especulativa em seus preços, passo a sentir-me mais 

rico que antes e posso contabilizar isso como lucro obtido por mim. Se 

vendo um desses ativos enquanto seu preço siga sobrevalorizado, meu lucro 

se efetiva agora em dinheiro. O comprador desse ativo, desde que não haja 

posteriormente redução de preço, vai sentir-se proprietário da mesma riqueza 

que antes da compra, só que agora sob uma forma diferente. É verdade que, 

desde o ponto de vista global, se o preço do ativo chegar a baixar, o que 

antes surgia como lucro desaparecerá como resultado de um prejuízo para 

quem for o possuidor naquele momento. Tudo isso significa que o lucro 

fictício existe enquanto se mantenha a valorização especulativa de um ativo 

qualquer e desaparece caso, eventualmente, desapareça a dita valorização. 

 

O que reaparece aqui são considerações semelhantes àquela feita por Karatani (2005, 

p. 217) a respeito da expressão do valor das mercadorias, agora tomadas numa articulação 

superior. Da perspectiva ―Real”, uma mercadoria não pode expressar o seu valor enquanto 

não for vendida, não importando quanto tempo de trabalho foi gasto para produzi-la ou qual 

―impressão‖ de riqueza advenha dela. Assim, ex ante facto, nem mesmo o valor da 

mercadoria pode ser considerada como existente, não existe essa garantia! Apenas visto ex 

post facto, o valor de uma mercadoria pode ser considerado como existente no tempo de 

trabalho social
110

. Contudo, há que considerar agora também o aspecto ―fictício‖ da relação, a 

ficção inerente à realidade. Visto ex ante facto, enquanto uma mercadoria perfaz seu circuito 
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 Como tratado na seção 3.2 (O salto mortale da mercadoria e o fetiche do dinheiro). 
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no reino da circulação ou não é destinada ao consumo, ela (a depender do tido de mercadoria, 

obviamente) pode apresentar uma valorização especulativa em seu preço, transmitindo a 

―impressão‖ de mais riqueza e permitindo até a possibilidade efetiva de ser contabilizada 

como lucro, obtido por seu detentor. Assim, tomada ex ante facto na perspectiva da aparência 

(fictícia, porém insinuante e momentaneamente ―real‖), a mercadoria não só tem valor como 

pode se valorizar, sua porção de lucro fictício existe por quanto durar a especulação. A 

afirmação de Marx, do ―necessário‖ ajuste do lucro (fictício) à mais-valia (real), só se 

assevera ex post facto, quando encerrada a dança especulativa da mercadoria, no momento de 

encontro da ficção com o Real. A definição do ―acerto de contas‖, quando generalizado, tem 

nome: crise
111

. 

Essa possibilidade, ―do ponto de vista do mercado‖, decorre da própria forma de 

transmutação da mais-valia em lucro, que carrega consigo a ruptura da forma preço, e mantém 

aberta uma lacuna na própria forma de medida do lucro (permitindo aparecer até mesmo 

―lucros fictícios‖). Resgatando o que foi tratado sobre a forma preço: se coisas, das até mais 

―inesperadas‖, como honra e consciência, podem receber um preço (que não guarda qualquer 

relação com valor), ―coisas alienáveis por dinheiro‖ não apenas recebem o direito de 

participação na divisão geral do valor produzido socialmente, como é ―possível‖ que esse 

direito de apropriação entre no cálculo de medida do lucro, desde que o dono da ―coisa‖ seja 

um capitalista e essa ―coisa‖ participe de algum modo no movimento de reprodução particular 

do seu capital (não ilusório, mas sim fictício). 

Como destaca Marx (2008b, p. 63), ―a maneira como, por intermédio da taxa de lucro, 

a mais-valia se transforma em lucro decorre de já se inverterem as posições de sujeito e 

objeto, no processo de produção‖. Dessa inversão fetichista, a passagem da forma-valor à 

forma (rachada) preço, abre-se a possibilidade – mesmo que ainda como um possível 

impossível – do surgimento de ―lucros‖ que não guardam relação com a produção social de 

mais-valia. Como o trabalho é considerado apenas uma parte do capital, parece que a medida 

por ele fixada o é pelo próprio capital, ou seja, que ele se auto-mensura enquanto ―sujeito‖, e 

que mesmo o limite de mais-valia produzida parece ser capaz de ser suprimido pelo 

movimento do Sujeito-processo. E, em certo sentido o é, pelo menos do ponto de vista do 

capitalista, personificação do capital. 
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 Ou seja, em certo sentido o que se tem é a realidade aparente, que se quebra em determinado momento, se 

esfacela demonstrando sua incapacidade de ―totalizar‖ as suas partes constituintes, decorrente da própria forma 

descontínua essencial. A questão da apresentação dialética é a passagem da aparência à essência, mas a 

aparência se mantém como aparência (FAUSTO, 1983b, p. 145). O ajuste do lucro à mais-valia é ―necessário‖ 

do ponto de vista da essência, mas ainda mantém a aparência, mesmo que negada, do ―possível‖. 
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Toda essa dificuldade deriva do fato de que as mercadorias nunca se trocam como 

simples ―mercadorias‖, mas sim como produtos de capitais, o que encobre suas origens e 

forma de constituição
112

. Isso gera uma incompatibilidade da lei do valor com o movimento 

real-efetivo do capital
113

, incompatibilidade essa que não é um mero equívoco de elaboração 

teórica, mas sim algo constitutivo do real; o que não nega, mas afirma a dialética: em que a 

saída para a compreensão desse problema é exatamente o movimento contra a lógica da 

identidade
114

. Como afirma Fausto (1983a, p. 120, grifo do autor): ―Com efeito, se o 

fenômeno é um nível do real, e é necessário considerá-lo assim, a lei do valor só é conservada 

ao preço da negação. O valor é negado no nível do fenômeno‖. Na realidade capitalista 

imediata, então, ―o valor só é quando ele não é‖. (FAUSTO, 1983a, p. 120). 

Nesse momento é fundamental resgatar as considerações de Adorno (2009), a respeito 

do estatuto da contradição dialética e da negação: a própria identidade e a contradição (entre 

mais-valia e lucro, no caso) são fundidas uma à outra, a contradição é o indício da não-

verdade da identidade, daquilo que escapa ao conceito, o ―real excedente‖ que o extrapola – a 

lacuna entre valor e preço, entre mais-valia e lucro. O próprio objeto da experiência 

intelectual, aqui, a saber, a sociedade capitalista, é em si um sistema antagônico real, e os 

conceitos
115

 utilizados para tratá-la apontam já para um elemento não-idêntico, pois são, por 

sua parte, momentos da realidade que impele à sua formação
116

. 

Mas até aqui, as considerações se restringiam apenas ao movimento dos capitais 

industriais empregados em distintos ramos. Há que se tratar agora do novo valor-de-uso do 

dinheiro: o de funcionar como capital, de se tornar capital portador de juros. Nele se encontra 

a porta de entrada, e de saída, para a compreensão contemporânea das crises
117

: a passagem 

dos lucros fictícios, enquanto possível impossível derivado da própria forma como os valores 

se transformam em preços, para um possível possível no interior do movimento de reprodução 

do capital. 

Enquanto no movimento do capital mercantil, o movimento D – M – D‘ marca a dupla 

mudança de posição da mesma mercadoria, no caso do capital ―produtor‖ de juros, a primeira 

mudança, que seria compra/venda, não constitui um elemento direto da reprodução do 
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 Cf. MARX, 2008b, p. 231. 
113

 Cf. FAUSTO, 1983a, p. 117. 
114

 Cf. FAUSTO, 1983a, p. 120. 
115

 ADORNO, 2009, p. 19: ―Que o conceito seja conceito, mesmo quando trata do ente, não altera nada quanto a 

fato de estar por sua vez entrelaçado em um todo não-conceitual‖.  
116

 Cf. ADORNO, 2009, passim. 
117

 Mas que não suprime o que foi tratado anteriormente, pelo contrário, satura as considerações anteriores de 

determinações, daí a necessidade do detour feito até aqui. 
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capital
118

. A diferença desse capital prenhe de juros é que o dono do dinheiro apenas o cede 

temporariamente, faz assim com que esse dinheiro se torne capital, não apenas em sua 

singularidade, mas no todo do organismo social, e depois o resgata acrescido (MARX, 2008b, 

p. 463). 

Essa mercadoria capital possui, portanto, a fantástica capacidade de gerar mais-valia. 

O circuito D – M – D‘ aparece agora reduzido a D – D‘, o capital aprofunda ainda mais a 

relação privada que mantém consigo mesmo, e não parece haver mais sequer mediação
119

. A 

relação econômica capitalista se converte, pelo movimento de mero empréstimo, numa 

ordinária relação jurídica
120

. O dinheiro, como a mercadoria capital, torna-se ainda mais 

sublime, o consumo do valor-de-uso social dessa mercadoria adquire a propriedade 

―imanente‖ de, não apenas conservar seu valor-de-uso e valor, como também acrescentá-los 

(MARX, 2008b, p. 467). 

Como afirma Marx, no capital portador de juros, a relação capitalista atinge sua forma 

mais reificada, mais fetichista. Sem expor suas mediações, o capital aparece como a fonte 

misteriosa inescrutável, autogeradora do lucro, o que reafirma sua realidade imediata: ―a coisa 

(dinheiro, mercadoria, valor) já é capital como simples coisa e o capital se revela coisa e nada 

mais; o resultado do processo de reprodução todo se manifesta como propriedade inerente a 

uma coisa [...]‖ (MARX, 2008b, p. 520, grifo meu). O devir tautológico do capital se 

apresenta em sua plenitude redundante: não é sequer valor que se valoriza, é a ―coisa‖ 

valorizando a ―coisa‖. O devir-Sujeito agora se apresenta como o Sujeito-Coisa-Vendável
121

. 

E, assim, todas as particularidades processuais desaparecem, bem como os elementos reais 

dos quais se deu origem, restando apenas a pura forma hieroglífica. 

Através do movimento D – D‘, o capitalista, o entesourador racional, encontra 

materializado na coisa(-dinheiro) o seu desejo quimérico de ―geração espontânea‖ de riqueza. 
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 Cf. MARX, 2008b, p. 456. 
119

 MARX, 2008b, p. 464: ―O movimento efetivo do capital como dinheiro emprestado é uma operação que 

transcende as transações entre prestamista e prestatário. Nestas, esse movimento mediador se desvanece, fica 

invisível, não está diretamente implícito‖. 
120

 MARX, 2008b, p. 463-464: ―Ponto de partida e ponto de retorno, cessão e restituição do capital emprestado 

parecem ser movimentos arbitrários, propiciados por transações jurídicas, que sucedem antes e depois do 

movimento efetivo do capital, sem ter com ele relação‖. 
121

 Cf. MARX, 2008b, P. 521. 
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O excesso obsceno constituinte do capital encontra sua forma mais sublime de perversão
122

 

das relações de produção, plenamente coisificadas
123

. O capital agora como coisa-capital
124

 

declara, a respeito do dinheiro, como uma voz nos céus: ―Este é o meu amado filho, em quem 

me comprazo‖ (Mateus 3,17). O problema é que, então, a ―Ele‖ pertence toda a riqueza e toda 

a glória. Nas palavras de Marx (2008b, p. 525): 

Na qualidade de capital a juros pertence ao capital toda riqueza que pode ser 

produzida, e tudo o que recebeu até agora não é mais que pagamento por 

conta de seu apetite insaciável. Segundo suas leis inatas, pertence-lhe todo o 

trabalho excedente que a humanidade pode oferecer. 

 

Apesar de, no momento histórico de Marx, a importância do capital portador de juros, 

com o desenvolvimento do sistema de crédito com o objetivo central de financiar a produção, 

ainda se manter subordinada à lógica do capital industrial; essa passagem já aponta para as 

consequências do movimento inerente ao fetiche autômato perfeito em processo. 

Como ―o valor-de-uso do dinheiro emprestado consiste na faculdade de servir de 

capital e de nessa qualidade produzir nas condições médias o lucro médio‖ (MARX, 2008b, p. 

468), a existência generalizada de capital prenhe de juros gera a ilusão de que toda a 

remuneração regular provém de um lucro, do valor-de-uso de um capital a juros, derive essa 

remuneração efetivamente ou não de um capital
125

. A forma intransferível de renda monetária 

é mero capital ilusório, assumindo uma forma transferível pode se converter em capital 

fictício
126

, dissimulando ainda mais as conexões com o processo real de valorização do 

capital, por consolidar a imagem de valorização autônoma, especialmente no mercado de 

compra e venda especulativa (MARX, 1985; 2008b). O desenvolvimento do capital portador 

de juros e do sistema de crédito a ele atrelado gera, portanto, a aparência de duplicação pelo 

                                                 
122

 Retomando a questão dos ―desvios patológicos‖ da forma capitalista de entesouramento, Žižek afirma: ―um 

certo excesso [o entesouramento desvairado] que foi, assim, posto em xeque na história anterior [pré-capitalista], 

percebido como perversão local, desvio limitado, é elevado no capitalismo ao próprio princípio de vida social, no 

movimento do dinheiro gerando mais dinheiro, de um sistema que sobrevive apenas revolucionando 

constantemente suas próprias condições – quer dizer, no qual a coisa só consegue sobreviver como seu próprio 

excesso, excedendo constantemente suas próprias restrições ‗normais‘.‖ (ZIZEK, 2005, p. 301, grifo do autor). 
123

 MARX, 2008b, p. 520, grifo meu: ―Em D – D‘ temos a forma vazia do capital, a perversão, no mais alto 

grau, das relações de produção, reduzidas a coisa [...]‖. 
124

 Cf. MARX, 2008b, p. 522. 
125

  MARX, 2008b, p. 616: ―A forma do capital produtor de juros faz que toda a renda monetária determinada e 

regular apareça como juro de um capital, derive ela ou não de um capital. Primeiro se converte a renda monetária 

em juro, e como juro se acha então o capital donde provém. Analogamente, no capital produtor de juros aparece 

como capital a soma de valor que não é despendida como renda; aparece como principal em oposição ao juro 

possível ou real que deve render‖.  
126

 CARCANHO; SABADINI, 2009, p. 45: ―Em resumo, o capital fictício tem como origem três fontes: a) a 

transformação em títulos negociáveis do capital ilusório, b) a duplicação aparente do valor do capital a juros (no 

caso das ações e dos títulos públicos) e c) a valorização especulativa dos diferentes ativos. Esse capital fictício de 

três diferentes origens tem em comum o fato de que, ao mesmo tempo em que é fictício, é real. É real do ponto 

de vista do ato individual e isolado, no dia-a-dia do mercado, quer dizer, do ponto de vista da aparência [...]‖. 
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próprio modo diverso em que um mesmo capital
127

, ou simplesmente um título de rendimento 

monetário, aparece nas mãos de diferentes possuidores, sob as mais diversas formas (MARX, 

2008b, p. 616). 

O fetiche autômato perfeito em processo é já a forma acabada de (aparentemente) se 

tangenciar todo o mal necessário do mister de fazer dinheiro, do qual o processo de produção 

não passa de elo intermediário inevitável, até então
128

. Como afirma Marx
129

: ―Todas as 

nações capitalistas são periodicamente por isso acometidas de um desvario, o de procurar 

fazer dinheiro sem recorrer ao processo de produção‖. Esse ―desvario‖, inerente ao modo de 

produção capitalista, refere-se ao papel do crédito capitalista e a reificação das relações 

capitalista, em decorrência do fetiche do capital. Sob o sistema de crédito, a auto-reprodução 

do capital já não ocorre, tão somente, por causa do desejo de acumulação, ela se torna 

compulsiva por causa de sua necessidade desesperada de adiar infinitamente a liquidação final 

(KARATANI, 2005, p. 219) 
130

. 

Essa modificação de sentido do sistema de crédito torna aquele possível impossível, de 

desvios do lucro global em relação à mais-valia global, já determinado pela ruptura da forma 

preço, um possível possível. Como afirmam Carcanholo e Sabadini (2009, p. 52-53): 

Qualquer crédito adicional à produção ou ao investimento resultaria em 

inflação, reduzindo, por exemplo, o salário dos trabalhadores, ampliando de 

maneira forçosa o excedente. 

Por outro lado, quando se trata de ampliação do capital fictício, a situação é 

diferente. Ele pode crescer acima dos limites permitidos pela produção de 

riqueza e de excedente, por meio dos lucros fictícios. Enquanto o capital a 

juros está limitado pelo volume disponível do excedente, o capital fictício 

não possui esse limite. 

 

Com o desenvolvimento do sistema de crédito e de formas fictícias do capital e de 

lucro, o lucro (tomado como) médio de todos os capitalistas já não é ―necessariamente‖ igual 

à quantidade de mais-valia, correspondente a um dado capital como parte alíquota de todo o 

capital da sociedade. Isso porque, os lucros fictícios, gerados pela especulação derivada do 
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 CARCANHO; SABADINI, 2009, p. 44: ―Isso significa que o capital fictício não surge somente como 

resultado da ilusão mencionada anteriormente. Ele é também resultado mais direto do capital a juros, do sistema 

de crédito, quando duplica aparentemente a riqueza real, como é o caso das ações de uma empresa [...]‖. 
128

 MARX, 2006, p. 67: ―o processo de produção não passa de elo intermediário inevitável, de mal necessário do 

mister de fazer dinheiro‖. Enquanto na essência esse elo, mesmo que diretamente tornado incompreensível, se 

mantenha necessário, no nível da superfície do fenômeno, o dinheiro parece adquirir no sistema de crédito a 

capacidade de gerar naturalmente mais dinheiro, superando aquela inevitabilidade. 
129

 Anotação de manuscrito em MARX, 2006, p. 67. 
130

  Texto original: ―Under the credit system, the self-reproduction of capital occurs not because of its desire for 

accumulation; it becomes compulsive because of its desperate need to infinitely postpone the final settlement.‖ 

(KARATANI, 2005, p. 219). 
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sistema de crédito
131

, simplesmente incrementam o valor total de uma riqueza também fictícia 

ou do capital fictício (CARCANHOLO; SABADINI, 2009, p. 54). Como o sistema de crédito 

já não se move simplesmente pelo desejo de acumulação derivado da auto-reprodução do 

capital, mas adquire também o traço desesperadamente compulsivo de adiar infinitamente o 

momento de liquidação, a alta nominal da taxa de lucro (em que se incluem lucros reais e 

lucros fictícios) acima da percentagem estabelecida pela relação entre mais-valia e capital 

adiantado não acarreta ―necessariamente‖ a alta de salários ou preços de mercadorias que 

formam o capital constante, já que o sistema de crédito parece se mover com certa autonomia 

em relação a influências diretas no nível geral de preços da economia, a parcela fictícia do 

lucro apenas incrementa a parcela fictícia do capital. 

Agregando outra determinação à compreensão das crises, a desmedida do capital, 

caracterizada pela progressão infinita da acumulação em seu primeiro sentido, e que leva ao 

aparecimento de uma desmedida num segundo sentido – a perda de referência do processo de 

valorização no valor produzido –, aparece agora quando o capital impulsionado por sua ilusão 

constituinte (a plena reificação das relações sociais, fundada na crença da perenidade dessa 

inversão, acabada sob a forma do capital portador de juros e o seu desdobramento em capital 

fictício,) se expande para além de sua competência
132

 (KARATANI, 2005, p. 220). Assim, 

ratificando o já exposto, essa desmedida, como perda de referência do capital a si mesmo na 

determinação de seu devir, leva justamente à produção em excesso. Como afirma Marx 

(2008b, p. 540): 

Quanto maior a facilidade com que se obtêm adiantamentos sobre 

mercadorias não vendidas, tanto mais se tomam esses adiantamentos e maior 

a tentação de fabricar mercadorias ou lançar mercadorias já fabricadas em 

mercados distantes, com o objetivo único de conseguir adiantamentos de 

dinheiro
133

. 

 

Já no capítulo XXVII do livro III d‘O Capital (ao discorrer sobre a depressão de 1837 

sobre a indústria inglesa, que começou a abrandar em 1842), Marx afirma que: 
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 CARCANHO; SABADINI, 2009, p. 46: ―Contudo, é indispensável destacar que no caso assinalado do 

crédito, estamos frente a duas coisas completamente diferentes: o capital a juros não pode ser confundido com o 

capital fictício que gera. Aquele corresponde a uma riqueza real que foi produzida sob a forma de excedente7; 

este último é puramente fictício do ponto de vista global. O capital fictício gerado nessas condições é como o 

‗reflexo em um espelho‘ do capital a juros. São dois capitais diferentes: um é real e o outro submetido à dialética 

real/fictícia‖. 
132

 Texto original: ―To say it differently, crisis occurs when capital driven by illusion expands beyond its 

competence.‖ (KARATANI, 2005, p. 220). 
133

 O desmoronamento do sistema de consignações montado durante a fase de prosperidade (1845-46, com a 

entrada da Inglaterra no mercado chinês após a Guerra do Ópio), que em princípio atuava contra adiantamentos 

destinados à Índia e China, transformou-se em sistema de consignações por causa do puro adiantamento. 
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Se o sistema de crédito é o propulsor principal da superprodução e da 

especulação excessiva no comércio, é só porque o processo de reprodução, 

elástico por natureza, se distende até o limite extremo [...]. Ao mesmo tempo, 

o crédito acelera as erupções violentas dessa contradição, as crises [...]. 

(MARX, 2008b, p. 588, grifo nosso). 

 

. Assim, da desmedida do capital e sua crise, enquanto a valorização do capital 

fundada no caráter antinômico da produção capitalista (a desmedida em seu segundo sentido – 

que obriga a reduzir a forção de trabalho a um mínimo, enquanto, por outro lado, põe o tempo 

de trabalho como única medida e fonte de riqueza) só até certo ponto permite o 

desenvolvimento efetivo, livre, e na realidade constitui entrave à produção, o sistema de 

crédito atua de forma a romper de maneira incessante esse limite imanente (MARX, 2008b, p. 

588). Mas, precisamente por essa ruptura de limites, o sistema de crédito distende a 

reprodução do capital a seu limite extremo, acelerando a manifestação crítica das contradições 

do capital e levando a um amplo jogo de especulação, com limitado número de partícipes. 

Nesse movimento especulativo, o grande destaque contemporâneo tem sido o 

crescimento exponencial do montante de capital fictício e sua forma sui generis de ―gerar‖ 

lucros (fictícios). Mas qual é, portanto, a característica apresentada por esses ―lucros 

fictícios‖?  

Eles têm uma característica básica: eles constituem lucros verdadeiros, reais, 

tão reais como qualquer outro, do ponto de vista do ato individual e isolado 

[aparência do real]. E isso fica muito claro se levamos em consideração que, 

com a quantidade de dinheiro correspondente a esses lucros, posso 

obviamente comprar qualquer coisa. O ponto de vista do mercado, que 

permite observar um indivíduo isolado ou um ato mercantil isolado, é 

fundamental nesse aspecto: nessas condições, os lucros fictícios são reais e 

não se distinguem de qualquer outro tipo de lucro. (CARCANHOLO; 

SABADINI, 2009, p. 50). 

 

Assim como também o crédito, e o capital fictício em seu interior, não é uma mera 

ilusão, nem uma ideologia, mesmo que haja certa verdade na afirmação de que a economia 

monetária forma um ―sistema ilusório‖. Tanto o capital fictício, quanto os lucros fictícios, são 

―reais‖, do ponto de vista da aparência (do ato individual e isolado), posto que com a 

quantidade dinheiro correspondente a esses elementos ―fictícios‖ pode-se comprar qualquer 

coisa. Contudo, tomados na totalidade, não há por trás deles qualquer substância, nenhuma 

mais-valia produzida, são mera ―ficção‖ (CARCANHO; SABADINI, 2009; 

CARCANHOLO; NAKATANI, 1999). A grande ―antinomia‖ é que o real que as pessoas 

encontram quando a crise põe em colapso essa ficção não é nada natural, ou algo substancial, 

mas sim o dinheiro (KARATANI, 2005, p. 219). 
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Isso evidencia que não só no dinheiro que se processa um movimento de abstração no 

real como, de modo mais geral, não é somente na troca que a abstração do trabalho é real 

(FAUSTO, 1983a, p. 94). Ela adquire formas superiores de manifestação no nível fenomenal, 

destacadamente com o capital fictício (mas já expresso no fetiche do capital, no fetiche 

autômato perfeito – o capital portador de juros – e no sistema de crédito). Assim, o discurso 

de Marx, a respeito das sutilezas metafísicas da mercadoria, do fetiche do dinheiro, do capital 

fictício é a tentativa de reprodução da metafísica inerente ao próprio real. ―É o real, o 

capitalismo que é em certo sentido metafísico, e o discurso quase metafísico é por isso o 

verdadeiro discurso científico, assim como o discurso claro da ‗ciência‘ se torna inadequado.‖ 

(FAUSTO, 1983a, p. 101). Parafraseando João Cabral de Melo Neto (2002), como todo real é 

espesso, o capital fictício é espesso e real, espesso como o real mais espesso e espesso por sua 

fábula espessa, pelo fluir contraditório de geleias de trabalho abstrato. Mas, como comenta 

Adorno (2009, p. 22): ―para se purificar da suspeita de ideologia, é mais cômodo agora 

chamar Marx de metafísico do que inimigo de classes‖. 
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4 NOTAS PARA UMA CRÍTICA DO SUBCONSUMISMO 

 

Com a erupção da crise do capital em 2008, todos os matizes de pensamento 

econômico foram instigados a interpretar as causas, significado e sentido desse evento. No 

seio da tradição marxista não foi diferente e, diversamente do que se poderia esperar, as 

considerações, que até então tratavam especialmente do movimento histórico recente do 

capital e eram geralmente lidas de forma complementar
134

 (como múltiplos aspectos a 

considerar) apresentaram explicitamente divergências significativas quanto ao significado 

teórico do processo em curso. 

As notas aqui expressas dizem respeito particularmente a um debate entre autores 

marxistas de língua francesa, e que ainda está em andamento. O debate em questão é 

destacadamente entre François Chesnais (e outros autores, como Louis Gill) e Alain 

Bihr/Michel Husson, apresentado na revista francesa Carré Rouge, e divulgado nos círculos 

críticos franceses de discussão da crise. A opção por tal debate se deve à mais explícita 

divergência expressada no momento: a crise atual, pela qual ainda passa o capital, é de 

superprodução ou subconsumo? A importância central dessa questão posta é que ela não se 

restringe apenas às análises marxistas, podendo ser direcionada também a outras linhas de 

pensamento como, por exemplo, as de viés keynesiano – a crise é de insuficiência de 

demanda? Seu determinante principal é a ―instabilidade financeira‖ e, para ajustar o sistema, o 

Estado deve resgatar os elementos de regulação abandonados com o avanço do projeto 

político neoliberal? 

Ademais, a questão do subconsumismo no interior da tradição marxista possui certa 

história, que remete a Rosa Luxemburg (em sua obra A acumulação de Capital), Otto Bauer 

(em seu testamento político intitulado Entre duas guerras?), Henryk Grossman (em sua série 

de palestras reunidas no volume A lei da acumulação e o colapso do sistema capitalista) e 

especialmente Paul Sweezy (A teoria do desenvolvimento capitalista), sendo que a concepção 

                                                 
134

 É importante destacar que, em geral, as análises das causas da crise, por mais divergentes que possam se 

apresentar, mantêm incólume a compreensão de que, a rigor, a crise não é um fenômeno autônomo, mas sim a 

mais recente manifestação da crise estrutural do capitalismo que se arrasta desde meados da década de 1970, e 

que ainda não está resolvida (BIHR, 2009a; HUSSON, 2006). 
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desse último marca o fim de uma era intelectual – tratada por Perry Anderson (2004, p. 44) 

como ―tradição clássica do marxismo‖
135

. 

As notas se restringem a comentários quanto ao debate marxista atual, todavia, sem 

grandes prejuízos, seria possível estender tais considerações às obras citadas, como também 

às demais tradições de pensamento, no ―velho‖ sentido da ―crítica da economia política‖. Os 

artigos tomados por base para uma crítica do subconsumismo são, expressamente, os dos 

defensores dessa tese: Michel Husson (2006; 2008; 2009; 2010) e Alain Bihr (2009a, 2009b, 

2009c, 2010); os outros debatedores não serão diretamente tratados, dado que a crítica se dará 

com base nos dois ensaios que compõem a presente dissertação
136

. 

Adentrando a questão, no seu artigo A la croisée des chemins (2)
137

 publicado 

originalmente em dezembro de 2008, num dos momentos mais turbulentos da crise, Bihr 

(2008), apesar de reconhecer tal crise como sendo de superprodução, manifestada por uma 

baixa contínua da taxa de lucro – compreensão mais tradicional das crises no pensamento 

marxista –, afirma que a partir daquele momento a crise se manifestava muito mais sob a 

forma de insuficiência crescente da demanda, devido à queda contínua do poder de compra do 

assalariados – uma visão muito mais próxima de outras linhas de pensamento, como a 

keynesiana. E ainda nesse sentido, o autor discute os impactos do crescimento recente do 

consumo de luxo, como o sintoma de uma grave doença na ―economia real‖, esse consumo 

seria um ―substituto imperfeito‖ do consumo dos trabalhadores, o que geraria dificuldades de 

reabsorção de mais-valia e de manutenção do ritmo de acumulação. 

Sem embargo, é no artigo publicado em abril de 2009 – À propos d’un excès de plus-

value
138

 –, como resposta às críticas de François Chesnais a sua interpretação, que Bihr 

(2009a) expõe claramente o que seria a fundamentação teórica de sua interpretação. O autor 

baseia sua exposição partindo da composição do valor da mercadoria (v = c + v + m; sendo 

―c‖ capital constante incorporado à mercadoria, ―v‖ o capital variável e ―m‖ a mais-valia), 

isso porque, segundo Bihr (2009a, p. 38, tradução minha), ―todas as dificuldades que o capital 

vai encontrar no curso de seu processo de reprodução podem reduzir-se em definitivo às 
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 Para uma breve análise teórica e história, bem como maiores detalhes, sobre os autores citados conferir o 

primeiro capítulo de ANDERSON, 2004, p. 22-44. 
136

 Para mais ampla precisão do debate em questão, apresentação sistematizada das considerações desses autores 

a respeito das crises e as contribuições que esses trouxeram à compreensão do movimento histórico recente da 

economia mundial ver Marques, 2010. 
137

 A tradução aproximada seria ―Na encruzilhada”. 
138

 Em português: A propósito de um excesso de mais-valia. 
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evoluções das diferentes relações entre esses três elementos que compõem o valor das 

mercadorias‖. 

Em seguida, ele remete a análise aos esquemas de reprodução social do capital do 

livro II d‘O Capital, destacando que há não apenas insuficiência de valor em relação à massa 

de capital a se valorizar, como também uma insuficiência de demanda final em relação à 

massa de capital comercial a se realizar, dada a diminuição da parcela de salários no ―valor 

agregado‖. Assim, afirma Bihr (2009a, p. 39, grifo meu). 

A continuação da acumulação do capital social tropeça desta vez, já não com 

a insuficiência da mais-valia em relação com a massa de capital a valorizar, 

e sim com a insuficiência da demanda final em relação com a massa do 

capital-mercadoria a realizar devido à diminuição da parte dos salários no 

―valor agregado‖. Mas dizer que os salários estão em falta (relativa) na 

distribuição do ―valor agregado‖ entre trabalho e capital equivale 

implicitamente a dizer que a mais-valia está ali em excesso (relativo) [...]. 
139

 

 

Contudo, considerando os problemas envolvidos no salto mortale da mercadoria (além 

dos problemas de articulação entre graus de abstração conceitual, articulando imediatamente 

as contradições inerentes à lei geral de acumulação capitalista com uma ―insuficiência de 

demanda final‖), uma mercadoria não pode sequer expressar o seu valor enquanto não for 

vendida
140

, não importando quanto tempo de trabalho foi gasto para produzi-la, ou as 

condições de sua produção. Apenas ex post facto o valor de uma mercadoria pode ser 

considerado como existente no tempo de trabalho social, enquanto que ex ante facto essa 

garantia não existe
141

. 

A análise de Bihr guarda significativas semelhanças com as de Rosa Luxemburg
142

 e o 

problema enfrentado por ambos é o mesmo: a questão da ―demanda final‖ e realização da 

mais-valia. Mas, enquanto Rosa Luxemburg, em seu momento histórico, destaca haver um 

excesso de mais valor impossível de se realizado no interior do sistema capitalista (sendo 

necessário, portanto, a existência de regiões não-capitalistas para absorção do excesso), Bihr, 

por outro lado, busca enfatizar que não há ―contradição‖ alguma em falar da existência 

simultânea de uma falta e de um excesso de mais valia: 
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 Texto original : ―La poursuite de l‘accumulation du capital social bute cette fois-ci, non plus sur l‘insuffisance 

de la plus-value relativement à la masse du capital à valoriser, mais sur l‘insuffisance de la demande finale 

relativement à la masse du capital-marchandise à réaliser du fait de la diminution de la part des salaires dans la 

«valeur ajoutée». Mais dire que les salaires sont en défaut (relatif) dans la répartition de la «valeur ajoutée» entre 

travail et capital revient implicitement à dire que la plus-value y est en excès (relatif) [...]‖. 
140

 O valor nem ―é‖ de imediato, somente ―terá sido‖ após realizado, concretizado retroativamente. 
141

 Vide seção 3.2 da dissertação. 
142

 Vide p. 26 da dissertação. 
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Por três razões. Por uma parte, na medida em que os dois constituem 

fenômenos relativos, tudo depende do termo com o qual a mais-valia se 

relaciona e em relação com o qual a insuficiência ou excesso de mais-valia 

se define e se mede. Em um caso, a mais-valia se relaciona com o conjunto 

do capital sob a forma de taxa de lucro; e se encontra, então, em falta. No 

outro caso, se relaciona apenas com o capital variável (o salário) sob a forma 

de taxa de mais-valia; ou também, se relaciona com o conjunto do "valor 

agregado" (capital variável + mais-valia); e então está em excesso. (BIHR, 

2009, p. 40) 
143

. 

 

Das três razões expressas por Bihr, a terceira parece ser a mais simples, mas também a 

mais questionável. Resgatando as considerações a respeito da ―subjetividade‖ do capital, a 

relação do capital variável com a mais-valia não se dá sob o signo indiferenciado de ―valor 

agregado‖, essa noção perde a característica principal do Sujeito-processo em questão: a 

relação privada do capital consigo mesmo. Não é o ―valor agregado‖ que se apresenta em 

excesso, é o Sujeito-capital em seu múltiplo devir que avança sobre seus limites. A relação 

entre capital variável e mais-valia tem um significado muito mais profundo, ela remete à 

referência a si mesmo que o capital se dá como ―sujeito‖ e que permite sua automensuração, 

mas que se inverte em uma perda de referência diante do próprio processo de valorização, ao 

buscar mensurar sua expansão incluindo a fonte de medida de valor como um de seus 

momentos indiferenciados. Essa desmedida, como perda de referência no interior do 

movimento de valorização, leva justamente à produção em excesso, que não se refere tão 

somente a mercadorias singulares, mas a uma acumulação excessiva, no sentido de que a 

produção ultrapassou a necessidade e capacidade de valorização do próprio capital. O 

problema da utilização de uma noção como a de ―valor agregado‖ é que ela mantém o 

diferenciado sob o signo do indiferenciado, da unidade passiva, lançando fora exatamente o 

momento primordial da unidade ativa e contraditória que forma o devir-Sujeito; essa noção – 

―valor agregado‖ – simplesmente mantém o círculo mágico do mito (esclarecido), para o qual 

nenhuma distinção deve haver entre o animal totêmico, os sonhos do visionário e a Ideia 

absoluta
144

. 

Quando às duas primeiras razões apresentadas para argumentar que não há contradição 

entre insuficiência e excesso de mais-valia, o autor francês toca em uma questão fundamental: 

a valorização do capital medida pela taxa de mais-valia é crescente, já medida pela taxa de 
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 Texto original: ―Pour trois raisons. D‘une part, dans la mesure où les deux constituent des phénomènes  

relatifs, tout dépend du terme auquel la plus-value est rapportée et  relativement auquel le défaut ou l‘excès de 

plus-value se définit et se  mesure. Dans un cas, la plus-value est rapportée à l‘ensemble du capital sous forme du 

taux de profit ; et elle se trouve alors en défaut. Dans l‘autre cas, elle est rapportée au seul capital variable (le  

salaire) sous forme de taux de plus-value ; ou encore, elle est rapportée  à l‘ensemble de la «valeur ajoutée» 

(capital variable + plus-value) ; et elle est alors en excès‖. 
144

 Cf. ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 18. 
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lucro ela é decrescente. O problema é que Bihr afirma não haver aí contradição, como se 

fossem apenas dois enfoques do mesmo objeto. Em seu processo de valorização, o capital 

determina simultaneamente movimentos inversos para as duas formas de medida, mas elas 

não são simplesmente diferentes e sim opostas, na acepção rigorosa de expressões que são 

mutualmente negativas de um mesmo fundo contraditório. Aliás, é justamente esta oposição 

entre as duas medidas do processo de valorização que define a desmedida (que vem sendo 

destacada no decorrer dos ensaios aqui apresentados): a incapacidade de o capital avaliar 

univocamente seu processo de constituição, reprodução e acumulação, ou ainda a perda de 

referência que o capital estabelece consigo mesmo, sua autodeterminação
145

. 

Ainda seguindo o texto, afirma Bihr (2009a, p. 40): 

Acrescentaria simplesmente que, segundo as fases da crise capitalista, é um 

ou outro destes dois aspectos (dificuldades de valorização ou dificuldades de 

realização) o que domina, sem que o outro nunca desapareça, porque, mais 

uma vez, os dois aspectos juntos, sempre expressam a mesma contradição 

fundamental. E que a tese que defendi no artigo de A Contre-Courant
146

, de 

que o que está em questão é que a recente crise financeira e bancária é a 

expressão de uma fase de crise capitalista, em que predominam as 

dificuldades de realização. 
147

 

 

Partindo de considerações um pouco distintas de Bihr, a crise, compreendida em sua 

amplitude como o negativo do capital, realmente se minifesta (mais claramente) quando uma 

parcela significativa do valor ―criado‖ não é capaz de integralizar o novo capital – o que dá a 

impressão de haver um excesso de valor (mas precisamente de Valor-capital e não 

simplesmente uma parcela específica de valor, como mais-valia) –, ela aparece como uma 

―restrição‖ ao processo de produção, o que contradiz o impulso de superação do capital e nega 

o próprio valor em processo, todavia é fundamental se ter em mente que a esfera da 

circulação, onde se dá a dificuldade de realização, no fundo não passa do lugar de 

manifestação da crise que foi determinada ―em si‖ na produção
148

. 

Seguindo as várias dimensões da desmedida do capital em processo, especialmente a 

incapacidade de o capital avaliar univocamente (através de uma taxa de referência) seu 

movimento infinito, a definição de crise adquire o significado de uma desvalorização de 
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 Cf. GRESPAN, 1994, p. 216. 
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 O texto referido é A la croisée des chemins (2), BIHR, 2008. 
147

 Texto original:―J‘ajouterai simplement que, selon les phases de la crise capitaliste, c‘est l‘un ou l‘autre de ces 

deux aspects (difficultés de valorisation ou difficultés de réalisation) qui domine, sans que l‘autre ne disparaisse 

cependant jamais puisque, encore une fois, les deux aspects expriment toujours conjointement la même 

contradiction fondamentale. Et que la thèse que j‘ai soutenue dans l‘article d‘A Contre-Courant dont il est ici 

question est que la récente crise financière et bancaire est l‘expression d‘une phase de la crise capitaliste où 

prédominent les difficultés de réalisation‖. 
148

 Vide seção 3.3 da dissertação. 
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capital, dado seu momento crítico de reavaliação e autodeterminação – uma das contradições 

internas da lei da tendência decrescente da taxa de lucro
149

. Como afirma Marx (2008b, p. 

326, grifo meu): 

Com o desenvolvimento do modo capitalista de produção, decresce, 

portanto, a taxa de lucro, enquanto a massa aumenta com o montante 

crescente do capital aplicado. Dada a taxa, o montante absoluto de 

crescimento do capital depende de sua magnitude presente. Mas, dada essa 

magnitude, a proporção em que cresce, a taxa de seu crescimento, depende 

da taxa de lucro. O acréscimo da produtividade (o qual, aliás, vai sempre de 

par com a depreciação do capital constante existente) só pode aumentar 

diretamente a magnitude do valor do capital se, elevando a taxa de lucro, 

aumentar a parte do valor do produto anual a qual se reconverte em capital. 

Tratando-se da produtividade do trabalho, isso só pode sobrevir (pois essa 

produtividade nada tem diretamente com o valor do capital existente) se 

acrescer a mais-valia relativa ou se diminuir o valor do capital constante, 

portanto em virtude de baratearem as mercadorias que entram na reprodução 

da força de trabalho ou as que se tornam componentes do capital constante. 

Mas ambas as consequências implicam depreciação do capital constante, e 

ambas vão juntas com o decréscimo do capital variável em relação ao 

constante. 

 

Nesse sentido, não se pode falar de um ―excesso de mais-valia‖, na crise o que se tem 

é uma desvalorização do valor, que mesmo sob a noção indiferenciada de ―valor agregado‖, 

reduz todos os componentes do valor: tanto das mercadorias produzidas, como do capital 

existente. 

O outro lado do ―excesso de mais-valia‖, para Bihr, é que, como os salários estão em 

falta (no ―valor agregado‖), parte do capital real – que seria investido (direta ou 

indiretamente) na indústria e comércio – buscou valorizar-se sob a forma de capital fictício 

(BIHR, 2009, p. 42), e por essa falta nos salários, o excedente foi direcionado ao consumo de 

bens de luxo. Nas palavras de Bihr (2009, p. 42): ―no coração da crise dos subprime, 

encontramos una vez mais a distorção na distribuição do ‗valor agregado‘: a falta de salário 

por um lado, e o excesso de mais-valia por outro‖. 
150

 

Mas em sua argumentação, o que Bihr deixa de considerar é precisamente o 

movimento de abstração no real, a tentativa do capital superar até mesmo a necessidade de 

produção material, reproduzindo-se sem passar pelas agruras da produção – que adquire seu 

ápice no sistema de crédito e criação de capital fictício: quanto maior a facilidade de se obter 
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 MARX, 2008, p. 308: ―[...] as mesmas causas que permitem elevar-se o grau de exploração do trabalho 

impedem que se explore com o mesmo capital global a mesma quantidade anterior de trabalho. Há aí tendências 

opostas que, simultaneamente, atuam no sentido de elevar a taxa de mais-valia e de baixar a massa de mais-valia 

e, por conseguinte, a taxa de lucro, correspondentes a dado capital‖. 
150

 Texto original : ―Autrement dit, au cœur de la crise des subprimes, on retrouve une fois encore la distorsion 

dans la répartition de la « valeur ajoutée » : le défaut de salaire d‘un côté et l‘excès de plus-value de l‘autre‖. 
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adiantamentos sobre mercadorias não vendidas, maior a tentação de produzir mercadorias 

com o objetivo único de conseguir adiantamentos em dinheiro
151

 (MARX, 2008b, p. 540). 

Na argumentação de Bihr o fetiche autômato perfeito e o capital fictício passam a se 

subordinar a um ―desvio‖ do consumo. Contudo, não é uma incapacidade de absorção no 

―real‖ que faz o capital se mover para a ―ficção‖, mover-se para além do princípio de 

realidade (o ―desvario‖ de dinheiro gerando mais dinheiro sem passar pela produção) é da 

própria natureza do capital e são as possibilidades reabertas pela história recente que 

permitem tal movimento. A crise se dá no momento da tentativa de torna o sonho uma 

realidade, o que pela via da psicanálise tem nome: pesadelo. 

Outra questão criticada por François Chesnais (2008), e publicada no número anterior 

da revista Carré Rouge (à qual Bihr (2009a) dirige seu artigo como uma resposta e 

esclarecimento), é o fato de Bihr remeter os leitores a Michel Husson e o ―feito singular‖ de 

ter estabelecido que a taxa de acumulação do capital passou a ser inferior à taxa de lucro, o 

que seria a base da argumentação de Bihr sobre a crise de realização: que dadas as condições 

criadas na produção pela insuficiência de saídas – devido à contração da parte dos salários no 

―valor agregado‖ – seria o fator determinante tanto para o excesso de mais-valia como para o 

movimento do capital da esfera ―real‖ para a esfera ―fictícia‖ de valorização. Cabe assim tecer 

comentários a respeito da análise de Husson
152

. 

Segundo os dados levantados por Michel Husson (2006), até o início da década de 

1980, o lucro e a acumulação evoluíam paralelamente (tanto na prosperidade quanto nas 

crises), e a partir de então tem-se que a taxa de lucro tende a se restabelecer regularmente, 

mas não as demais variáveis – crescimento, produtividade e taxa de acumulação (apesar desta 

ter demonstrado picos ao final dos anos de 1990). 

A explicação para tal fenômeno, na visão o autor, é que o lucro não acumulação 

(reinvestido) passou a ser distribuído, o que estimulou a demanda e especulação em ativos 

financeiros (HUSSON, 2006; 2008), elevando a participação desse tipo de ativos na 

composição da renda dos países (em uma clara perda relativa da participação dos salários em 

tal composição). É, aliás, esse movimento que pode ser chamado legitimamente, para Husson 

(2006), de ―financeirização‖.  
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 Vide Seção 3.4 
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 Agradeço a Rosa Maria Marques por ter sistematizado essa discussão tão dispersa, e em muitos momentos 

pouco clara. 
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Dessa forma, o movimento histórico recente da economia mundial se deu com uma 

taxa de acumulação relativamente pouco elevada, e significativamente inferior à taxa de lucro, 

o que o autor denomina: equilíbrio de sub-acumulação. Em que o comportamento pouco 

dinâmico do investimento seria explicado pela fixação de uma norma de competitividade 

muito elevada (hiper-concorrência), que tenderia a desestimular projetos de investimentos 

com taxas de retorno consideradas insuficientes e conduziria as empresas a distribuir seus 

lucro, bem como pelo fato do consumo dos ricos (possibilitados pelo avanço dos rendimentos 

financeiros) ser um substituto imperfeito do restringido consumo salarial (HUSSON, 2008; 

2009). 

Esse fenômeno de um equilíbrio de sub-acumulação, segundo Husson, recoloca no 

fundo uma contradição essencial: a negação do capital em satisfazer uma parte crescente das 

necessidades sociais, por evoluir de uma maneira que se destaca muito mais por critérios de 

escolha e eficácia. E a ―financeirização‖ da economia seria, então, uma manifestação 

associada a esse caráter performativo, cuja base objetiva residiria na existência de uma massa 

crescente de mais-valia, que não encontra oportunidades de ser investida de maneira 

―produtiva‖ e se meneia para as ―finanças‖ – como meio de reciclar essas massas de valor em 

direção ao consumo dos rentistas (HUSSON, 2006, p. 245). 

Apoiando-se no trabalho de apontamentos sobre a leitura desses autores em questão, 

realizado por Marques (2010, p. 16): 

A interpretação de Michel Husson e da Alain Bihir dos mecanismos 

encadeadores da crise poderia ser resumida da seguinte forma: 

a) a redução dos salários provocada pelo neoliberalismo resultou em uma 

nova partilha da renda, significativamente favorável aos lucros. Isso seria a 

expressão de um excesso de mais valia (Bihr, endossado por Husson). 

b) o subconsumo dos trabalhadores levou a que os lucros das empresas 

fossem crescentemente distribuídos, o que gerou o diferencial entre a taxa de 

lucro e a taxa de acumulação. Os lucros distribuídos foram utilizados no 

consumo de luxo e, principalmente, foram aplicados no mercado financeiro. 

c) a taxa de lucros das empresas teria retomado sua trajetória a partir de 

meados dos anos 1980, mas a taxa de acumulação dela se distanciaria de 

forma crescente. 

d) a insuficiência das rendas salariais levou as famílias a se endividarem em 

proporções excessivas, especialmente junto ao mercado imobiliário, o que 

deflagrou a crise. 

d) o capitalismo estaria vivendo uma crise sistêmica, expressa por sua 

incapacidade em atender as necessidades da humanidade (Husson). 

 

O primeiro ponto, a respeito de um excesso de mais-valia já foi discutido a partir dos 

textos de Alain Bihr, já quanto à incapacidade do capital em atender necessidades humanas, 
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como destacado anteriormente
153

 – a respeito da pulsão de morte do capital –, para o 

escândalo das opiniões razoáveis e sensatas, a pulsão capitalista expressa que o movimento do 

capital não tem telos. Tomando o Sujeito-capital como um ―quase-vivente‖/―não-morto‖, essa 

não-morte do capital é precisamente o seu pseudo-excesso vampiresco, que encobre o fato de 

que ―não estamos realmente vivos‖. Desde os primórdios do modo de produção capitalista, a 

satisfação de necessidades humanas não é seu ―verdadeiro‖ alvo
154

. 

Já quanto à questão do subconsumo dos trabalhadores, movimentos da taxa de lucro
155

 

e acumulação, e a hiper-concorrência do capital (que ao fixar uma elevada norma de 

competitividade, desestimulando investimentos) como causa do redirecionamento de recursos 

das empresas para o mercado financeiro, o que Husson e Bihr deixam escapar é a 

especificidade proveniente do sistema de crédito: sob esse sistema, a auto-reprodução do 

capital ocorre não por causa do seu desejo de acumulação, mas sim se torna compulsiva por 

causa de sua desesperada necessidade de postergar infinitamente o ajuste de contas com o 

―real‖. Nessa compulsão, não apenas se produz mercadorias com o principal intuito de receber 

adiantamentos de crédito, como o sistema de crédito se apresenta como o locus privilegiado 

de (pseudo-)satisfação do desejo quimérico do capitalista: a ―geração espontânea‖ de riqueza 

– dinheiro gerando mais dinheiro, sem a necessidade aparente de mediação. 

Segundo a argumentação de Husson (2006; 2008; 2009), a menos que se considere que 

a esfera financeira constitui uma espécie de ―terceiro departamento‖, ao lado dos bens de 

produção e de consumo, as somas obtidas pelos ―rentistas‖ são novamente injetadas no 

circuito e somente podem fechar o ciclo do capital de duas maneiras: consumo ou acumulação 

do capital. Todavia, como diria Lacan, “les non-dupes errent”
156

. Na aparência da realidade 

capitalista contemporânea a esfera financeira não parece mesmo um ―terceiro departamento‖? 

A questão não é apenas que ela parece, do ponto de vista individual e isolado ela é um 

―terceiro departamento‖; da perspectiva do businessman a esfera financeira é uma esfera 

como qualquer outra, pode-se consumir a renda ou reinvestir em finanças, o mesmo ocorre 

com uma empresa, ela pode acumular capital e reinvestir na produção ou, simplesmente, 
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 Vide seção 3.3 da dissertação. 
154

 Pela via da psicanálise há uma diferença importante entre ―alvo‖ e ―meta‖, vide seção 3.3, p. 58. 
155

 Louis Gill (2010), em debate com Michel Husson, adiciona outra crítica (feita em princípio por Chris 

Harman), que é o questionamento metodológico dos gráficos de taxa de lucro apresentados por Husson (2008; 

2009), por não explicitar as fontes e nem as variáveis selecionadas para compor a ―proxy‖ taxa de lucro – a 

consideração, ou não, das empresas não-financeiras;  ou somente as não-financeiras; o valor do estoque do 

capital fixo ser calculado pelo custo corrente ou pelo custo histórico. Sendo que, a partir dessas questões e com 

uma base diferente, Gill chega a resultados diferentes dos de Husson. Devo essa informação a Rosa Maria 

Marques, para mais, ver a própria autora MARQUES (2010). 
156

 ―Os não-enganados erram‖. 
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reaplicar seus recursos em ativos financeiros. Husson destaca que se a taxa de acumulação 

não tem acompanhado a taxa de lucro, os lucros não investidos são direcionados para o 

consumo e aí estaria o problema atual, na substitutibilidade imperfeita entre consumo dos 

trabalhadores (restringido) e consumo das camadas ricas (crescente). Ora, esses lucros não 

reinvestidos (grande parte obtidos via ―finanças‖) não estariam, na verdade, sendo 

―reinvestidos‖ na própria esfera financeira, o que, aliás, explicaria a distorção entre taxa de 

acumulação e taxa de lucro? Os lucros obtidos e ―investidos‖ no mercado financeiro, 

transformados em capital fictício, entrariam num círculo de ―geração espontânea‖ de mais 

lucros fictícios. 

A crise, pesadelo dialético do até mais empedernido burguês, simplesmente é o 

momento de encontro da ficção com real, com o núcleo traumático capitalista de exploração 

do trabalho vivo para a criação de novo e mais valor. Considerar a esfera financeira um 

―terceiro departamento‖ não é nenhum engano, dialeticamente o que está em jogo é a 

oposição entre a forma ―exterior‖ e a dependência ―interna‖, a autonomização exterior (sob a 

―esfera financeira‖) do movimento capitalista internamente dependente de reprodução nada 

mais é que uma cisão parcial, a manifestação mais reificada da relação de base (desde a 

autonomia entre compra e venda determinada por Marx já na circulação simples de 

mercadorias
157

), ela é a simples manifestação de seu oposto. A crise se apresenta justamente 

sob tal forma dialética, em que a separação revela a sua unidade interna
158

. 

Essa aparência deriva da própria relação contraditória do capital consigo mesmo, o 

confronto a si próprio – que com o desenvolvimento do capital portador de juros (e do sistema 

de crédito a ele atrelado) gera a aparência de duplicação do capital pelo modo distinto em que 

um mesmo título de rendimento monetário aparece nas mãos de diferentes possuidores –, 

parecendo até como dois elementos diferentes: ―economia real‖ e ―economia financeira‖
159

. A 

violência da crise ressalta que a unidade suporta certo limite de separação entre seus termos e, 

quando esse limite é ultrapassado, a unidade tem de aparecer, e assim o faz de modo 

avassalador. 

                                                 
157

 Como afirma Karatani (2005, p. 220), por meio da retrospecção psicanalítica ou análise tardia da ação 

diferida, Marx localiza esse sintoma já na forma-valor, na relação assimétrica que jamais pode ser suprimida. / 

Texto original: ―By way of psychoanalytic retrospection or belated analysis of deferred action [Nachtäglichkeit], 

as it were, Marx located the symptom in the ‗value form‘, that is, the asymmetric relation that can never be 

sublated.‖ (KARATANI, 2005, p. 220). 
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 Cf. GRESPAN, 1994. 
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 Nesse sentido, a título de provocação, não se pode sequer afirmar, a rigor, que as linhas de pensamento 

keynesiano que defendem essa distinção estejam completamente equivocadas, elas apenas são ―prisioneiras da 

aparência‖. 
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