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O trabalho na era do capital fictício1 

Norbert Trenkle2 

 

1. É largamente sabido que a produção social na sociedade capitalista assume 

a forma de produção de mercadorias. É por isso que Marx, de maneira muito justa, 

considerou a mercadoria como a "forma elementar" da riqueza capitalista e a 

escolheu como o ponto de partida analítico de sua crítica à economia política. A 

teoria econômica não sabe o que fazer com esta abordagem teórica. Ela toma a 

noção de que as pessoas mediam a sua sociabilidade por meio da produção e da 

troca de mercadorias como um truísmo antropológico. Assim, nunca deixa de 

considerar o ser humano como um mero produtor privado em potencial que fabrica 

coisas a fim de trocá-las com outros produtores privados, mantendo sempre em 

mente os seus próprios interesses particulares. A diferença entre a produção de 

riqueza na sociedade capitalista moderna e em comunidades tradicionais é, 

portanto, considerada por ela como uma questão meramente de grau. Ressalva, no 

entanto, que a divisão social do trabalho é muito mais bem desenvolvida sob o 

capitalismo moderno devido aos avanços tecnológicos, observando também, de 

modo inteligente, que as pessoas se tornam mais produtivas conforme se tornam 

mais especializadas. 

Essa visão, na verdade, é uma retroprojeção simples que legitima 

intrinsecamente as relações capitalistas como transistóricas. Se as mercadorias e o 

dinheiro existiram em muitas sociedades pré-capitalistas, a sua significação social 

era aí totalmente diferente daquela assumida no capitalismo. As interações com 

mercadorias e dinheiro estavam sempre envolvidas por outras formas de 

dominação, existindo no interior de outras configurações sociais que marcaram 

época (dependência feudal, normas tradicionais, as estruturas patriarcais, sistemas 

de crenças religiosas, etc.), tal como foi demonstrado por Karl Polanyi. Em 

contraste, na sociedade capitalista, as mercadorias e o dinheiro representam a 

forma universal da riqueza e, ao mesmo tempo, cumprem o papel de mediação 

social. Isso quer dizer que os indivíduos estabelecem suas relações uns com os 

outros e com a riqueza que produzem fundamentalmente por meio das mercadorias 

e do dinheiro. 

                                                           

1 Tradução de Eleutério F. S. Prado. 

2 Texto apresentado na conferência “Never work”, realizada em Cardiff, EUA, em 10 
de julho de 2015. Resume uma tese sobre o capitalismo contemporâneo, a qual foi 
apresentada extensivamente no livro Die groβe Entewerung (A grande desvalorização), 
publicado em alemão, em 2012. 
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Mas quando as coisas são produzidas generalizadamente como mercadorias, 

as atividades produtivas correspondentes passam a assumir uma forma muito 

específica. São realizadas em uma esfera apartada das outras diversas atividades 

sociais, estando aí sujeitas a uma lógica instrumental, a uma racionalidade e a uma 

disciplina temporal próprias. Ora, essa forma generalizada nada tem a ver com o 

conteúdo particular das diversas atividades. Ela advém pelo fato de que tais 

atividades são realizadas com a finalidade de produzir mercadorias. Com base nessa 

estrutura social, todas essas atividades caem sob uma única rubrica: trabalho. 

Tal como a mercadoria, o trabalho tem também um caráter dual. Possui um 

lado concreto, que produz o valor de uso, e um lado abstrato, que produz o valor. O 

trabalho concreto somente interessa ao produtor de mercadorias na medida em que 

apenas poderá vender a mercadoria produzida se esta tiver alguma utilidade para 

um eventual comprador. Para o produtor de mercadorias, o valor de uso é apenas 

um meio para atingir um fim extrínseco: a transformação do trabalho abstrato, 

incorporado nas mercadorias, em dinheiro. E é assim porque o dinheiro é a 

mercadoria universal – Marx a chamou, por isso, de rainha das mercadorias ou de 

mercadoria a que todas as outras se referem. Dito de outra forma, o dinheiro 

representa a riqueza abstrata da sociedade capitalista, isto é, a riqueza 

universalmente aí reconhecida enquanto tal. 

A este respeito, apenas o lado abstrato do trabalho é universalmente aceito 

nessa sociedade porque só ele entra na circulação social como valor (representado 

por dinheiro), aí permanecendo como tal. O lado concreto do trabalho, em 

contraste, termina com cada venda, porque o valor de uso desaparece da circulação 

social: eis que a coisa útil se torna sempre, enfim, assunto privado de um certo 

comprador. A riqueza material, que assume a forma de um mero valor de uso nas 

condições da produção mercantil, é, portanto, sempre particular. 

Assim, não apenas se pode dizer que o trabalho é uma forma de atividade 

que produz a riqueza capitalista em sua forma especificamente dual, mas também 

que, ademais, ele cumpre também uma função essencial de mediação social. Ou, 

para dizer isto de um modo mais preciso, é o lado abstrato do trabalho que cumpre 

essa função de mediação, enquanto o lado concreto permanece subordinado. 

 

2. Esta forma de mediação por meio do trabalho abstrato implica numa 

contradição fundamental: cada indivíduo produz como produtor privado de acordo 

com os seus próprios interesses, mas ele se torna socialmente ativo somente como 

produtor de trabalho abstrato. Dado o caráter próprio dessa estrutura social, 

ademais, essa mediação não pode ser consciente. Ao contrário, ela inevitavelmente 
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assume a forma de uma dominação reificada. Eis o que escreveu Marx em uma 

famosa passagem no capítulo de O capital que apresenta o fetichismo da 

mercadoria: 

Objetos de uso se tornam mercadorias apenas por serem produtos 
de trabalhos privados, exercidos uns independentemente dos 
outros. O complexo desses trabalhos privados forma o trabalho 
social total. Como os produtores somente entram em contato 
social mediante a troca de seus produtos de trabalho, as 
características especificamente sociais de seus trabalhos privados 
só aparecem dentro dessa troca. Em outras palavras, os trabalhos 
privados só atuam, de fato, como parte do trabalho social total por 
meio das relações que a troca estabelece entre os produtos do 
trabalho e, por meio dos mesmos, entre os produtores. Por isso, 
aos últimos aparecem as relações sociais entre os seus trabalhos 
privados como o que são, isto é, não como relações diretamente 
sociais entre pessoas em seus próprios trabalhos, senão como 
relações reificadas entre as pessoas e relações sociais entre as 
coisas (O capital, vol. 1, cap. 1, seção 4). 

 

A menção a produtores privados aí não deve ser entendida como uma 

referência a pequenas empresas ou a pessoas individuais que produzem produtos 

diversos tendo em vista trocá-los por outros produtos no mercado. A maioria dos 

produtores de mercadorias no capitalismo são empresas de grande porte que 

consideram a valorização do capital investido como objetivo central da produção. 

Pois, as mercadorias que produzem são consideradas meramente como um 

trampolim ou um meio adequado para esse fim. 

Estas empresas confrontam-se com uma grande massa de pessoas que têm 

apenas uma mercadoria para vender: a sua força de trabalho; eis que elas têm de 

vende-las continuamente a fim de sobreviver. Como possuidores de mercadorias, os 

indivíduos também estão socialmente engajados como produtores privados que 

buscam realizar os seus objetivos particulares; assim, procuram vender a sua 

própria força de trabalho pelo preço mais alto possível, em constante concorrência 

com outros vendedores de força de trabalho. Do ponto de vista do vendedor de 

força de trabalho, no entanto, a mediação pela mercadoria não aparece exatamente 

do mesmo modo que da perspectiva da empresa capitalista. Ao vender a sua 

própria mercadoria, o vendedor da força de trabalho também enxerga isto apenas 

como um meio para atingir um fim externo; o seu fim, porém, não consiste em 

valorizar uma quantia determinada de dinheiro, mas vem a ser garantir a própria 

subsistência. 

A mediação social pelo produto do trabalho tem, portanto, uma aparência 

distinta para cada uma destas perspectivas. Enquanto que, para o capital, ela 

aparece diretamente sob a forma de um movimento auto-referencial de valorização, 

o qual Marx resumiu na fórmula bem conhecida D-M-D’, da perspectiva de um 
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vendedor força de trabalho, ela surge como um movimento de mera troca, isto é, 

M-D-M. A mercadoria força de trabalho é um objeto de troca que o trabalhador ou a 

trabalhadora leva ao mercado a fim de poder obter outras mercadorias. Nessa 

última transação, o dinheiro aparece apenas como um meio para atingir um fim 

particular, enquanto que no primeiro caso, ele surge como um fim em si mesmo.  

À primeira vista, este segundo movimento (isto é, M-D-M) parece 

corresponder também àquilo que Marx descreveu como simples troca de 

mercadorias; no entanto, deve-se observar que há aí uma diferença importante. 

Mesmo se o vendedor da força de trabalho individual só faz uso de sua mercadoria 

com a finalidade de obter artigos de consumo e mesmo se nessa operação não 

ocorre valorização do valor original, este ato de troca não deixa de ser um 

componente integral do movimento global de valorização de capital, o qual sempre 

começa e termina com o valor em sua forma tangível própria: o dinheiro. Apenas 

enquanto um circuito infinito de valorização que continua a se voltar sobre si 

mesmo, num processo contínuo de realimentação, pode haver demanda contínua 

por força de trabalho, que é a única mercadoria que pode criar mais valor do que é 

necessário para a sua própria (re)produção. 

  

3. Ao mesmo tempo, estas distintas posições dentro do processo de mediação 

social pelo trabalho constitui um conflito de interesses entre o capital e aqueles que 

vendem sua força de trabalho. Este conflito não é, tal como o marxismo tradicional 

alegou sempre, inerentemente antagônico no sentido de que existe entre eles uma 

incomensurabilidade fundamental. E assim seria porque está baseado em um 

processo de mediação social compartilhada. No entanto, tem aflorado muitas vezes 

ferozmente porque, em última análise, a própria sobrevivência dos proprietários da 

força de trabalho depende das condições sob as quais podem vender a sua 

mercadoria – assim como, também, do preço dessa venda; enquanto que, por outro 

lado, quanto menos tiver o capital de pagar pela mercadoria da força de trabalho, 

melhor pode ele alcançar o fim-em-si da própria valorização. 

Até os anos 1970, este conflito de interesses (e, portanto, a mediação social 

por meio do trabalho) caracterizou-se por uma dependência mútua indissolúvel: o 

capital precisava do trabalho a fim de se valorizar e os vendedores de força de 

trabalho precisavam da valorização do capital em funcionamento a fim de poderem 

vender a sua mercadoria. 

Essa relação mudou qualitativamente com o fim do boom fordista do pós-

guerra e com o início da terceira revolução industrial. A economia maciça de 

trabalho nos setores industriais fundamentais, ocorrida no curso de um intenso 
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processo de automação, assim como de uma reorganização transnacional dos 

processos de produção e dos fluxos de mercadorias, enfraqueceu de forma 

fundamental e de modo irreversível a posição negocial dos vendedores de força de 

trabalho. Em outras palavras, com a introdução e a universalização das novas 

tecnologias baseadas na microeletrônica, a principal força produtiva veio a ser a 

aplicação do conhecimento à produção. Desse modo, o capital obteve uma liberdade 

nunca antes tida diante do trabalho assalariado. Ao tornar redundante um grande 

número de vendedores de força de trabalho, o capital trouxe também para si uma 

consequência adversa. Dado que a valorização do capital está baseada estritamente 

na exploração da força de trabalho na produção de mercadorias em larga escala, o 

início da terceira revolução industrial marcou também o início de uma crise 

fundamental. 

Esta crise é distinta de todas as outras grandes crises capitalistas porque ela 

não pode ser superada por meio da aceleração da expansão da base industrial. No 

nível de produtividade existente e continuamente crescente, o próprio 

desenvolvimento de novos sectores de produção (televisores de tela plana ou 

telefones celulares, por exemplo) não criam necessidade adicional de força de 

trabalho. Na melhor das hipóteses, ele pode retardar a expulsão maciça de trabalho 

vivo da produção. 

No entanto, a dinâmica capitalista tem sido capaz de recuperar algum 

ímpeto, mas ela só tem conseguido isto mediante a criação de uma nova base para 

a acumulação de capital. A produção de valor por meio da exploração do trabalho 

foi substituída pela antecipação sistemática de valor futuro sob a forma de capital 

fictício. Nessa base, o capital obteve uma enorme expansão – uma expansão 

desmedida que agora está atingindo, cada vez mais, os seus limites e, acima de 

tudo, está trazendo custos significativos para a sociedade e para os vendedores de 

força de trabalho. 

Para entender melhor essa conexão, é preciso primeiro olhar mais de perto 

a lógica interna do capital fictício. 

 

4. Como foi dito antes, capital fictício é antecipação de valor futuro. Mas o que 

isso significa exatamente? E quais são as consequências para a acumulação de 

capital? É preciso começar com a primeira pergunta. 

Em essência, capital fictício surge sempre que alguém dá dinheiro a outrem 

em troca de um título de propriedade (uma nota promissória, uma ação de alguma 

empresa, etc.), o qual representa um direito ao retorno do dinheiro emprestado, 

assim como ao seu aumento (na forma de juros ou dividendos, por exemplo). Este 
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processo duplica a soma original: agora, ela existe duas vezes e pode ser utilizada 

por ambas as partes. O recebedor do empréstimo pode usar o dinheiro para 

comprar coisas, fazer investimentos ou ainda para adquirir ativos financeiros; ao 

mesmo tempo, a soma emprestada torna-se capital monetário que rende um lucro 

normal para a pessoa fornecedora do empréstimo. 

Ora, esse capital monetário consiste simplesmente em um direito 

documentado que representa uma antecipação de valor futuro. Se essa antecipação 

está ou não coberta, isto apenas se torna claro em retrospecto. Se o montante em 

questão for investido em uma unidade de produção e se aí ele for bem-sucedido, o 

seu valor irá perdurar na forma de capital funcionante e, assim, poderá crescer por 

meio do uso de força de trabalho no processo de produção de mercadorias. 

Contudo, se o investimento falhar ou se o dinheiro emprestado for gasto em 

consumo privado ou estatal, o valor original se disparará; porém, o direito a ele 

continuará existindo (por exemplo, sob a forma de um contrato de crédito ou de um 

título). Nesse caso, o capital fictício não se encontrava coberto e, por isso, precisará 

ser reposto por meio da criação de um novo direito em relação a valor futuro (por 

exemplo, por meio da emissão de novos títulos), pois só assim o ganho monetário 

pode ser recuperado.  

A antecipação de valor futuro sob a forma de capital fictício é um 

procedimento normal no evolver do capitalismo. Mas ela ganhou um significado 

completamente diferente no curso da crise que veio junto com terceira revolução 

industrial. Se a criação de capital fictício serviu muitas vezes para flanquear e apoiar 

o processo de valorização de capital (por exemplo, por meio do pré-financiamento 

de grandes investimentos), agora essa relação se inverteu porque a base real do 

processo desapareceu em ampla medida. A acumulação de capital não está mais 

baseada, de modo significativo, na exploração do trabalho na produção de 

mercadorias como carros, hambúrgueres e smartphones, mas está crescente 

apoiada na emissão maciça de títulos de propriedade, como ações, obrigações e 

derivativos financeiros, os quais representam direitos de valor futuro. Em resultado, 

o próprio capital fictício tornou-se o motor da acumulação de capital, enquanto a 

produção de mercadorias ficou reduzida a ser uma variável dependente. 

Obviamente, há uma distinção fundamental entre esta forma de acumulação 

de capital e a forma mais usual de expansão capitalista. Como está baseada numa 

expectativa de valor a ser criado no futuro, ela consiste em um processo de 

acumulação de capital sem a respectiva valorização de capital. Não se baseia numa 

exploração efetiva da força de trabalho no processo de produção de valor, mas na 

expectativa da obtenção de lucros futuros, os quais deveriam, ao final, ser obtidos 
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da exploração adicional de trabalho. Mas como essa antecipação não pode ser 

resgatada por meio do desenvolvimento das forças produtivas, o direito que 

representa tem de ser renovado sempre de novo; assim, a antecipação de valor 

futuro deve ser adiada sempre outra vez para o futuro. Em consequência, a maioria 

dos títulos de propriedade financeira se encontra sujeita a um imperativo de 

crescimento exponencial. É por isso que o valor do capital mantido na forma de 

ativos financeiros superou em muitas vezes, nos últimos anos, o valor das 

mercadorias fabricadas e comercializadas. Essa exacerbação dos mercados 

financeiros tem sido criticada pela opinião pública como se ela supostamente fosse a 

causa da crise, mas, na verdade, uma vez que a base real da valorização foi sendo 

perdida, essa era a única maneira disponível para a continuação da acumulação de 

capital.  

No entanto, o imperativo de crescimento exponencial aponta para um limite 

lógico da acumulação de capital fictício: as atividades econômicas reais às quais as 

expectativas de lucros futuros fazem referência não podem ser multiplicadas de 

uma forma arbitrária; eis que uma após outra tem se mostrado como uma quimera 

(a nova economia, o crescimento do setor imobiliário, etc.). Ora, esse limite pode 

ser adiado de forma significativa como mostra um olhar para trás que venha 

abranger a era recente do capital fictício, dos últimos 35 anos. Esse adiamento, no 

entanto, vem elevando constantemente os custos sociais e estes estão se tornando, 

cada vez mais, insuportáveis. As rendas e as riquezas estão se concentrando, cada 

vez mais, em menos mãos; as condições de vida e de trabalho estão cada vez mais 

precárias em todo o mundo; os recursos naturais restantes estão sendo 

impiedosamente desperdiçados – apenas para manter a acumulação de capital em 

movimento. 

  

5. À primeira vista, isto parece não representar nada de novo na história do 

capitalismo. De fato, a atitude negligente em relação às condições materiais de vida 

e ao mundo físico, que forma o ambiente, é uma característica essencial desse 

modo de produção que está orientado para valorizar valor, isto é, para aumentar 

insaciavelmente a riqueza abstrata. Contudo, a transição para a era do capital 

fictício consiste, na verdade, de um salto qualitativo (que tem, aliás, um sentido 

negativo). 

Para compreender melhor as razões dessa inversão, é preciso primeiro olhar 

para as consequências do deslocamento da acumulação de capital para a esfera do 

capital fictício no que se refere à forma subjacente das relações sociais: a mediação 

pelo trabalho. Em conexão com isso, é preciso perguntar como a relação entre os 
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dois lados da forma capitalista de riqueza – riqueza abstrata e riqueza material – 

mudou durante esse mesmo processo. 

Argumentei mais acima que a mediação social por meio do trabalho 

caracterizou-se por uma dependência mútua entre o capital e o trabalho até os anos 

1970. Foi assim porque o capital, em sua compulsão para valorização, era 

dependente do trabalho vivo, enquanto que, por outro lado, os donos da mercadoria 

força de trabalho dependiam dele para vender com sucesso essa mesma mercadoria 

– e isto era necessário porque assim garantiam a própria sobrevivência. Mas essa 

relação mudou drasticamente na era do capital fictício. Não apenas porque a 

terceira revolução industrial tornou o trabalho vivo redundante em grande escala, 

mas porque – e isto se tornou ainda mais decisivo – a ênfase da acumulação de 

capital passou da exploração do trabalho no processo de produção de mercadorias 

para a antecipação de valor futuro.  

Consequentemente, o movimento dos capitais como um fim em si mesmo 

tornou-se, com um acento amplamente novo, auto-referencial. A antecipação de 

valor futuro, capitalizado e acumulado no presente, permaneceu imanente à lógica e 

à forma da produção de mercadorias; ora, isso é feito agora por meio da venda de 

mercadorias, ou seja, de títulos de propriedade que certificam a pretensão de vir a 

obter quantias específicas – aumentadas – de dinheiro. No entanto, os vendedores 

desses títulos de propriedade não são os trabalhadores que vendem uma promessa 

de trabalho para os próximos dez ou vinte anos. Ao contrário, são os agentes do 

próprio capital (principalmente os bancos e as outras instituições financeiras) que 

vendem um aos outros esses direitos de valor futuro, gerando, assim, uma 

acumulação desmedida de capital fictício. Desse modo, portanto, o capital tornou-se 

completamente auto-referencial; a mercadoria que tem como qualidade mágica a 

capacidade de fazer aumentar o capital é gerada no interior da esfera do próprio 

capital. 

Por outro lado, no entanto, isto significa que os vendedores de força de 

trabalho, em geral, passam a perder o seu poder de barganha. Confrontados com os 

avanços da produtividade e da globalização, eles não só podem ser agora 

substituídos a qualquer momento por máquinas ou por força de trabalho mais 

barata existente em qualquer parte do mundo, mas, de modo muito mais crítico, já 

não veem a mercadoria que possuem como um produto básico da acumulação de 

capital. 

 Tem-se, assim, um desequilíbrio estrutural. Para a grande maioria da 

população do mundo, a mediação social pelo trabalho permanece crucial. Ela tem de 

vender a sua força de trabalho ou os produtos do seu trabalho como mercadoria, 
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aqui e agora, a fim de poder participar na riqueza da sociedade – isto é, para poder 

comprar os artigos de consumo de que precisa para poder sobreviver. O capital 

também continua a se basear na mediação social pelo trabalho porque ele não tem 

como abandonar o mundo da produção de mercadorias. No entanto, à medida que o 

capital passa a se acumular por meio da antecipação de produção futura de valor 

(ou seja, usando com antecedência os resultados do trabalho potencial futuro), ele 

se liberta da dependência de exploração do trabalho atual e dos vendedores de 

força de trabalho. 

  

6. Claro, isso não significa que o capital não esteja sendo mais valorizado no 

processo de produção de mercadorias. Assumir tal exagero seria obviamente falso 

frente ao enorme volume de mercadorias que está sendo constantemente 

derramado nos supermercados e nas lojas de departamento. Apesar disso, a relação 

entre o setor produtor de mercadorias e o processo global de acumulação de capital 

mudou. Se a produção de bens materiais sob a forma de mercadorias, no passado, 

foi o meio decisivo de para aumentar o capital, isto agora se modificou porque ele 

foi transformado em uma variável dependente na dinâmica do capital fictício. 

Tornou-se dependente porque uma dinâmica autossustentável de valorização de 

capital não pode mais ser impulsionada nos setores produtores de valor devido ao 

crescente deslocamento do trabalho.  

Ao invés, a produção de mercadorias (isto é, de bens materiais para venda) 

só pode ter continuidade se o valor equivalente para a realização do valor 

representado por essas mercadorias for criado em grande parte em outro lugar, ou 

seja, na esfera do capital fictício. Este mecanismo é a base de todo o boom 

industrial da China e de outros “países em desenvolvimento”, bem como o 

correspondente negócio de exportação da Alemanha. É possível, portanto, chamá-lo 

de “produção de valor induzida”. Na verdade, essa produção de valor induzida 

cumpre uma função sistêmica importante. Mas ela não consiste em valorizar o 

capital, pois tem a função de fornecer o material imaginário que sustenta as 

expectativas futuras dos mercados financeiros. E é assim porque mesmo não sendo 

a antecipação de valor futuro dependente da exploração do trabalho no presente, 

ela ainda, no entanto, fornece a base para uma constante geração de expectativas a 

respeito de uma produção material rentável a ser realizada em data posterior. A fim 

de apoiar essas expectativas, a atividade atual da economia real é indispensável. Se 

ela parar, as promessas de lucro futuro tornar-se-ão implausíveis, fazendo como 

que a venda de títulos de propriedade venha a sofrer também uma parada. Pode-se 

ver isso claramente nas depressões que se repetem continuamente durante os 
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períodos de crise; nessas circunstâncias, os Estados e os respectivos bancos 

centrais têm de intervir para restaurar a confiança no futuro (cada vez com maior 

custo). 

Aliás, não faz diferença se a atividade induzida na economia real produz ou 

não valor no sentido estrito – ou seja, se a aplicação da força de trabalho cria 

verdadeiramente mais-valor ou não (tal como ocorre, por exemplo, na produção 

industrial) ou se o valor que já havia sido produzido é simplesmente realocado ou 

reciclado (como em grande parte do sector dos serviços). Como essa distinção não 

existe na percepção corrente e superficial da circulação econômica, ela também não 

é um fator de geração de expectativas. O único fator decisivo é o fato de que a 

promessa de lucros posteriores precisa ter algum ponto de referência na economia 

real. Isso explica como um grande setor de serviços foi capaz de surgir em todo o 

mundo sem gerar qualquer mais-valor, fato que o torna completamente inadequado 

para formar uma base para a valorização capitalista. Mas para a produção de 

“fantasias de mercado”, tal como como a linguagem da bolsa abertamente as 

chama, as crescentes receitas de publicidade obtidas pelas empresas Google e 

Facebook são tão boas quanto a fabricação de carros elétricos ou turbinas eólicas. A 

capitalização da terra ou dos direitos de propriedade sobre o conhecimento (na 

forma de patentes e acordos de licenciamento) em grande escala só é possível 

devido ao contínuo afluxo de capital fictício. Simultaneamente, tudo isso representa 

um ponto de referência central para a antecipação de lucros perpetuamente 

efervescentes. 

De qualquer maneira, os modos de “fazer dinheiro” são irrelevantes do 

ponto de vista de capitais individuais. Sempre haverá investidores suficientes nos 

mercados que estão dispostos a pôr o seu dinheiro na economia real, contanto que 

os retornos possam aparecer de fato. No entanto, essa última ressalva já mostra a 

dependência direta do investimento em relação à dinâmica do capital fictício; 

porque um investimento só pode ser rentável se ele produz aproximadamente tanto 

lucro como um investimento correspondente feito no mercado financeiro, com os 

seus níveis extremamente elevados de rentabilidade. Os investimentos na economia 

real encontram-se, portanto, sujeitos ao domínio do capital fictício. Ademais, é claro 

que essa pressão resultante é retransmitida maciçamente para baixo, ou seja, em 

primeiro lugar, para aqueles que vendem sua força de trabalho e os muitos 

pequenos empresários independentes. Ela também afeta os atores estatais que 

estão competindo pelas receitas fiscais ou trabalhando para atrair negócios. 
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7. Está-se agora em melhor posição para entender porque a imprudência na 

manutenção das condições de vida e de trabalho está assumindo uma nova 

(negativa) qualidade na era do capital fictício. A produção de riqueza material até o 

fim do fordismo era meramente um modo extrínseco para aumentar a riqueza 

abstrata; entretanto, pelo menos, tinha com ela uma relação (instrumental) direta. 

As mercadorias chegavam ao mercado mesmo se representavam sempre trabalho 

abstrato passado e, portanto, valor e mais-valor. Porém, no momento em que a 

função sistêmica da riqueza material é reduzida, em que passa a fornecer somente 

material imaginário para a antecipação de valor futuro, sobrevém uma crescente 

indiferença em relação aos conteúdos, condições e consequências dessa produção – 

e isto se intensifica ao extremo. A acumulação de riqueza abstrata desvincula-se de 

seu lado material com a maior intensidade possível. 

A destruição contínua dos fundamentos naturais tanto da vida como das 

condições sociais e culturais da convivência social deixa de figurar apenas como 

dano colateral que decorre do movimento do capitalismo como um fim em si 

mesmo. Pelo contrário, torna-se o seu conteúdo essencial. E a realização dessa 

dinâmica tem se tornado bem visível: países em crise como a Grécia, Espanha e 

Portugal estão sendo forçados a fechar amplos segmentos dos seus sistemas sociais 

e de saúde, assim como outros serviços públicos, em nome de uma expectativa 

(notoriamente ilusória) de que o Estado, em algum momento, possa vir a ser capaz 

de pagar as suas dívidas. Nesses casos, a destruição pura e simples da riqueza 

material torna-se o ponto de referência para uma nova acumulação de capital 

fictício. Da mesma forma, o atual boom das matérias-primas encontra-se 

fundamentalmente baseado na expectativa de sua futura escassez. A expectativa 

subsistente de aumento dos preços permite que grandes quantidades de capital 

fictício fluam para esse setor, suscitando até mesmo, ocasionalmente, a adoção de 

tecnologias muito caras (e extremamente perigosas) como o “fracking”, pois estas 

se afiguram como rentáveis no curto prazo. 

A distribuição dos rendimentos e da riqueza, pelas mesmas razões 

estruturais, está ficando cada vez mais polarizada em escala global. Como a força 

de trabalho perdeu a sua significância central de mercadoria fundamental, que 

figurava como necessária ao movimento do capital como um fim em si mesmo, as 

suas condições de venda estão se deteriorando mais e mais ao longo do tempo. 

Enquanto isso, o capital fica numa posição confortável, pois torna-se capaz de 

“produzir”, de forma independente, a mercadoria necessária para a acumulação de 

capital sob a forma de direitos sobre valores futuros. Nesse processo, ele tem 

contado com o apoio ativo dos governos e dos bancos centrais. 
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8. Essas e outras consequências cada vez mais insuportáveis da dinâmica da 

crise capitalista colocaram em moda, novamente, a crítica do capitalismo. Mas 

grande parte dessa crítica inverte o problema, pois insiste muitas vezes em pedir 

que o dinheiro venha “mais uma vez” servir às pessoas como um simples meio de 

troca – e não como um fim em si mesmo. A partir dessa perspectiva, o movimento 

do capitalismo como um fim em si parece simples capricho do mundo autônomo e 

propenso à autoperpetuação dos mercados financeiros. Este mundo, que estaria 

assim se sobrepondo exteriormente à sociedade, deveria ser abolido ou pelo menos 

severamente restringido. 

Essa “crítica” está baseada numa inversão da concepção de modo de 

produção capitalista, a qual foi aqui mencionada no início. Ela alega que esse modo 

de produção, “por sua natureza”, consiste de uma forma altamente diferenciada de 

produção de bens para o benefício da humanidade e que o dinheiro é aí, realmente, 

não mais do que uma ferramenta para facilitar inúmeras trocas. Esta noção faz 

parte do arcabouço ideológico básico da visão moderna de mundo. Ela não só é 

apresentada nos capítulos iniciais dos livros de Economia, mas nestes sempre se 

pretende mostrar que a economia moderna não é mais do que uma variante 

globalizada de uma comunidade idílica de aldeia em que açougueiros, padeiros, 

alfaiates trocam os seus produtos uns com os outros. Esse modo de pensar dá 

também uma guinada perigosa, na forma de um delírio antissemita, quando se 

torna conivente com a visão de que há um capital sedento de dinheiro. E ele 

aparece como o tema central de uma putativa “crítica do capitalismo” que sonha 

com um retorno a uma economia de mercado idealizada, que teria existido no pós-

guerra, mas que de fato nunca existiu. Isto ignora deliberadamente o fato de que 

uma volta a situação anterior é completamente impossível porque as bases 

estruturais para a valorização de capital não existem mais. Essa visão pretende 

também que o capitalismo fordista não estava baseado no princípio da valorização 

do capital, mas, em vez disso, que consistia num arranjo social baseado no 

mercado, mas regulado pelo Estado, o qual estava geralmente projetado para 

fornecer produtos úteis à sociedade.  

Uma outra razão pela qual essa pseudo-crítica tem tanta ressonância hoje 

vem do fato de que a mediação social pelo trabalho se encontra bem espalhada pelo 

mundo como um todo. E esse mundo aparece a partir da perspectiva dos 

vendedores de força de trabalho, como já foi explicado, apenas como uma esfera de 

relacionamento por meio da troca, em que umas mercadorias são dadas a fim de 

adquirir outras. De uma forma ou de outra, o fato de que este modo de existência 
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pressupõe o movimento do capital como um fim em si mesmo é sempre reprimido. 

Assim, a esquerda tradicional sempre pregou a libertação por meio do trabalho, em 

vez de lutar pela libertação do trabalho. Mas como o capital se tornou 

essencialmente mais preocupado com o trabalho futuro e se desconectou 

amplamente dos vendedores de força de trabalho e, assim, também da produção 

material de riqueza, a utopia de uma economia de troca universal ou de uma 

economia de mercado regulamentada, que funciona sem os ônus da acumulação de 

capital, afigura-se como nunca como um modelo de libertação social.  

No entanto, a busca desse modelo implica não só que se está sendo levado 

por uma quimera ideológica, mas também, inevitavelmente, que se vai bater num 

muro em termos de prática política. “Negar simplesmente que se esteja na 

dependência do movimento do capital como um fim em si mesmo é garantir que ele 

nos apreenderá da próxima vez ainda com maior força”.  

Então, ao invés de romantizar regressivamente a mediação social existente, 

deve-se contestá-la categoricamente. Enquanto os seres humanos se relacionarem 

entre si por meio de mercadorias e, assim, do trabalho abstrato, eles não poderão 

dominar livremente suas condições sociais. Pelo contrário, eles continuarão 

governados por essas circunstâncias em sua forma reificada. E isso sempre 

significou violência, miséria e dominação; agora, em meio à crise do capital fictício, 

isso significa que o mundo se tornará um deserto num futuro previsível. 

A única perspectiva de emancipação social é, portanto, a supressão desta 

forma de mediação. Os primeiros passos nessa direção – e com esse objetivo – 

podem e devem ser dados atualmente. Ao confrontar a gestão das crises e a fúria 

enlouquecida do capital, as conquistas sociais devem ser preservadas; ademais, 

sempre que possível, a produção de riqueza material deve ser libertada de sua 

dependência da acumulação de capital. O objetivo deve consistir na construção de 

um novo e amplo setor baseado em auto-organização social, o qual vai recorrer a 

todo potencial de força produtiva (isto é, de tecnologia) disponível para estabelecer 

estruturas descentralizadas, globalmente em rede. Mas, acima de tudo, novas 

formas de mediação social devem ser desenvolvidas, de tal modo que os indivíduos 

livremente associados possam determinar conscientemente determinar os seus 

próprios objetivos.  

 


