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Marx, o capital financeiro e o Crédit Mobilier.  

Uma nova época na vida econômica das nações modernas. 

 

Danilo Chaves Nakamura1 

 

Os anos subsequentes às revoluções de 1848 foram de grandes transformações 

econômicas. “Foi o período no qual o mundo se tornou capitalista e uma minoria significativa 

de países ‘desenvolvidos’ transformou-se em economias industriais”2. A cada dia, redes 

ferroviárias eram expandidas, trazendo novas áreas do continente europeu para o circuito da 

comunicação e do transporte. Bens materiais, manufaturados ou de variedades de produtos 

agrícolas, eram produzidos em grande escala e consumidos em quantidades cada vez 

maiores, por uma parcela crescente da população. Cidades, como Dortmund e Essen, foram 

transformadas em dinâmicos centros industriais. Outras, como Londres, Paris e Viena 

tiveram suas antigas construções medievais e seus velhos cortiços demolidos, para serem 

substituídos por amplas avenidas, prédios modernos e centros comerciais. Também, um 

ambicioso projeto de saúde pública e de melhorias sanitárias deu início a construção de 

sistemas de esgoto e de aquedutos3.  

Em discurso de 9 de outubro de 1852, na França, Luís Napoleão Bonaparte anunciava 

“que pretendia, pela primeira vez na história nacional fazer da economia uma prioridade 

absoluta”4. De acordo com o historiador Éric Anceau, Bonaparte, fortemente influenciado 

pelo pensamento saint-simoniano, pretendia assegurar a felicidade das massas e pacificar a 

relação entre as classes através da prosperidade econômica. Como o liberalismo não era um 

dogma para o imperador, ele conseguiu, sem repetir o intervencionismo do Antigo Regime 

ou do Terror, animar a economia francesa assegurando seu domínio em setores estratégicos 

como os telégrafos, e conferindo um impulso para a expansão de outros setores decisivos 

para o desenvolvimento nacional, como o sistema bancário e a construção de ferrovias5.   

Para colocar em prática seu plano econômico, a França precisava de recursos 

financeiros. A criação de impostos ou o aumento da carga tributária não estavam nos planos 

do imperador. A primeira saída seria uma medida impopular e a segunda desencorajaria a 

burguesia industrial a investir6. Assim, Bonaparte inaugurou uma política de grandes 

empréstimos que, apesar do aumento de gastos e da dívida pública, se mostrou muito 

                                                           

1 Graduado em história pela Universidade de São Paulo. Mestrando do programa de pós-
graduação em história econômica da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 
de São Paulo. 

2 HOBSBAWM, Eric. A era do capital, 1848-1875. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996, p. 54. 

3 Ver: SPERBER, Jonathan. Europe, 1850-1914: progress, participation and apprehension. 
London: Pearson Education Limited, 2009, p. 3. 

4 ANCEAU, Éric. La France de 1848 à 1870 - Entre ordre et mouvement. Paris: Librairie 
Générale Française, 2002, p. 128. 

5 Idem, p. 129. 

6 Idem. 
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eficiente7. Também se cercou de economistas (M. Chevalier), de homens de negócios (Isaac 

e Emile Péreire), de banqueiros (A. Fould) e de industriais (E. Schneider). Esses homens 

representavam o grande negócio e seriam grandes aliados do Estado francês no projeto de 

transformar a economia numa “prioridade absoluta”. Mas, diga-se de passagem, a realização 

desse projeto encontrava opiniões conflitantes. De um lado, os Péreire, Chevalier, 

Haussmann e Morny, por exemplo, podiam ser identificados como o “partido” que defendia 

investimentos pesados nos setores produtivos. De outro, Rothschild, Fould, Barouche ou 

Rouher defendiam uma ortodoxia financeira e apontavam para o fantasma da bancarrota8.  

Para assegurar um fluxo permanente de investimentos, Bonaparte aproximou-se 

mais do primeiro grupo e apoiou empreendimentos como o Crédit Mobilier, banco fundado 

em 1852 pelos irmãos Péreire. Essa instituição foi criada com a missão de investir nos 

setores dinâmicos, na França e no exterior, e também de facilitar a fusão e a obtenção de 

empréstimos públicos e privados9. Essa inovação financeira tornou possível captar poupanças 

em larga escala e financiar o desenvolvimento industrial, particularmente, as redes 

ferroviárias. Permitiu também o aumento de investimentos em obras públicas, na exploração 

de minas de carvão e, dentre outras coisas, nas investidas militares do Império bonapartista, 

como foi o caso da guerra da Crimeia.  

Em 1856, período de apogeu da indústria financeira dos irmãos Péreire, Karl Marx 

escreveu uma série de três artigos sobre o Crédit Mobilier, para o periódico norte-americano 

New York Daily Tribune. Para além das estocadas contra “Napoleão le Petit” e das ironias em 

relação “socialismo imperial” francês, Marx apresenta uma análise detalhada do Crédit 

Mobilier. Ele levanta dois grandes motivos para essa investigação: 

 

1. Avaliar as possibilidades de desenvolvimento econômico do Império francês. 

2. Compreender os sintomas de uma convulsão geral que se manifesta nos países 

europeus10.  

 

A seguir, tentaremos reconstruir de forma sucinta os principais argumentos de Marx 

sobre o Crédit Mobilier e o II Império francês e buscar entender porque, para o autor, a 

fundação desse banco “marca uma nova época na vida econômica das nações modernas” 11.  

                                                           

7 Idem, p. 130. 

8 Idem, p. 132. 

9 Segundo J. Sperber, o banco francês influenciou a criação de diversos bancos: o Darmstädter Bank na 
Alemanha, o Enskilda Bank na Suécia e a Società Generale di Credito Mobiliare na Itália. Ver: Europe, 
1850-1914: progress, participation and apprehensio, op. cit., p. 18.  E. Hobsbawm também afirma que o 
Crédit Mobilier foi um protótipo de negócio que se espalhou por toda a Europa. Os crédits mobiliers 
rivalizavam com os Rothischilds, que não gostaram da ideia, mas tiveram que seguir, pelo menos até o 
momento em que os Rothischilds venceram a batalha contra os Péreire. Segundo o historiador, “em 
períodos de grande expansão econômica, alguns operadores se aventuram um pouco longe demais, 
atravessando a tênue fronteira que separa o otimismo nos negócios da fraude”. Cf.: A era do capital, 
1848-1875, op. cit., p. 299.  

10 MARX, Karl. The French Crédit Mobilier I, In: Dispatches for the New York Tribune: selected journalism 
of Karl Marx. London: Penguin Classic, 2007.p. 174. Artigo escrito em 6 de jun. 1856. Publicado em 21 
de jun. de 1856 no New York Daily Tribune.  

11 Idem, p. 174. 
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O que pretende o Crédit Mobilier? 

No dia 20 de novembro de 1852, o Moniteur universel, jornal oficial do governo 

francês, publicou o decreto que autorizava a fundação do Crédit Mobilier. Esse decreto, 

composto de sete artigos, foi assinado por Luís Napoleão e apresentava as obrigações gerais 

do banco, tais como o envio de extratos semestrais para os ministros do interior, da 

agricultura e do comércio, para o prefeito do departamento de Seine, para a polícia, para 

Casa de comércio e para a secretaria do tribunal do comércio de Paris. Ou ainda, a proibição 

do banco subscrever empréstimos nos fundos públicos estrangeiros sem a autorização do 

governo12. Marx se concentra principalmente no estatuto do banco e em alguns relatórios 

apresentados pelos acionistas.  

De acordo com o preâmbulo do estatuto: “O estabelecimento da sociedade tem como 

objetivo promover o desenvolvimento da indústria e das obras públicas; operar por meio da 

consolidação de um fundo mútuo, convertendo os títulos de diversas empresas num fundo 

comum, pois, dessa forma, os fundadores executam um trabalho útil e, consequentemente, 

se unem para lançar as bases de uma sociedade anônima, sobre a designação de Societé 

Génerale du Crédit Mobilier” 13.  Para Marx, essa introdução, já explicita as pretensões do 

banco, pois, ao afirmar que a sociedade tem como objetivo promover o desenvolvimento da 

indústria e das obras públicas, também significa afirmar “que o desenvolvimento da indústria 

e das obras públicas passa a depender dos favores do Crédit Mobilier e de Bonaparte” 14. 

Em seguida, Marx destaca do estatuto, as atividades do banco, que variavam em três 

grandes frentes:  

 

1.  Dar suporte para a grande indústria;  

2.  Criar títulos emitidos pela sociedade para substituir ou fundir com os títulos de 

diferentes empresas;  

3.  Realizar operações comuns do sistema bancário, conduzindo sobre os fundos 

públicos, as contas comerciais.  

 

A primeira frente de atuação, que assegura para a sociedade o patrocínio da 

indústria, está detalhada no artigo V do estatuto, que diz: “Subscrever ou adquirir fundos 

públicos, ações ou obrigações nas diferentes empresas indústrias ou de crédito constituídas 

como sociedade anônima, em especial as indústrias já estabelecidas ou prestes a se 

estabelecer na área de ferrovias, canais, minas e outras obras públicas. Encarregar de todos 

os empréstimos, para transferir e realizá-los, bem como todas as empresas de obras 

públicas” 15.  

                                                           

12 Ver também: AYCARD, M. Histoire du Crédit Mobilier, 1852-1867.  Paris: Librarie 
internationale, 1867, pp. 2-3. Autor analisa o banco da sua fundação até seu declínio. Também reproduz 
uma série de documentos do banco. 

13 The French Crédit Mobilier I, pp. 174-175. 

14 Idem, p. 175. 

15 Idem, p. 176. 
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A segunda categoria de operação está relacionada com a substituição dos títulos do 

“Crédit Mobilier” pelos títulos de todas as outras empresas e abarca o seguinte: “emitir em 

quantidades iguais, para os montantes contratados para a assinatura de empréstimos e de 

aquisição de títulos industriais, as obrigações próprias da sociedade” 16. Os artigos VII e VIII 

indicam os limites e a natureza das obrigações que a sociedade pode emitir: “são permitidos 

alcançar um montante equivalente a dez vezes o valor do capital. Seu valor total sempre 

deve ser representado por títulos públicos, ações e obrigações nas mãos da sociedade. Eles 

não podem ser pagos com menos de 45 dias de aviso prévio. O montante total dos valores 

recebidos em conta-corrente e em obrigações criadas com prazo menor que um ano não 

podem exceder o dobro do capital realizado” 17.  

Por fim, a terceira frente, abarca as operações necessárias em consequência da troca 

dos valores comerciais. A sociedade “recebe dinheiro em chamada” 18. Tem autorização “de 

vender ou dar como pagamento de empréstimos de todos os tipos de fundos, papéis, ações 

por ela detidos, e trocá-los por outros valores”. Empresta em “fundos públicos, depósitos de 

ações e obrigações, e abre contas correntes em seus diferentes valores”. Oferece às 

sociedades anônimas “todos os serviços comuns prestados por banqueiros privados, recebe 

todos os pagamentos por conta das sociedades, paga através de dividendos, juros, etc.” 

Mantém o depósito de todos os títulos dessas empresas, mas nas operações relativas ao 

comércio de valores comerciais, contas, warrants19, etc., “é expressamente entendido que a 

sociedade não deve fazer vendas clandestinas, nem compras por causa do prêmio” 20. 

Marx aponta para as pretensões do Crédit Mobilier não só analisando o estatuto. No 

ano em que escreveu esse artigo, as palavras do estatuto já estavam sendo realizadas no 

processo real de acumulação de capital. Em 1855, o banco teve um lucro de 26 milhões de 

francos, num capital de 60 milhões, ou seja, uma taxa de lucro de 43%. E apresentava 

números crescentes de negócios pelo mundo (por exemplo, fez empréstimos para a Austrian 

Association for the Railways of the States, Western and Central Railways of Switzerland, 

participou da obra de canalização do rio Ebro de Saragoça para o Mediterrâneo, da fusão das 

velhas companhias de gás de Paris, no financiamento da iluminação de diversas cidades e na 

criação de indústrias em toda a Europa) 21.  De acordo com análise de Marx, o Crédit 

Mobilier, através do sistema de crédito, se transforma no “proprietário da grande indústria” e 

no “déspota do crédito comercial” 22, uma vez que os investimentos na produção capitalista 

                                                           

16 Idem, p. 176. 

17 Idem, p. 177. 

18 Money at call é um empréstimo de curto prazo, que não tem um plano de reembolso definido, 
mas deve ser pago integral e imediatamente sob demanda. Empréstimos de “dinheiro em chamadas” de 
dar aos bancos uma forma de ganhar juros, mantendo liquidez. 

19 Warrants são títulos que dão ao seu portador o direito, mas não a obrigação, de comprar 
ações ordinárias de uma empresa a preço fixo dentro de um certo período. 

20 Idem, p. 177. 

21 Idem, p. 174. 

22 Idem. 
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passam a depender das formas “desenvolvidas” de expansão do valor: o capital a juros, o 

dinheiro de crédito e o capital fictício. 

 

Socialismo imperial bonapartista 

No segundo artigo, Marx retoma suas análises sobre o golpe de Luís Napoleão 

Bonaparte. Para ele, o imperador deu o golpe de estado com duas pretensões 

diametralmente opostas: por um lado, o golpe tinha a missão de salvar a burguesia e a 

“ordem material” da anarquia “vermelha”. Por outro, salvar a classe trabalhadora da classe 

média concentrada na Assembleia Nacional23. E, somavam-se a esses dois compromissos, as 

dívidas que Bonaparte tinha com a Sociedade Dix Décembre, que ele cumpriu enriquecendo 

seus membros. Assim sendo, afirma Marx, Bonaparte precisou agir como ladrão e benfeitor 

de todas as classes. “Ele não podia beneficiar uma classe sem prejudicar a outra. E também 

não podia satisfazer suas necessidades e a de seus seguidores sem roubar ambas” 24. 

Como as contraditórias pretensões de Bonaparte poderiam ser resolvidas? Ele 

precisava converter toda a riqueza industrial francesa numa obrigação pessoal. E como o 

imperador atuou para resolver essa agradável questão econômica? Para Marx: controlando o 

crédito e apoiando-se nas ideias de Saint Simon25, ou seja, no sonho de que todo 

antagonismo de classe desapareceria com a criação de uma riqueza universal26. Saint Simon 

por ironia da historia se tornou o “anjo da guarda da Bolsa de Paris”, o “profeta do calote” e 

o “Messias do suborno e da corrupção”. O Crédit Mobilier foi a instituição que realizou esse 

desenvolvimento histórico, pois garantiu a estabilidade do crédito e deu suporte para o 

desenvolvimento econômico do Império francês, ao mesmo tempo em que Bonaparte 

realizava seu programa de social de extinction du paupérisme.  

Nesse segundo artigo, Marx analisa também algumas entrevistas e reportagens 

sobre o Crédit Mobilier. Ele procurou apontar que, por mais que Isaac Péreire, um dos 

fundadores do banco, e Jean Gilbert Victor Fialin, Ministro do Interior, afirmassem que o 

sistema de crédito na França era “algo sólido e estável”, que “diminuía os riscos de 

investimentos”, a economia francesa inevitavelmente sofreria um abalo na medida em que 

uma crise atingisse os Estados Unidos e a Inglaterra. Por detrás das frases fluidas dos irmãos 

Péreire, dos homens de governo de Bonaparte e de programas imponentes de 

desenvolvimento, Marx diz que o desenvolvimento sustentado pelo Crédit Mobilier é “um 

                                                           

23 MARX, Karl. The French Crédit Mobilier II, In: Dispatches for the New York Tribune: selected 
journalism of Karl Marx. London: Penguin Classic, 2007.p. 177. Artigo escrito em 12 de jun. de 1856. 
Publicado em 24 de jun. de 1856 no New York Daily Tribune. 

24 Idem, p. 178. 

25 “O pensamento de Saint Simon funda-se na ideia de que a evolução natural do mundo social 
tende a suprimir sem violência o privilégio dos ociosos: o desenvolvimento dos bancos e a organização 
do crédito provocam, efetivamente, uma baixa constante da taxa de juros; em breve já não será 
possível a um capitalista viver sem fazer nada. Todavia, por vezes, dão-se conta da necessidade de 
apelar para o Estado para realizar o progresso social. ‘É necessário’, dizem eles, ‘transportar para o 
Estado, tornando associação dos trabalhadores, o direito de herança, hoje encerrado na família’”. Ver: 
DENIS, Henry. O socialismo tecnocrático. In: História do pensamento econômico. Lisboa: Livros 
Horizonte, 1978, p. 386. 

26 Idem. 
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simples esquema de arrastar toda a indústria da França para o turbilhão da bolsa de valores” 

27.  

  

Surgimento de uma oligarquia financeira 

O acidente financeiro que uma hora ou outra estouraria na França, relata Marx, é 

anunciado de diversas maneiras. No dia 31 de maio de 1856, por exemplo, o Conde 

Montalembert escreveu contra o projeto de lei de Bonaparte que pretendia aumentar o preço 

da postagem de todo jornal impresso, livros e afins: “O que substitui a vida política na 

França? (...) A vida política foi substituída pela especulação, pela sede de lucros, pela paixão 

por apostas. Por todos os lados, até mesmo nas pequenas cidades e aldeias os homens são 

levados pela obsessão de rapidamente fazer fortunas, sem problema, sem trabalho e sem 

honra” 28.  

Essa descrição do Conde Montalembert era o resultado prático dos investimentos 

“sem riscos” dos irmãos Péreire. A propaganda dos Péreire que afirmava que “a multiplicação 

de ações e a diminuição de riscos abarcando uma variedade de empresas, e retirando no 

menor tempo possível”, era apenas a forma saint-simoniana de afirmar que “a agiotagem é a 

base do desenvolvimento industrial, ou melhor, toda industria é um mero pretexto para a 

agiotagem” 29. “Diminuição de riscos” significa também que os mecanismos financeiros que 

visavam “potencializar os capitais individuais”, associar os capitais, na verdade, operavam no 

sentido de concentrar capitais, transformar os proprietários em sócios especuladores e 

diminuir a responsabilidade da burguesia na mesma medida em que sua riqueza aumentava. 

De acordo com Marx: 

Surgiu uma espécie de reis industriais, cujo poder é inversamente proporcional a 
sua responsabilidade, uma vez que eles são apenas responsáveis pela valorização 
das ações. (...) formam um corpo mais ou menos permanente, enquanto uma 
massa de acionista passa por um processo de constante decomposição e renovação 
e, pela própria disposição de influência e riqueza da sociedade, subornam seus 
membros mais rebeldes. Sob este Conselho de Administração oligárquico é 
colocado um corpo burocrático de gestores, (...) e, abaixo deles, (...) uma massa 
de meros trabalhadores assalariados, que cresce diariamente, cuja dependência e 
desamparo aumentam em relação ao capital que cria empregos, mas que se tornou 
mais perigoso numa relação direta com a diminuição do número de 
representantes30.   

 

Esses “oligarcas” e “gestores” estavam escorados num processo de acumulação que 

buscava “fixar o capital líquido” em estruturas administrativas cada vez mais complexas. No 

entanto, Marx indica que a criação de empresas industriais que visam a valorização 

financeira em detrimento do investimento produtivo torna o capital muito instável nos 

                                                           

27 Idem, p. 182. 

28 MARX, Karl. The French Crédit Mobilier III, In: Dispatches for the New York Tribune: selected 
journalism of Karl Marx. London: Penguin Classic, 2007.p. 183. Artigo escrito no final de jun. de 1856. 
Publicado em 11 de jul. de 1856 no New York Daily Tribune. 

29 Idem, p. 184. 

30 Idem, pp. 185-186. 
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momentos de crise comercial, pois as crises iriam expor a desmedida31 entre o capital fixo e 

o floating capital [capital circulante] (os títulos da dívida e de propriedade negociados nas 

bolsas de valores). O Crédit Mobilier, por exemplo, tem um capital fixado em 60 milhões de 

francos. O estatuto da instituição permite-lhe receber depósitos em sua conta-corrente de 

120 milhões francos. Assim, a sociedade tem a sua disposição 180 milhões de francos, um 

valor muito pequeno para seus ousados investimentos na indústria francesa. Por esta razão, 

o estatuto autoriza também o Crédit Mobilier a emitir debêntures32 no valor de dez vezes o 

seu capital inicial, isto é, 600 milhões de francos. Em outras palavras, ele atua nos mercados 

com uma soma dez vezes maior do que seu próprio capital. Para Marx é esse movimento 

financeiro de autonomização do capital monetário em relação ao capital produtivo, que 

aceleraria a deflagração das próximas crises de superprodução e de crédito.  

Na seção do livro III de O Capital,  Marx explica de forma detalhada o papel do 

crédito na produção capitalista, inclusive fazendo a devida menção aos irmãos Péreire:  

As características dúplices imanentes ao sistema de crédito: por um lado, 
desenvolver a mola propulsora da produção capitalista, o enriquecimento pela 
exploração do trabalho alheio, num sistema mais puro e colossal de jogo e fraude, 
e limitar cada vez mais o número dos poucos que exploram a riqueza social; por 
outro lado, porém, constituir a forma de passagem para um novo modo de 
produção – essa duplicidade é que dá aos principais arautos do crédito, de Law a 
Isaac Péreire, seu agradável caráter hibrido de embusteiro e profeta33.  

 

Diante desses problemas econômicos, Luís Napoleão conseguirá ser mais solvente 

que o Crédit Mobilier? Essa era a questão de Marx, que nessa altura do processo de 

mundialização do capital, esperava uma nova onda revolucionária, em dimensões maiores e 

mais violentas que 1848. A título de conclusão, podemos dizer que a pergunta que Marx 

levanta sobre o destino do poder político de Luís Napoleão, indica, dentre outras coisas, que 

o processo de emancipação social não será um resultado automático do estouro de uma crise 

econômica, pois, a emancipação dependerá, principalmente, da atuação e do entendimento 

dos explorados sobre fenômenos políticos concretos.    

 

                                                           

31 Utilizamos a categoria “desmedida" [Maßlos] porque ela é decisiva para Marx. Ela está na 
base de todas as definições de crise apresentadas em O Capital: “desde a diferença entre compras e 
vendas, na esfera da circulação simples de mercadorias, passando pela discrepância entre dinheiro como 
meio de circulação e como meio de pagamento (Livro I), pela possibilidade de interrupção do circuito do 
capital singular, pela desproporção entre os departamentos da produção capitalista (Livro II), até a 
queda da taxa de lucro concomitante ao aumento da taxa de mais-valia, à sobreprodução de capital e, 
por fim, à oposição entre taxa de lucro e taxa de juro (Livro III). Em todos estes casos, de maneiras 
distintas, mas encadeadas, configura-se uma desmedida”. Ver: GRESPAN, Jorge. A desmedida do 
capital. In: Cadernos de Ética e Filosofia Política, n° 13. São Paulo: Ed. Humanitas, 2008, p. 14. 

32 Debênture é um título de dívida, de médio e longo prazo, que confere a seu detentor um 
direito de crédito contra a companhia emissora. Quem investe em debêntures se torna credor dessas 
companhias. 

33 MARX, K. O Capital, vol. III, tomo I. São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 335 (Os 
economistas). Antes desse trecho citado, ele explica: “Se o sistema de crédito aparece como a alavanca 
principal da superprodução e da superespeculação no comércio é só porque o processo de reprodução, 
que é elástico por sua natureza, é forçado aqui até seus limites extremos, e é forçado precisamente 
porque grande parte do capital social é aplicada por não proprietários do mesmo, que procedem, por 
isso, de maneira bem diversa do proprietário, que avalia receosamente os limites de seu capital privado, 
à medida que ele mesmo funciona. Com isso ressalta apenas que a valorização do capital, fundada no 
caráter antitético da produção capitalista, permite o desenvolvimento real, livre, somente até certo 
ponto, portanto constitui na realidade um entrave e limite imanente à produção, que são rompidos pelo 
sistema de crédito de maneira incessante”. Cf. Idem. 



 

 

 

  O Olho da História, n. 20, Salvador (BA), dezembro de 2013.                                     

                                           

 

 

Bibliografia 
 

ANCEAU, Éric. La France de 1848 à 1870 - Entre ordre et mouvement. Paris: Librairie 
Générale Française, 2002. 
 
AYCARD, M. Histoire du Crédit Mobilier, 1852-1867.  Paris: Librarie internationale, 1867. 
 
DENIS, Henry. O socialismo tecnocrático. In: História do pensamento econômico. Lisboa: 
Livros Horizonte, 1978.  

 
GRESPAN, Jorge. A desmedida do capital. In: Cadernos de Ética e Filosofia Política, n° 13. 
São Paulo: Ed. Humanitas, 2008. 
 
HOBSBAWM, Eric. A era do capital, 1848-1875. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

 

MARX, Karl. The French Crédit Mobilier (I, II e III). In: Dispatches for the New York Tribune: 
selected journalism of Karl Marx. London: Penguin Classic, 2007. 
 
MARX, K. O Capital, vol. III, tomo I. São Paulo: Abril Cultural, 1983 (Os economistas). 
 
SPERBER, Jonathan. Europe, 1850-1914: progress, participation and apprehension. London: 
Pearson Education Limited, 2009. 

 
 
  


