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O capital como relação social

• Por que a riqueza nas sociedades dominadas pelo modo de produção capitalista 

assume a forma de uma massa de mercadorias?

• A forma mercadoria é a forma celular da relação capital e a base das sociedades 

burguesas e da ordem social.

• O MPC envolve a acumulação mediada pelo mercado e orientada para o lucro, 

ligada à organização racional da produção capitalista e do comércio em mercados 

livres (Dinheiro-bens-dinheiro').

• A crescente integração do mercado mundial generaliza e intensifica as contradições: 

elas se tornam mais difíceis de escapar, deslocar ou adiar.

• O capitalismo racional não é o único jogo na economia mundial



A “Questão Pachukanis”

“Por que a dominação de uma classe assume a forma 

de dominação oficial do Estado? Ou, o que é a 

mesma coisa, por que o mecanismo de coerção 

estatal não é criado como mecanismo privado da 

classe dominante? Por que está dissociada da classe 

dominante – assumindo a forma de um mecanismo 

impessoal de autoridade pública isolado da 

sociedade?” 

(E.B. Pashukanis, Law and Marxism, 1951: 185).



Uma resposta a esta pergunta- I

• “Onde a exploração assume a forma de troca, a ditadura pode assumir a forma 

de democracia”

• O capitalismo estende a forma de mercadoria à força de trabalho (relação 

salarial): o trabalho excedente pode ser apropriado como mais-valia, a 

exploração pode assumir a forma de troca

• A forma de organização política corresponde à forma de organização 

econômica (Marx), então a ditadura pode ter uma forma democrática onde as 

lutas de classes econômicas e políticas são separadas – sujeitas à lógica das 

forças de mercado e da democracia liberal, respectivamente.

• Essa possibilidade formal depende do equilíbrio de forças



Uma resposta a esta pergunta- II

• Onde a economia de mercado e o Estado estão organizados separadamente, 

mas de forma complementar, 

• a luta econômica normalmente ocorrerá dentro da lógica do mercado (ou seja, sobre 

salários, horas, condições de trabalho, preços) 

• a luta política normalmente obedecerá à lógica de um Estado constitucional 

representativo (ou seja, sobredefinir o interesse nacional, conciliando os interesses 

específicos dos cidadãos e proprietários dentro de um interesse geral ‘ilusório’) 

• Assim, a classe está ausente como um princípio organizador explícito do tipo 

capitalista de estado: a classe dominante não tem o monopólio legal do poder 

político – ela deve competir pelo poder em termos “iguais” com membros das 

classes subalternas



Democracia Liberal Burguesa

• A república democrática burguesa é o tipo formalmente adequado de estado 

capitalista, mas (i) nem todos os estados capitalistas são democráticos; (ii) uma vez 

que a democracia emerge, podem ocorrer inversões; (iii) políticas específicas 

podem não ser substancialmente adequadas à acumulação de capital, à 

reprodução global das relações capitalistas de produção ou ao domínio burguês.

• Marx observa a contradição nas democracias capitalistas entre o poder político 

majoritário das classes dominadas e o poder econômico minoritário das classes 

dominantes – ela só pode ser reconciliada se ambos os lados aceitarem as “regras 

democráticas do jogo” e, ao fazê-lo, reproduzirem as condições de dominação de 

classe.



“Sua Contradição Abrangente”

• As classes cuja escravidão social a constituição [democrática] deve perpetuar –

proletariado, campesinato, pequena burguesia – ela põe na posse do poder 

político através do sufrágio universal. Da classe cujo antigo poder social 

sanciona, a burguesia, retira as garantias políticas desse poder. Ela força o 

domínio político da burguesia em condições democráticas, que a cada 

momento ajudam as classes hostis à vitória e põem em risco os próprios 

fundamentos da sociedade burguesa. Do primeiro grupo exige que não passem 

da emancipação política para a social; dos outros não devem retroceder da 

restauração social para a política” (Marx, Class Struggles in France, 1850)



Capitalismo Político e Democracia

• Argumentos sobre a adequação formal da democracia liberal burguesa para as 

formações sociais capitalistas assumem que “a exploração capitalista toma a forma 

de troca”.

• Com a ascensão do neoliberalismo e da acumulação dominada pelas finanças, a 

exploração também depende de três tipos de capitalismo político (como definido 

por Max Weber, mas também estudado em outros trabalhos sobre capitalismo, 

incluindo Marx et al.)

• força e dominação,

• formas predatórias de apropriação,

• acordos incomuns com autoridade política

• Combinado com a intensificação das crises em escala mundial, isso enfraquece 

ainda mais as condições para a democracia liberal burguesa



CAPITALISMO

Capitalismo Racional Capitalismo Político
Capitalismo comercial

tradicional

Modo #1

Comércio 

em 

mercados 

livres e 

produção 

capitalista

Modo #2

Especulação

capitalista e 

finanças

Modo #3

Lucros

políticos

predatórios

Modo #4

Lucro no 

mercado de 

força e 

dominação

Modo #5

Lucro de 

acordos 

“incomuns” 

com 

autoridade 

política

Modo #5

Tipos 

tradicionais 

de 

transações 

comerciais 

ou de 

dinheiro

Modos de capitalismo de Weber (baseado em Swedberg 1998)



O Declínio da Democracia Liberal

• A democracia liberal é mais forte quando o capitalismo racional é o modo dominante 

de acumulação e o nacional é a escala primária de organização econômica e política.

• Estado Nacional de Bem-estar keynesiano (ENBK):

• Economia nacional gerida pelo estado nacional em nome dos cidadãos nacionais para criar 

condições para o crescimento do estado de bem-estar

• Compromisso de classe entre capital industrial e classe trabalhadora

• A internacionalização mina as condições do ENBK e sua casca democrática; eles são ainda 

mais prejudicados pelo neoliberalismo, financeirização e capitalismos políticos

• A soberania temporal e territorial dos estados nacionais é minada, levando a um 

estatismo autoritário que se reforça mutuamente e a um estado duradouro de 

austeridade



Aspectos Descritivos da Financeirização

• Proliferação e expansão dos mercados financeiros

• Desregulamentação do sistema financeiro e economia mais ampla

• Novos instrumentos e instituições financeiras

• Domínio das finanças sobre o capital produtor de lucro, afetando o investimento e a 

produção

• Forças de mercado, complementadas ou reforçadas por políticas, sustentam 

crescentes desigualdades de renda e riqueza

• O consumo tende a ser sustentado pela concessão de crédito

• As finanças colonizam a reprodução econômica e social

• Cultura especial: contabilidade, gerencialismo, cultura da dívida



Aspectos analíticos do crescimento liderado por finanças

• O princípio básico da financeirização é a transformação de fluxos futuros de renda 

(lucro, dividendos, juros) em ativos negociáveis, como ações ou títulos 

(securitização)

• Um “padrão de acumulação em que o lucro ocorre cada vez mais por meio de 

canais financeiros, em vez de comércio e produção de mercadorias” (Krippner 2002)

• Aumento da importância do crédito fictício, capital fictício e lucros fictícios na 

dinâmica econômica

• Este regime reflete o peso sistêmico e o poder dos mercados financeiros, motivos 

financeiros, instituições financeiras e elites financeiras na economia nacional e 

internacional



Finanças e liberdades

“Devemos fazer nossa escolha. Podemos ter 

democracia neste país ou podemos ter uma 

grande riqueza concentrada nas mãos de poucos, 

mas não podemos ter os dois” (aforismo, atribuído 

ao Exmo. Ministro Louis D. Brandeis, s.d.)

Veja também: L.D. Brandeis, Other People’s Money 
and How Bankers Use it (1914)



Dê a um homem uma arma e ele 
pode roubar um banco

Dê a um homem um banco e ele 
pode roubar o mundo



Neoliberalismo e Capitalismo Político

• A transformação do sistema neoliberal, as mudanças de regime neoliberal, as 

condicionalidades de ajuste estrutural neoliberal e até mesmo os ajustes 

pragmáticos da política neoliberal não são o resultado de forças espontâneas de 

livre mercado (capitalismo racional)

• As três primeiras formas de neoliberalismo resultam de acordos inusitados com 

autoridades políticas, buscando lucros da força e dominação (acumulação 

primitiva por espoliação) e predação [política]

• A sustentação do neoliberalismo, especialmente em períodos de crise, incentiva o 

desmantelamento da democracia liberal



O neoliberalismo privilegia os aspectos de valor
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Crescimento liderado por salários x crescimento 

dominado por finanças

• salário como fonte de demanda

• força de trabalho como conjunto de 

habilidades concretas

• capital produtivo como estoque de 

ativos em determinado lugar

• dinheiro como meio de troca

• dinheiro como dinheiro nacional (ou 

estadual)

O crescimento liderado pelos salários 
prioriza

• salário como custo de produção

• força de trabalho como trabalho abstrato 

(custos unitários do trabalho)

• capital produtivo como lucros em busca 

de novos locais de investimento

• dinheiro como capital que rende juros

• dinheiro como moeda internacional

A dominação financeira prioriza



Estatismo autoritário

O controle estatal intensificado sobre todas as 

esferas da vida socioeconômica combinada com o 

declínio radical das instituições da democracia 

política e com a restrição draconiana e multiforme 

das chamadas liberdades “formais”

(State, Power, Socialism 203-4)

Nicos Poulantzas 1936-1979



• Transferência de poder do legislativo para o executivo e 

concentração de poder neste último

• Fusão acelerada dos três ramos do legislativo estadual, executivo e 

judiciário – declínio no estado de direito

• Declínio funcional dos partidos políticos como principais canais de 

diálogo político “popular” com o Estado e como principais forças na 

organização da hegemonia

• Ascensão de redes de poder paralelas que atravessam a organização 

formal do estado, com uma participação importante na formação de 

suas atividades fora dos mecanismos formalmente responsáveis 

(especialmente em escala global)

Estatismo autoritário





Algumas Características dos Estados de Austeridade

• Mudar a economia do crescimento liderado pelos salários para o domínio das 

finanças

• Redistribuir a renda dos assalariados para o capital

• Promover a “precariedade” em todas as áreas da vida como ferramenta disciplinar 

para reforçar a financeirização da vida cotidiana

• Recompor perfil social e demográfico, com crescente desigualdade de riqueza e 

mais estratificação dentro das classes

• Facilitar a penetração ou captura do estado por corporações

• Acelerar a mudança do estado de bem-estar social com seus direitos de cidadania 

compartilhada para um workfare coercitivo e, esp. nos EUA, penalidade.

• Promover os valores de hierarquia e competitividade



Conclusões - I

• Não fetichize a separação institucional entre economia e política, mercado e estado 

• O poder do Estado é parte integrante da reprodução da relação capital (mas não 

redutível ao seu papel nesta área)

• A acumulação depende do uso estratégico de recursos econômicos e
extraeconômicos para acumulação diferencial 

• A intervenção do Estado nunca está ausente do processo de acumulação do capital, 

seja na estabilidade ou na crise O estado é ativo não apenas em políticas materiais 

gerais e particulares, mas também na organização de blocos capitalistas de poder e 

na desorganização de classes e forças subordinadas.



Conclusões - II

• A financeirização é um momento chave da neoliberalização – ela ganha (e 

impulsiona) a liberalização, desregulamentação, privatização, recommodificação

administrativa (proxies de mercado no setor estatal residual), internacionalização 

e uma mudança para impostos indiretos.

• A neoliberalização e a financeirização são mecanismos de subsunção formal e real 
de relações outrora extraeconômicas sob a lógica da acumulação orientada para o 

lucro. A “economia real” está subordinada à rentabilidade do “capital como 

propriedade”

• Eles envolvem formas políticas de capitalismo, minam a separação entre 

economia e política e, assim, contribuem para o declínio da democracia liberal 

burguesa.


