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Introdução 
 

O livro mais discutido recentemente no campo da Economia, ainda que de um 
modo estranhamente otimista quanto à possibilidade de reverter a situação observada, 
apresenta um quadro gritante sobre a evolução histórica recente da repartição da renda 
em diversos países e no mundo como um todo. Ele mostra enfaticamente que esta 
piorou muito das últimas quatro décadas. Na abertura do best seller A acumulação de 
capital no século XXI de Thomas Piketty pode-se ler o seguinte:  

 
A dinâmica de acumulação de capital privado leva, inevitavelmente, à 

concentração de riqueza em cada vez menos mãos, tal como Karl Marx 
acreditava no século XIX? Ou será que as forças equilibradoras do crescimento, 
da concorrência e do progresso tecnológico, em fases posteriores do 
desenvolvimento, levam à redução da desigualdade e, assim, a uma maior 
harmonia entre as classes, tal como pensou Simon Kuznets no século XX? (...) O 
crescimento econômico moderno e a difusão do conhecimento tornaram 
possível evitar o apocalipse marxista, mas não modificou as estruturas profundas 
da desigualdade e do capital – de qualquer modo, não tanto quanto se poderia 
ter imaginado nas décadas otimistas após a Segunda Guerra Mundial. 

 
O historiador brasileiro Luiz Marques, em seu livro “Capitalismo e colapso 

ambiental”, publicado em 2015, alude às enormes dificuldades práticas para enfrentar 
os problemas ambientais, os quais – e disto ninguém seriamente ainda duvida –, 
assomam no presente de modo cada vez mais assustador. Como esses problemas 
tendem a crescer com a expansão do capitalismo, eles certamente ameaçarão o próprio 
futuro da humanidade.   

 
A razão de ser deste livro – diz ele – é a demonstração de que a equação 

“mais excedente = mais segurança”, decantada em nossa mente ao longo de 
milênios, converteu-se hoje na equação “mais excedente = menos segurança”. A 
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dificuldade de perceber essa inversão, sua gravidade e a extensão de suas 
implicações – diz ele – é o principal obstáculo cognitivo a uma tomada de 
consciência mais generalizada dos impactos ambientais que nos ameaçam. 
Diante do totem da taxa de crescimento do PIB, que adquiriu foros de dogma 
religioso, a degradação dos ecossistemas (quando reconhecida) é ainda 
considerada um custo ou um efeito colateral inevitável, um problema 
contornável graças à inovação tecnológica, ganhos de eficiência, 
aperfeiçoamento de protocolos e melhor gestão do risco. (Marques, 2015. p. 15-
16). 
 
A socióloga norte-americana Wendy Brown publicou recentemente um livro com 

o título “Undoing the demos” – que, numa tradução livre, significa “desfazendo o povo 
enquanto sujeito da democracia”. Nesse escrito, ela argumenta apaixonadamente que 
um processo social avassalador está destruindo as bases da vida democrática possível 
no mundo contemporâneo. E que esse processo, assim, destrói também a possibilidade 
da construção de uma sociedade racional baseada na preservação do “comum” e na 
livre associação de todos os humanos. Eis o que diz: 

 
Mais do que saturar o significado ou o conteúdo da democracia com 

valores mercantis, [aquilo que rouba o nosso futuro – que o seu nome fique 
como incógnita por enquanto –] assalta os princípios, as práticas, as culturas, os 
sujeitos e as instituições da democracia entendida como o governo do povo. E 
mais do que meramente cortar a carne da democracia liberal, [essa força social 
devastadora] está cauterizando também a possibilidade de uma democracia 
mais radical (...) a qual preencheria o futuro de nossas sociedades com versões 
mais robustas de liberdade, igualdade e embasamento popular do que aquelas 
que a própria democracia liberal poderia fornecer. (Brown, 2016, p. 9).  

 
Ora, diante de tais perspectivas de evolução rumo à barbárie, torna-se ainda 

mais importante citar novamente uma passagem do Novo Testamento, atribuída ao 
apóstolo João, que aparece de modo enfático em O Capital de Karl Marx: “estes têm um 
desígnio e darão sua força à besta. E que ninguém possa comprar ou vender a não ser 
que tenha o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número de seu nome” (apud Marx, 
1983, p. 81). A besta de que fala o trecho bíblico é obviamente o dinheiro. Ora, nessa 
obra que apresenta a sociabilidade constitutiva do capitalismo, o dinheiro é entendido 
como uma forma social básica, como uma das duas formas de existência do capital em 
seu constante, desabalado e insaciável processo de expansão. A outra forma é, como 
bem se sabe, a mercadoria – mas não apenas como valor de uso que atende as 
necessidades humanas. Eis que a mercadoria – como já mostrara Adam Smith e David 
Ricardo – é valor de uso e valor por meio do valor de troca. Ora, Marx, depois deles, 
mostrou que o valor – que aparece como a meta objetiva do sistema econômico e como 
meta subjetiva do capitalista – é a razão pela qual a mercadoria vem a ser produzida e 
levada ao mercado. Mas para se realizar como valor, a mercadoria tem de se comprovar 
como valor de uso e isto põe uma contradição que atravessa a reprodução ampliada 
desse sistema como um todo.  
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Note-se que a linguagem econômica dominante põe o foco nessa segunda forma, 
isto é, no valor de uso, mas sacraliza o crescimento do produto como uma prioridade 
absoluta, como um desiderato do qual supostamente a sociedade não pode escapar. 
Trata-se de uma contradição porque o valor de uso deve servir à continuidade da vida 
humana, mas o crescimento econômico cada vez mais irracional ameaça atualmente a 
própria existência da humanidade. Por isso, o pensamento crítico deve pôr o foco na 
primeira forma, para apontar corretamente que o verdadeiro desiderato do sistema é o 
crescimento do valor, é acumulação de capital – e não o mero crescimento do produto 
tal como aparece para o pensamento vulgar. Pois, para o pensamento crítico, a 
sacralização do crescimento é já a sacralização disfarçada da acumulação ininterrupta 
do valor econômico, a sacralização do capital.   

 
Identificada a besta enquanto tal, é preciso dar agora o nome à força social que, 

operando na base e na superestrutura da sociedade, veio dar nas últimas décadas um 
extraordinário impulso à besta, impedindo inclusive qualquer possibilidade de controla-
la, de atenuar os efeitos deletérios que ela nunca deixa de espalhar na sociedade. Essa 
força, para dar impulso à acumulação de capital, se apresenta como um paradigma de 
racionalidade que visa condicionar em geral os comportamentos das pessoas, assim 
como o sentido do desenvolvimento da sociedade como um todo. Para tanto, ao mesmo 
tempo em que sacraliza o sistema econômico, busca transformar as pessoas em 
empresas, tratando-as de modo anti-humanista como se fossem mero capital humano.   

 
Recorrendo de novo ao livro de Wendy Brown, veja-se o que ela diz sobre isso: 

nossas sociedades – aponta – estão sendo dominadas por um processo quase invisível 
que é profundamente destrutivo do futuro da democracia e, desse modo, da 
possibilidade de que os seres humanos atuem na preservação daquilo de tudo que é 
comum e necessário para que a humanidade possa continuar existindo. Esse processo 
terrível que domina as pessoas em geral sem que disso tenham plena consciência não 
permite que elas se tornem capazes de conservar o patrimônio cultural e ético herdado 
das gerações anteriores, assim como o ambiente natural humanizado que delas 
receberam como se fosse uma dádiva.  

 
Ora, o responsável por engendrar esse processo de racionalização tem um nome; 

ele se chama neoliberalismo. 
  
Deve-se entender o neoliberalismo – diz ela apontando para o que atualmente 

dá força à besta – não apenas como um conjunto de políticas econômicas, como uma 
mera ideologia ou como um ideário político que regula a relação da economia com o 
Estado, mas como um princípio de racionalidade. O neoliberalismo deve ser 
compreendido – segundo ela – como uma ordem normativa da razão que se 
desenvolveu nas últimas três décadas e que se disseminou ampla e profundamente na 
sociedade atual.  

 
Trata-se de uma racionalidade de governança – e de autogovernação – 

que tem por propósito transformar magicamente todos os domínios da vida 
humana, inclusive as próprias pessoas, de acordo com uma norma estritamente 
econômica. Para ela, assim, todas as condutas são econômicas; todas as esferas 
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da existência se conformam e são medidas segundo métricas econômicas, 
mesmo aquelas que não são monetizáveis. Segundo a razão neoliberal, nós, os 
humanos, somos “homo œconomicus” em todos os domínios da existência – e 
não apenas nas esferas da produção e das trocas mercantis.  

 
Ora, não era isto o que rezava o liberalismo clássico de um Adam Smith, por 

exemplo. Esse autor, como se sabe, subordinava o homem econômico, ou seja, o egoísta 
racional que atua na esfera econômica, ao homem ético e político que atua socialmente, 
fora do mundo da economia propriamente dito, em prol do bem comum de todos. Ao 
produzir a identificação do ser humano com o homem econômico na vida prática do 
mundo contemporâneo, ao consagrar o auto interesse como a norma de vida de todas 
as esferas, o neoliberalismo passa a conspirar sistematicamente contra o “comum” e, 
assim, contra a sociabilidade aglutinadora que preserva e desenvolve este “comum”, 
isto é, a própria democracia. Ele mina a possibilidade de uma democracia radical que se 
deseja, porque mina já a democracia formal e medíocre que hoje se tem.   

 
Mesmo havendo indicado já o que é de fato o neoliberalismo, é preciso ainda 

discutir e criticar a compreensão que dele tem muitos economistas de esquerda, sejam 
do campo keynesiano sejam do campo marxista. É preciso, pois, abrir aqui um espaço 
para essa empreitada. Qual é a compreensão mais difundida atualmente de 
neoliberalismo? 

 

A tese da financeirização 
 
Os economistas entendem usualmente o neoliberalismo meramente como 

aquela ideologia que sustenta a financeirização, um processo econômico deslanchado 
na década dos anos 1980, em resposta à forte crise econômica que marcara os anos 
1970, e que criou uma modalidade de capitalismo predatório e concentrador de renda. 
Por meio das privatizações, do rebaixamento das políticas sociais, da repressão aos 
sindicatos, esse capitalismo veio à tona – dizem os economistas – para privilegiar os 
interesses capitalistas e, em particular, os interesses rentistas (Saad Filho, 2015).  

 
O pensamento inconformado que se situa nessa perspectiva está dominado por 

uma compreensão do momento atual do desenvolvimento histórico que provém 
largamente de Keynes. E assim é mesmo quando se apresenta como de esquerda ou 
marxista. O seu argumento central é que o capitalismo contemporâneo está dominado 
pelas finanças e vem sendo dirigido predominantemente pelos interesses “financeiros”. 
Em seu modo de operar – afirma –, esse capitalismo distorce a repartição da renda em 
proveito dos “rentistas” e em detrimento dos agentes da produção, isto é, dos 
trabalhadores diretamente produtivos e dos quadros administrativos em geral (com 
exceção apenas daqueles que habitam o topo e que comandam as empresas). Ora, essa 
visão provém imediatamente de Keynes. Esse autor, em sua Teoria Geral, distinguiu os 
capitalistas em dois grupos: por um lado, no daqueles atuantes na esfera da produção 
de bens e serviços em geral e, por outro, no dos proprietários ausentes dessa esfera, 
aprovando os primeiros como úteis e benfeitores e condenando os últimos como meros 
exploradores da escassez do capital. Na articulação de sua teoria denominou os 
primeiros de empresários, chamando os segundos de rentistas. 
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Como confiava no sistema, Keynes julgou tal “lado rentista (rentier) do 

capitalismo com sendo uma fase transitória, que iria desaparecer tão logo tivesse 
desempenhado a sua função” histórica (Keynes, 1983, p. 255). Conforme o sistema se 
desenvolvesse, o capital deixaria de ser escasso e os rentistas perderiam o seu privilégio 
na apropriação de renda; eles perderiam a sua função denotada já como parasitária.  
Ora, não foi isto o que aconteceu, muito ao contrário. Passados pouco mais de trinta 
anos da publicação da Teoria Geral, o que se viu no mundo real foi um fortalecimento 
do papel das finanças no capitalismo.  

 
Aqueles que seguem no presente as lições desse grande economista tinham, 

pois, de encontrar uma boa explicação, não para o sumiço, mas para a enorme ascensão 
das finanças que ocorreu a partir dos anos 1980 – uma ascensão que desde então está 
sendo chamada de financeirização. Esta aparecia agora, inclusive, como o vetor central 
da globalização, da mundialização do capital, isto é, como uma nova face do 
imperialismo. A explicação que encontraram para o fenômeno que lhes parecia inédito 
consistiu em afirmar que os interesses rentistas, agora internacionalizados, 
aproveitaram o momento histórico, ganharam certas eleições (Reagan nos EUA e 
Thatcher na GB, por exemplo) ou deram golpes (Pinochet no Chile, por exemplo), 
dominaram as instituições internacionais como o Banco Mundial e o FMI, assumindo 
assim o comando dos rumos da economia mundial. Para sustentar essa orientação 
privatista e concentradora, foram capazes de difundir uma nova ideologia econômica 
pelo mundo, o neoliberalismo. Segundo o economista keynesiano John Smithin, o que 
ocorreu em síntese – contra a previsão de Keynes – teria sido uma “vingança dos 
rentistas”. 

 
Dois economistas gregos, Milios e Sotiropoulos, resumem, assim, o teor dessa 

visão: 
 

A literatura econômica pertinente (...) cunhou o termo financeirização 
para designar o fenômeno da crescente importância dos mercados financeiros, 
dos motivos financeiros, das instituições financeiras e das elites financeiras, na 
operação da economia e em seus órgãos de decisão, tanto em nível nacional 
quanto em nível internacional. Nesse discurso de inspiração keynesiana, o 
fortalecimento econômico e político dos rentistas, implicou: 1) no aumento da 
importância econômica do setor financeiro em oposição ao setor produtivo e  
“real” da economia; 2) na transferência de renda do último para o primeiro, o 
que tendeu, assim, a aumentar as desigualdades econômicas e a deprimir a 
demanda efetiva; 3) na exacerbação da instabilidade gestada financeiramente, a 
qual se transforma, agora, numa característica central do capitalismo 
contemporâneo. (Milios e Sotiropoulos, 2016).  

 
Ora, essa análise está construída sob um pressuposto teórico que é preciso 

desmontar. Ela pensa o sistema econômico por meio de uma dicotomia: há por um lado, 
uma esfera produtiva e, por outro, uma esfera de mercado. Na primeira, são produzidos 
os bens e serviços que são necessários para prover o consumo das famílias e os gastos 
do governo e para possibilitar o investimento produtivo; na segunda, isto é, na esfera 
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do mercado, dá-se o apreçamento tantos dos chamados fatores de produção – trabalho, 
matérias primas e instrumentos – quanto dos produtos que são gerados nas atividades 
produtivas em geral. Nesse esquema, a esfera da produção é pensada de um modo 
socialmente neutro como se fosse uma mera articulação técnica e organizativa de 
insumos e produtos. Nesse sentido, ela é descrita por meio de características que 
estariam presentes na produção humana em geral, em todas as épocas históricas. Aquilo 
que caracterizaria o capitalismo seria, assim, apenas a esfera do mercado, a qual, agora, 
é abrangente dado que articula completamente as atividades econômicas em geral, isto 
é, todas as relações de trocas entre os proprietários privados e, assim, também, a 
repartição da renda, isto é, do produto depois que ele apreçado monetariamente.  

 
Tendo por base esse esquema, a teoria neoclássica padrão, a qual domina no 

ensino da Economia, ensina grosso modo que a articulação entre a produção e o 
mercado é harmônica e tende espontaneamente ao equilíbrio de pleno emprego. Já a 
corrente keynesiana, mesmo se mantém este mesmo esquema explanatório de base 
que nutre a teoria dominante, explica que pode haver desarmonia entre produção e 
mercado, entre repartição da renda e demanda efetiva, enfim, que na economia 
capitalista pode persistirem situações que ela classifica como de equilíbrio abaixo do 
pleno emprego. E que esse afastamento da situação de ótimo precisa – e pode – ser 
corrigida por meio da intervenção do Estado.  

 
A razão de fundo dessa divergência no campo da teoria econômica padrão 

estaria no modo de pensar a atuação do dinheiro na esfera do mercado. Os neoclássicos 
pensam o dinheiro como algo neutro, como mero intermediário das trocas e apenas 
como forma de expressão unitária dos produtos que em si mesmo são heterogêneos. Já 
os keynesianos julgam que a presença do dinheiro modifica de modo profundo o modo 
de funcionamento do sistema mercantil e, portanto, que a chamada “neutralidade da 
moeda” – um princípio teórico sustentado ferrenhamente pela corrente ortodoxa – é 
um irrealismo, uma falsidade, uma idolatria ao sistema econômico que, em última 
análise, não possui uma base científica sólida.  

 
Os keynesianos, assim, dão muita ênfase ao funcionar do dinheiro como reserva 

de valor e com meio de criação de crédito, assim como às atividades financeiras em 
geral, cujo operar complexo afeta, segundo eles, de modo crucial, o funcionamento do 
sistema econômico como um todo. Entretanto, porque mantém a dicotomia de base 
acima referida, eles se permitem separar as atividades econômicas – e, assim, as classes 
sociais por elas definidas – que atuam de fato na produção – grosso modo trabalhadores 
e capitalistas da produção – daquelas que se dão na esfera financeira, que operam com 
dinheiro, títulos, ações e derivativos e que se situam no exterior da produção e que, por 
isso, são classificadas como improdutivas e meramente extrativas de renda. Nessa 
perspectiva, a disputa central na sociedade sobre os rumos econômicos se dá entre 
atores produtivos e a classe dos rentistas. Nessa perspectiva também, a ascensão das 
finanças à enorme proeminência a partir dos anos 1980 é vista com muita preocupação 
e criticamente pelas correntes keynesianas, assim como pelas correntes mais à esquerda 
que dela se alimentam, consciente ou sem muito consciência, teoricamente.  
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Crítica do keynesianismo 
 
Frente a esse modo de pensar, há um outro mais antigo e mais sisudo que 

provém da crítica da economia política e que vê o sistema econômico como uma 
totalidade altamente complexa de relações sociais em movimento de reprodução, as 
quais se apresentam devidamente reificadas e que, assim, aparecem – para delas falar 
de modo sintético – como mercadoria, dinheiro, capital funcionante e capital fictício, 
isto é, como relações sociais de coisas – ou fetiches econômicos. E esse modo de pensar 
não separa o sistema econômico em duas esferas estranhas entre si, isto é, por um lado, 
numa esfera dos processos naturais da produção, que teria um caráter transistórico, e, 
por outro, na esfera do mercado generalizado e cada vez mais abrangente, que teria, 
agora sim, o caráter de um processo social – um processo de interação que se dá por 
meio de trocas mediadas pelo dinheiro. Se neste último modo de pensar, ter-se-ia uma 
sociedade formada por indivíduos egoístas que buscam o seu próprio interesse no 
mundo dos mercados, no modo de pensar alternativo, tem-se na base de tudo uma 
sociabilidade estrutural que engendra personificações de relações sociais reificadas.  

 
Onde o pensamento comum dos economistas vê uma dicotomia, o pensamento 

crítico vê apenas uma duplicidade. Para este último, o sistema econômico é a unidade 
entre a produção e a circulação de mercadorias – coisas dúplices que se apresentam 
como valores de troca (manifestação de valores) e, ao mesmo tempo, valores de uso. 
Note-se, portanto, já aqui que as mercadorias enquanto tais contém em si mesmas as 
marcas de sua origem e de seu destino; elas se originam da produção como valores e se 
destinam como valores de uso aos mercados. Para o pensamento crítico, portanto, a 
produção e o mercado se encontram profundamente imbricados um no outro. Eles 
formam uma totalidade que não pode ser apresentada dicotomicamente.  

  
O mundo das mercadorias, por sua vez, desdobra-se, por um lado, numa 

multiplicidade de mercadorias comuns e, por outro, numa mercadoria especial, a 
mercadoria dinheiro, que mede o valor de todas as outras e que é permutável em geral. 
Esse sistema, enquanto sistema social, não se resume, pois, à esfera onde ocorrem as 
transações como mercadorias. E mesmo esta última não é apenas nem uma ordem 
natural tal como pensavam os economistas clássicos, nem uma ordem notavelmente 
equilibrada como pensam os economistas neoclássicos, nem mesmo uma ordem moral 
como pensam os economistas neoliberais (Prado, 2009). Não, esse sistema, que abrange 
– tal como foi dito – a produção e a circulação mercantil, é como um todo o sistema da 
relação de capital, da relação entre o trabalho morto e o trabalho vivo, da relação entre 
o capital e o trabalho assalariado.   

 
Sob essa perspectiva, a crítica do neoliberalismo como expressão histórica da 

razão do próprio sistema sai da sombra em que foi colocada pelos economistas de todas 
as escolas para ser exposta por meio da luz que vem do autor de O capital. Os 
keynesianos em geral e mesmo os marxistas que ocultam o verdadeiro Marx 
apresentam o neoliberalismo não como a forma contemporânea da dominação do 
capital, não como um poder social que atravessa e molda a sociedade como um todo, 
mas como produto da luta pela  repartição da renda, isto é, como extração moralmente 
condenável de renda daqueles que trabalham na esfera da produção por não-
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trabalhadores (os rentistas), algo que supostamente ocorre, de modo estrito, na esfera 
da circulação das mercadorias (ou seja, nos mercados). A elevação da taxa de 
exploração, o incremento do mais-valor arrancado de modo silente dos trabalhadores é 
sim um objetivo constante no capitalismo, mas isto não pode ser encarado como uma 
mera questão distributiva.  

     
A relação de capital marca o sistema econômico ora existente como sistema do 

capital. Este, enquanto tal, está assim constituído como um processo incessante e 
insaciável que, por meio de metamorfoses contínuas, evolve por meio das formas sociais 
mercadoria e dinheiro. A meta objetiva desse sistema não é, pois, a produção de bens e 
serviços para atender necessidades humanas, mas a valorização do valor, a acumulação 
do próprio capital. É por isso que, no nível da aparência, o capital surge – e assim pode 
ser visto por todos – como dinheiro que gera mais dinheiro, como ganância para a 
obtenção sempre de mais dinheiro, engendrando a ilusão de que o mal do sistema se 
encontra apenas na esfera financeira. E que é possível exorcizar esse poder jogando 
pedras nos bancos ou, de modo mais ameno, condenando os rentistas ao opróbio.  Ora, 
isto é estúpido e vulgar.  

 
O sistema do capital inclui tanto a esfera da produção mercantil quanto a esfera 

financeira. Eis que ambas, cada uma delas com a sua alta complexidade constitutiva, lhe 
são necessárias. Quando se estuda esse sistema como rigor e profundidade, vê-se que 
a sua reprodução depende intrinsecamente das articulações entre o capital posto na 
produção de mercadoria e o capital financeiro que circula fora desse âmbito.  Se o 
primeiro subordina os trabalhadores em geral transformando trabalho vivo em trabalho 
morto, o segundo organiza os capitais particulares como capitais socializados e, para 
tanto, duplica ou triplica a representação de capital por meio da criação de uma grande 
papelada que atua como capital fictício. Este tipo de capital não engendra diretamente 
a produção de valor e de mais-valor, mas se constitui como um direito a rendimentos 
futuros que, com defasagens temporais maiores ou menores, só pode provir da própria 
produção de valor e mais-valor. Enquanto o momento de acerto entre o esperado e o 
possível não vem, esse capital vai se acumulando ficticiamente formando vórtices 
malucos de direitos ao butim. Nesse entretempo, são chamados simpaticamente de 
“bolhas”. Trata-se, pois, de uma forma altamente fetichista de relação social reificada:  
por meio dela, o dinheiro, do nada, parece ser capaz de gerar mais dinheiro.  

 
No discurso crítico que vem de Marx, a financeirização aparece não como um 

desvio da rota que afasta a sociedade do bom capitalismo, mas como um 
aperfeiçoamento e um aprofundamento histórico do modo de produção capitalista. 
Nessa perspectiva, é também possível elencar as suas consequências por meio da 
menção de três pontos: 1) por meio da financeirização, ocorre um enorme avanço na 
socialização do capital; como nunca antes, os capitais particulares que atuam na 
produção no interior dos estados nacionais ficam subordinados a uma estrutura de 
supervisão de abrangência mundial; 2) como mostram as estatísticas, a financeirização 
propiciou uma elevação substantiva das taxas de lucro a partir dos anos 1980 e, nesse 
sentido, foi bem sucedida; entretanto, se permitiu a superação da barreira à acumulação 
de capital que se manifestou na década dos anos 1970, foi para criar uma barreira ainda 
mais portentosa; 3) nesse sentido, têm razão os keynesianos quando dizem que a 
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financeirização criou um processo de acumulação de capital muito instável e 
especialmente frágil que ameaça as populações do planeta com crises de dimensões 
homéricas.  

 
Para finalizar esse tópico, é preciso dizer que a financeirização, de fato, veio junto 

como as reformas neoliberais e que, portanto, foi e é um processo econômico 
intimamente associado à ascensão do neoliberalismo. Porém, mesmo havendo 
constatado a veracidade dessa relação, cumpre ainda perguntar: o que é mesmo o 
neoliberalismo? Ele seria meramente a ideologia daqueles que representam o capital 
financeiro? Ora, para melhor responder à essas duas questões, vem a ser necessário 
retomar o que foi dito na primeira parte desta exposição.  

 

A tese da governamentalidade 

 
Dois autores franceses, Dardot e Laval, respondem com um enfático “não” à 

segunda questão para encaminhar uma resposta mais completa à primeira. Eles negam 
que “o neoliberalismo (...) seja a um só tempo a máscara e o instrumento das finanças, 
as quais são o sujeito histórico real” (Dardot e Laval, 2016, p. 22). Não, não se pode 
compreender o atual momento histórico do desenvolvimento capitalista assumindo 
simplesmente que os donos do dinheiro assumiram o comando dos rumos da sociedade. 
E que, portanto, um “golpe” dado pelas finanças seria a causa de todos os problemas, 
aquilo que impede o desenvolvimento de um capitalismo que supostamente cria bons 
empregos e que seria, por isso, mais humano.  

 
Ora, é preciso ver que essa tese vulgar foi defendida por diversos marxistas e, 

dentre eles, não se pode deixar de destacar os marxistas franceses Gerard Duménil e 
Dominique Lévy. Segundo eles, “o neoliberalismo é um novo estágio do capitalismo que 
emergiu na esteira da crise estrutural dos anos 1970; ele manifesta a estratégia das 
classes capitalistas em alianças com a alta gerência, em particular com a gerência 
financeira, para estender e reforçar a sua hegemonia por todo o mundo” (Duménil e 
Lévy, 2011, p. 1).   

 
A financeirização – e isto precisa ficar claro – não pode ser apresentada como 

uma mera estratégia capitalista para se apropriar de uma fração maior da renda gerada 
na produção. Não se vai muito longe na compreensão de tal práxis política quando se 
argumenta que os capitalistas disfarçaram as suas reais intenções de expropriação 
mediante um discurso em favor da liberdade – isto é, por meio do discurso neoliberal. 
Eis que essa explicação tem o mesmo defeito da argumentação keynesiana acima 
resumida porque também quer apreender capitalismo focando apenas a esfera da 
circulação, sem contestá-la enquanto um modo de produção que faz emergir – e dela, 
depois, se nutre – uma racionalidade dominadora do mundo. E o faz porque também 
trata o sistema econômico dicotomicamente: a esfera da produção agora é pensada ao 
modo dos economistas clássicos, ainda de modo naturalista, com base na teoria do valor 
trabalho. Ao focar apenas a dimensão da repartição, esse marxismo vê o neoliberalismo 
como uma capa ideológica da luta sem trégua dos capitalistas para se apropriarem de 
uma parcela maior do valor econômico gerado com base na produção. É evidente, no 
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entanto, que ele não conquistaria a sociedade de um modo tão profundo se fosse 
apenas um manto ideológico para um objetivo econômico corriqueiro.  

 
Em contraposição, Dardot e Laval sustentam que o neoliberalismo é uma nova 

razão do mundo, um aprofundamento decisivo da racionalidade dominadora que 
cresceu nos tempos modernos, como bem se sabe, com a ascensão do capitalismo. Eis 
que tem por propósito intrínseco formar sujeitos sujeitados à relação de capital, mas 
que se pensam como empresários de si mesmos, isto é, como sujeitos competitivos que 
se sentem livres para atuar no mundo de acordo com as regras do jogo econômico, tal 
como este se desenvolve e se espraia historicamente. E, para tanto, neles incute um 
sistema de normas que tem uma lógica própria e que é expressão do jogo de poder 
característico dos mercados – ou seja, da concorrência. O neoliberalismo, portanto, forja 
a subjetividade das pessoas no modelo da empresa capitalista, redefine a forma prática 
da existência humana, recompõe o modo de se comportar das pessoas diante dos outros 
e de si mesmas.  Conduz assim as pessoas – e as convence de que não há qualquer 
alternativa – a viverem num mundo marcado pela competição generalizada e a se 
comportarem sempre, em todos os domínios da vida, como indivíduos possessivos.  

 
É assim, pois, que Dardot e Laval definem o neoliberalismo: 
 

(...) o neoliberalismo, antes de ser uma ideologia ou uma política 
econômica, é fundamentalmente – e em primeiro lugar – uma racionalidade e, 
como tal, tende a estruturar e organizar não apenas a ação dos governantes, mas 
até a própria conduta dos governados. A racionalidade neoliberal tem como 
característica principal a generalização da concorrência como norma de conduta 
e da empresa com modelo de subjetivação. O termo racionalidade não é 
empregado aqui – dizem eles – como um eufemismo que nos permite evitar a 
palavra “capitalismo”. O neoliberalismo é a razão do capitalismo 
contemporâneo, de um capitalismo desimpedido de suas referências arcaicas e 
plenamente assumido como construção histórica e norma geral da vida. O 
neoliberalismo pode ser definido como o conjunto dos discursos, práticas e 
dispositivos que determinam um novo modo de governo dos homens segundo o 
princípio universal da concorrência. (Dardot e Laval, 2016, p. 17). 

 
É evidente que essa penetrante apresentação do neoliberalismo é devedora das 

contribuições de Max Weber para a compreensão da época moderna (Brown, 2016, p. 
115-121). É evidente também que ela se nutre da genealogia de Michael Foucault, em 
especial das suas aulas reunidas no livro Nascimento da biopolítica (2008), as quais 
também tratam da emergência de tal práxis política, mas examinam especialmente os 
discursos de autores como Friedman, Hayek, etc. Ele prossegue, assim, como se sabe, a 
crítica da modernidade que interpela enquanto tais as formulações científicas e 
filosóficas – os discursos segundo Foucault – que buscam apreender o homem e a vida 
social. Pois, como também se sabe, essa crítica desconfia do pensamento e da linguagem 
como expressões fidedignas possíveis da realidade porque desenvolvem regimes de 
verdade que são também, intrinsecamente, regimes de poder.  Mesmo se não é possível 
contestar aqui por extenso essa tese – tentou-se fazer isso num longo artigo que ainda 
não foi publicado (Prado, 2010) – procura-se aqui superá-la.   
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Interessa ressaltar que a apresentação de Dardot e Laval enxerga o 

neoliberalismo como uma forma de governamentalidade – notando-se para tanto que 
esse termo foi empregado por Foucault para apreender em conceito uma mudança 
histórica no modo de operar do poder político e estatal na época moderna. Segundo ele, 
com o avanço da modernidade a partir do mundo feudal, a forma de exercício do poder 
passa da soberania – a capacidade de mandar e fazer obedecer, assim como, em 
complemento, a disposição de punir – para a “condução da conduta”, isto é, para a 
capacidade de injetar na mente das pessoas as normas necessárias para que elas se 
comportem “livremente” de acordo com aquilo que é devidamente requerido pelo 
próprio poder. Note-se, porém, que essa liberdade injetada não é imediatamente falsa, 
pois é sentida como liberdade de fato, como opção que foi feita com vontade – e, às 
vezes, com enorme vontade – pelos próprios sujeitos sociais. É, pois, dessa forma que o 
poder atua – ou prefere atuar – no capitalismo.   

 
Ora, nesse ponto, torna-se necessário ir além de Foucault que, por vocação 

teórica, mantém o foco de sua análise na superestrutura da sociedade.  Pois, tais sujeitos 
sociais, que figuram para si mesmos como indivíduos que cuidam de si e de suas 
propriedades privadas, não são verdadeiramente sujeitos, pois, como mostrou Marx em 
O capital, eles não são mais do que personificações de relações econômicas – relações 
estas que se reproduzem automaticamente na produção mercantil capitalista sem que 
delas tais atores sociais tenham consciência.  Pois, como ficou bem demonstrado nessa 
obra, nesse modo de produção, as relações sociais entre os humanos não se dão 
diretamente, mas acontecem como relações sociais de coisas que, por isso mesmo, se 
apresentam para eles como fetiches. E, nessa perspectiva, é crucial ver que a 
reprodução social no modo de produção capitalista se dá sob a orientação sistêmica da 
reprodução de um sujeito automático, isto é, da relação de capital coisificada na 
sucessão aparentemente interminável das metamorfoses do dinheiro em mercadoria e 
da mercadoria em dinheiro.   

 
Nessa perspectiva, aquilo que se designa na tradição de Marx como “lógica 

estrutural do capital” aparece por meio de um processo de emergência, por meio da 
mediação da inteligência e da cultura humana, que é social e histórica, na superestrutura 
da sociedade como “princípio de racionalidade” e é assim apreendido como questão 
chave na obra de Foucault. Ora esse princípio não se preserva de modo estático, mas 
muda com o próprio desenvolvimento daquela “lógica”. E, nessa condição de uma lógica 
que se manifesta nos discursos e nas práticas e que aparece em si e por si mesma – isto 
é, como figura largamente desconectada da base da sociedade –, é apreendida por esse 
decifrador dos regimes de poder que atravessa a sociedade.  

 
No caso do neoliberalismo, esse princípio de racionalidade se apresenta, por 

exemplo, como o homem econômico que se transformou em empresa de si mesmo. E 
que já não atua somente na esfera econômica, mas passa a atuar na sociedade como 
um todo.  A compreensão crítica desse último autor, ainda que produtiva e penetrante, 
nega – pelo menos na visão deste leitor que aqui fala – que a sociedade moderna possa 
ser compreendida como uma totalidade em processo de reprodução, o qual se 
apreende, em seus nexos internos e contradições, de modo dialético.  Ademais, Foucault 
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parece também não atentar à coisificação das relações de produção. Ora, a 
racionalidade de que fala esse autor não é apenas condição normativa das práticas que 
servem, em última análise, à reprodução do capital, mas advém como demanda e como 
possibilidade real nas suas práticas mais fundamentais.    

 
Aqui não é o lugar – eis que faltaria tempo e mesmo uma pesquisa suporte – para 

dissertar sobre as racionalidades e, assim, sobre as formas de governança que 
dominaram na história do capitalismo. Se alguém quer fazer isso, tem certamente de 
pensar, primeiro, as racionalidades que presidiram os discursos do liberalismo clássico, 
do novo liberalismo (que também figura como keynesianismo e como socialdemocracia) 
antes de chegar ao neoliberalismo. Aqui se quer apenas indicar que se pode, sim, acolher 
como materialista a tese de que o neoliberalismo é uma forma de governamentalidade. 
E que se trata de uma forma que se encontra presidida por uma racionalidade fundada 
na relação de capital, mas que tem traços próprios que os estudos de Foucault ajudam 
a esclarecer. Porém, para tanto, julga-se também que essa noção tem se ser trazida – 
ainda que não por mera causação determinista – à base material da sociedade, sendo 
apresentada então como uma forma historicamente desenvolvida da subsunção do 
trabalho ao capital que, aliás, não se circunscreve ao interior das empresas capitalistas.  

  

A tese materialista 
 
Nessa linha, defende-se aqui a tese de que o neoliberalismo pode ser encarado 

como uma racionalidade e, assim, como prática e pensamento político dominante do 
capitalismo cuja base produtiva consiste centralmente na inteligência coletiva – e não 
mais no sistema de máquinas.  

Para tanto, é preciso lembrar que o capitalismo vem saindo celeremente do 
modo de produção da grande indústria, tal como se encontra caracterizado em O 
Capital, para passar para um modo de produção em que a matéria privilegiada da forma 
capital produtivo muda substantivamente, tal como se pode caracterizar com base em 
certo texto dos Grundrisse (Marx, 1973, p. 699-712).  Se antes a matéria por excelência 
do capital na produção de mercadorias era o sistema de máquinas, agora vem a ser o 
que Marx denominara de inteligência coletiva (general intellect). Ou seja, se antes a 
força produtiva social encontrava-se instalada principalmente numa base mecânica, 
química, etc., agora esta força se encontra incrustada, de modo fundamental, em 
sistemas lógicos de informação e de computação. Se antes o capital produtivo aparecia, 
sobretudo, como ativo físico (máquinas, instalações, equipamentos, etc.), agora ele se 
configura de modo especial como ativo intangível (sistemas de informação, tecnologias, 
conhecimentos, etc.). Pois, essa mudança no modo de produzir requer necessariamente 
uma mudança da forma de subsunção do trabalho ao capital.  

Para desenvolver essa tese é necessário fazer distinção entre três momentos do 
desenvolvimento do próprio modo de produção, os quais vieram depois do período da 
manufatura (que vai de meados do século XVI até o último quartel do século XVIII): a 
grande indústria competitiva (que vai até o último quartel do século XIX), a grande 
indústria monopolista (que vai até o último quartel do século XX) e a pós-grande 
indústria. A manufatura e a grande indústria, seguindo a apresentação histórica 
consagrada em O Capital, encontram-se caracterizadas, respectivamente, pela 
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subsunção formal e pela subsunção material do trabalho ao capital. Nesse segundo caso, 
a subsunção formal não é abolida em geral, mas reforçada. A grande indústria 
monopolista distinguiu-se da grande indústria originária pela dinâmica da acumulação, 
pela forma da concorrência capitalista e pela busca incessante de superlucros, conforme 
caracterização clássica de Lenin (Lenine, 2002). Sua grande força, como se sabe, foi a 
organização da produção em bases científicas. A pós-grande indústria, por sua vez, 
caracteriza-se pela subsunção intelectual do trabalho ao capital, com enfraquecimento 
às vezes da subsunção formal do trabalho ao capital (por exemplo, por meio da 
precarização).  

Notando-se, em importante adição, que tanto a subsunção dita material quanto 
a subsunção dita intelectual devem ambas serem tratadas nos termos de Marx como 
formas de subsunção real. Nesse sentido, considera-se que nas transformações internas 
do modo de produção capitalista ocorreram não apenas meras mudanças qualitativas, 
mas sobrevieram também progressivos aumentos nos graus da subordinação do 
trabalho ao domínio do capital. Se a dominação da capacidade de trabalho era externa 
na manufatura, passa a ser interna na grande indústria: o trabalhador é transformado 
de componente do órgão coletivo de trabalho em peça do sistema de máquinas. Já na 
pós-grande indústria, o trabalhador é configurado corporal e intelectualmente como 
pessoa integral do capital, como “capital humano” – uma expressão arrevesada e 
fetichista que esconde o fato de que a relação de capital é uma relação que implica a 
subordinação do próprio trabalhador. É, pois, na própria organização da produção, no 
modo específico pelo qual se dá a subsunção do trabalho ao capital, que se deve 
encontrar os fundamentos sociais da forma dominante de racionalidade por meio da 
qual o poder de uma classe se impõe sobre outra. E isto é assim mesmo se essas formas 
não podem ser tomadas como emanações estritas da base econômica, mesmo se 
provém de um passado distante, de tal modo que só podem ser apreendidas por meio 
de uma genealogia que começa antes mesmo do advento do capitalismo.   

Mesmo tendo consciência de que não há coincidência precisa entre os períodos 
históricos em que prevalecem essas formas de dominação do capital e as grandes 
racionalizações mencionadas, é possível estabelecer uma relação de constituição entre 
elas. Pode-se mostrar que a sucessão das formas de liberalismo, assim como das formas 
de Estado capitalista (clássico, keynesiano (ou socialdemocrático) e neoliberal) guardam 
relação com as formas de subsunção do trabalho ao capital. O liberalismo clássico está 
associado à subsunção real (formal e material) da grande indústria, o novo liberalismo à 
subsunção real (formal, material e organizacional) da grande indústria monopolista e, 
finalmente, o neoliberalismo à subsunção real (formal, intelectual e societária) da pós-
grande indústria.  

O liberalismo clássico estava fundado na aparência mercantil do modo de 
produção capitalista. E se manteve em seu auge como forma de práxis dominante 
enquanto durou a fraqueza e fracionamento da classe trabalhadora. Entretanto, 
conforme essa situação foi se transformando historicamente no correr da segunda 
metade do século XIX, ele também foi mudando por meio da incorporação das 
preocupações de caráter social que, como se sabe, alimentavam também o socialismo 
concorrente.  Apesar disso, mesmo moderado por crescente atuação social do Estado, 
manteve-se como prática política mais expressiva mesmo no primeiro terço do século 
XX. Ora, o liberalismo clássico entrou realmente em crise somente em meados da 
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década dos anos 1930. O novo liberalismo que assumiu a conciliação de classe como 
meta central surgiu então como alternativa dominante porque a essência do sistema, 
isto é, o seu caráter de modo de dominação e exploração, revelou-se por causa da 
crescente organização sindical e partidária e, em consequência, da intensificação das 
lutas dos trabalhadores contra o capital.  

Por sua vez, o neoliberalismo emergiu como práxis e, assim, como racionalidade 
dominante quando o sistema teve de enfrentar as crises dos anos 70 do século XX, após 
a euforia econômica do pós-guerra. Não só, portanto, como doutrina, mas como forma 
de governança ou governamentalidade. Com a queda da taxa de lucro gerada pelo 
aumento da composição orgânica do capital e a consequente ameaça de estagflação nas 
principais potências imperialistas, tornou-se necessário abandonar as políticas de 
conciliação de classe que até então prevaleciam. Para que fosse possível aumentar a 
taxa de exploração e o domínio de classe, tornou-se necessário enfrentar a grande 
presença política dos trabalhadores nas democracias de massa. Esta se projetava aí, 
como se sabe, principalmente, por meio de movimentos, sindicatos e partidos 
reformistas. Nesse momento assomou na consciência da classe dominante que a 
contradição entre a aparência e a essência do sistema não podia mais ser eludida pelas 
políticas keynesianas e social-democráticas. Em consequência, o pensamento 
dominante teve de passar a encarar o capitalismo como capitalismo, reformulando 
totalmente o seu modo de dominação seja no plano da estrutura econômica seja no 
plano da superestrutura jurídica e política.   

Apesar disso, o movimento de esquerda no mundo como um todo – e a obra de 
Piketti é um exemplo claro disso – continuou a lutar por meras reformas do sistema 
realmente existente – e a sonhar com soluções conciliatórias cada vez mais utópicas – 
cujas possibilidades políticas, aliás, haviam sido completamente minadas pela própria 
classe dominante quando esta aderiu – mesmo sem plena consciência disso – ao 
pensamento e às práticas do neoliberalismo.  

É evidente que toda essa concepção acima sintetizada procura seguir a 
formulação clássica de Marx, a qual ele mesmo resumiu num trecho muito conhecido e 
que se segue para o devido esclarecimento: 

 “Na produção social da própria vida, os homens contraem relações 
determinadas, necessárias e independentes de sua vontade, relações de 
produção estas que correspondem a uma etapa determinada de 
desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas 
relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real 
sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política, e à qual 
correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de 
produção da vida material condiciona o processo em geral da vida social, político 
e espiritual. Não é consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao 
contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência” (Marx, 1978, p. 
129-130) 

É, pois, nessa perspectiva que se deve compreender o neoliberalismo, isto é, 
como uma racionalização das práticas de subsunção do trabalho ao capital e, assim, 
como, racionalidade do capitalismo na pós-grande indústria. Como propugna pela 
transformação da sociedade numa esfera generalizada de competição, para os sujeitos 
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que receberam essa racionalidade – e que se doam, assim, sem restrições ao dinheiro e 
ao capital – só importa que possam vencer os concorrentes na competição mercantil 
generalizada. Assim, ficam justificadas as desigualdades mais profundas, tornam-se 
irrelevantes todos os pequenos e os grandes danos ambientais, passa-se a tolerar como 
inevitáveis, como resultados fatais do jogo da concorrência e do mercado, as maiores 
barbáries. A própria democracia formal que figura como democracia liberal é esvaziada 
porque mesmo a chamada liberdade positiva, a liberdade para moldar a sociedade de 
modo consciente e de acordo com os valores humanos e em prol dos comuns, tem de 
sucumbir diante dos mandamentos e dos imperativos do sistema econômico. Como se 
sugeriu já no título dessa fala, por tudo isso, o neoliberalismo afigura-se como uma 
racionalidade política avassaladora que destrói o nosso futuro humano possível.  

 
Penso, portanto, que só nos resta lutar como universitários e como cidadãos 

possíveis de um mundo verdadeiramente democrático, baseado numa comunidade 
aberta de ser humanos livres, para que não sobrevenha mais barbárie – acréscimos de 
barbárie a barbárie que já está aí, apresentando-se em nossa vida privada, social e 
política de um modo muito concreto.   
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